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Πεπίλητη 

Η ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε εθαξκόδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία όιν θαη ζπρλόηεξα 

ιόγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη. ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα 

πξνζπάζεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζε εθπαηδεπηηθνύο κέζσ ηεο 

πιαηθόξκαο ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Centra, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε πηινηηθά ζε δύν 

ζπλεδξίεο – δηδαζθαιίεο ηεο ΑΠΑΙΣΔ. 

Λέξειρ κλειδιά: ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, πιαηθόξκα Centra, εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. 

1. Ειζαγυγή 

Όηαλ θαλείο αθνύζεη ηε ιέμε εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε, ηόηε απηόκαηα έξρεηαη ζην 

λνπ ηνπ ε εηθόλα κηαο αίζνπζαο ζηελ νπνία είλαη παξόληεο ν εθπαηδεπηήο θαη νη 

εθπαηδεπόκελνη θαη όπνπ ην κάζεκα δηεμάγεηαη κε ηελ παξάδνζε κίαο ελόηεηαο, ηελ 

εμέηαζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ηελ αλάζεζε θαη αμηνιόγεζε εξγαζηώλ θαη νύησ θαζ’ 

εμήο. Η εηθόλα απηή δεκηνπξγείηαη ζην κπαιό όισλ καο γηαηί απηή είλαη ε θιαζηθή 

κέζνδνο εθπαίδεπζεο πνπ αθνινπζείηαη από ην δεκνηηθό έσο θαη ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Καη όκσο ν ηξόπνο απηόο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εκπεξηέρεη 

πεξηνξηζκνύο ηόζν ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ όζν θαη ζην ρξόλν πνπ 

απηά δηεμάγνληαη. πρλά, νη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί θαζώο θαη πεξηνξηζκνί ζην 

ρξόλν απνθιείνπλ πνιιά άηνκα από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ηα 

ηειεπηαία ρξόληα έρεη κεηαηξαπεί ζε κία ζπλερή δηαδηθαζία. Γη’ απηό ην ιόγν, 

άιισζηε, έλλνηεο όπσο ε δηα βίνπ κάζεζε έρνπλ αξρίζεη λα αθνύγνληαη θαη λα 

ζπδεηνύληαη όιν θαη πην ζπρλά. 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ αιιά θαη γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη θαζώο ε αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο πξνζέθεξε ηα θαηάιιεια εξγαιεία, πνιινί εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί 

(θπξίσο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), ηλζηηηνύηα θαη θέληξα θαηάξηηζεο έρνπλ 

αξρίζεη λα εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα θαη κεζνδνινγίεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε ή 

αιιηώο ηειεθπαίδεπζεο (Lionarakis, 2008). 

Η ηειεθπαίδεπζε ζηε ζύγρξνλε κνξθή ηεο απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηώλ θαη ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Η αιιειεπίδξαζε κεηαμύ εθπαηδεπηή θαη 

εθπαηδεπόκελνπ γίλεηαη ζε “πξαγκαηηθό ρξόλν”, κέζσ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ θαη 
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αθνξά ηόζν ηελ αληαιιαγή απόςεσλ όζν θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (Μπαιανύξαο, 

2002). 

ηελ παξνύζα εξγαζία, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εηήζηαο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ηεο ΑΠΑΙΣΔ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αμηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πιαηθόξκαο ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Centra 

(www.saba.com/products/centra). Η πιαηθόξκα ρξεζηκνπνηήζεθε πηινηηθά ζε δύν 

ζπλεδξίεο – δηδαζθαιίεο ηεο ΑΠΑΙΣΔ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Σν ππόινηπν ηεο εξγαζίαο είλαη νξγαλσκέλν σο εμήο: ηε δεύηεξε ελόηεηα 

παξνπζηάδεηαη κηα επηζθόπεζε ησλ πξνζπαζεηώλ αμηνιόγεζεο ηεο πιαηθόξκαο 

Centra θαη άιισλ εξγαιείσλ ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο από ηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία. ηελ ηξίηε ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε πιαηθόξκα Centra, 

