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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια, εφαρµογές που παρουσιάζουν παραδειγµατικές βιντεοσκο-
πηµένες χρήσεις λογισµικών (ΠΒΧΛ) µε σκοπό την εκµάθηση των λειτουργιών 
των λογισµικών αυτών, γίνονται ολοένα και πιο διαδεδοµένες. Η κατανόησή µας 
όµως για τους λόγους που µπορεί κάποιος να επιλέξει ή να απορρίψει τη χρήση 
των ΠΒΧΛ παραµένει περιορισµένη. Στόχοι της συγκεκριµένης εργασίας είναι η 
διερεύνηση των στάσεων που διαµορφώνουν οι χρήστες που χρησιµοποιούν για 
πρώτη φορά ΠΒΧΛ για να µάθουν ένα λογισµικό και η ανίχνευση των παραγό-
ντων που τις επηρεάζουν. Σαράντα έξι φοιτητές ελληνικού πανεπιστηµίου συµ-
µετείχαν σε ερευνητική δραστηριότητα που περιελάµβανε την παρακολούθηση 
ΠΒΧΛ, τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και την πραγµατοποίηση συνεντεύξε-
ων αξιολόγησής τους. Οι φοιτητές ήταν θετικά προσκείµενοι απέναντι στις ΠΒΧΛ 
και τόνισαν ως πλεονεκτήµατά τους την αναπαραστατικότητά τους, τις µειωµένες 
µεταγνωστικές απαιτήσεις τους και την ευκολία χρήσης τους. Οι βασικοί παράγο-
ντες που διαφοροποίησαν τις στάσεις των φοιτητών ήταν τα χαρακτηριστικά του 
λογισµικού προς εκµάθηση, το επίπεδο γνώσεων τους, οι προηγούµενες στρατη-
γικές µάθησής τους και ορισµένα χαρακτηριστικά της παρουσίασης. 

Λέξεις Κλειδιά
εκµάθηση λογισµικού, µαθησιακές προτιµήσεις, παραδειγµατικές βιντεοσκοπηµένες 

χρήσεις λογισµικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ακατάπαυστη ανάπτυξη και εξέλιξη εφαρµογών υπολογιστών έχει αυξήσει 
δραµατικά το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την εκµάθησή 
τους. Τις περισσότερες φορές, οι χρήστες δε χρησιµοποιούν τις εφαρµογές 
αποδοτικά και αποτελεσµατικά (Leutner 2000), ενώ οι γνώσεις που αποκτούν 
καθίστανται σε µικρό χρονικό διάστηµα ανεπαρκείς και ξεπερασµένες, λόγω 
των συχνών νέων εκδόσεών τους (Phelps 2005). Οι περισσότεροι χρήστες 



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 711

καταφεύγουν σε ανεπίσηµους τρόπους µάθησης, όπως την προσωπική διε-
ρεύνηση και το κοινωνικό τους περιβάλλον, ενώ αντίθετα χρησιµοποιούν πε-
ριορισµένα τα ενσωµατωµένα συστήµατα βοήθειας των εφαρµογών ή άλλα 
εγχειρίδια (Carroll 1990, Rieman 1996). Παρότι υπάρχει ανάγκη για συστηµα-
τική υποστήριξη των χρηστών στην προσπάθεια τους να µάθουν να χρησιµο-
ποιούν τους υπολογιστές, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό κατάλληλων πηγών 
γνώσης.

