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Πεπίλητη 

Σάζε ηεο ζύγρξνλεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Σα ζπζηήκαηα απηά παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηέο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ ζην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, 

ώζηε ην πεξηερόκελν ησλ ζπζηεκάησλ λα θαζίζηαηαη ειεύζεξα πξνζβάζηκν είηε από 

όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ είηε από όινπο ηνπο ζπνπδαζηέο – ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή κόλν από ρξήζηεο – ζπνπδαζηέο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. ηελ εξγαζία 

απηή θαηαγξάθνληαη αξηζκεηηθά ηα αλνηθηά, ηα θιεηζηά θαη ηα καζήκαηα, ηα νπνία 

απαηηνύλ εγγξαθή ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο – Παξάξηεκα Πύξγνπ. Δπηπιένλ, 

επηζεκαίλεηαη ν ηύπνο (ζηαηηθόο ή δηαδξαζηηθόο) ησλ παξερόκελσλ αλνηθηώλ καζεκάησλ. 

Από ηελ όιε ελεξγεζείζα έξεπλα πξνέθπςε, όηη ηα πεξηζζόηεξα καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθά δελ είλαη, επί ηνπ παξόληνο, ειεπζέξσο δηαζέζηκα, αιιά 

απαηηνύλ εγγξαθή. Γη‟ απηό θαη επηβάιιεηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ησλ παξαγόλησλ εθείλσλ πνπ ζπληείλνπλ ζηελ ύπαξμή 

ηνπ. Έηζη κε ηε δηεύξπλζε ηεο γλώζεο, σο πξνο ην επηηεινύκελν αθαδεκατθό έξγν, ζα 

δσνγνλεζεί θαη αλαπηπρζεί ε επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηε «κεηά ιόγνπ» εμηρλίαζε ηεο 

γλώζεο.  

Λέξειρ Κλειδιά: Ηλεκηπονική μάθηζη, Σςζηήμαηα ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ, 

Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Επικοινυνιών, Τπιηοβάθμια Εκπαίδεςζη, Ππόζβαζη 

εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος.  

1. Ειζαγυγή  

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ όηη κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη λα απμήζνπλ ηα θίλεηξα γηα ηε κάζεζε (Pascarella et al., 1998; Slay et 

al., 2008). Σάζε, βέβαηα, ηεο ζύγρξνλεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε δεκηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Malikowski, 2008; West et al, 2007). 

Μία, αθξηβώο, από ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά απνηειεί ε 



δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη ζε εθπαηδεπηέο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ 

ζην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, ώζηε ην πεξηερόκελν ησλ ζπζηεκάησλ λα θαζίζηαηαη 

ειεύζεξα πξνζβάζηκν είηε από όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ, είηε από όινπο ηνπο 

ζπνπδαζηέο – ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή κόλν από ζπνπδαζηέο – ρξήζηεο ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο. 

Η δνκή ηνπ άξζξνπ είλαη ε αθόινπζε. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε 

εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε. Καηόπηλ, παξνπζηάδνληαη ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα, ελώ ην άξζξν νινθιεξώλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο. 

2. Πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ  

Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο – Παξάξηεκα Πύξγνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο αλνηθηνύ θώδηθα Open eCLASS 

Course Management System, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζην url 

http://www.infomm.teipat.gr/eclass. Σν ζπγθεθξηκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ 

απνηειεί ηελ πξόηαζε ηνπ Αθαδεκατθνύ Γηαδηθηύνπ (GUnet) ζην ρώξν ηεο αζύγρξνλεο 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη απνηειεί πξνζαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Μαζεκάησλ Claroline. Βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνύ αλνηρηνύ θώδηθα θαη 

δηαλέκεηαη ειεύζεξα. Η πξόζβαζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελόο απινύ θπιινκεηξεηή (web 

browser). Έηζη, ην ζύζηεκα απηό πξνζειθύεη ηνλ ρξήζηε εμαηηίαο ηνπ ιηηνύ ζρεδηαζκνύ 

θαη ηεο επθνιίαο ρξήζεο ηνπ (Κηξγίληαο, 2011). 