ελώ ζηελ ηέηαξηε ελόηεηα ε κεζνδνινγία, ν ηόπνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο. Σέινο, ζηελ πέκπηε ελόηεηα παξαηίζεληαη σο 

επίινγνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

2. Επιζκόπηζη αξιολόγηζηρ επγαλείυν ζύγσπονηρ 

ηηλεκπαίδεςζηρ 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία κπνξεί θαλείο λα βξεη θαη άιιεο παξόκνηεο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ αμηνιόγεζε ηειεθπαίδεπζεο κε ζύγρξνλα εξγαιεία θαη εηδηθόηεξα κε ηελ 

πιαηθόξκα Centra. ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ελδεηθηηθέο 

πξνζπάζεηεο. 

ηελ εξγαζία (Δκκαλνπειίδνπ, Αλησλίνπ & Γεξξή, 2009) δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο 

θαζεγεηώλ θπζηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ηε ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ηελ 

πιαηθόξκα Centra πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο 

επηκόξθσζεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηκνξθνύκελσλ από ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κέζνδν θαη ε πεπνίζεζή ηνπο όηη 

επηηξέπεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, 

ρσξίο λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα από ηελ έιιεηςε θπζηθήο παξνπζίαο ζηνλ ίδην ρώξν 

δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. 

ηελ εξγαζία (Αλαγλσζηόπνπινο, Πεξηβνιαξόπνπινο & Κώηζεο, 2007) 

αμηνινγήζεθε ε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Centra ζηελ από 

απόζηαζε δηδαζθαιία ηνπ ηξίηνπ λόκνπ ηνπ Νεύησλα ζε καζεηέο ηεο Α΄Λπθείνπ. Οη 

εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην Centra σο έλα πξόγξακκα ζύγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζώο νη καζεηέο έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εηθνληθή ηάμε. 

ηελ εξγαζία (Βνγηαηδήο, Ξέλνο & Υαηδειάθνο, 2003) νη ζπγγξαθείο παξέζεζαλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο από ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο Centra 

ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γηα ηε δηεμαγσγή δηδαζθαιηώλ από απόζηαζε. 
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ύκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο, παξόηη πηζαλόηαηα δελ είλαη δπλαηό λα αληηθαηαζηήζεη 

πιήξσο ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, κπνξεί λα ιύζεη ην πξόβιεκα θνηηεηώλ νη 

νπνίνη γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξεπξίζθνληαη ζην 

θπζηθό ρώξν δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξίσλ. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ δελ αθνξνύλ 

ζπγθεθξηκέλα ηελ πιαηθόξκα Centra, αιιά αμηνινγνύλ άιια εξγαιεία ζύγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο. ηηο εξγαζίεο (Μνπδάθεο & Μπαιανύξαο, ρ.ρ.) θαζώο θαη 

(Μνπδάθεο θ.α., 2004) νη εξεπλεηέο αμηνιόγεζαλ ηε κεηάδνζε καζεκάησλ ηνπ 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κέζσ δηαδηθηύνπ θαη πξόηεηλαλ ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζεκεία πνπ θαζηζηνύλ επηηπρεκέλε κηα ζύγρξνλε δηδαζθαιία θαη 

πξέπεη λα πξνζερζνύλ ηδηαίηεξα.  

Σέινο, ζηελ εξγαζία (Lalos et al., 2009) νη εξεπλεηέο αμηνιόγεζαλ ην εξγαιείν 

αλνηρηνύ θώδηθα γηα ηελ παξνρή ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο DimDim θαη θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα όηη πιεζηάδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηηο δπλαηόηεηεο ηεο εκπνξηθήο 

πιαηθόξκαο Centra, ελώ έρεη θαη ην πιενλέθηεκα όηη δηαλέκεηαη δσξεάλ. 