Τα τελευταία χρόνια, µεγάλη έµφαση για την κάλυψη αυτού του κενού 
έχει δοθεί στις εφαρµογές που παρουσιάζουν παραδειγµατικές βιντεοσκο-
πηµένες χρήσεις λογισµικών (ΠΒΧΛ). Οι ΠΒΧΛ (αγγλικός όρος: animated 
demonstrations - Shneiderman 2005) αναπαράγουν µαζί µε αφήγηση, µια µα-
γνητοσκοπηµένη χρήση ενός λογισµικού από ένα ειδικό, µε σκοπό την παρου-
σίαση του τρόπου µε τον οποίο ένας χρήστης µπορεί να εκτελέσει ενέργειες 
σε αυτό. Το κύριο πλεονέκτηµα των ΠΒΧΛ είναι ότι βοηθούν το χρήστη να 
αναγνωρίσει πιο εύκολα τα αντικείµενα της διεπαφής και τις ενέργειες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση µιας διεργασίας (Palmiter & Elkerton 1991). 
Στις ΠΒΧΛ, η σχέση ανάµεσα στις απαραίτητες ενέργειες των χρηστών και 
τις αποκρίσεις του συστήµατος αναδεικνύονται άµεσα, ενώ σε στατικές ανα-
παραστάσεις όπως π.χ. βιβλία ή ηλεκτρονικά εγχειρίδια, ο χρήστης πρέπει 
να φαντάζεται το αποτέλεσµα των υπηρεσιών του λογισµικού, έως ότου τις 
χρησιµοποιήσει στο πραγµατικό περιβάλλον (Harrison 1995). Άλλες έρευνες 
όµως, έχουν υπογραµµίσει αρκετά µειονεκτήµατα της χρήσης ΠΒΧΛ στην 
εκµάθηση λογισµικού. Για παράδειγµα, έχει υποστηριχθεί ότι οι ΠΒΧΛ έχουν 
προβλήµατα ευχρηστίας (Carroll & Mazur 1986) και ότι δεν προάγουν την 
µακροπρόθεσµη διατήρηση της γνώσης και τη µεταφορά της σε νέες περιστά-
σεις, επειδή οι χρήστες απλά µιµούνται την εκτέλεση των ενεργειών (Palmiter 
& Elkerton 1991). 

Παρά τις αντικρουόµενες επισηµάνσεις, οι περισσότεροι χρήστες δηλώ-
νουν πολύ πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν ΠΒΧΛ (Payne, Chesworth & Hill 
1992, Harrison 1995). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται ραγδαία αύξηση στη χρήση τους για την παραγωγή συστηµά-
των βοήθειας, εκπαιδευτικών εφαρµογών, παρουσιάσεων λογισµικών, ακόµα 
και οδηγιών για τον χειρισµό παιχνιδιών (Shneiderman 2005). Παρόλα αυτά, η 
κατανόησή µας για τους λόγους που µπορεί κάποιος να επιλέξει ή να απορρί-
ψει τη χρήση µιας ΠΒΧΛ παραµένει περιορισµένη.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σε αντίθεση µε παλαιότερες έρευνες που εστιάστηκαν στην εξέταση της µαθη-
σιακής αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των ΠΒΧΛ, εµείς επιδιώξα-
µε να διερευνήσουµε τις στάσεις των φοιτητών που τις συναντούν για πρώτη 
φορά και να αναγνωρίσουµε συνθήκες και χαρακτηριστικά που τις επηρεά-
ζουν. Οι στάσεις των µαθητευόµενων απέναντι στις διαθέσιµες εναλλακτικές 
πηγές γνώσης µπορούν να θεωρηθούν ως το φίλτρο µέσα από το οποίο προσ-
διορίζονται οι στρατηγικές µάθησης που χρησιµοποιούν οι µαθητευόµενοι σε 
διαφορετικές περιστάσεις. Σύµφωνα µε τη Θεωρία της Αιτιολογηµένης ∆ρά-
σης (Theory of Reasoned Action - Ajzen & Fishbein 1980), οι στάσεις που δια-
µορφώνουν τα άτοµα απέναντι σε αντικείµενα και συµπεριφορές αποτελούν 
ένα καθοριστικό παράγοντα για την µετέπειτα συµπεριφορά τους. Επίσης, 
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σύµφωνα µε Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance 
Model - Davis 1989) οι πεποιθήσεις ενός ατόµου για ένα αντικείµενο, όπως η 
αντιλαµβανόµενη χρησιµότητα και η αντιλαµβανόµενη ευκολία χρήσης, επη-
ρεάζουν τη πρόθεση του να το χρησιµοποιήσει. 

Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι της έρευνας είναι : 
• η καταγραφή της άποψης των φοιτητών σχετικά µε την αποδοτικότητα και 

την καταλληλότητα των ΠΒΧΛ για την εκµάθηση λογισµικών, 
• η διάκριση χαρακτηριστικών των ΠΒΧΛ και συνθηκών χρήσης τους που 

επηρεάζουν την αξιολόγησή τους,
• η ανάλυση της στάσης των φοιτητών σε σχέση µε τα προσωπικά τους χα-

ρακτηριστικά (φύλο, προηγούµενες γνώσεις, κτλ.) και 
• η παραγωγή προτάσεων για τη βελτίωση των εφαρµογών που ενσωµατώ-

νουν ΠΒΧΛ.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, πραγµατοποιήθηκαν ξεχωριστές 
δραστηριότητες διάρκειας 75 λεπτών, µε 46 φοιτητές, ενός ελληνικού πα-
νεπιστηµίου. Είκοσι από τους φοιτητές ήταν γυναίκες (43.5%) και 26 άντρες 
(56.5%). Κανένας από τους φοιτητές δεν είχε προηγούµενη εµπειρία µε ΠΒΧΛ, 
ενώ είχαν εκτεταµένη εµπειρία µε υπολογιστές. Οι δραστηριότητες που πραγ-
µατοποιήθηκαν είχαν ως σκοπό τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµέ-
νων σχετικά µε τη στάση των φοιτητών απέναντι σε ΠΒΧΛ που παρουσίαζαν 
τη λειτουργικότητα ενός λογισµικού κατασκευής ιστοσελίδων. Οι δραστηριό-
τητες αποτελούνταν από τέσσερις φάσεις, όµως στη συγκεκριµένη εργασία θα 
παρουσιάσουµε αποτελέσµατα από τις τρεις πρώτες.

Στην πρώτη φάση οι φοιτητές συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο σχετικά 
µε το επίπεδο των γνώσεών τους για το συγκεκριµένο λογισµικό, την προη-
γούµενη εµπειρία τους σχετικά µε την ανάπτυξη ιστοσελίδων και το γενικότε-
ρο ενδιαφέρον τους στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 

Στην δεύτερη φάση ζητήθηκε από τους φοιτητές να χρησιµοποιήσουν µια 
εκπαιδευτική εφαρµογή που διέθετε ένα σύνολο ΠΒΧΛ για την εκµάθηση ενός 
λογισµικού ανάπτυξης ιστοσελίδων. Οι ΠΒΧΛ κάλυπταν όλο το εύρος της 
λειτουργικότητας του λογισµικού, διαρκούσαν από 2 έως 10 λεπτά και ήταν 
οργανωµένες σε σενάρια που παρουσίαζαν την δηµιουργία υποδειγµατικών 
ιστοσελίδων. Η εξέλιξη της παρουσίασης µπορούσε να ελεγχθεί µε επιλογές 
πλοήγησης παρόµοιες µε αυτές που παρέχουν οι εφαρµογές αναπαραγωγής 
βίντεο. Από τους φοιτητές ζητήθηκε να χρησιµοποιήσουν την εκπαιδευτική 
εφαρµογή για 25 έως 30 λεπτά επιλέγοντας ελεύθερα τις ΠΒΧΛ που ήθελαν 
να παρακολουθούσαν.