2.1 Καηεγνξίεο καζεκάησλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ππνζηεξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο 

καζεκάησλ: 

(1) Αλνηθηά καζήκαηα. Δίλαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία έρνπλ πξόζβαζε όινη, αθόκε θαη 

απηνί πνπ δε δηαζέηνπλ ινγαξηαζκό ζην ζύζηεκα. 

(2) Κιεηζηά καζήκαηα. Δίλαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία έλαο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη 

πξόζβαζε, κόλν αλ ηνπ επηηξέςεη ν εθπαηδεπηηθόο – δηαρεηξηζηήο ηνπ καζήκαηνο.  

(3) Μαζήκαηα πνπ απαηηνύλ εγγξαθή. Δίλαη ηα καζήκαηα, όπνπ έλαο ζπνπδαζηήο – 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη πξόζβαζε, αξθεί λα θάλεη εγγξαθή. 

Βέβαηα. ν ηύπνο ηνπ θάζε καζήκαηνο θαζνξίδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό – δηαρεηξηζηή 

θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο θαη κπνξεί λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  

Από ηνπο παξαπάλσ ηύπνπο καζεκάησλ πξνθύπηεη, όηη κόλν ηα αλνηθηά καζήκαηα είλαη 

ειεπζέξσο δηαζέζηκα ζην ζύλνιν ηεο αθαδεκατθήο, αιιά θαη ηεο δηαδηθηπαθήο 

θνηλόηεηαο. 

2.2 Δξγαιεία ζπζηήκαηνο 

Γηα ην θάζε ειεθηξνληθό κάζεκα ππάξρνπλ δεθαπέληε εξγαιεία, άιια ζηαηηθνύ θαη άιια 

δηαδξαζηηθνύ ηύπνπ. Ωο εξγαιεία ζηαηηθνύ ηύπνπ ζεσξνύληαη εθείλα πνπ ην πεξηερόκελό 

http://www.infomm.teipat.gr/eclass


ηνπο είλαη ζηαζεξό θαη δελ αιιάδεη από ηνπο ζπνπδαζηέο – ρξήζηεο, αιιά κόλν από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό – δηαρεηξηζηή ηνπ καζήκαηνο. Αληίζεηα, σο εξγαιεία δηαδξαζηηθνύ ηύπνπ 

ζεσξνύληαη εθείλα πνπ ην πεξηερόκελό ηνπο αιιάδεη θαη από ηνπο ζπνπδαζηέο – ρξήζηεο, 

θαη όρη κόλν από ηνλ εθπαηδεπηηθό – δηαρεηξηζηή ηνπ καζήκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα απνηειείηαη από έμη (6) εξγαιεία ζηαηηθνύ 

ηύπνπ:  

(1) Αηδέληα, όπνπ παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλόηα ηνπ καζήκαηνο (εκεξνκελίεο θαη ώξεο 

δηεμαγσγήο καζεκάησλ, δηαιέμεσλ, εμεηάζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ),  

(2) Έγγξαθα, όπνπ απνζεθεύεηαη, νξγαλώλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

(θείκελα, παξνπζηάζεηο, εηθόλεο, δηαγξάκκαηα θ.η.ι.)  

(3) Αλαθνηλώζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην κάζεκα θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο (κε πξαγκαηνπνίεζε καζεκάησλ, ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα, αλάξηεζε 

απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ),  

(4) ύλδεζκνη, όπνπ ππάξρνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο ρξήζηκεο πεγέο θαη κπνξνύλ λα 

νκαδνπνηεζνύλ ζε θαηεγνξίεο,  

(5) Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο, όπνπ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο, 

ηελ ύιε, ηα βνεζήκαηα, ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο, ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, θαη 

(6) Βίληεν Μαζήκαηνο, όπνπ ππάξρεη ρώξνο απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο νπηηθναθνπζηηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

Δπηπξόζζεηα, ην ελιόγσ ζύζηεκα απνηειείηαη από ελλέα (9) εξγαιεία δηαδξαζηηθνύ 

ηύπνπ:  

