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Περίληψη 
Στην παρούσα έρευνα γίνεται µια πρώτη προσπάθεια αποτίµησης της διδασκαλίας 
του µαθήµατος «Παιδαγωγικά» το οποίο διδάχτηκε µε τον παραδοσιακό τρόπο 
στην τάξη αλλά και µέσω της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class) 
του ΤΕΙ Κρήτης. Η έρευνά µας, αποτελεί µελέτης περίπτωσης µιας υβριδικής προ-
σέγγισης της διδασκαλίας. Το βασικό µεθοδολογικό εργαλείο αποτελεί ένα κατάλ-
ληλα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο απευθυνόµενο στους φοιτητές του µαθήµατος. 
Τα πρώτα αποτελέσµατα είναι αρκετά ενθαρρυντικά αναφορικά µε τις στάσεις 
τους απέναντι στην εκπαίδευση από απόσταση κυρίως ως επικουρικό στοιχείο της 
διδασκαλίας. Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα εκτιµούν ότι έχουν ση-
µαντική βοήθεια µε την υβριδική αυτή διδακτική προσέγγιση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στις µέρες µας, αποτελεί αναµφισβήτητο γεγονός ότι οι Τεχνολογίες της Πλη-
ροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιφέρουν σηµαντικές δοµικές αλλα-
γές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διείσδυσή τους στον ευαίσθητο τοµέα 
της εκπαίδευσης τείνει να δηµιουργήσει ένα συνολικά διαφορετικό µαθησιακό 
περιβάλλον, το οποίο έχει ως ένα από τα βασικά συστατικά του, τη διαδικασία 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ) δηµιουργώντας µεγαλύτερη ευελιξία 
στο χώρο και το χρόνο. 

Σήµερα, όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα προσπαθούν να ικανοποι-
ήσουν τη γενικότερη απαίτηση για εξΑΕ αν και η ποιότητά της συχνά ποικίλ-
λει. Ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα σχεδιασµού εκπαιδευτικών περιβαλλό-
ντων εξΑΕ είναι η διασφάλιση της ποιότητας µάθησης. Πολλά εξ αποστάσεως 
συστήµατα σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αλλά και µαθήµατα 
που προσφέρονται µέσω αυτών των συστηµάτων εστιάζουν την προσοχή τους 
στην παρουσίαση µονάχα του περιεχοµένου, παρέχοντας ελάχιστες ευκαιρίες 
για αλληλεπίδραση και ενεργητική µάθηση. Η εξΑΕ απαιτεί σίγουρα καινο-
τόµες µορφές διδασκαλίας, καθώς σ’ ένα εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συµµετοχή, στη συνεργασία και στην ενίσχυση 
του διδασκόµενου (Kalogiannakis, 2004). 

Η παρούσα µελέτη ερευνά τις στάσεις των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης του 
Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων που παρακολούθη-
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σαν το µάθηµα «Παιδαγωγικά» απέναντι στην εξΑΕ. Το µάθηµα αυτό διδά-
χτηκε υβριδικά αφενός µε τον παραδοσιακό τρόπο στην τάξη και αφετέρου 
από απόσταση µέσω της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class) 
του ΤΕΙ Κρήτης. 

Υβριδική µορφή εκπαίδευσης
Με τον όρο «υβριδική», αναφερόµαστε σε µορφές εκπαίδευσης που συνδυ-
άζουν δραστηριότητες που διεξάγονται στους παραδοσιακούς χώρους εκ-
παίδευσης µε σύγχρονες ή ασύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
προσφέρονται από απόσταση.   Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες (Garrison and 
Kanuka, 2004, Kalogiannakis, 2004) η υβριδική µάθηση µπορεί να θεωρηθεί 
το ίδιο ή περισσότερο αποτελεσµατική σε σχέση µε το µοντέλο της πλήρους 
τηλεκπαίδευσης αλλά και της ολοκληρωτικά παραδοσιακής εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές σε προγράµµατα υβριδικής εκπαίδευσης επιτυγχάνουν τα ίδια ή 
καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα και επιπλέον εµφανίζονται περισσότερο 
ικανοποιηµένοι από τη συνδυαστική αυτή εκπαιδευτική προσέγγιση. Ο βα-
σικός στόχος της παρούσας έρευνας δεν ήταν να αξιολογήσει την υβριδική 
προσέγγιση της διδασκαλίας του µαθήµατος «Παιδαγωγικά» αλλά να προσ-
διορίσει τις στάσεις των φοιτητών απέναντι στην εξΑΕ. 