3. Η πλαηθόπμα ζύγσπονηρ ηηλεκπαίδεςζηρ Centra 

Σν πεξηβάιινλ Saba Centra απνηειεί ηελ πην γλσζηή πιαηθόξκα ζύγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο (Κόθθηλνο, 2006). Η πιαηθόξκα Centra εμαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε 

ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε κε δπλαηόηεηα παξνπζίαζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε κνξθή δηαθαλεηώλ ή αξρείσλ άιισλ εθαξκνγώλ θαη 

ακθίδξνκεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ κεηαμύ θαζεγεηή 

θαη ζπκκεηερόλησλ. Δπίζεο, επηηξέπεη ζε κεγάιεο νκάδεο από απνκαθξπζκέλνπο 

κεηαμύ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αιιειεπηδξνύλ, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα καζαίλνπλ, 

πξνζνκνηώλνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ηππηθήο ηάμεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

(Δκκαλνπειίδνπ, Αλησλίνπ & Γεξξή, 2009). 

To πεξηβάιινλ ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πινπνηείηαη κέζα από κία 

εηθνληθή ηάμε, απαηηώληαο γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ηεο ηάμεο, έλαλ Η/Τ κε 

δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, έλα κηθξόθσλν θαη πξναηξεηηθά κηα web 

camera. Παξόιν πνπ ην πεξηβάιινλ παξέρεη θαη δπλαηόηεηεο αζύγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο καζεκάησλ, ν θύξηνο ζηόρνο ηνπ είλαη ε ζύγρξνλε 

ηειεθπαίδεπζε, ελώ νη αζύγρξνλεο δπλαηόηεηεο ηνπ πεξηνξίδνληαη κάιινλ ζε έλαλ 

επηθνπξηθό ξόιν (Αλαγλσζηόπνπινο, Πεξηβνιαξόπνπινο & Κώηζεο, 2007).  

3.1 Δςναηόηηηερ - Λειηοςπγικόηηηερ 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πεξηβάιινληνο Centra πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπηή 

όια ηα εξγαιεία πνπ ζα είρε θαη ζε κηα παξαδνζηαθή ηάμε, θαζώο θαη επηπιένλ 

εξγαιεία πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία: 

 Παποςζίαζη εκπαιδεςηικού ςλικού: γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ πνπ έρεη 

αλεβάζεη ζηελ πιαηθόξκα, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ 

αζπξνπίλαθα πνπ είλαη νξαηόο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, πάλσ ζηνλ νπνίν κπνξεί 
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λα γξάςεη θαη λα ζεκεηώζεη ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ζύκβνια γηα λα δώζεη έκθαζε. 

 Αλληλεπιδπαζηική οπηικοακοςζηική επικοινυνία: Η αιιειεπηδξαζηηθή 

νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία (δύν δξόκσλ) κεηαμύ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηή, απνηειεί επίζεο έλα ζεκαληηθό ζεκείν γηα ηελ επηηπρία ελόο 

εηθνληθνύ καζήκαηνο (Αλαγλσζηόπνπινο, Πεξηβνιαξόπνπινο & Κώηζεο, 2007). 

ηελ πιαηθόξκα Centra, ν εθπαηδεπηήο επηθνηλσλεί κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

θπξίσο κέζσ ήρνπ κε ηε ρξήζε κηθξνθώλνπ, ελώ ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα 

επηθνηλσλίαο κε βίληεν γηα όζνπο ρξήζηεο δηαζέηνπλ θάκεξα. 

 Από κοινού σπήζη εθαπμογήρ (Application Sharing): Σν ινγηζκηθό επηηξέπεη 

ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο κηαο ζπλεδξίαο λα δηακνηξάδνληαη 

εθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ αλνίμεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο.  

 Παπακολούθηζη ζςνεδπίαρ εκ ηυν ςζηέπυν: Η ζπλεδξία θαηαγξάθεηαη θαη κε 

απηό ηνλ ηξόπν είλαη εθηθηό γηα έλαλ εθπαηδεπόκελν λα παξαθνινπζήζεη κηα 

ζπλεδξία ζηελ νπνία δε ζπκκεηείρε ή λα ζπκεζεί θαη λα δηεπθξηλίζεη έλα ζεκείν 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ηνλ δπζθόιεςε. 

