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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία µας αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση της εµπειρίας που αποκοµίσαµε από την
οργάνωση, την προετοιµασία και τη συµµετοχή µας σε µαθήµατα τηλεκπαίδευσης, τόσο ασύγχρονης
όσο και σύγχρονης. Τα µαθήµατα τηλεκπαίδευσης αφορούσαν σε παιδιά Γυµνασίου – Λυκείου.
Σηµαντικό µέρος της έρευνας µας αποτέλεσε η επεξεργασία µέσω στατιστικών µεθόδων των
ερωτηµατολογίων που δόθηκαν στους µαθητές ώστε να αξιολογηθεί η διαδικασία. Έτσι µπορέσαµε
να καταγράψουµε τις παραµέτρους που εγγυώνται την επιτυχία των µαθηµάτων τηλεκπαίδευσης.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαίδευση εξ αποστάσεως, Τηλεδιάσκεψη, Αξιολόγηση ∆ιαδικασίας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κίνητρο και αφορµή για τη συγκεκριµένη προσπάθεια ήταν ο προσδιορισµός των παραµέτρων
µιας επιτυχηµένης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής συνδιαλλαγής αλλά και η µελέτη της υπόθεσης
της αντικατάστασης των παραδοσιακών µεθόδων διδασκαλίας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Πιστεύουµε ότι η απόκτηση τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη και σηµαντική µελλοντικά για την
εκπαιδευτική διαδικασία της χώρας µας λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητάς της. Έτσι
επικεντρωθήκαµε στην καταγραφή όλων εκείνων των στοιχείων και παραµέτρων ώστε να
σχεδιάσουµε ένα µοντέλο που να µπορεί να παρέχει εκπαίδευση σε αποµακρυσµένα µέρη
ανάλογης ποιότητας µε αυτήν των µεγάλων αστικών κέντρων.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν τα παρακάτω.
•
Ο Εξυπηρετητής (server) του σχολικού συγκροτήµατος φιλοξενεί ένα δικτυακό τόπο ο
οποίος σχεδιάζεται από τους µαθητές στο σχολικό εργαστήριο και περιέχει ασκήσεις και
παραδείγµατα των µαθηµάτων (πιλοτικά για το µάθηµα της πληροφορικής και των
µαθηµατικών), στα οποία µπορεί να ανατρέχει ο µαθητής ο οποίος είτε έχει κάποια
απορία κατά τις ώρες που δε βρίσκεται στο σχολείο, είτε δε µετέφερε στο τετράδιο του
µε το σωστό τρόπο την άσκηση που έλυσε ο καθηγητής στον πίνακα, είτε τέλος, είχε την
ατυχία να απουσιάσει από το σχολείο την ηµέρα που ο καθηγητής µοίρασε κάποια
φυλλάδια. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα για on line τεστ.
•
Μέσω τηλεδιάσκεψης, επιχειρήθηκαν σε πραγµατικό χρόνο (real time) διαλέξεις για το
µάθηµα της πληροφορικής στις οποίες ο καθηγητής βρίσκονταν σε διαφορετικό τόπο από
το σχολείο και τους µαθητές. Στο πλαίσιο των τηλε-διαλέξεων συµπληρώθηκαν
ερωτηµατολόγια τα οποία επεξεργαστήκαµε µε στατιστικές µεθόδους ώστε να
αξιολογηθεί καλύτερα η όλη προσπάθεια.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να είναι σύγχρονη (synchronous) που σηµαίνει ότι η
επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων γίνεται κατά τον ίδιο χρόνο, ή ασύγχρονη
(asynchronous) που σηµαίνει ότι η επικοινωνία αυτή πραγµατοποιείται σε οποιαδήποτε στιγµή
που κρίνεται κατάλληλη από εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους.
Μία τυπική διαδικασία για την υλοποίηση ενός µαθήµατος από απόσταση περιλαµβάνει την
πρώτα την παραγωγή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού (courseware), κατόπιν τη διανοµή