Αποδοχή της πλατφόρµας e-class σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης
Αρκετά ενδιαφέρουσες έρευνες έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια για τη 
χρήση της πλατφόρµας e-class σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ξεκι-
νώντας µε µια ενδιαφέρουσα µελέτη της πλατφόρµας e-class (Λεβεντίδης et al., 
2005) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Βάσεις 
∆εδοµένων και ∆ιαχείριση ∆εδοµένων», η οποία εντοπίζει µεγάλη χρησιµότη-
τα και ευχρηστία σε βασικά εργαλεία της πλατφόρµας, όπως την «Ατζέντα», 
τις «Ανακοινώσεις» καθώς και την «Περιοχή Συζήτησης». Μια άλλη µελέτη 
στο ΤΕΙ Λαµίας (Tziallas et al., 2005) παραθέτει µερικά σηµαντικά στοιχεία για 
τη λειτουργικότητα, την αρχιτεκτονική αλλά και τις προσπάθειες ένταξης της 
πλατφόρµας e-class στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το Τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας σε µια πρόσφατη έρευνα 
(Georgouli et al., 2005(a)) επισηµαίνει αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσµα-
τα αναφορικά µε τη χρήση της πλατφόρµας e-class, τονίζοντας ιδιαίτερα τη 
«φιλικότητα» της πλατφόρµας προς το χρήστη, την εύκολη προσαρµογή του 
αλλά και τα καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα που προσφέρει. Με βάση την 
παραπάνω έρευνα, ο ανασχεδιασµός της διδακτικής διαδικασίας µε την ει-
σαγωγή της συγκεκριµένης πλατφόρµας έγινε αποδεκτός και υιοθετήθηκε µε 
ικανοποίηση από φοιτητές και διδάσκοντες που χρησιµοποίησαν το σύστηµα, 
ειδικότερα για τα εργαστηριακά µαθήµατα. Άλλη µια έρευνα της ίδιας οµάδας 
[Georgouli et al., 2005(b)], παρουσιάζει επίσης ενθαρρυντικά αποτελέσµατα 
για τη χρήση της πλατφόρµας, προτείνοντας µάλιστα τη δηµιουργία κατάλλη-
λων εκπαιδευτικών σεναρίων για µαθήµατα από απόσταση. Επίσης, η έρευνα 
στο Τµήµα Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (Γιαννέλου et 
al., 2005) για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση µε τη χρήση της πλατφόρµας e-
class και την προσπάθεια παροχής υβριδικού τύπου διαδικτυακής εκπαίδευ-
σης, τεκµηριώνει τη θετική επίδραση των προγραµµάτων εξΑΕ σε σχέση µ’ 
εκείνα των παραδοσιακών τάξεων. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η µελέτη των στάσεων απέναντι στην εκπαίδευση από απόσταση αποτελούν 
ένα σηµαντικό εργαλείο για την κατανόηση των λόγων για τους οποίους εκ-
παιδευτικοί και φοιτητές την αποδέχονται ή όχι (Liaw, 2002). Η στάση απένα-
ντι στην εκπαίδευση από απόσταση µπορεί να οριστεί ως µια γενική αξιολό-
γηση  και ένα αίσθηµα ευµενούς ή δυσµενούς διάθεσης ενός προσώπου για τη 
µάθηση από απόσταση. 