4. Τλοποίηζη και αξιολόγηζη εκπαιδεςηικών ζςνεδπιών με ηην 

πλαηθόπμα ζύγσπονηρ ηηλεκπαίδεςζηρ Centra 

4.1 Μεθοδολογία έπεςναρ 

θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε αμηνιόγεζε πηινηηθώλ ζπλεδξηώλ 

ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ΑΠΑΙΣΔ κε ηε ρξήζε 

ηεο πιαηθόξκαο Centra. Αμηνινγήζεθαλ δύν ζπλεδξίεο κε ην ίδην ζέκα θαη ηελ ίδηα 

δνκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ ίδην εθπαηδεπηή (Γ. Αιηκήζεο, θαζεγεηήο 

ΑΠΑΙΣΔ), ν νπνίνο βξηζθόηαλ ζηελ Πάηξα, ελώ νη εθπαηδεπόκελνη βξίζθνληαλ ζηα 

εξγαζηήξηα ηεο ΑΠΑΙΣΔ ζε Αζήλα ζηελ πξώηε ζπλεδξία θαη ζε Βόιν ζηε δεύηεξε 

(Απξίιηνο – Μάτνο 2010). 

ην ηέινο ηεο θάζε ζπλεδξίαο νη εθπαηδεπόκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε έλα 

ειεθηξνληθό online εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο (δηαζέζηκν ζηε δηεύζπλζε 

http://plessas.info/survey/index.php?sid=87295&lang=el), ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελόηεηα 4.3. Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε 20 εξσηήζεηο 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρσξηζηνύλ ζε 3 θαηεγνξίεο: 

 Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

 Δξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ από ηε ζπλεδξία πνπ παξαθνινύζεζαλ θαη από ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο πιαηθόξκαο Centra 

 Δξσηήζεηο, θπξίσο αλνηρηνύ ηύπνπ, κε πηζαλέο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεδξίαο 

4.2 Σπόπορ διεξαγυγήρ ηηρ ζςνεδπίαρ 

Σν εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν πνπ δηδάρζεθε κέζσ ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο 

αθνξνύζε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ην παθέην Lego 
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Mindstorms θαη πώο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηά ηε δηδαζθαιία δηάθνξσλ 

καζεκάησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ 

«καζηνξέκαηνο ηεο γλώζεο» (constructionism) (Harel & Papert, 1991).  

Ο εθπαηδεπηήο ρξεζηκνπνίεζε ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθόξκαο 

Centra: ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε εηθόλα θαη ήρν, παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ, ρξήζε 

αζπξνπίλαθα ηόζν από ηνλ ίδην όζν θαη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, θνηλή ρξήζε 

εθαξκνγώλ. Σν εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί αξθεηά 

απαηηεηηθό γηα κηα ηέηνηα ζπλεδξία, θαζώο νη εθπαηδεπόκελνη θιήζεθαλ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ην εθπαηδεπηηθό ξνκπόη από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπηή 

(κέζσ θνηλήο ρξήζεο εθαξκνγήο) θαη λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ θίλεζε ηνπ 

ξνκπόη πνπ βξηζθόηαλ ζην γξαθείν ηνπ εθπαηδεπηή κέζσ ηεο θάκεξαο.  

 

Εικόνα 1: Καηαηγηζκόο ηδεώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο 

Πην αλαιπηηθά, αξρηθά ν εθπαηδεπηήο έδσζε ην ιόγν (ηόζν εηθόλα όζν θαη βίληεν) ζε 

όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο δηαδνρηθά, ώζηε λα ζπζηεζνύλ ζηελ ηάμε. ηε 

ζπλέρεηα, μεθίλεζε κε έλαλ θαηαηγηζκό ηδεώλ (brainstorming) ζέηνληαο ην εξώηεκα 

«ηη είλαη έλα ξνκπόη; ηη θάλεη έλα ξνκπόη;», κηα ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ πνπ είρε πξνεηνηκάζεη. 

