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Περίληψη
Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για συνεχή και δια βίου εκπαίδευση οδήγησε στη γενίκευση 
της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους διάφορους φορείς παροχής εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Θεμελιώδους σημασίας σ’ αυτή τη διαδικασία είναι η χρήση υπηρεσιών και 
εφαρμογών του διαδικτύου που μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες μορφές επικοινωνίας. Οι 
Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες (educational portals) μπορεί να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών, από πληροφορίες για το ίδρυμα μέχρι διοικητικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένα 
προγράμματα σπουδών. Τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αξιοποιεί 
μια Δικτυακή Πύλη που καλείται να καλύψει ανάγκες εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών για 
πληροφόρηση, ενημέρωση, αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνία σε πολλαπλά 
επίπεδα. Στόχος της εργασίας είναι να συζητήσει τα χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών 
Δικτυακών Πυλών και να αξιολογήσει την Δικτυακή Πύλη του Ε.Α.Π. ως προς το βαθμό 
χρηστικότητας της, το κατά πόσο και πως αυτή διευκόλυνε τους φοιτητές στις σπουδές τους, 
να εντοπίσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις βελτίωσης της, καταγράφοντας τις 
εκτιμήσεις των φοιτητών.

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί δικτυακοί τόποι, αξιολόγηση, χρηστικότητα.

1. Εισαγωγή
Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης με κύριο 
χαρακτηριστικό της ο σπουδαστής να διδάσκεται και να μαθαίνει χωρίς τη φυσική 
παρουσία του εκπαιδευτή σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας, γεγονός που δημιουργεί 
μια σειρά αλλαγών στη σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου. Παρά το γεγονός ότι ο 
εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή του - τόσο στον 
τόπο όσο και στο χρόνο - καθοδηγείται και εμψυχώνεται από αυτόν μέσω διαφόρων 
μορφών επικοινωνίας. Η λειτουργία των Δικτυακών Πυλών μπορεί να αποτελέσει 
πολύτιμη συνεισφορά στην προσπάθεια να ξεπεραστούν μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από την έλλειψη φυσικής παρουσίας εκπαιδευτή και την απουσία της δια 
ζώσης επικοινωνίας. Οι Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες (educational portals) μπορεί 
να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από πληροφορίες για το ίδρυμα μέχρι 
διοικητικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Συνήθως, 
περιέχουν συνδέσμους για διάφορα θέματα και βοηθούν το χρήστη να βρει 
πληροφορίες για το αντικείμενο ενδιαφέροντός του οργανωμένα και γρήγορα, ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

mailto:andreas64@gmail.com
mailto:a.karatrantou@eap.gr
mailto:margalia@hotmail.com


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 774

υπηρεσίες, όπως λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μηχανές 
αναζήτησης, πρόσβαση σε χώρους σύγχρονων συζητήσεων (chat rooms), χώρους 
ασύγχρονων συζητήσεων (discussion Fora) καθώς και τηλεδιασκέψεων. Ο 
εκπαιδευόμενος μέσα από τέτοιες εφαρμογές να λύσει απορίες του, να τακτοποιήσει 
οργανωτικά θέματα, να ανασύρει υλικό και να επικοινωνήσει με συν- 
εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή.

Η αξιολόγηση διαφόρων χαρακτηριστικών μιας Δικτυακής Πύλης είναι πολύ 
σημαντική στη διαδικασία ανάπτυξης της, ιδίως σήμερα που το Διαδίκτυο έχει 
μετατραπεί σε μια πλατφόρμα σύνθετων εφαρμογών με αυξανόμενο επίπεδο 
διαδραστικότητας. Ένας σημαντικός παράγοντας σε μια αξιολόγηση Δικτυακής 
Πύλης είναι η χρηστικότητα της. Ο όρος «χρηστικότητα» είναι ελληνική μετάφραση 
του αγγλικού όρου usability και προέρχεται από τον επιστημονικό κλάδο της 
διάδρασης ανθρώπου και μηχανής (Human Computer Interaction). Τα χρηστικά 
συστήματα σύμφωνα με τον Gould (1995) είναι αυτά που «οι άνθρωποι μπορούν 
εύκολα να μάθουν, που περιέχουν λειτουργίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να 
κάνουν τα πράγματα που επιθυμούν και που είναι ευάρεστα». Ο βαθμός χρηστικότητας 
μιας Δικτυακής Πύλης συνδέεται με την προσβασιμότητα, την εύκολη πλοήγηση, 
την ύπαρξη πλούσιου και επικαιροποιημένου πληροφοριακού υλικού σχετιζόμενου 
με τις σπουδές όπως επίσης και με τη δυνατότητα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών 
να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο επικοινωνίας.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το κατεξοχήν εκπαιδευτικό ίδρυμα παροχής 
Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα διαθέτει πολλά σύγχρονα 
μέσα προς αυτή την κατεύθυνση, με σπουδαιότερο την Δικτυακή πύλη (portal). Η 
Δικτυακή Πύλη του Ε.Α.Π. παρέχει σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές 
πληροφόρηση, υπηρεσίας αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνίας σε 
πολλαπλά επίπεδα. Στην εργασία αυτή επιχειρείται ως μελέτη περίπτωσης η 
αξιολόγηση της Δικτυακής πύλης του Ε.Α.Π. από φοιτητές, απόφοιτους και 
συμβούλους-καθηγητές (Σ.Ε.Π.) της θεματικής ενότητας ‘Ανοικτή και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση’ σε μια προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα όπως:
• πώς αξιοποιούνται από τους φοιτητές οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Δικτυακής 
Πύλης (portal) του Ε.Α.Π.;
• πώς αξιολογείται η Δικτυακή Πύλη ως προς την χρηστικότητά της;
• πόσο διευκολύνει στην εκπαιδευτική διαδικασία, την επικοινωνία και την 
ανεύρεση πληροφοριακού υλικού;
• ποια προβλήματα εντοπίζονται κατά τη χρήση της ;
• ποιες προτάσεις διατυπώνονται για τη βελτίωση και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων;

2. Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση
Τα τελευταία 35 χρόνια η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αναπτύχθηκε με μεγάλη 
ταχύτητα (Keegan, 2001). Σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στα θέματα
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πνσότητας και πνιότητας των πρνσφερόμενων εκπαιδευτικών πρνγραμμάτων όσ° και 
στη θέση π°υ κατέχει και στην απ°δ°χή της από τ° κνινωνικό σύν°λ°. Γενικά 
παρατηρνύμε ότι η εξ Απνστάσεως Εκπαίδευση κινείται και αναπτύσσεται σε μια 
επνχή όπ°υ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές 
τεχν°λ°γικές εξελίξεις (ταχύτητα επικνινωνίας, διαδραστικότητα, ανεξαρτησία 
τόπνυ, χρόννυ και ρυθμού μελέτης, πνλλαπλές μέθ°δ°ι επικνινωνίας) θα επιτρέψουν 
στνυς εκπαιδευόμεννυς και τνυς εκπαιδευτές να αλληλεπιδρνύν από απόσταση. Η 
χρήση των νέων τεχννλνγιών στην εκπαίδευση από απόσταση μπνρεί να υπνστηρίξει 
τόσν την επικνινωνία των εκπαιδευνμένων με τνν εκπαιδευτή ή των εκπαιδευνμένων 
μεταξύ τνυς όσν τη διαχείριση τνυ εκπαιδευτικνύ υλικνύ ή ακόμη τη διαχείριση της 
εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σημαντική συμβνλή στην καλύτερη 
διεκπεραίωση της εξ Απνστάσεως Εκπαίδευσης μπνρεί να έχει μια Δικτυακή Πύλη 
(portal). Οι Reinolds & Koulopoulos (1999) θεωρνύν ότι νι εκπαιδευτικές πύλες είναι 
εξελίξεις των συμβατικών ιστνσελίδων. Δηλαδή είναι πόρνι και πηγές πληρνφνριών 
πνυ συγκεντρώνννται σε μια ενιαία ιστνσελίδα, πνυ ενδιαφέρει ένα μάλλνν 
διαφνρνπνιημένν κνινό. Σύμφωνα με τνν Ianh (2001), νι εκπαιδευτικές πύλες είναι 
σημαντικές:
• Για εκπαιδευόμενους πνυ μπαίννυν στην ιστνσελίδα για να ερευνήσνυν, 
μελετήσνυν και να επικνινωνήσνυν με άλλνυς χρήστες σε απευθείας σύνδεση και 
ακόμη και για να διασκεδάσνυν με έναν επνικνδνμητικό και πρνσανατνλισμένν 
τρόπν.
• Για τνυς εκπαιδευτές, νι πύλες ήρθαν να πρνσφέρνυν μια σημαντική θέση στην 
ανταλλαγή εμπειριών, πρόσθετη επιτήρηση τάξεων των σπνυδαστών, των σειρών 
μαθημάτων και των εκπαιδευτικών νέων και αναζήτηση υλικνύ χρήσιμνυ για την 
τάξη τνυς
• Για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα νι πύλες μπνρνύν να παρέχνυν την πρόσβαση στη 
σχνλική σελίδα, συμμετνχή στα εκπαιδευτικά πρνγράμματα καθώς επίσης και 
πληρνφνρίες για ό τι συμβαίνει εκπαιδευτική περινχή.
• Για τνυς επισκέπτες, νι πύλες είναι περιβάλλνντα όπνυ μπνρνύν να μάθνυν και να 
γνωρίσνυν τις νέες πραγματικότητες και τις δυνατότητες πνυ μπνρνύν να 
εφαρμνστνύν στις καθημερινές δραστηριότητές τνυς.
• Για τνυς ερευνητές και τα πανεπιστήμια, νι πύλες γίνννται ερευνητικές πηγές και 
αντικείμενα μελέτης για τα άρθρα και τις διατριβές.
• Για εκδότες πνυ μπνρνύν να παρνυσιάσνυν τν υλικό τνυς, τα βιβλία, τα περινδικά 
τνυς και τα σχνλικά βιβλία.
• Για άλλες πύλες πνυ μπνρνύν να διατηρήσνυν την αμνιβαία ανταλλαγή στην 
πρνώθηση των πληρνφνριών και των υπηρεσιών τνυς.

Τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμνπνινύν Δικτυακές Πύλες νι νπνίες ως 
πρνς τις συνθήκες ανάπτυξης και διαννμής μπνρνύν να νμαδνπνιηθνύν σε δύν 
μεγάλες κατηγνρίες, τις εφαρμνγές εμπνρικνύ χαρακτήρα πνυ αναπτύσσννται από 
ιδιωτικές εταιρίες και διατίθενται με εμπνρικνύς όρνυς και άδειες και τις εφαρμνγές 
λνγισμικνύ αννικτνύ κώδικα πνυ αναπτύσσννται από μη κερδνσκνπικνύς 
νργανισμνύς ή κνινότητες ανεξαρτήτων πρνγραμματιστών και διατίθενται δωρεάν. Η
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πλειονότητα των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
χρησιμοποιεί πλατφόρμες ανοικτού κώδικα. Το σύνολο σχεδόν των εφαρμογών 
τηλεκπαίδευσης, ανεξαρτήτως τρόπου ανάπτυξης και διανομής, μοιράζεται ορισμένα 
κοινά τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Στην ουσία πρόκειται για αρθρωτά συστήματα 
δυναμικής διαχείρισης περιεχομένου στα οποία σ’ ένα κοινό περιβάλλον χρήσης και 
διαχείρισης, συνενώνονται υποσυστήματα (modules) για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Παραδείγματα τέτοιων υποσυστημάτων αποτελούν (Hill et al., 2002):
• οι εφαρμογές ασύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων (fora),
• οι χώροι αποθήκευσης και διανομής αρχείων εκπαιδευτικού υλικού,
• οι εφαρμογές για την παράδοση και βαθμολόγηση εργασιών,
• οι πίνακες ανακοινώσεων,
• οι εφαρμογές συνομιλίας πραγματικού χρόνου (chat),
• τα ημερολόγια και προγράμματα μαθημάτων

και αρκετά άλλα η χρήση των οποίων εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι 
σαφές ότι όσο περισσότερα υποσυστήματα διαθέτει μια Δικτυακή Πύλη, τόσο 
αυξάνει ο βαθμός πολυπλοκότητας σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από την ανάπτυξη 
και καταλήγοντας στη διαχείριση και τη χρήση.