Η έρευνά µας διεξήχθη σε δύο φάσεις, σε δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά έτη 
και αφορούσε το υποχρεωτικό µάθηµα γ΄ εξαµήνου «Παιδαγωγικά» του ΤΕΙ 
Κρήτης και αποτελεί µια µελέτη περίπτωσης. Το βασικό µεθοδολογικό εργα-
λείο που χρησιµοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των δεδοµένων, ήταν ένα κα-
τάλληλα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, η επιλογή του οποίου έγινε κυρίως για 
δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας που αποτέ-
λεσε τη βάση για την κατασκευή του προτείνει συχνά τη χρήση ενός τέτοιου 
εργαλείου και αναγνωρίζει τη χρησιµότητά του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι 
µας παρέχει τη δυνατότητα της πολυδιάστατης προσέγγισης της εξΑΕ και 
µας επιτρέπει να εξετάσουµε, µ’ ένα σχετικά απλό µεθοδολογικό εργαλείο, τις 
στάσεις των φοιτητών σε επιµέρους σηµαντικούς τοµείς της. 

Σχεδιασµός και διεξαγωγή της έρευνας
Η εσωτερική εγκυρότητα των ερωτηµάτων και ο βαθµός κατανόησης του κάθε 
ερωτήµατος ελέγχθηκε αρχικά το Μάϊο του 2005 µε τη βοήθεια 4 συνεντεύξε-
ων µε φοιτητές που παρακολουθούσαν το µάθηµα µε τον παραδοσιακό καθώς 
και από απόσταση. Η τελική στάθµιση και αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου 
εξασφαλίστηκε µε την εξέταση ενός σχετικά µικρού τυχαίου δείγµατος 10 φοι-
τητών στους οποίους δόθηκε η πρώτη µορφή του ερωτηµατολογίου που δη-
µιουργήθηκε µετά τις 4 συνεντεύξεις. Με βάση τα παραπάνω, διαµορφώθηκε 
η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου που συµπληρώθηκε από τους φοιτητές 
την ηµέρα της εξέτασης του µαθήµατος (Ιούνιος 2004 και Ιούνιος 2005). Με 
τον τρόπο αυτό, εξασφαλίστηκε η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή αλλά και η 
καλύτερη ανταπόκριση των φοιτητών. 

Τα βασικά ερωτήµατα της έρευνας και οι προτάσεις του ερωτηµατολογί-
ου
Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας στην τελική του µορφή περιλάµβανε 14 συ-
νολικά ερωτήσεις - προτάσεις κλειστού τύπου στις οποίες καταλήξαµε µετά 
τη στάθµισή του στο αρχικό στάδιο της έρευνας. Ο συγκεκριµένος αριθµός 
των ερωτήσεων κρίθηκε ικανοποιητικός για να καλύψει µε αντιπροσωπευτικό 
τρόπο τα προς διερεύνηση ζητήµατα. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
δεν απαιτούσε ιδιαίτερο µεγάλο χρόνο (περίπου 15 λεπτά). Οι ερωτήσεις είχαν 
στόχο να ανιχνεύσουν τις στάσεις των φοιτητών απέναντι στην εξΑΕ ήταν 
δοµηµένες σε 2 βασικούς θεµατικούς άξονες, µε 7 ερωτήσεις ανά άξονα και 
αφορούσαν: (α) την πρόσβαση και τη γενικότερη οργάνωση της πλατφόρµας 
e-class και (β) τη χρήση της πλατφόρµας για το µάθηµα «Παιδαγωγικά». Οι 
άξονες αυτοί αποτελούσαν και τα βασικά ερωτήµατα προς διερεύνηση της 
έρευνας. Για καθεµία από τις 14 ερωτήσεις - προτάσεις υπήρχαν 5 επιλογές, 
σύµφωνα µε την πεντάβαθµη κλίµακα του Likert. Οι επιλογές παρουσιάζο-
νταν µε αριθµούς (1-5), το 1 σήµαινε απόλυτη διαφωνία µε τη συγκεκριµένη 
πρόταση, το 2 σήµαινε απλή διαφωνία, το 3 σήµαινε αναποφάσιστος/η µε το 
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περιεχόµενο της πρότασης, το 4 σήµαινε συµφωνία και τέλος το 5 σήµαινε 
απόλυτη συµφωνία µε τη συγκεκριµένη πρόταση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας συµπληρώθηκε συνολικά από 87 φοιτητές 
την περίοδο 2004-05 και 96 φοιτητές την περίοδο 2005-06. Ο παρακάτω Πίνα-
κας 1 παρουσιάζει το συνολικό αριθµό των φοιτητών καθώς και το φύλο τους 
που είχαν εγγραφεί στο µάθηµα «Παιδαγωγικά» καθώς και τον αντίστοιχο 
αριθµό που είχε εγγραφεί και το παρακολουθούσε ταυτόχρονα από απόσταση 
µέσω της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Πίνακας 1. Εγγεγραµµένοι φοιτητές στο µάθηµα «Παιδαγωγικά».