ηελ εηθόλα 1 παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ ζηνλ 

αζπξνπίλαθα ηεο εθαξκνγήο από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Έπεηηα θαη ελώ ε 

παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ ζηελ νζόλε ήηαλ ζε εμέιημε, ν εθπαηδεπηήο ρξεζηκνπνίεζε 

ην δηακνηξαζκό εθαξκνγήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Lego Digital 

Designer, ώζηε λα παξαθνινπζήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηα βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκό θαη 

ηε δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ ξνκπόη.  

ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο νη ζπκκεηέρνληεο δεηνύζαλ ην ιόγν θαη έθαλαλ 

παξαηεξήζεηο ή έζεηαλ εξσηήκαηα. Μέζσ ηνπ δηακνηξαζκνύ εθαξκνγήο ν 

εθπαηδεπηήο έδεημε ζηνπο ζπνπδαζηέο πσο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί έλα ξνκπόη 

εθηειώληαο ην πξόγξακκα Lego Mindstorms Education NXT Programming ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ. Σέινο, ζηα πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ εθαξκνγήο δόζεθε ν έιεγρνο 



ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

ΜΔΡΟ Α – ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

712 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο θνηηεηέο ώζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ νη ίδηνη ην εθπαηδεπηηθό 

ξνκπόη, λα «θαηεβάζνπλ» ην πξόγξακκα ζην ξνκπόη πνπ βξηζθόηαλ ζην γξαθείν ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο από ηελ θάκεξα ηνπ 

εθπαηδεπηή. 

4.3 Αποηελέζμαηα 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκκεηείραλ θαη νη 26 ζπκκεηέρνληεο – 

εθπαηδεπόκελνη ζηηο ζπλεδξίεο. Από απηνύο νη 15 (58%) είλαη άληξεο θαη νη 11 (42%) 

είλαη γπλαίθεο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί, 

απόθνηηνη ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο. Οη πεξηζζόηεξνη (16) έρνπλ ζπνπδάζεη 

αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηελ πιεξνθνξηθή, ελώ νη ππόινηπνη θαηαλέκνληαη ζε 

δηάθνξεο άιιεο εηδηθόηεηεο (κεραλνιόγνη, νρεκάησλ, έξγσλ ππνδνκήο, κεραληθνί 

πεξηβάιινληνο). Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

εμνηθεησκέλν κε ηερληθέο ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, ελώ κόλν έλαο είρε 

παξαθνινπζήζεη μαλά ζπλεδξία κε ηελ πιαηθόξκα Centra. 

Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη πσο έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο ζπλεδξίαο, θαζώο 17 (65%) από απηνύο απάληεζαλ ζηε ζρεηηθή 

εξώηεζε «Αξθεηά», 7 (27%) «Πνιύ», ελώ 2 (8%) «Μέηξηα». εκαληηθόο είλαη θαη ν 

βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν ηεο ζπλεδξίαο, θαζώο 10 

(38%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη, 14 (54%) αξθεηά, 1 (4%) 

κέηξηα θαη 1 (4%) ιίγν ηθαλνπνηεκέλνο/ε. Δπίζεο, όζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπλεδξίαο 9 (35%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη, 14 (54%) αξθεηά 

θαη 3 (11%) κέηξηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη νη 25 από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα δήισζαλ όηη ζα ήζειαλ λα μαλαπαξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξία κε ηνλ ίδην 

ηξόπν, ελώ κόλν έλαο δήισζε πσο δελ είλαη ζίγνπξνο/ε αλ ζα ην ήζειε. 

Έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλεδξίαο κε ηελ πιαηθόξκα Centra 

είλαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ζεσξνύλ νη εθπαηδεπόκελνη όηη ηνπο βνήζεζαλ νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ε πιαηθόξκα ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο. Οη απαληήζεηο ζην 

αληίζηνηρν εξώηεκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Οη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπόκελνη 

θαίλεηαη πσο βνεζήζεθαλ από ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ε πιαηθόξκα Centra. Από 

ηηο απαληήζεηο πξνθύπηεη όηη ν αζπξνπίλαθαο, όπνπ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα γξάςνπλ 

θαη νη ίδηνη, αιιά θαη ε επηθνηλσλία κέζσ βίληεν (γηα ηελ νπνία ζε κηα ζπλεδξία 

ππήξμε θαη ηερληθό πξόβιεκα) ήηαλ εθείλεο νη ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο είρακε ηηο 

ιηγόηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο. 