Η ανάγκη να αξιολογηθεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των εκπαιδευτικών Δικτυακών 
Πυλών οδήγησε, στην ανάγκη μελετών που εστιάζουν συγκεκριμένα στην ανάλυση 
των εκπαιδευτικών πυλών με βάση ένα σύνολο δεικτών που μπορούν να 
ενσωματωθούν σε μια πύλη που αφιερώνεται στα ζητήματα εκπαίδευσης. Οι βασικοί 
δείκτες ποιότητας μιας εκπαιδευτικής πύλης στο διαδίκτυο μπορούν να καθοριστούν 
ως εξής (Batista & Coutinho-Pereira, 2008; Nunes & Santos, 2006):
• Ευκολία χρήσης: πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, δηλ., ο χρήστης πρέπει να 
είναι αυτόνομος και τα εικονίδια και τα σύμβολα πρέπει να αντιστοιχούν στις 
προσφερθείσες υπηρεσίες προκειμένου να διευκολυνθεί ο χειρισμός του.
• Υπηρεσίες: πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες όπως: FAQ (Συχνά υποβαλλόμενες 
ερωτήσεις), να μεταφορτώνει για λογισμικά που απαιτούνται για να εκτελέσουν ή να 
απεικονίσουν το περιεχόμενο (plugins, PDF, τηλεοπτικά προγράμματα, κ.λπ.).
• Επικοινωνία: πρέπει να προσφέρει τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας και 
ασύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και του 
διαχειριστή της πύλης, καθώς επίσης και μεταξύ των χρηστών.
• Περιεχόμενο: δεδομένου ότι είναι μια εκπαιδευτική πύλη, πρέπει να προσφέρει, 
απαραιτήτως, στους χρήστες του, διδακτικό περιεχόμενο και διδακτικούς πόρους σε 
ποικίλες μορφές.
• Απόδοση: πρέπει να προσφέρει έναν ικανοποιητικό χρόνο φόρτωσης των 
ιστοσελίδων, δηλ., ο χρήστης δεν πρέπει περιμένει πολύ χρόνο να απεικονίσει το 
περιεχόμενο.
• Πληροφορίες: σαν βασικό γνώρισμα μια πύλη πρέπει να προσφέρει, εάν είναι 
δυνατόν, τις καθημερινά ενημερωμένες πληροφορίες και από αξιόπιστες πηγές.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώννυμε ότι τν θέμα της χρηστικότητας είναι 
θεμελιώδνυς σημασίας όταν ερχόμαστε να αξινλνγήσνυμε μια εκπαιδευτική 
Δικτυακή πύλη καθώς αφνρά τόσν τεχνικνύς και λειτνυργικνύς παράγνντες πνυ 
έχνυν σχέση με την ίδια την πλνήγηση όσν και τν περιεχόμενν αλλά και τη δνμή και 
τνν τρόπν παρνυσίασης τνυ εκπαιδευτικνύ υλικνύ. Ο όρνς χρηστικότητα αναφέρεται 
στη «δυνατότητα που προσφέρει ένα σύστημα στο χρήστη να το χρησιμοποιήσει εύκολα 
και αποτελεσματικά» (Shackel, 1993). Ο Nielsen (1993) τννίζει ότι είναι σημαντικό 
να καταλάβνυμε ότι η ευχρηστία δεν είναι μία μεμννωμένη ή μνννδιάστατη ιδιότητα 
της διεπιφάνειας με τνυς χρήστες αλλά έχει πνλλαπλά στνιχεία και παραδνσιακά 
σχετίζεται με τα εξής χαρακτηριστικά να είναι εύκνλν να τν μάθει, ν είναι απνδντική 
στη χρήση της, ν μπνρεί εύκνλα να ανακαλέσει τν σύστημα χρήσης στη μνήμη τνυ, 
ώστε να μπνρεί να τν ξαναχρησιμνπνιήσει μετά από περίνδν αδράνειας χωρίς να 
χρειάζεται να τν ξαναμάθει, Να έχει λίγα σφάλματα ώστε νι χρήστες να μην κάννυν 
πνλλά λάθη κατά τη χρήση τνυς ή ακόμα και αν κάννυν, να μπνρνύν εύκνλα να 
επαννρθώσνυν, ανεπανόρθωτα λάθη δεν επιτρέπεται να συμβαίννυν, να είναι 
υπνκειμενικά ευχάριστν ώστε νι χρήστες να ευχαριστούνται με τη χρήση τνυ.

3. Η Δικτυακή Πύλη του Ε.Α.Π.
Με τνν όρν «portal» ή «Δικτυακή Πύλη» τνυ Ε.Α.Π. εννννύμε την πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης πνυ πρνσφέρεται στνυς φνιτητές για να καλύψει τις ανάγκες τνυς 
για πληρνφόρηση, ενημέρωση, αναζήτηση εκπαιδευτικνύ υλικνύ και επικνινωνία σε 
πνλλαπλά επίπεδα με στόχν την ευχερέστερη και απντελεσματικότερη νργάνωση και 
νλνκλήρωση των σπνυδών τνυς. Φνιτητές και Σύμβνυλνι-Καθηγητές έχνυν 
πρόσβαση σε αυτή είτε επισκεπτόμεννι την ηλεκτρννική διεύθυνση 
http://online.eap.gr/ είτε εισερχόμεννι στνν δικτυακό τόπν τνυ Ε.Α.Π. (www.eap.gr) 
και επιλέγνντας την καρτέλα «portal».

Ο χώρνς της Δικτυακής Πύλης χωρίζεται σε 3 ενότητες Χώροι Θεματικών Ενοτήτων 
(http://class.eap.gr/), Υπηρεσίες Μητρώου και Οργανωτικά Στοιχεία 
(http://open.eap.gr/) και Εικονικές Τάξεις -  Υπηρεσίες τηλεσυνεργασίας 
(http: //meeting .eap.gr/)

Χώροι θεματικών Ενοτήτων

Εισερχόμεννς ν φνιτητής στνυς χώρνυς εργασίας των Θεματικών Ενντήτων βρίσκει 
γενικές πληρνφνρίες για τν περιεχόμενν της συγκεκριμένης Δικτυακής Πύλης όπως η 
λειτνυργία χώρων εργασίας για τις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) τνυ Ε.Α.Π. στνυς 
νπνίνυς διατίθενται πληρνφνρίες για νργανωτικά θέματα, εκπαιδευτικό υλικό, χώρνι 
συζητήσεων (forum) καθώς και χώρνι για τηλεδιασκέψεις (meeting rooms). Ο χώρνς 
‘Όλες οι Θεματικές Ενότητες' περιέχει αναλυτικό κατάλνγν των Θ.Ε. τνυ έτνυς. Εδώ 
υπάρχνυν χρήσιμες πληρνφνρίες και υλικό πνυ αφνρνύν στη συγκεκριμένη Θ.Ε. πνυ 
ενδιαφέρει τνν κάθε φνιτητή. Ο σύνδεσμνς: 'Διάρθρωση και πρόσβαση περιεχομένου 
στους χώρους των Θ.Ε. ’ περιγράφει συννπτικά τα βασικά συστατικά των χώρων, τη 
πρόσβαση σε αυτνύς καθώς και τη τυπική διάρθρωση τνυ.
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Υπηρεσίες μητρώου και Οργανωτικά Στοιχεία