Στην τρίτη φάση πραγµατοποιήθηκε και ηχογραφήθηκε ηµι-δοµηµένη συ-
νέντευξη διάρκειας 30-40 λεπτών. Η συνέντευξη επικεντρώθηκε κυρίως στη 
διερεύνηση των στάσεων των φοιτητών απέναντι στις ΠΒΧΛ µετά την πρώτη 
χρήση τους. Οι φοιτητές αµέσως µετά συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο 7 ερω-
τήσεων Likert (1-5) στο οποίο προσδιόρισαν ποσοτικά τις πεποιθήσεις τους. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το ερωτηµατολόγιο που αφορούσε τις προηγούµενες εµπειρίες των φοιτητών 
ανέδειξε ότι δεν είχαν χρησιµοποιήσει ΠΒΧΛ στο παρελθόν. Οι γνώσεις τους 
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για το συγκεκριµένο λογισµικό και την HTML ήταν περιορισµένες ενώ αντί-
θετα το ενδιαφέρον τους για εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων ήταν αυξηµένο. 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ποσοτική ανάλυση των απαντήσεων των φοιτη-
τών στο ερωτηµατολόγιο στάσης απέναντι στις ΠΒΧΛ. Ακολουθεί η ποιοτική 
ανάλυση των συνεντεύξεων όπου σχολιάζονται τα κυριότερα πλεονεκτήµατα 
και τα µειονεκτήµατα της χρήσης ΠΒΧΛ που επισήµαναν οι φοιτητές καθώς 
και οι παράγοντες που φαίνεται να διαφοροποίησαν τη στάση τους. 

Ερωτηµατολόγιο στάσης απέναντι στην εφαρµογή
Οι απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηµατολόγιο στάσης απέναντι στις 
ΠΒΧΛ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Το ερωτηµατολόγιο είχε συνεκτική 
δοµή µε Cronbach α .90. Η κατανοµή των απαντήσεων των φοιτητών ήταν 
ασύµµετρη δεξιά, γεγονός που αντανακλούσε τη θετική στάση τους απέναντι 
στις ΠΒΧΛ. Οι φοιτητές χαρακτήρισαν τις ΠΒΧΛ κυρίως ως ευχάριστες (ΜΟ: 
4.41, ΤΑ: .98) και η συντριπτική τους πλειοψηφία δήλωσε ότι θα ήθελε να µα-
θαίνει λογισµικά µε τη χρήση τους (ΜΟ: 4.28, ΤΑ: .1.09). Οι ΠΒΧΛ αντιµετω-
πίστηκαν µε µεγαλύτερο ενθουσιασµό από τις γυναίκες (t=2.043, p<.05) που 
αξιολόγησαν θετικότερα την αποδοτικότητα (t=2.423, p<.05), την ταχύτητα 
(t=2.553, p<.05) και την αυθεντικότητα της µάθησης (t=2.599, p<.05) (Πίνακας 
1).

Πίνακας 1. Απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηµατολόγιο στάσης.

Σύνολο Φύλο ∆ιαφορές*
Ερώτηση ΜΟ ΤΑ Ανδρ. ΤΑ Γυν. ΤΑ t Sig
Με τις ΠΒΧΛ µπορώ να 

µάθω πιο αποδοτικά
4.07 1.12 3.73 1.15 4.50 0.95 2.423 0.020

Οι ΠΒΧΛ κάνουν τη 

µάθηση πιο γρήγορη
3.80 1.14 3.46 1.24 4.25 0.85 2.553 0.014

Οι ΠΒΧΛ κάνουν τη 

µάθηση πιο αυθεντική
3.87 0.98 3.58 1.10 4.25 0.64 2.599 0.013

Οι ΠΒΧΛ κάνουν τη 

µάθηση πιο ευχάριστη
4.41 0.98 4.27 1.12 4.60 0.75

Θα ήθελα να µάθω και 

άλλα λογισµικά µε χρήση 

ΠΒΧΛ

4.28 1.09 4.15 1.16 4.45 1.00

Είµαι ικανοποιηµένος/η 

από τις ΠΒΧΛ που 

παρακολούθησα

4.15 0.99 4.12 1.11 4.20 0.83

Θα σύστηνα σε κάποιο 

φίλο µου να µάθει µέσω 

ΠΒΧΛ

4.20 0.93 4.12 1.11 4.30 0.66

Κλίµακα 4.11 0.82 3.92 0.97 4.36 0.48 2.043 0.048

*Οι διαφορές υπολογίστηκαν µε t-test ανεξάρτητων δειγµάτων.
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Πλεονεκτήµατα της χρήσης ΠΒΧΛ 
Σύµφωνα µε τους φοιτητές, οι ΠΒΧΛ προσοµοιώνουν µε ρεαλιστικό τρόπο 
την ατοµική διδασκαλία. Παρέχουν όµως ταυτόχρονα στο µαθητευόµενο µε-
γαλύτερο έλεγχο και αυτονοµία, αφού του δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξει ο 
ίδιος, το περιεχόµενο της µάθησης, τον χρόνο και τον τρόπο µελέτης του: «∆εν 
είµαι από τα άτοµα που ρωτάνε, οπότε και να είχα απορία δε θα ρωτούσα. Στο 
βίντεο απλά θα έβλεπα ξανά το αντίστοιχο κοµµάτι». 

Σχολιάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο οι ΠΒΧΛ παρουσιάζουν την εκτέλε-
ση ενεργειών, οι φοιτητές υποστήριξαν ότι είναι πιο σαφής από άλλα µέσα. ∆ή-
λωσαν ότι το εκπαιδευτικό περιεχόµενο εµπεριείχε στοιχεία και παραµέτρους 
των ενεργειών που είναι υπονοούµενες ή ανύπαρκτες σε άλλα µέσα, όπως π.χ. 
τις απαιτήσεις χρόνου για την εκτέλεση µιας διαδικασίας, τη συνέχεια µετα-
βολών στα αντικείµενα της διεπαφής, την κίνηση του ποντικιού κτλ.: «Με το 
βίντεο µοιάζουν όλα ποιο ζωντανά, τα καταλαβαίνω καλύτερα, δείχνονται όλα 
µε απόλυτη ακρίβεια». Η ρεαλιστικότητα της αναπαράστασης του περιβάλ-
λοντος προς εκµάθηση, έδωσε σε αρκετούς φοιτητές την αίσθηση της από 
κοινού δράσης µε τον παρουσιαστή. Αρκετοί µάλιστα δήλωσαν ότι είχαν την 
εντύπωση ότι πραγµατοποιούσαν οι ίδιοι τις ενέργειες που παρουσιάζονταν 
και έτσι δε ήταν ανάγκη να τις επαναλάβουν στο πραγµατικό περιβάλλον.

Οι φοιτητές υποστήριξαν ότι οι ΠΒΧΛ έχουν µικρές µεταγνωστικές απαι-
τήσεις. Οι εφαρµογές αυτές είναι σχεδιασµένες ώστε να κατευθύνουν την προ-
σοχή των µαθητευόµενων και να παρέχουν αποδοτικές διαδροµές µάθησης. 
Οι µαθητευόµενοι επιλέγουν µόνο τους γενικούς στόχους της µάθησης ενώ οι 
σχεδιαστές των ΠΒΧΛ έχουν την ευθύνη για την πορεία που θα ακολουθηθεί 
για την επίτευξή τους. Σύµφωνα µε ορισµένους φοιτητές, το χαρακτηριστικό 
αυτό καθιστά τη διαδικασία της µάθησης πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Χα-
ρακτηριστικά, κάποιοι φοιτητές ισχυρίστηκαν ότι θα µπορούσαν να χρησιµο-
ποιήσουν ΠΒΧΛ και σε στιγµές µειωµένης συγκέντρωσης: «Όταν διαβάζω ένα 
βιβλίο αργά το βράδυ και έχω κουραστεί θα σταµατήσω, ενώ το βίντεο πιστεύω 
θα συνεχίσω να το βλέπω», ενώ άλλοι απέδωσαν στις εφαρµογές αυτές ακόµα 
και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 

Γενικότερα, οι φοιτητές αξιολόγησαν τις ΠΒΧΛ ως αξιόπιστες πηγές γνώ-
σης. Απέδωσαν στο περιεχόµενό τους µεγάλη εγκυρότητα αφού αφενός επι-
βεβαιώνονταν άµεσα µέσα από την παρουσίαση των ενεργειών και αφετέρου 
επειδή έκριναν ότι η παραγωγή και οργάνωση τους είναι µια χρονοβόρα και 
κοπιαστική εργασία που απαιτεί σοβαρότητα και εµπειρία. Τέλος, όλοι σχεδόν 
τόνισαν τη διαισθητικότητα και την ευκολία χρήσης της διεπαφής των ΠΒΧΛ. 
Έξάλλου ο τρόπος χρήσης τους, ήταν οικείος από άλλες εφαρµογές και συ-
σκευές µε αντίστοιχες λειτουργίες που είχαν χρησιµοποιήσει στο παρελθόν 
(π.χ. λογισµικά αναπαραγωγής µουσικής και βίντεο κλπ).