(1) Πεξηνρέο πδεηήζεσλ. ε απηέο είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ 

ζπνπδαζηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ, θαζώο θαη ζπνπδαζηώλ κεηαμύ ηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ην κάζεκα,  

(2) Οκάδεο Δξγαζίαο. Οη ζπνπδαζηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο 

κνηξάδνληαη ην δηθό ηνπο Υώξν Αληαιιαγήο Αξρείσλ θαη ηε δηθή ηνπο Πεξηνρή 

πδήηεζεο,  

(3) Δξγαζίεο Δθπαηδεπόκελσλ. Οη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνζηείινπλ ηηο 

αλαηηζέκελεο ζε απηνύο εξγαζίεο, εληόο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, αμηνινγνύκελνη θαη 

βαζκνινγνύκελνη ειεθηξνληθά,  

(4) Αζθήζεηο. Οη ζπνπδαζηέο κέζσ ησλ αζθήζεσλ απηναμηνινγνύληαη, κε ρξήζε 

εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ή εξσηήζεσλ ζπκπιήξσζεο θελνύ θαη ηαηξηάζκαηνο 

ζηειώλ,  

(5) Σειεζπλεξγαζία. Μ‟ απηή παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο κελπκάησλ θεηκέλνπ 

ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, 



(6) Δξσηεκαηνιόγηα. Με ηε ρξήζε ηνπο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

δεκνζθνπήζεσλ,  

(7) Wiki. Με ην εξγαιείν απηό νη ζπνπδαζηέο επεμεξγάδνληαη από θνηλνύ ην πεξηερόκελν 

δηαθόξσλ θεηκέλσλ ηνπ καζήκαηνο, 

(8) Υώξνο Αληαιιαγήο Αξρείσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό είλαη εθηθηή ε αληαιιαγή αξρείσλ 

κεηαμύ ζπνπδαζηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ, θαη  

(9) Γξακκή Μάζεζεο. Με ηε Γξακκή Μάζεζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο θαζεγεηέο 

λα νξγαλώλνπλ ην πιηθό ηνπο ζε ελόηεηεο θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο λα αθνινπζνύλ κία ζεηξά  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην εξγαιείν Wiki απνηειεί από ηηο πην γλσζηέο εθαξκνγέο ηνπ 

Web2.0 θαη ζεσξείηαη αξθεηά ειθπζηηθό ηερλνινγηθό εξγαιείν (Καξαζαββίδεο et al, 

2010). Οη ζπνπδαζηέο όκσο ην ρξεζηκνπνηνύλ ειάρηζηα (Cole, 2008) θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο αξλνύληαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ (Rick et al, 2006).  

3. Μεθοδολογία έπεςναρ  

ηελ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε κειέηε κηαο νξηζκέλεο πεξίπησζεο (Cavaye, 

1996). Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα πνζνηηθή θπξίσο αλάιπζε. 

πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ αξηζκεηηθά ηα αλνηθηά, ηα θιεηζηά θαη ηα καζήκαηα, ηα 

νπνία απαηηνύλ εγγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από 

ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο – Παξάξηεκα Πύξγνπ θαη 

θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ. Δπηπιένλ, επηζεκάλζεθε 

ν ηύπνο (ζηαηηθόο ή δηαδξαζηηθόο) ησλ αλνηθηώλ καζεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ. Η 

ελιόγσ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2010. 

3.1 θνπόο  

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε ζπκβνιή ζηε δηεξεύλεζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο, όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο αθελόο γηα ηα ειεπζέξσο δηαζέζηκα καζήκαηα θαη αθεηέξνπ γηα ηε 

ρξήζε ησλ ζηαηηθώλ θαη δηαδξαζηηθώλ εξγαιείσλ, θαζώο θαη ε δηαηζζεηηθή εμέηαζε ησλ 

αηηηώλ γηα ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε. 