Στην ενότητα αυτή γίνεται πρόσβαση σε προσωπικά, οργανωτικά στοιχεία και 
υπηρεσίες μόνο με την χρήση κωδικών. Η αρχική σελίδα της Πύλης παρέχει στους 
φοιτητές πρόσβαση στα στοιχεία τους, στις βαθμολογίες των Γραπτών Εργασιών, στα 
Τμήματα και τους Διδάσκοντες ενώ δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για 
βεβαίωση. Υπάρχει επίσης και η φόρμα δήλωσης Θ.Ε. η οποία όμως ενεργοποιείται 
μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

ΠπνΕττιστήμιο - Microsoft Internet Explore

Q Θ H Αγαπημένα ■©  β  - % Η  \J  f t  &
Η Η »

Πληροφορίες || Δήλωση θεματικών Ενοτήτων 2009-2010~|| Στοιχεία Φοιτητή | ΓΕ Βαθμοί I Τμήματα - Διδάσκοντες | Αίτηση Βεβαίωσης

ε κάθε ΘΕ που έχετε

Καλωσορίσατε στις υπηρεσίες για τους φοιτητές στην διαδικτυακή πύλη open,eap.gr του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 

Βρίσκεστε στην Αρχικι) Σ ελίδα  της πύλης
Σε αυτή την σελίδα, επιλέγοντας τις αντίστοιχες καρτέλες (ta b s )  έχετε πρόσβαση στις εξής υπηρεσίες:

• Ετοινεϊα Φοιτητή: εμφανίζονται τα προσωπικό σας στοιχεία όπως είναι αποθηκευμένα στο Μητρώο Φοιτητο 
κουμπί "Τροποποίηση" μπορείτε να ενημερώνετε τον τρέχοντα Λογοριασμό σας email.

!! Είναι σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένο πάντα το email σας Μ
• ΓΕ-BaBuoi βλέπετε τους βαθμούς που έχετε πάρει στις γραπτές εργασίες καθώς και τον συνολικό βι 

παρακολουθήσει. Σε περίπτωση που δεν έχετε περάσει κάποιο μάθημα, εμφανίζεται το "-1"
• Τιιήυατα-ήιδάσκοντε<:: εμφανίζεται η συμμετοχή σας σε Τμήματα /  Θεματικές ενότητες και τα στοιχεία των καθηγητών σας
• Αίτηση Βεβαίωση»:: μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση γιο έκδοση βεβαίωσης σπουδών
• Δήλωση ΘΕ: είναι η φάρμα δήλωσης των θεματικών ενοτήτων(ενεργοποιείται μάνο την καλοκαιρινή περίοδο)

Πατώντας το κουμπί 'Ε κ κ ίν η σ η 'πάνω αριστερά, εκτάς οπό την "Αρχική Σελίδα", έχετε πρόσβαση:
• στη σελίόο Τροποποίηση προσωπικού προφίλ όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας στις υπηρεσίες του ΕΑΠ
• Επιλέγοντας Άποσΰνδεση1 μπορείτε να τερματίσετε με ασφάλεια την σύνδεσή σας (συνίσταται πριν κλείσετε τον browser). Η επιλογή αυτή 

είναι πάντα διαθέσιμη στην επάνω δεξιά γωνίο για άμεση άποσΰνδεση,
• En^vovTac Χώροι Θειιατικάν Ενοτήτων1 υποοείτε να συνδεθείτε ptouc ygjoouc των 5Ε (εξυπηρετητής http://class.eap.ari  «topic να 

πληκτρολογήσετε πάλι το άνομα και τον κωδικό πρόσβασής σος,
31 η "Αρχική Σελίδα* και ο "Χάρτης Δικτυσκού Τόπου" για μεγαλύτερη ευκολία στην μετάβαση στις

I t if  ΑΡΧΊ'ή οεΜΟα ®Mpms Siituc
_
ν

5 ΐ Ολοκληρώθηκε, αλλά υπάρχουν,τφάλματα στη σελίδα. «  Interr>et

έν α ρ ξ η  9 ικί| - Mic... 5  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝ. .. 3  11οπανϊλλήνι... -3 PORTAL Ε.Α.Π>·· Ελληνικό Αν.... ,κας Ελέγχου 1::L2 πμ 1

Εικόνα 1: Οθόνη από την Δικτυακή Πύλη (Υπηρεσίες Φοιτητή)

Εικονικές τάξεις -  Υπηρεσίες Τηλεσυνεργασίας

Η ενότητα αυτή είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει δημιουργία/συμμετοχή σε 
τηλεδιασκέψεις και εικονικές τάξεις αλλά βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής 
λειτουργίας.