εκπαιδευτικού υλικού για χρήση από τους µαθητές, στη συνέχεια επικοινωνία, αλληλεπίδραση και
συνεργασία καθηγητή και µαθητή στα πλαίσια µιας εικονικής τάξης διδασκαλίας (σύγχρονη
τηλεκπαίδευση) και τέλος αξιολόγηση γνώσεων του µαθητή στο γνωστικό αντικείµενο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι τοµείς στους οποίους αποκτήθηκε εµπειρία καθώς και κάποιες
σκέψεις και προτάσεις προς περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας.
1. Ρυθµίσεις και µέσα Υλικοτεχνικής Υποδοµής
Στο πλαίσιο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, χρειάστηκε πρώτα να σχεδιαστεί και να
υλοποιηθεί ένα σχολικό δίκτυο εξοπλισµένο µε Web Server κατάλληλο να φιλοξενήσει το
εκπαιδευτικό υλικό. Χρησιµοποιήθηκαν επίσης προγράµµατα συγγραφής πολυµέσων για την
παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και προγράµµατα δηµιουργίας on line τεστ.
Για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση χρησιµοποιήθηκαν υπολογιστές εφοδιασµένοι µε κάρτες
τηλεδιάσκεψης, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να επιτύχουν συνδέσεις 384 Kbps χάρη σε τρεις
γραµµές ISDN. Χρησιµοποιήθηκαν επίσης κάµερες, µικρόφωνα, ηχεία και βιντεοπροβολέας.
Μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία ήταν η ρύθµιση των συσκευών και η εγκατάσταση τους στα
αποµακρυσµένα σηµεία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι προτιµήθηκε η λύση των καρτών
τηλεδιάσκεψης µε χρήση ISDN, γιατί είναι στον παρόντα χρόνο το µοναδικό υλικό που προσφέρει
τόσο µεγάλες ταχύτητες σύνδεσης στη χώρα µας. Επιχειρώντας τη χρήση του ∆ιαδικτύου
(Internet) για τηλεδιάσκεψη, τα αποτελέσµατα δεν ήταν καθόλου καλά, αφού η µεταφορά video
και ήχου ταυτόχρονα σε πραγµατικό χρόνο, επιβάλλει µεγάλες ταχύτητες σύνδεσης.
Επιτακτική ήταν επίσης η ανάγκη για τεχνικό κατά την ώρα του µαθήµατος γιατί το υλικό είναι
αρκετά δύσκολο στη χρήση και απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις κατά τη ρύθµιση του. Κάποια
στιγµή υπήρξε πρόβληµα µε τη χρήση των γραµµών ISDN µε αποτέλεσµα η ποιότητα του video
να µην είναι καλή. Συγκεκριµένα η ταχύτητα έπεσε στα 128 Kbps, κάτι που έγινε αντιληπτό
αµέσως από τα παιδιά. Το πρόβληµα ήταν αδύνατο να λυθεί χωρίς την παρουσία κάποιου µε τις
απαραίτητες γνώσεις.
2. Απαιτούµενες ανθρωποώρες για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού
Σηµαντικός είναι ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη δηµιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για την
ασύγχρονη εκπαίδευση και µάλιστα από καθηγητές πληροφορικής οι οποίοι είναι εξοικειωµένοι
µε τη χρήση λογισµικού. Πιστεύουµε ότι η δηµιουργία από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων
παρόµοιων έργων θα ήταν αρκετά χρονοβόρα και ασύµφορη. Επιβεβληµένη λοιπόν είναι η
παρουσία εκπαιδευτικών οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη χρήση του λογισµικού και θα
έχουν ως αποκλειστικό έργο τη δηµιουργία αλλά και την ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Στη σύγχρονη εκπαίδευση απαιτείται λιγότερος χρόνος προετοιµασίας από το διδάσκοντα αφού η
αξιολόγηση των µαθητών µπορεί να γίνει ακόµη και προφορικά. Παρόλα αυτά η χρήση