Μειονεκτήµατα της χρήσης ΠΒΧΛ
Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα που αναδείχθηκε από τους σχολιασµούς των φοι-
τητών, ήταν ότι η διαδικασία παρουσίασης των ΠΒΧΛ ήταν ανελαστική και 
δεν ήταν εφικτή η προσαρµογή της στις ιδιαίτερες προτιµήσεις και επιθυµίες 
τους. Μολονότι οι φοιτητές επέλεγαν ελεύθερα ποιες ΠΒΧΛ και µε ποια σειρά 
θα δουν, ένιωθαν περιορισµένοι και αναγκασµένοι να ακολουθήσουν τη προ-
καθορισµένη διδακτική δοµή της παρουσίασης που µπορεί να µη ταίριαζε µε 
τις γνώσεις τους ή τις ανάγκες τους. 
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Το δεύτερο µειονέκτηµα που επισηµάνθηκε αφορούσε τις περιορισµένες 
δυνατότητες πλοήγησης στο περιεχόµενο των ΠΒΧΛ. Αρκετοί φοιτητές δή-
λωσαν ότι ήταν δύσκολο να επιλέξουν ποια ΠΒΧΛ θα παρακολουθήσουν. 
Θεωρούσαν ότι η αρχική κειµενική περιγραφή ήταν ανεπαρκής και για να αξι-
ολογήσουν το περιεχόµενο της κάθε ΠΒΧΛ ήταν υποχρεωµένοι να παρακο-
λουθούν ένα µέρος της µέχρι να διαπιστώσουν αν περιέχει αυτά που πρόσµε-
ναν. Παράλληλα, οι φοιτητές σχολίασαν ότι ο εντοπισµός σηµείων µέσα στην 
παρουσίαση για την ικανοποίηση συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων, όπως 
η εκµάθηση µιας λειτουργίας ή η ανάκληση µιας διαδικασίας, απαιτούσε την 
εξαντλητική αναζήτηση σε πολλές ΠΒΧΛ. Θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε 
το πρόβληµα της πλοήγησης λέγοντας ότι οι µαθητευόµενοι από την παρα-
δοσιακή πλοήγηση «επιλέγω για να δω» που επικρατεί στα περισσότερα άλλα 
µέσα, στις ΠΒΧΛ µετασχηµατίζεται σε «βλέπω για να επιλέξω». Η µπάρα πλο-
ήγησης των ΠΒΧΛ ήταν εύκολη στη χρήση αλλά δεν παρείχε ικανοποιητικές 
πληροφορίες για την πλοήγηση µέσα σε αυτές: «Όποτε έλεγε πράγµατα που 
ήξερα ή δε µε ενδιέφεραν έπρεπε να µαντέψω πόσο παρακάτω πρέπει να το 
προχωρήσω». ∆ιατυπώθηκε η πεποίθηση ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ταχύτητα της µάθησής.

Παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών υποστήριξε ότι ο τρόπος 
µε τον οποίο οι ΠΒΧΛ αναπαριστούν το περιβάλλον του λογισµικού και τις 
ενέργειες σε αυτό, είναι πολύ σαφής, ορισµένοι εξέφρασαν προβληµατισµούς 
για πιθανές παρενέργειές τους. Ισχυρίστηκαν ότι η αίσθηση της από κοινού 
δράσης µε τον παρουσιαστή θα µπορούσε να δηµιουργήσει ψευδαισθήσεις δε-
ξιοτήτων και λανθασµένα ο µαθητευόµενος να πιστεύει ότι έχει αποκτήσει κά-
ποιες δεξιότητες που όµως δεν θα µπορέσει να εφαρµόσει όταν τις χρειαστεί. 