Πίνακας 1: Απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε «Πόζν ζαο βνήζεζαλ θαηά ηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο ζπλεδξίαο νη παξαθάηω ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθόξκαο Centra;» 

  Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πνιύ 

Παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ 

από ηνλ εθπαηδεπηή 

0 (0%) 2 (8%) 2 (8%) 10 (38%) 12 (46%) 

Πξνθνξηθή επηθνηλσλία 0 (0%) 1 (4%) 2 (8%) 11 (42%) 12 (46%) 
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κε ηνλ εθπαηδεπηή 

Δπηθνηλσλία κέζσ βίληεν 

κε ηνλ εθπαηδεπηή 

0 (0%) 3 (12%) 3 (12%) 7 (26%) 13 (50%) 

Αζπξνπίλαθαο 2 (8%) 1 (4%) 6 (23%) 9 (34%) 8 (31%) 

Κνηλή ρξήζε εθαξκνγήο 

(Lego Mindstorms NXT) 

0 (0%) 0 (0%) 2 (8%) 11 (42%) 13 (50%) 

Γπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο 

κε άιινπο 

εθπαηδεπόκελνπο 

1 (4%) 1 (4%) 3 (12%) 12 (46%) 9 (34%) 

Παξά ηε γεληθή ηθαλνπνίεζε από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθόξκαο, αιιά θαη από ηε 

ζπλεδξία θαη ην πεξηερόκελό ηεο, νη εθπαηδεπόκελνη δελ θαίλεηαη λα αζπάδνληαη ηελ 

άπνςε όηη κπνξεί απηόο ν ηξόπνο εθπαίδεπζεο λα αληηθαηαζηήζεη ηε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ θαζεγεηή, όπσο πξνθύπηεη από ηα γξαθήκαηα 1 θαη 2, αιιά ζεσξνύλ 

όηη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πξόζσπν κε πξόζσπν δηδαζθαιία, κε έκθαζε ζηε 

δεύηεξε. 

 

Γράφημα 1: Απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε «Καηά ηε γλώκε ζαο ζε πνην βαζκό νη 

ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο Centra κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε 

θπζηθή παξνπζία ηνπ θαζεγεηή;» 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηε ζπλεδξία, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο (62%) ζεσξνύλ όηη ν ξόινο ηνπο ζηε ζπλεδξία ήηαλ ελεξγεηηθόο ή κάιινλ 

ελεξγεηηθόο. Γελ είλαη πάλησο αζήκαλην θαη ην πνζνζηό (38%) όζσλ ζεσξνύλ όηη ν 

ξόινο ηνπο ήηαλ παζεηηθόο ή κάιινλ παζεηηθόο. 

ηελ αλνηρηή εξώηεζε «ηη ηνπο άξεζε πεξηζζόηεξν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία», νη 

Καθόλου
8%

Λίγο
11%

Μζτρια
46%

Αρκετά
31%

Πολφ
4%
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ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ δηάθνξεο απαληήζεηο κε έκθαζε ζηε δηαδξαζηηθόηεηα πνπ 

πξνζέθεξε ε πιαηθόξκα. Πνιινί ήηαλ, επίζεο, απηνί πνπ δείρλνπλ ελζνπζηαζκέλνη 

κε ηε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ξνκπόη από απόζηαζε (κέζσ 

ηνπ δηακνηξαζκνύ εθαξκνγήο). Δπηπιένλ, ζεκαληηθό ξόιν θαίλεηαη λα παίδεη γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε ακεζόηεηα πνπ ππήξμε ζηελ επηθνηλσλία. 