προγράµµατος παρουσιάσεων πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητη καθώς δεν υπάρχει η ευκολία και
η αµεσότητα που παρέχει ο µαυροπίνακας σε µια κλασσική τάξη.
3. ∆ιαδραστικότητα εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου
Στην ασύγχρονη εκπαίδευση παρατηρήθηκε πολύ µικρή αλληλεπίδραση µεταξύ διδάσκοντος και
µαθητών. Τα διαθέσιµα µαθήµατα ήταν αυτά των µαθηµατικών και της πληροφορικής γυµνασίου.
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Επειδή επιδιώξαµε η επαφή των δύο πλευρών να πραγµατοποιείται µόνο µέσω e-mail καταλήξαµε
στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στην πρόκληση της χρήσης της
τεχνολογίας για την υποβολή αποριών ή διευκρινιστικών ερωτήσεων. Ίσως να συνετέλεσε και το
γεγονός ότι ο καθηγητής ο οποίος έθεσε τα ερωτήµατα διαδικτυακά ήταν εύκολα προσβάσιµος
µέσα στο σχολείο, αλλά και ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν παρουσιάζουν την απαραίτητη
αυτοπειθαρχία.
Κατά τη διδασκαλία µέσω τηλεδιάσκεψης διαπιστώσαµε ότι τα παιδιά προσαρµόστηκαν πολύ
γρήγορα στη νέα αυτή διαδικασία. Θεωρούµε όµως απαραίτητη την παρουσία επιβλέποντος,
ειδικά όταν πρόκειται για τµήµα µε περισσότερα από 20 άτοµα. Η διδασκαλία µέσω
τηλεδιάσκεψης έγινε σε δύο τµήµατα των 30 ατόµων και αφορούσε το µάθηµα της πληροφορικής
της Γ Γυµνασίου. Τα παιδιά δεν έχουν την απαραίτητη αυτοπειθαρχία ώστε να ανταποκριθούν όλη
την ώρα στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Απαραίτητος ήταν ο βιντεοπροβολέας
έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν άµεση εποπτεία και του διδάσκοντος αλλά και του
εκπαιδευτικού υλικού. Σηµαντική κρίνεται η χρήση µικροφώνων και µάλιστα κατά προτίµηση
ασύρµατων για να υπάρχει άµεση επικοινωνία µεταξύ των µαθητών και του καθηγητή που
βρίσκεται µακριά. Επίσης, επικουρικά µπορούν να λειτουργήσουν προγράµµατα προσοµοίωσης
ασπροπίνακα και φωτογραφίδες.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Θέλοντας να αξιολογήσουµε την αποδοχή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από τα παιδιά,
συντάχτηκε ένα ερωτηµατολόγιο που αποτελείται από 30 ερωτήσεις τις οποίες χωρίζουµε στις
παρακάτω κατηγορίες ως προς:
•
τη διαδικασία διδασκαλίας,
•
τη χρήση της τεχνολογίας πολυµέσων και την αλληλεπιδραστικότητα ανθρώπου
µηχανής,
•
την εργονοµία του συστήµατος,
•
την ταχύτητα και την ποιότητα επικοινωνίας.
Οι ερωτήσεις αυτές αντιστοιχήθηκαν σε 30 ποιοτικές µεταβλητές των οποίων η ανάλυση έγινε από
το στατιστικό πακέτο SPSS. Να σηµειωθεί ότι οι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων δόθηκαν στην
5βάθµια κλίµακα [1-5], διότι µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πιο εύκολη επεξεργασία των
δεδοµένων. Ενδεικτικά, οι µεταβλητές video, online chat, lessons, interest µας δίνουν πληροφορίες
για την ποιότητα/ευκρίνεια των βίντεο/φωτογραφιών, τη ποιότητα άµεσης συνοµιλίας, για το αν
µπορεί αυτή η µέθοδος να χρησιµοποιηθεί και σε άλλα µαθήµατα και για το αν προκάλεσε
τελικώς το ενδιαφέρον των µαθητών.
Ας ξεκινήσουµε την αναφορά µας από τη µεταβλητή interest η οποία συλλέγει δεδοµένα που
αφορούν στην ερώτηση: Κατά πόσο η διαδικασία προκαλεί το ενδιαφέρον για το µάθηµα;
πολύ µεγάλο