4. Ανάλςζη – Αποηελέζμαηα  

4.1 Αλνηθηά, θιεηζηά καζήκαηα θαη καζήκαηα πνπ απαηηνύλ εγγξαθή  

Από ηελ ελεξγεζείζα έξεπλα πξνέθπςε όηη ηα εβδνκήληα δύν (72) πξνπηπρηαθά 

καζήκαηα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο 

θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο – Παξάξηεκα Πύξγνπ, είλαη ζην ζύλνιό ηνπο (100%) 

δηαζέζηκα ζε ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Από απηά, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 1, 

αλνηθηά είλαη είθνζη καζήκαηα (πεξίπνπ ην 28%), απαηηνύλ εγγξαθή ζαξάληα νθηώ 

καζήκαηα (πεξίπνπ ην 67%) θαη θιεηζηά είλαη ηέζζεξα καζήκαηα (πεξίπνπ ην 5%).  



 

Στήμα 1: Ποζοζηά ανοικηών, κλειζηών και μαθημάηων ποσ απαιηούν εγγραθή, για ηο ζύνολο 

ηων 72 μαθημάηων ηοσ προγράμμαηος ζποσδών. 

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο 

ζπνπδαζηέο – ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα. Αμηνζεκείσην βέβαηα είλαη όηη ππάξρεη θαη έλα ζεκαληηθό 

πνζνζηό καζεκάησλ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε όιε ηε δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα.  

Δπηπξόζζεηα, πξνέθπςε όηη, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2, ζην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, από ηα ζαξάληα δύν (42) ζεσξεηηθά καζήκαηα αλνηθηά είλαη ηα 

έληεθα (πεξίπνπ 26%), ελώ από ηα ηξηάληα (30) εξγαζηεξηαθά καζήκαηα αλνηθηά είλαη ηα 

ελλέα (30%). Φαίλεηαη, δειαδή, λα ππάξρεη κία κηθξή ππεξνρή ησλ εξγαζηεξηαθώλ 

καζεκάησλ έλαληη ησλ ζεσξεηηθώλ.  

 

Στήμα 2: Ποζοζηά ανοικηών θεωρηηικών και εργαζηηριακών μαθημάηων. 



Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ησλ αηηηώλ πνπ νδεγνύλ ζην πξναλαθεξόκελν 

θαηλόκελν. Η ηάζε ππέξ ησλ καζεκάησλ, ηα νπνία απαηηνύλ εγγξαθή έλαληη ησλ 

αλνηθηώλ, κπνξεί λα νθείιεηαη θαη‟ αξρήλ ζην γεγνλόο όηη νη δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνληαη 

από ην ζύζηεκα είλαη αμηνπνηήζηκεο πεξηζζόηεξν, όηαλ νη ρξήζηεο είλαη εγγξακκέλνη ζηα 

καζήκαηα. ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε δεκηνπξγία αλαθνηλώζεσλ θαη ε 

δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηνπο κε email ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ελόο καζήκαηνο.  

Γεληθόηεξα, πιενλέθηεκα ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνύλ εγγξαθή, θαη ζπλεπώο θαη ησλ 

θιεηζηώλ καζεκάησλ, απνηειεί ε θαιύηεξε δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο, δεδνκέλνπ 

όηη ν εθπαηδεπηήο – δηαρεηξηζηήο γλσξίδεη πνηνη απζεληηθνπνηεκέλνη ζπνπδαζηέο – 

ρξήζηεο παξαθνινπζνύλ ην ειεθηξνληθό ηνπ κάζεκα θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζύζηεκα, λα ηνπο ρσξίδεη ζε νκάδεο θαη λα ηνπο 

αμηνινγεί. Η δηαρείξηζε ηεο ηάμεο απνηειεί κία από ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο (Ρεηάιεο, 2005).  

Δπίζεο, κε ηε ρξήζε θιεηζηώλ ή καζεκάησλ πνπ απαηηνύλ εγγξαθή, ππάξρεη πεξηνξηζκέλε 

πξόζβαζε από εμνπζηνδνηεκέλνπο θαη κόλν ρξήζηεο ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό, παξέρνληαο 

επηπξόζζεηα ηε δπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ ελδερόκελσλ θαηλνκέλσλ ινγνθινπήο. 