 

Γράφημα 2: Απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε «Αλ ζαο δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα λα δηαιέμεηε γηα 

ηελ εθπαίδεπζή ζαο ζηελ ΑΣΠΑΙΤΕ αλάκεζα ζηε ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κέζω ηεο 

πιαηθόξκαο Centra θαη ηελ πξόζωπν κε πξόζωπν εθπαίδεπζε, πώο ζα πξνηηκνύζαηε 

λα εθπαηδεπηείηε;» 

ηα αξλεηηθά ηεο ζπλεδξίαο («ηη δελ ζαο άξεζε»), ζύκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηε κεηάδνζε θαηά πξώην 

ιόγν ηεο εηθόλαο θαη θαηά δεύηεξν ιόγν ηνπ ήρνπ. ηελ εξώηεζε «ηη ζα ήζειαλ λα 

αιιάμεη» δειώλνπλ πσο ζα επηζπκνύζαλ λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εηθόλα 

θαη ηνλ ήρν, θαζώο θαη όηη ζα ήζειαλ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ. Η ηειεπηαία παξαηήξεζε εληζρύεηαη θαη από ην ζεκαληηθό 

πνζνζηό πνπ ζεσξεί πσο ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλεδξία ήηαλ πεξηζζόηεξν παζεηηθή 

παξά ελεξγεηηθή. Δλδεηθηηθή είλαη ε απάληεζε εθπαηδεπόκελνπ όηη «ην πξόγξακκα 

γηα ην Lego ην ρξεζηκνπνηήζακε κόλν 4 από ηα 20+ άηνκα πνπ ήκαζηαλ ζηελ 

αίζνπζα». 

Όζνλ αθνξά ζηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ην ηη άιιν ζα επηζπκνύζαλ λα 

πξνζθέξεη κηα ηέηνηα ζπλεδξία, νη πεξηζζόηεξνη δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη θαη δελ 

πηζηεύνπλ πσο ζα έπξεπε λα πξνζηεζεί θάηη. Τπήξμαλ θαη θάπνηεο ιίγεο απαληήζεηο 
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γηα δπλαηόηεηα αληαιιαγήο αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζώο θαη γηα αλαηξνθνδόηεζε 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ κέζσ θάπνηαο δξαζηεξηόηεηαο αμηνιόγεζεο. 

5. Επίλογορ - ςμπεπάζμαηα 

Από ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

πξνεγνύκελε ελόηεηα κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Αλ θαη ιόγσ 

ηνπ κηθξνύ δείγκαηνο δελ κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ, θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ ζε 

κεγάιν βαζκό κε παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα άιισλ εξεπλεηώλ, όπσο απηά 

πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ ελόηεηα 2. 

Έλα πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη από ηελ έξεπλα αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δίλαη πςειά ηα πνζνζηά όζσλ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηε 

ζπλεδξία, αιιά θαη από ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν θαη ηε δηδαθηηθή κέζνδν πνπ 

αθνινπζήζεθε. Δπηπιένλ, νη ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο θαίλεηαη 

πσο βνήζεζαλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπλεδξίαο, ελώ 

κηθξό είλαη ην πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζε πσο δπζθνιεύηεθε από θάπνηα 

ιεηηνπξγία. Πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ζρεδόλ όινη νη ζπνπδαζηέο ζπκκεηείραλ γηα 

πξώηε θνξά ζε ζπλεδξία ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κε ηελ πιαηθόξκα Centra, αιιά 

απηό δε θαίλεηαη λα απνηειεί αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

ζπλεδξίαο. Ο βαζκόο εμνηθείσζεο κε ηελ πιαηθόξκα θαίλεηαη λα είλαη πςειόο από 

ηελ πξώηε θηόιαο επαθή κε απηή. 