40

µεγάλο

Πλήθος

30

20

µικρό

10

πολύ µικρό
καθόλου
1

2

3

4

5

Προκαλεί ενδιαφέρον;

Σχήµα 1: Αποτελέσµατα ανάλυσης της ερώτησης για το ενδιαφέρον της διαδικασίας
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Η ερώτηση αυτή ανήκει στην πρώτη κατηγορία ερωτήσεων που αφορά στη διαδικασία του
µαθήµατος. Κάναµε ιστόγραµµα για τη µεταβλητή αυτή και πήραµε το παραπάνω γράφηµα. Έτσι,
συµπεραίνουµε ότι το ενδιαφέρον που προκάλεσε η εφαρµογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
του µαθήµατος πληροφορικής ήταν πολύ µεγάλο.
Προσπαθώντας να αξιολογήσουµε το επίπεδο αλληλεπιδραστικότητας, κυρίως από τη µεριά του
µαθητή, χρησιµοποιήσαµε τη µεταβλητή Online chat, η οποία πληροφορεί για το βαθµό
δυσκολίας που είχε η ανοιχτή συνοµιλία για την υποβολή ερωτηµάτων στον διδάσκοντα ή
απάντησης σε δικές του ερωτήσεις. Χρησιµοποίησαµε το γράφηµα της πίτας για πιο καλή
απεικόνιση του αποτελέσµατος. Η συνοµιλία/επικοινωνία µαθητή-καθηγητή ήταν αρκετά έως
πολύ εύκολη σύµφωνα µε τις απαντήσεις των παιδιών.
OnlineΣυνοµιλία

4,44%

Συνοµιλία

6,67%

πολύ δύσκολη
δύσκολη
εύκολη

24,44%

αρκετά εύκολη
πολύ εύκολη

26,67%

Pies show counts

37,78%

Σχήµα 2: Αποτελέσµατα ανάλυσης της ερώτησης για την ευκολία της επικοινωνίας
Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα µικρό δείγµα από ερωτήσεις που αφορούσαν στη χρήση της
τεχνολογίας πολυµέσων. Μια από τις µεταβλητές που χρησιµοποιήσαµε προς αυτήν την
κατεύθυνση είναι η video, η οποία καταγράφει την ποιότητα βίντεο/φωτογραφιών που
προβλήθηκαν. Και γι’ αυτή τη µεταβλητή χρησιµοποιήσαµε το γράφηµα της πίτας για καλύτερη
απεικόνιση.
Ποιότητα βίντεο