Παράγοντες που επηρέασαν τις στάσεις των φοιτητών
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναγνωρίσαµε ότι η αξιολόγησή των φοι-
τητών για τη χρησιµότητα των ΠΒΧΛ µεταβαλλόταν καθώς εξετάζαµε την 
καταλληλότητα τους για την εκµάθηση διαφορετικών λογισµικών. Οι περισ-
σότεροι φοιτητές δήλωσαν, ότι αν ήθελαν να µάθουν ένα λογισµικό που χρη-
σιµοποιεί αντικείµενα αλληλεπίδρασης που τους είναι οικεία -όπως ένας κει-
µενογράφος χρησιµοποιεί την έννοια των κειµένων- τότε θα προτιµούσαν να 
µάθουν την εφαρµογή µέσω προσωπικής διερεύνησης. Σηµείωσαν, όµως, ότι 
αν δεν ήταν σε θέση να εξερευνήσουν το λογισµικό µόνοι τους, τότε οι ΠΒΧΛ 
θα ήταν ο καλύτερος εναλλακτικός τρόπος µάθησης. Ορισµένοι φοιτητές δή-
λωσαν ότι για λογισµικά που βασίζονται κυρίως σε εννοιολογική γνώση και 
λιγότερο σε χαρακτηριστικά της διεπαφής (π.χ. γλώσσες προγραµµατισµού), 
θα προτιµούσαν να χρησιµοποιήσουν άλλα µέσα, πιο κατάλληλα για την πα-
ρουσίαση θεωρητικών σχηµάτων και εννοιών, όπως π.χ. τα βιβλία. 

Η στάση των φοιτητών απέναντι στις ΠΒΧΛ διαφοροποιήθηκε επίσης 
βάσει των προηγούµενων γνώσεων και εµπειριών τους στο λογισµικό προς 
εκµάθηση. Οι φοιτητές εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι ΠΒΧΛ είναι περισσό-
τερο κατάλληλες για τα πρώτα στάδια ενασχόλησής τους µε ένα λογισµικό. 
Οι περισσότεροι, σε ερώτηση για το αν θα πρότειναν τη χρήση των ΠΒΧΛ σε 
φίλους τους, απάντησαν ότι αυτό θα εξαρτιόταν από το αν οι φίλοι τους ήταν 
αρχάριοι ή προχωρηµένοι.

Οι συµµετέχοντες στην έρευνά µας φάνηκε να έχουν ισχυρά αναπτυγµέ-
νες στρατηγικές µάθησης, οι οποίες δηµιουργούσαν ιδιαίτερες απαιτήσεις για 



716 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

τους τρόπους δόµησης του περιεχοµένου των ΠΒΧΛ. Αρκετοί ζήτησαν την 
οργάνωση του περιεχοµένου τους βάσει των λειτουργιών του λογισµικού, πι-
στεύοντας ότι µικρότερες σε µέγεθος ΠΒΧΛ εστιασµένες σε συγκεκριµένες 
υπηρεσίες θα επέτρεπαν γρηγορότερη µάθηση, θα προσέδιδαν στην εφαρµο-
γή έναν πιο «αντικειµενικό» χαρακτήρα και ταυτόχρονα οι µαθητευόµενοι θα 
µπορούσαν να αποφύγουν την παρακολούθηση ολόκληρων σεναρίων χρήσης: 
«Στο βίντεο ο παρουσιαστής κάνει τις ενέργειες µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, 
ενώ κάποια πράγµατα µπορεί να γίνονται και µε άλλους τρόπους». Αντίθετα, 
άλλοι υποστήριξαν ότι είναι πιο αποδοτικό το βίντεο να έχει σεναριακή µορ-
φή και να παρουσιάζει σταδιακά την κατασκευή ολοκληρωµένων προϊόντων. 
Ισχυρίστηκαν ότι ο τρόπος αυτός αφενός είναι πιο ενδιαφέρον και αφετέρου 
θα τους βοηθούσε να συνδέσουν καλύτερα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
του λογισµικού. Είναι πιθανό ότι αυτός ο διαχωρισµός στις προτιµήσεις των 
φοιτητών προέρχεται από διαφοροποιήσεις στο µαθησιακό τους στυλ.