Ακαδ. 
Έτος

Εγγεγραµµένοι φοιτητές
στο µάθηµα

Εγγεγραµµένοι φοιτητές
στο e-class

%  e-class 
φοιτητών  

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

2004-05 54 44 98 31 29 60 61%

2005-06 58 48 106 36 33 69 65%

Από τα στοιχεία του Πίνακα 1 κρίνεται πολύ ικανοποιητικό το ποσοστό 
των φοιτητών που είχαν εγγραφεί στην από απόσταση ηλεκτρονική έκδοση 
του µαθήµατος. Ο µέσος όρος της ηλικίας των συµµετεχόντων ήταν 19,7 χρό-
νια (πρόκειται για φοιτητές γ΄ εξαµήνου) ενώ η οικονοµικοκοινωνική κατά-
σταση των γονέων ήταν ένας παράγοντας ο οποίος δεν µας απασχόλησε στα 
πλαίσια αυτής της έρευνας.

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιή-
σαµε το στατιστικό πακέτο SPSS v.13 µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 
α=0,04. Το πρώτο σηµαντικό αποτέλεσµα που προέκυψε είναι ότι δεν παρου-
σιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απόψεις των φοιτητών ανα-
φορικά µε τις 2 περιόδους που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα (t=0,063, df=166, 
p>0,04) καθώς και στις απόψεις ανάµεσα στα 2 φύλα (t=0,716, df=161, p>0,05). 
Γι’ αυτό θα τις παρουσιάσουµε οµαδοποιηµένες µε βάση τον κάθε θεµατικό 
άξονα της έρευνας καθώς και τις αντίστοιχες προτάσεις του. 

Οι προτάσεις που περιλάµβανε ο 1ος θεµατικός άξονας που αφορούσε την 
πρόσβαση και τη γενικότερη οργάνωση της πλατφόρµας ήταν οι εξής: (1) κρί-
νω ικανοποιητική τη µορφή και την οργάνωση της πλατφόρµας, (2) η πρό-
σβαση στην πλατφόρµα κατά την εγγραφή είναι εύκολη, (3) η πρόσβαση στην 
πλατφόρµα κατά τη χρήση είναι εύκολη, (4) δεν είµαι ακόµα εξοικειωµένος 
µε τους υπολογιστές και είχα πρόβληµα να χρησιµοποιήσω την πλατφόρµα, 
(5) Το περιβάλλον της πλατφόρµας έχει ακόµα πολλά περιθώρια βελτίωσης, 
(6) αντιµετώπισα πολλά προβλήµατα µε την πρόσβαση στο Ίντερνετ για να 
χρησιµοποιήσω την πλατφόρµα, (7) η εκπαίδευση από απόσταση µπορεί να 
αντικαταστήσει το συµβατικό τρόπο διδασκαλίας στο ΤΕΙ Κρήτης.

Ο µέσος βαθµός συµφωνίας των φοιτητών (συµφωνία και απόλυτη συµ-
φωνία µε τις παραπάνω προτάσεις) ήταν 28.8 µε τυπική απόκλιση 2.7 στοι-
χεία που φανερώνουν ότι η πλατφόρµα e-class κρίνεται από τους φοιτητές όχι 
µόνον εύκολα προσπελάσιµη αλλά και ικανοποιητικά οργανωµένη, χωρίς να 
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υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν αναµενόµε-
νο, αφού το δείγµα µας αποτελούσαν φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης 
Πληροφορικής και Πολυµέσων. Παρουσιάζονται όµως ιδιαίτερα σκεπτικοί 
αναφορικά µε την αντικατάσταση του παραδοσιακού µαθήµατος και την απο-
κλειστική χρήση της εξΑΕ (7η πρόταση).