6,67%

Ποιότητα

8,89%

κακή
µέτρια
καλή
πολύ καλή
Pies show counts

40,00%
44,44%

Σχήµα 3: Αποτελέσµατα ανάλυσης της ερώτησης για την ποιότητα του video
Απλά και µόνο ρίχνοντας µια µατιά στο παραπάνω γράφηµα διαπιστώνει κανείς την απαίτηση
των µαθητών για καλύτερη ποιότητα βίντεο, και κατά συνέπεια για µεγαλύτερη ταχύτητα
σύνδεσης. Αξίζει να σηµειωθεί όµως ότι λόγω τεχνικού προβλήµατος των γραµµών ISDN
αναγκαστήκαµε να ξεκινήσουµε τη διαδικασία µε ταχύτητα 128 Kbps, όποτε είναι
δικαιολογηµένη η άποψη των µαθητών.
Στη σχετική ερώτηση για το αν πιστεύουν ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µια τέτοια
µέθοδος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για άλλα µαθήµατα, χρησιµοποιήσαµε τη
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µεταβλητή lesson. Από ότι φαίνεται από το γράφηµα πίτας που ακολουθεί οι µαθητές µάλλον
θετικοί είναι. Υπάρχει όµως ένα µεγάλο ποσοστό που είναι αρνητικό σε µια τέτοια προοπτική.
Σε άλλα µαθήµατα;
Σε όλα
Σε κανένα

6,7%

20,0%

Στα περισσότερα
15,6%

Σε λίγα
24,4%
Σε αρκετά
33,3%

Σχήµα 4: Αποτελέσµατα ανάλυσης της ερώτησης για την εφαρµογή της διαδικασίας σε άλλα
µαθήµατα
Θεωρώντας ως ιδανική µορφή διδασκαλίας την τάξη στην οποία υπάρχει άµεση αλληλεπίδραση
µεταξύ καθηγητή/µαθητή προσπαθήσαµε να ερευνήσουµε κατά πόσο µπορεί να αντικατασταθεί η
φυσική παρουσία του καθηγητή µε την εξ αποστάσεως παρουσία του. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο
κάναµε παλινδρόµηση και πίνακα ANOVA για την εξαρτηµένη µεταβλητή presence
(αντικατάσταση φυσικής παρουσίας καθηγητή) και τις ανεξάρτητες µεταβλητές satisfaction
(ικανοποίηση που προκαλεί στα παιδιά η διαδικασία), video(ποιότητα βίντεο), online chat
(ποιότητα ανοικτής συνοµιλίας), information (ποσότητα πληροφορίας στην οθόνη).
Τα αποτελέσµατα ήταν τα παρακάτω:
Model Summary
Model
1

R
,564a

R Square
,318

Adjusted
R Square
,250

Std. Error of
the Estimate
,914

a. Predictors: (Constant), Satisfaction, Information, Video,
Online Chat

Πίνακας 1: Σύνοψη µοντέλου
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
15,573
33,405
48,978

df
4
40
44

Mean Square
3,893
,835

F
4,662

a. Predictors: (Constant), Satisfaction, Information, Video, Online Chat
b. Dependent Variable: Presence

Πίνακας 2: Πίνακας ANOVA

Sig.
,003a
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Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Video
Online Chat
Information
Satisfaction

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-,647
1,013
,214
,188
,119
,137
,325
,171
,470
,171

Standardized
Coefficients
Beta
,153
,119
,256
,370

t
-,638
1,138
,868
1,902
2,744

Sig.
,527
,262
,390
,064
,009

a. Dependent Variable: Presence

Πίνακας 3: Πίνακας συντελεστών
Από τον πρώτο πίνακα διαπιστώνουµε ότι το µοντέλο µας ερµηνεύει το 31,8 % της διασποράς,
ενώ από τον τρίτο πίνακα καταλήγουµε στο µοντέλο:
Presence=0,214*video+0,119*online chat+0,325*information+0,470*satisfaction-0,647
Από τα παραπάνω τελικά συµπεραίνουµε ότι σηµαντικός παράγοντας στην επιτυχία µιας
τηλεδιάσκεψης σε παιδιά γυµνασίου-λυκείου είναι η ικανοποίηση που αισθάνονται από αυτή τη
διαδικασία. Επίσης σηµαντικό ρόλο παίζει και η πληροφορία που παρουσιάζεται στα παιδιά,
δηλαδή το εκπαιδευτικό υλικό. Τα παιδιά έδειξαν ανοχή στην ποιότητα του βίντεο και της
επικοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά προκύπτει από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων η απαίτησή
τους για υψηλές ταχύτητες σύνδεσης.
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