Βέβαηα, από ηελ άιιε κεξηά, ηα αλνηθηά καζήκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε 

ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, θαζηζηώληαο ηε γλώζε απηή δηαζέζηκε ζην ζύλνιν ηεο 

αθαδεκατθήο θαη δηαδηθηπαθήο θνηλόηεηαο.  

4.2 Δξγαιεία ζηαηηθνύ θαη δηαδξαζηηθνύ ηύπνπ  

Από ηελ ίδηα, εμάιινπ, έξεπλα πξνέθπςε όηη, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3, ζηα αλνηθηά 

καζήκαηα έρεη ελεξγνπνηεζεί πεξίπνπ ην 83% ησλ εθαξκνγώλ ζηαηηθνύ ηύπνπ (Αηδέληα, 

ύλδεζκνη, Έγγξαθα, Αλαθνηλώζεηο, Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο θαη Βίληεν Μαζήκαηνο), θαη 

πεξίπνπ ην 4% ησλ εθαξκνγώλ δηαδξαζηηθνύ ηύπνπ (Δξγαζίεο, Πεξηνρέο πδεηήζεσλ, 

Αζθήζεηο, Αληαιιαγή Αξρείσλ, Οκάδεο Υξεζηώλ, Σειεζπλεξγαζία, Δξσηεκαηνιόγηα, 

Γξακκή Μάζεζεο θαη ύζηεκα Wiki).  

 

Στήμα 3: Ποζοζηά εργαλείων ζηαηικού και διαδραζηικού ηύποσ για ηα 20 ανοικηά μαθήμαηα. 



Η ππεξνρή ρξήζεο ησλ ζηαηηθώλ εξγαιείσλ έλαληη ησλ δηαδξαζηηθώλ είλαη εκθαλήο. Σν 

γεγνλόο όκσο απηό ππνδεηθλύεη όηη νη ππεύζπλνη ησλ καζεκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δελ αμηνπνηνύλ πιήξσο θαη απνδνηηθά ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ.  

Γηα ηνλ ιόγν απηό απαηηείηαη ε δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθώλ εξγαιείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο 

κάζεζεο, όπσο ηε ζπλεξγαηηθή θαη ηελ επηθνηδνκηζηηθή (Dutton et al., 2003; Watson et al., 

2007; West et al., 2007). 

Σν θαηλόκελν απηό ελδερνκέλσο κπνξεί λα νθείιεηαη ζην όηη ηα ζηαηηθνύ ηύπνπ εξγαιεία 

απαηηνύλ ιηγόηεξν ρξόλν, εθ κέξνπο ησλ δηδαζθόλησλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηα δηαδξαζηηθνύ ηύπνπ εξγαιεία. Σα ζηαηηθνύ ηύπνπ 

εξγαιεία απαηηνύλ ρξόλν, κόλν γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ν έιεγρόο ηνπο 

από ηνλ δηδάζθνληα. Σα δηαδξαζηηθνύ ηύπνπ εξγαιεία όκσο, αθξηβώο επεηδή εκπεξηέρνπλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ηελ έλλνηα ηεο αλάδξαζεο, απαηηνύλ ηε ζπλερή επνπηεία θαη 

ππνζηήξημε, θαζώο θαη ην ζπλερή έιεγρν από ηνλ εθπαηδεπηηθό - δηαρεηξηζηή ηνπ 

καζήκαηνο. 

ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ν θαζνξηζηηθόηεξνο ξόινο γηα ηελ έληαμε ησλ 

Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απηόο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ο βαζκόο έληαμεο ησλ ηερλνινγηώλ απηώλ εμαξηάηαη από αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, όπσο ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα σο πξνο ηνπο 

ππνινγηζηέο (Paraskeva et al., 2008), νη ζηάζεηο γεληθά πξνο ηελ ηερλνινγία (Bullock, 

2004) θαζώο θαη ην θύιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (Shapka et al., 2003). Αλαζρεηηθνί εμάιινπ 

παξάγνληεο, αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, πηζαλόλ λα απνηεινύλ: 

(α) ε έιιεηςε θηλήηξσλ, (β) ε έιιεηςε επηκόξθσζεο ζηνλ ηξόπν ρξήζεο θαη έληαμεο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη (γ) ε αληίιεςε όηη, κε ηε ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε απόδνζε ησλ θνηηεηώλ είηε δε κεηαβάιιεηαη (Alli 

et al, 2004; McLaren, 2004), είηε όηη ρεηξνηεξεύεη (Brown et al, 2002). 