4. Η αξιολόγηση της Δικτυακής Πύλης του Ε.Α.Π.
Για την αξιολόγηση της Δικτυακής Πύλης του Ε.Α.Π. χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της επισκόπησης που είναι η περιγραφική μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνότερα 
στην εκπαιδευτική έρευνα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή 
δεδομένων και τη διερεύνηση των ερωτημάτων είναι το ερωτηματολόγιο και η 
δομημένου τύπου συνέντευξη. To ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στους φοιτητές και 
αποτελείτο από 42 ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος του αποτελείτο από 16 κλειστού 
τύπου ερωτήσεις, 4 εκ των οποίων συνεπικουρούνται από ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
και κατέγραφε πληροφορίες που αφορούν την εκπαιδευτική εμπειρία των 
ερωτώμενων, την εξοικείωσή τους με τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου καθώς 
και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δεύτερο μέρος του
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ερωτηματολογίου αποτελείτο από 20 κλειστού τύπου ερωτήσεις, μία εκ των οποίων 
συνοδεύεται από ανοικτού τύπου και από 6 ανοικτού τύπου ερωτήσεις και κατέγραφε 
απαντήσεις σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Τα ερωτηματολόγια 
μοιράστηκαν στους φοιτητές κατά την διάρκεια 7 Ομαδικών Συμβουλευτικών 
Συναντήσεων σε Αθήνα και Πάτρα. Απαντήθηκαν 112 ερωτηματολόγια από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» 
και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» που παρακολουθούσαν τη Θεματική Ενότητα «Ανοικτή 
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Για την στατιστική ανάλυση των απαντήσεων 
αρχικά αποτιμήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας α (Cronbach’s alpha) του 
ερωτηματολογίου και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι χ2 (Chi 
Square test) και συντελεστής συσχέτισης του Spearman (rs) για την ανίχνευση 
συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που το ερωτηματολόγιο περιέχει και η εργασία 
μελετά. Για την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων στην ανοικτού τύπου ερώτηση 
έγινε ανάλυση περιεχομένου (Bogdan & Bilken,1982). Η στατιστική ανάλυση που 
επακολούθησε μετά την καταχώρηση των δεδομένων είχε ως βάση το επίπεδο 
σημαντικότητας p=0,05 (Παντελής, 1989).

Για τις ανάγκες των συνεντεύξεων συντάχθηκαν δυο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη 
αφορούσε τα μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ενώ η δεύτερη απευθυνόταν στους αποφοίτους. 
Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφονται 
δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων ενώ το δεύτερο μέρος μέσα από ανοικτού 
τύπου ερωτήσεις αφορά στα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. 
Πραγματοποιήθηκαν 10 δομημένες συνεντεύξεις, 5 σε αποφοίτους και 5 σε Σ.Ε.Π. 
του Ε.Α.Π. Οι απόφοιτοι ήταν 4 γυναίκες και 1 άνδρας ενώ οι Σ.Ε.Π. ήταν 3 
γυναίκες και 2 άνδρες. Η επιλογή των προσώπων δεν έγινε τυχαία αλλά με βάση 
κριτήρια που αφορούσαν την εκπαιδευτική τους εμπειρία και την εξοικείωσή τους με 
τις νέες τεχνολογίες.

5. Αποτελέσματα
Ο συντελεστής αξιοπιστίας α (Cronbach’s alpha) του ερωτηματολογίου 
υπολογίστηκε ίσος με 0.843, τιμή που δείχνει ισχυρή αξιοπιστία.