Παξά ηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξία δε 

θαίλεηαη λα είλαη ζίγνπξνη πσο απηή ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ θαζεγεηή. Δίλαη εληππσζηαθό όηη θαλέλαο 

δελ ζα επέιεγε ηελ παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ ζηελ ΑΠΑΙΣΔ απνθιεηζηηθά 

κέζσ ηνπ Centra, αλ θαη αξθεηνί από ηνπο ζπνπδαζηέο κεηαθηλνύληαη θαζεκεξηλά 

από καθξηλέο απνζηάζεηο. Αληίζεηα νη πεξηζζόηεξνη ζα πξνηηκνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο θαη κε έκθαζε 

ζε απηόλ. ηελ παξνύζα θάζε θαίλεηαη όηη ε ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κπνξεί λα 

παίμεη έλα ζπκπιεξσκαηηθό ξόιν, ζπκπέξαζκα πνπ ζπκθσλεί θαη κε ηελ άπνςε ζην 

(Βνγηαηδήο, Ξέλνο & Υαηδειάθνο, 2003). Βεβαίσο ηα απνηειέζκαηα απηά ζα πξέπεη 

λα εξκελεπηνύλ ζην πιαίζην ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο ζπλεδξίαο πνπ παξαθνινύζεζαλ 

νη ζπγθεθξηκέλνη θνηηεηέο. Πξνθαλώο είλαη δύζθνιν λα πεηζηεί θαλείο από κηα θαη 

κνλαδηθή ζπλεδξία λα δερηεί λα εγθαηαιείςεη παξαδνζηαθέο κεζόδνπο κε ηηο νπνίεο 

έρεη γηα ρξόληα εθπαηδεπηεί θαη ίζσο ηα απνηειέζκαηα λα είλαη δηαθνξεηηθά όηαλ νη 

θνηηεηέο απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξεο ζρεηηθέο εκπεηξίεο ηειεθπαίδεπζεο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθό εύξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ε ζαθήο πξνηίκεζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ γηα πην ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε ζπλεδξία ηειεθπαίδεπζεο. Αλ 

θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία πεξηιάκβαλε αξθεηέο ελεξγεηηθέο κεζόδνπο θαη 

ηερληθέο, όπσο θαηαηγηζκό ηδεώλ, ζπδήηεζε, εξσηήζεηο-απαληήζεηο, πξαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ιηγόηεξν παξνπζηάζεηο δηαθαλεηώλ, σζηόζν είλαη ελδηαθέξνλ όηη 

έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ζπνπδαζηώλ, αλ θαη αλαγλώξηζε ηελ ακεζόηεηα θαη ηε 
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δηαδξαζηηθόηεηα πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθόξκα, ζεώξεζε πσο ν ξόινο ηνπ ζηε 

ζπλεδξία ήηαλ κάιινλ παζεηηθόο ή παζεηηθόο. Καηά ηελ άπνςή καο ην εύξεκα απηό 

δείρλεη ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνύ ησλ ζπλεδξηώλ ηειεθπαίδεπζεο ζύκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε κεζόδνπο θαη ηερληθέο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

όζν δπλαηόλ πην ελεξγεηηθή θαη επξεία ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ θαη ζα πεξηνξίδνπλ 

ζηνλ ειάρηζην αλαγθαίν βαζκό ηηο παξνπζηάζεηο πνπ παζεηηθνπνηνύλ ηνπο θνηηεηέο 

ζην ξόιν αθξναηή. 

Σέινο είλαη ζεκαληηθό θαη απηνλόεην πσο έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία 

κηαο ζπλεδξίαο ηειεθπαίδεπζεο είλαη ε πξόιεςε ή ε εμάιεηςε ησλ όπνησλ ηερληθώλ 

πξνβιεκάησλ π.ρ. ιεηηνπξγία βίληεν, θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ησλ εξγαζηεξίσλ 

θ.ιπ. 

Μειινληηθέο έξεπλεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ αθόκα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηε δηεμαγσγή δηδαζθαιίαο ζηελ ΑΠΑΙΣΔ κε ηελ πιαηθόξκα ζύγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο Centra. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

απηή ηελ εξγαζία απνηεινύλ κηα πξώηε ζπλεηζθνξά θαη κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ 

ρξήζηκα ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε θαη άιισλ ζπλεδξηώλ ηειεθπαίδεπζεο 

ζην κέιινλ. 
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