Άιινο ιόγνο ελδερνκέλσο απνηειεί ν ζρεδηαζκόο θαη ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε όιε νξγάλσζε ελόο καζήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθά κνληέια 

κάζεζεο, ηόηε είλαη εύινγν λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ζηαηηθνύ ηύπνπ εξγαιεία θαη κόλν 

έλα κέξνο ησλ δηαδξαζηηθώλ εξγαιείσλ λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηε δηδαζθαιία. Από 

ηελ άιιε κεξηά, όηαλ ν ζρεδηαζκόο θαη ε νξγάλσζε ελόο καζήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε 

επηθνηδνκηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε, όπνπ βαζηθή πξνππνζεζε απνηειεί ε ελεξγόο 

ζπκκεηνρή ηνπ ζπνπδαζηή, ηόηε γίλεηαη αληηιεπηό όηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

θπξίσο δηαδξαζηηθνύ ηύπνπ εξγαιεία. Γηα ην ιόγν απηό, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

επηζπκεηή ε απνδνηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο, 

απαηηείηαη ν ξηδηθόο επαλαζρεδηαζκόο ησλ καζεκάησλ, ππό ην πξίζκα ησλ 

επηθνηδνκηζηηθώλ κνληέισλ κάζεζεο.  

Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηελ νξγάλσζε ησλ 

ηδξπκάησλ. Η έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ε 

απνπζία θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο από ηα ίδηα ηα ηδξύκαηα ελδερνκέλσο λα 

απνηεινύλ αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ.  



5 Σςμπεπάζμαηα 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε κία κειέηε πεξίπησζεο ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ ηα αλνηθηά, ηα 

θιεηζηά θαη ηα καζήκαηα πνπ απαηηνύλ εγγξαθή. Δπηπιένλ, επηζεκάλζεθε ν ηύπνο 

(ζηαηηθόο ή δηαδξαζηηθόο) ησλ παξερόκελσλ αλνηθηώλ καζεκάησλ.  

Σα πεξηζζόηεξα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθά δελ είλαη, επί ηνπ παξόληνο, 

ειεπζέξσο δηαζέζηκα, αιιά απαηηνύλ εγγξαθή. Δπίζεο ζηα αλνηθηά καζήκαηα έρεη 

ελεξγνπνηεζεί ε πιεηνςεθία ησλ εθαξκνγώλ ζηαηηθνύ ηύπνπ, αιιά κόλν έλα κηθξό κέξνο 

ησλ εθαξκνγώλ δηαδξαζηηθνύ ηύπνπ. ην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε 

κηα πξώηε πξνζέγγηζε ησλ αηηηώλ, ζηα νπνία κπνξεί λα νθείινληαη ηα δύν απηά 

θαηλόκελα. Δπηβάιιεηαη ζαθώο ε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη, 

θαη‟ επέθηαζε, ησλ παξαγόλησλ εθείλσλ πνπ ζπληείλνπλ ζηελ ύπαξμή ηνπ. Η νξζή 

θαηαγξαθή θαη απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζα απνηειέζεη νπσζδήπνηε έλα 

ζεκαληηθό εξγαιείν, γηα αύμεζε ηνπ αξηζκνύ καζεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ 

πξνζβάζηκα από ην ζύλνιν ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλσλίαο, 

ελγέλεη. Έηζη κε ηε δηεύξπλζε ηεο γλώζεο σο πξνο ην επηηεινύκελν αθαδεκατθό έξγν, ζα 

δσνγνλεζεί θαη αλαπηπρζεί ε επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηε «κεηά ιόγνπ» εμηρλίαζε ηεο 

γλώζεο. 
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