Από τους 112 ερωτηθέντες οι 53 ήταν άνδρες (ποσοστό 47,3%) ενώ οι 59 ήταν 
γυναίκες (ποσοστό 52,7%). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχε ηλικίες από 36 έως 
45 έτη (62 άτομα, ποσοστό 55,4%). Οι 89 (ποσοστό 79,5%) είχαν πτυχίο ΑΕΙ, οι 14 
(ποσοστό 12,5%) πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι., ενώ μόλις 6 είχαν άλλο μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών (Master) και 3 είχαν διδακτορικό (Ph.D.). Ο μέσος όρος των χρόνων 
εκπαιδευτικής εμπειρίας ήταν 12,76 έτη. Οι περισσότεροι έχουν διαθέσιμο Η/Υ και 
στο σπίτι και στην εργασία (74 από τους 112, ποσοστό 66,1%). Από αυτούς οι 50 
(ποσοστό 44,6%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης προκειμένου να 
βρουν πληροφορίες, άρθρα, βιβλιογραφία και εργασίες σχετικά με τις σπουδές τους, 
ενώ 12 (ποσοστό 10,7%) αναζητούν εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο και το 
χρησιμοποιούν ως μέσο διδασκαλίας και αξιολόγησης.
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Παρακάτω δίνονται τα κυριότερα αποτελέσματα ανά ερώτημα όπως προέκυψαν τόσο 
από το ερωτηματολόγιο όσο και από τις συνεντεύξεις. Κατά την εξέταση για τον 
εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών των φοιτητών και των υπό 
εξέταση μεταβλητών του ερωτηματολογίου με τους στατιστικούς ελέγχους χ2 και 
Spearman correlation coefficient, δεν βρέθηκαν ισχυρές και στατιστικά σημαντικές 
συσχετίσεις (p>0.05). Έτσι, το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές, τα χρόνια εκπαιδευτικής 
εμπειρίας, το επίπεδο γνώσεων χρήσης Η/Υ, η χρήση Η/Υ και διαδικτύου στις 
σπουδές ή την εργασία ή η χρήση στο παρελθόν κάποιας δικτυακής πύλης για 
εκπαίδευση δεν φαίνεται να επηρεάζουν ουσιαστικά την συχνότητα και τον τρόπο 
αξιοποίησής της Πύλης από αυτούς, την γνώμη τους για τη χρηστικότητά του, την 
άποψή τους για το κατά πόσο και πως τους διευκολύνει στις σπουδές τους, τον 
εντοπισμό προβλημάτων και τις προτάσεις για βελτίωση.

5.1 Η αξιοποίηση της Δικτυακής Πύλης από τους φοιτητές
Από τις απαντήσεις των φοιτητών διαπιστώνουμε ότι η συχνότητα χρήσης κυμαίνεται 
από τη μία φορά το μήνα ως τη μία φορά την εβδομάδα.(40%). Οι περισσότεροι 
χρησιμοποιούν τη Δικτυακή Πύλη» κυρίως για οργανωτικά και γραφειοκρατικά 
θέματα. Επίσης αναζητούν ενημέρωση και υλικό για τις εργασίες τους. Αξιοποιούν 
τις υπηρεσίες Μητρώου που προσφέρονται (Στοιχεία Φοιτητή -  54%, βαθμολογία -  
65,2%, Τμήματα -  Διδάσκοντες -  70,5%). Κατά συνέπεια η συμβολή της στην 
ουσιαστική διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας φαίνεται να είναι μικρή. 
Πολλοί σχολιάζοντας τη χρήση της στις Θ.Ε. τόνισαν ότι τη βρήκαν δύσχρηστη και 
ελλιπή σε πληροφορίες και ενημέρωση. Στα ίδια πλαίσια κινήθηκαν και οι απόψεις 
των αποφοίτων όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις συνεντεύξεις. Οι περισσότεροι 
χρησιμοποιούσαν τακτικά τη Δικτυακή Πύλη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
Διευκολύνθηκαν στην επίλυση γραφειοκρατικών και οργανωτικών θεμάτων. Δεν 
υπήρξε καμία ουσιαστική συνεισφορά στο θέμα της καλύτερης επικοινωνίας με τους 
καθηγητές και το forum όπως διαπιστώνουν είτε δε λειτουργούσε είτε δεν το 
χρησιμοποιούσε κανείς. Οι απαντήσεις των Σ.Ε.Π. συνηγορούν κι αυτές υπέρ της 
χρήσης της Πύλης για οργανωτικά και γραφειοκρατικά θέματα.

5.2 Η χρηστικότητα της Δικτυακής Πύλης
Όπως παρατηρούμε από τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι φοιτητές υπάρχει 
μία μάλλον αρνητική τάση καθώς οι περισσότεροι δηλώνουν ότι θεωρούν αρκετά έως 
λίγο εύχρηστο το περιβάλλον της Δικτυακής Πύλης. Οι περισσότεροι θεωρούν 
κουραστική και φορτική τη χρήση της (60,8%) ενώ κρίνουν το περιβάλλον της ως μη 
ευέλικτο (ποσοστό 33,0% το βρίσκει λίγο ευέλικτο ενώ ποσοστό 21,4% δεν το 
βρίσκει καθόλου ευέλικτο). Στα ίδια πλαίσια κινούνται και οι απαντήσεις των Σ.Ε.Π. 
οι οποίοι συμφωνούν ότι υπάρχει πρόβλημα στην προσβασιμότητα και προτείνουν 
ένα πιο εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι, ενώ αρχικά την κρίνουν 
αρκετά εύχρηστη, στο τέλος όλοι τονίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της 
χρηστικότητας. Για τους λόγους αυτούς όλοι φαίνεται να προτιμούν άλλες μορφές 
επικοινωνίας πιο παραδοσιακές με σίγουρη αποτελεσματικότητα όπως το τηλέφωνο ή
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το e-mail. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ωστόσο ότι παρά το γεγονός ότι την αξιολογούν 
ως δύσχρηστη, βλέπουμε να τη χρησιμοποιούν για τη διεκπεραίωση οργανωτικών και 
γραφειοκρατικών θεμάτων όπως είναι η επικοινωνία με τις υπηρεσίες Μητρώου του 
Ε.Α.Π και η αναζήτηση πληροφοριών για το χρονοδιάγραμμα των Ο.Σ.Σ.