Τα χαρακτηριστικά του παρουσιαστή των ΠΒΧΛ όπως, η φωνή, ο τονισµός 
της, η χροιά της, αλλά και το στυλ χρήσης της εφαρµογής (π.χ. η κίνηση του 
ποντικιού, χρήση συντοµεύσεων, κτλ.) επηρέαζαν τους φοιτητές και τους ενέ-
πλεκαν συναισθηµατικά µε την προσωπικότητα του αφηγητή. Έτσι για παρά-
δειγµα, σε µερικούς φοιτητές άρεσε ιδιαίτερα ο φιλικός τόνος και το χιούµορ 
του παρουσιαστή, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι περίµεναν και προτιµούσαν ένα πιο 
απρόσωπο και επαγγελµατικό στυλ: «Με ενοχλεί το προσωπικό στυλ θα προτι-
µούσα πιο τεχνικό, άχρωµο ύφος ή για παράδειγµα µια ηλεκτρονική φωνή». 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό ότι οι ΠΒΧΛ 
αποτελούν µία ελκυστική µορφή πηγών γνώσεων για τους υπολογιστές. Οι 
συµµετέχοντες στην έρευνα µας αναγνώρισαν σε αυτές ένα ιδανικό τρόπο 
εκµάθησης λογισµικών, ειδικά για τους αρχάριους, επειδή προσοµοιώνει το 
πραγµατικό περιβάλλον του λογισµικού και αναδεικνύει πληροφορίες που εί-
ναι υπονοούµενες σε άλλα µέσα. Επιπρόσθετα δήλωσαν ότι λόγω των µικρών 
µεταγνωστικών τους απαιτήσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε στιγµές 
µειωµένης συγκέντρωσης. 

Στην σηµερινή τους µορφή όµως, οι ΠΒΧΛ παρουσιάζουν σηµαντικούς πε-
ριορισµούς ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση του περιεχοµένου τους και τη πλο-
ήγηση σε αυτό. Από τα σχόλια των φοιτητών προκύπτουν αρκετές προτάσεις 
γα τη βελτίωση τους: 
α) Η πρόσβαση σε σηµεία ενδιαφέροντος στο περιεχόµενο των ΠΒΧΛ θα 

µπορούσε να υποβοηθηθεί από τη δυνατότητα δηµιουργίας συνδέσµων 
προς αυτά. 

β) Η κατάτµηση της κάθε ΠΒΧΛ σε µικρές διαφορετικές ενέργειες που πα-
ρουσιάζονται µε τη µορφή βηµάτων, θα µπορούσε να διευκολύνει την προ-
σπέλαση του περιεχοµένου τους και την αναζήτηση συγκεκριµένων πλη-
ροφοριών σε αυτό. 

γ) Η ενσωµάτωση προσαρµοστικών υπηρεσιών όπως, η προσαρµογή της δο-
µής του περιεχοµένου τους στις προηγούµενες εµπειρίες, γνώσεις και πρα-
κτικές µάθησης του χρήστη ή η δυνατότητα προσαρµογής της φωνής του 
αφηγητή στις προσωπικές προτιµήσεις του, θα µπορούσαν να αυξήσουν 
την αποδοχή των ΠΒΧΛ. 
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δ) Η πρόθεση των φοιτητών να τις χρησιµοποιήσουν σε στιγµές µειωµένης 
συγκέντρωσης, µπορεί να γίνει αφορµή για τη δηµιουργία και µελέτη 
ΠΒΧΛ ειδικά σχεδιασµένων για ένα αντίστοιχο πλαίσιο χρήσης.
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας επικε-

ντρώνονται στην πρώτη εντύπωση που σχηµατίζουν οι χρήστες για τις ΠΒΧΛ 
και όποια γενίκευσή τους πρέπει να γίνει µε προσοχή. 
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