Οι προτάσεις που περιλάµβανε ο 2ος θεµατικός άξονας που αφορούσε τη 
χρήση της πλατφόρµας για το µάθηµα «Παιδαγωγικά» ήταν οι εξής: (1) η χρή-
ση της πλατφόρµας αποτελεί για µένα βοηθητικό-συµπληρωµατικό υλικό του 
µαθήµατος, (2) η χρήση της πλατφόρµας αποτελεί για µένα βασικό υλικό του 
µαθήµατος, (3) το διδακτικό υλικό της πλατφόρµας µου επέτρεψε να µελε-
τήσω ουσιαστικά και στο δικό µου ρυθµό, (4) η χρήση της πλατφόρµας µου 
έδωσε περισσότερα ερεθίσµατα από το ίδιο το µάθηµα, (5) το περιβάλλον ερ-
γασίας της πλατφόρµας µε έκανε περισσότερο ενεργητικό/ή, (6) τα στοιχεία 
του µαθήµατος (έγγραφα, ασκήσεις, ηµερολόγιο, κλπ.) που υπάρχουν στην 
πλατφόρµα είναι ικανοποιητικά, (7) η παρακολούθηση του µαθήµατος από 
την πλατφόρµα βοήθησε σηµαντικά τη µελέτη µου.

Σ’ αντίθεση µε τον 1ο θεµατικό άξονα, ο µέσος βαθµός συµφωνίας των φοι-
τητών µε τις παραπάνω προτάσεις ήταν αρκετά χαµηλός 19.8 και η τυπική 
απόκλιση 9.4 κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα 
µε τους φοιτητές του δείγµατος η πλατφόρµα αποτέλεσε κυρίως σηµαντικό 
βοηθητικό-συµπληρωµατικό εργαλείο µελέτης τους. Επίσης, το εκπαιδευτι-
κό υλικό του µαθήµατος κρίνεται από τους φοιτητές ιδιαίτερα ικανοποιητικό. 
Όµως, οι απόψεις τους είναι διχασµένες αναφορικά µε τη χρήση της πλατ-
φόρµας ως βασικού υλικού για την υλοποίηση του µαθήµατος αφού αρκετοί 
διαφωνούν µ’ αυτή την πρόταση. Γενικότερα, εκτιµούν ότι η πλατφόρµα τους 
παρείχε περισσότερα ερεθίσµατα και τους έκανε περισσότερο ενεργητικούς σε 
σύγκριση µε την παραδοσιακή - συµβατική διδασκαλία.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στις µέρες µας, ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι προοπτικές που ανοίγονται για 
την εξΑΕ. Σκοπός της παρούσας έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η  
προσπάθεια προσέγγισης σε βάθος χρόνου των στάσεων των φοιτητών απέ-
ναντι στην εξΑΕ. Με την υλοποίησή της, σε µια τρίτη φάση κατά το επόµενο 
ακαδηµαϊκό έτος (2006-07) θεωρούµε ότι θα καταστεί εφικτή µια τέτοια προ-
σέγγιση. Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσµατα αναδεικνύουν τη µεγάλη σπου-
δαιότητα της υβριδικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Οι στάσεις των φοιτη-
τών του δείγµατος, όπως διαµορφώνονται απέναντι σ’ ένα µάθηµα υβριδικού 
τύπου, είναι χαρακτηριστικές της αποδοχής της εξΑΕ κυρίως όµως σε ρόλο 
συνεπικουρικό της συµβατικής εκπαίδευσης. Στις µέρες µας, η συνύπαρξη των 
δύο αυτών τύπων εκπαίδευσης, µπορεί να αποτελέσει µια αξιόλογη λύση που 
θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Οι αντιλήψεις των φοιτητών για την εκπαίδευση από απόσταση επιτρέπουν 
µια σηµαντικότερη διείσδυσή της στα εκπαιδευτικά συστήµατα στο άµεσο 
µέλλον. Το ερώτηµα το οποίο παραµένει υπό διερεύνηση, είναι κατά πόσο θα 
µπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά αποκλειστικά από απόσταση 
κάποια µαθήµατα σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας (παραδοσιακής) Εκπαίδευσης. 
Ένα ερώτηµα κοινό, για όλους εκείνους που είναι συνοδοιπόροι στην εκπαί-
δευση, τους διδάσκοντες και τους διδασκόµενους.
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