5.3 Η συμβολή της Δικτυακής Πύλης την εκπαιδευτική διαδικασία
Όπως καταγράφεται από τη συχνότητα των απαντήσεων η Πύλη βοηθά αρκετά σε 
θέματα οργάνωσης σπουδών και διευκολύνει στην επίλυση αποριών 
γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Δεν προάγει σε κανένα επίπεδο όμως την επικοινωνία 
και τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών (καθόλου απάντησε το 32,1% και λίγο το 
42,9%) και διδάσκοντα και η επικοινωνία μέσω αυτής καταγράφεται ως πιο 
απρόσωπη σε σχέση με άλλες μορφές επικοινωνίας (πρόσωπο με πρόσωπο, e-mail, 
τηλέφωνο). Στα ίδια πλαίσια κινήθηκαν και οι απόψεις των αποφοίτων και των 
Σ.Ε.Π. όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις συνεντεύξεις. Διευκολύνθηκαν στην επίλυση 
γραφειοκρατικών και οργανωτικών θεμάτων ενώ δεν υπήρξε καμία βελτίωση στην 
επικοινωνία με τους καθηγητές και το forum όπως διαπιστώνουν είτε δε 
λειτουργούσε είτε δεν το χρησιμοποιούσε κανείς.

5.4 Προβλήματα
Οι περισσότεροι αναφέρθηκαν σε δυσκολία στην πρόσβαση, σε δυσχρηστία και σε 
ελλιπή ενημέρωση. Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι φοιτητές με μικρή εξοικείωση στις 
Νέες Τεχνολογίες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα προσβασιμότητας και 
απαιτούν μεγαλύτερη ευχρηστία ώστε να υπάρχει αποτελεσματική συνεισφορά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ίδιες είναι και οι απόψεις των Σ.Ε.Π. που επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον τους στο θέμα της πολυπλοκότητας και της αστάθειας λειτουργίας της. Η 
ύπαρξη κωδικών δυσχεραίνει την πρόσβαση στην πληροφορία η οποία βρίσκεται εκεί 
αλλά είναι δύσκολα προσβάσιμη, ενώ και η αισθητική του σχεδιασμού της Πύλης, 
που περιλαμβάνει το φόντο, τις γραμματοσειρές, τα χρώματα και τις μορφοποιήσεις 
είναι αποτρεπτική. Οι απόφοιτοι επισημαίνουν και αυτοί ότι είναι «δαιδαλώδης» ο 
σχεδιασμός της και δύσκολη η πρόσβαση στην πληροφορία.

6. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά και χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Δικτυακής Πύλης του 
Ε.Α.Π. θα σημειώναμε πως ο καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικών 
Δικτυακών Πυλών βοηθά στον εντοπισμό των αδυναμιών τους και στην ανεύρεση 
τρόπων ουσιαστικής βελτίωσης τους. Η Δικτυακή Πύλη του Ε.Α.Π. ενώ σχεδιάστηκε 
για να εξυπηρετήσει πολλαπλούς σκοπούς και να επιτελέσει διαφορετικών μορφών 
λειτουργίες δεν έχει αξιοποιηθεί από φοιτητές και συμβούλους-καθηγητές αρκετά. Οι 
χρήστες της ζητούν περισσότερη ευχρηστία και ευκολότερη πρόσβαση για όλους. 
Μέσα από την έρευνα μας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις 
δυνατότητες που μια Δικτυακή Πύλη μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές 
καλύπτοντάς τους ανάγκες για πληροφόρηση, ενημέρωση, αναζήτηση εκπαιδευτικού 
υλικού και επικοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα. Για να γίνει όμως αυτό και να
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απνδώσει κατάλληλα θα πρέπει να γίνεται πρακτικά φανερό στνυς φνιτητές η 
χρησιμότητα των υπηρεσιών της Πύλης στις σπνυδές τνυς, η χρηστικότητά της να 
είναι υψηλή, νι παρεχόμενες υπηρεσίες να διευκνλύννυν πρακτικά και νυσιαστικά 
την εκπαιδευτική διαδικασία, την επικνινωνία και την ανεύρεση πληρνφνριακνύ και 
εκπαιδευτικνύ υλικνύ, τα τεχνικά πρνβλήματα να είναι περινρισμένα, να 
αξινλνγείται συνεχώς από τνυς τελικνύς χρήστες της και νι πρντάσεις τνυς να 
λαμβάνννται νυσιαστικά υπόψη.
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