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Πεξίιεςε
θνπόο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο αληηιακβαλόκελεο
εκπεηξίαο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από έλα αζύγρξνλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ – ΓΜ
(e-Class) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζηελ αίζνπζα. Οη ζπκκεηέρνληεο
ήηαλ δηαθόζηνη επηά (n = 207) πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, ειηθίαο 18-20 εηώλ, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο. Δθαηόλ ζαξάληα έμη (70,5%) ήηαλ άλδξεο θαη εμήληα κία ήηαλ
γπλαίθεο (29,5%). Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο έλα online εξσηεκαηνιόγην
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο. Ζ αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαηά Pearson έδεημε κηα ρακειή
πξνο κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο αληηιακβαλόκελεο εκπεηξίαο ρξήζεο ππνινγηζηή κε
ηηο ππεξεζίεο: αζθήζεηο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο, θαη κηα κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο
ππεξεζίεο: αλαθνηλώζεηο, έγγξαθα, εξγαζίεο θνηηεηώλ θαη γξακκή κάζεζεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε εκπεηξία ρξήζεο ππνινγηζηή απνηειεί έλα ζεκαληηθό παξάγνληα πνπ
επεξεάδεη ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΓΜ e-Class από ηνπο θνηηεηέο.
Λέμεηο θιεηδηά: ζύζηημα διασείπιζηρ μαθημάηων, ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη, εμπειπία σπήζηρ
ςπολογιζηή.

1. Δηζαγσγή
Με ηελ έιεπζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, πνιιά
ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε όιν ηνλ θόζκν ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα
δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεκάησλ γηα λα δηαρεηξίδνληαη ην εθπαηδεπηηθό
πιηθό θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ θνηηεηώλ (Malikowski, 2008; West,
Waddoups & Graham, 2007).
Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ (ΓΜ) επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε
πνιιαπιώλ δηδαθηηθώλ πιηθώλ, όπσο ην βίληεν, νη εηθόλεο θαη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα
ζπλδέζεσλ κε άιιεο ηζηνζειίδεο γηα άληιεζε πιεξνθνξηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν,
απεηθνλίδνληαη θπζηθέο θαηαζηάζεηο θαη έλλνηεο κε δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο,
ώζηε λα γίλνληαη πην θαηαλνεηέο από ηνπο θνηηεηέο (Weller, 2007).
ηελ Διιάδα, ην Διιεληθό Παλεπηζηεκηαθό Γίθηπν (GUnet) αλέιαβε ηελ
πξσηνβνπιία λα κεηαθξάζεη ην ΓΜ Claroline νλνκάδνληάο ην e-Class θαη λα ην
ππνζηεξίδεη πξνο όθεινο όζσλ ειιεληθώλ ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ αλαδεηνύζαλ
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έλαλ εύθνιν θαη αλέμνδν ηξόπν λα εηζάγνπλ παξόκνηεο ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο
κάζεζεο ζην εθπαηδεπηηθό ηνπο πεξηβάιινλ (Γεσξγνύιε, Κνίιηαο, Καληδάβεινπ &
Εαραξίνπ, 2006).
Θα ήηαλ ρξήζηκν ινηπόλ λα εμεηαζηεί εάλ ε εκπεηξία ρξήζεο ππνινγηζηή απνηειεί
έλα ζεκαληηθό παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ πνπ
πξνζθέξεη ην ΓΜ e-Class ζηνπο θνηηεηέο ησλ ειιεληθώλ ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ.

2. Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο
Αξθεηά ελδηαθέξνπζεο έξεπλεο έρνπλ εθπνλεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηε ρξήζε
ηεο πιαηθόξκαο e-Class ζε ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε κηα
ελδηαθέξνπζα κειέηε ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο
«Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ», νη Λεβεληίδεο, Νηεινπνύινπ &
ηαθάθα (2005), εληόπηζαλ κεγάιε ρξεζηκόηεηα θαη επρξεζηία ζε βαζηθά εξγαιεία
ηεο πιαηθόξκαο e-Class, όπσο ε «Αηδέληα», νη «Αλαθνηλώζεηο» θαζώο θαη ε
«Πεξηνρή πδήηεζεο». ε κηα άιιε κειέηε ζην ΣΔΗ Λακίαο νη Tziallas, Konogeorgos
& Papanastasiou (2005), παξαζέηνπλ κεξηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε
ιεηηνπξγηθόηεηα, ηελ αξρηηεθηνληθή αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο έληαμεο ησλ
ππεξεζηώλ ηεο πιαηθόξκαο e-Class ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
To 2006 νη Γεσξγνύιε, Εαραξίνπ, ακαξάθνπ, Καξνιίδεο & Πξεληάθεο,
πξαγκαηνπνίεζαλ κία κειέηε κε ζθνπό λα δηεξεπλήζνπλ ηελ απνδνρή πνπ έρεη από
ηνπο θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Η
Αζήλαο νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΓΜ e-Class. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ην
70% ησλ θνηηεηώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο δήισζε «έκπεηξνο», ελώ ην 77% ησλ
ζπνπδαζηώλ ηνπ Σκήκαηνο Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο δήισζε «απιόο» ρξήζηεο.
Δπίζεο ην 70% ησλ θνηηεηώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο εμνηθεηώζεθε γξήγνξα κε ηελ
πιαηθόξκα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο e-Class ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο Δλεξγεηαθήο
Σερλνινγίαο νη νπνίνη είραλ κηθξόηεξα πνζνζηά. Σν παξαπάλσ ήηαλ θαη
αλακελόκελν αθνύ νη θνηηεηέο ηεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ κεγαιύηεξε εμνηθείσζε κε
ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο Ζ/Τ. Έλα άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν πνπ πξόζθεξε απηή ε
κειέηε ήηαλ όηη νη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο, ιόγσ ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο αιιά θαη ηεο κηθξόηεξεο εκπεηξίαο ηνπο
πάλσ ζην αληηθείκελν, ρξεζηκνπνηνύζαλ ζπρλόηεξα εξγαιεία πην απιά θαη πην
ρξήζηκα γη’ απηνύο όπσο αλαθνηλώζεηο θαη έγγξαθα ζε ζρέζε κε απηνύο ηεο
πιεξνθνξηθήο πνπ είραλ πξνηίκεζε ζε εξγαιεία όπσο ε πεξηνρή ζπδεηήζεσλ θαη ε
ζπλνκηιία (Γεσξγνύιε, Εαραξίνπ, ακαξάθνπ, Καξνιίδεο & Πξεληάθεο, 2006).
ε γεληθέο γξακκέο, πξνεγνύκελεο έξεπλεο έρνπλ αλαγλσξίζεη δύν εηδώλ εκπόδηα
ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ ΓΜ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: εμσηεξηθνύο
παξάγνληεο θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηώλ. Δλ ηνύηνηο, νη Wood,
Mueller, Willoughby, Specht & De Young, (2005) αλαθέξνπλ όηη νξηζκέλα από ηα
εμσηεξηθά εκπόδηα, όπσο π.ρ. ε πξόζβαζε ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ, δελ ηζρύνπλ
πιένλ ζηνλ ίδην βαζκό, όπσο παιηόηεξα. Όκσο, αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ, όπσο αληηιήςεηο, ζηάζεηο, γλώζεηο
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θαη δεμηόηεηεο, απνηεινύλ ηε ζεκαηηθή πεξηνρή ηνπ ζύγρξνλνπ ελδηαθέξνληνο θαη
δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ ΓΜ ζηελ Σξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Liao & Lu, 2008; McGill & Klobas, 2009).
Ζ βηβιηνγξαθία επηθξίλεη ηελ ππόζεζε όηη νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο έρνπλ ηελ
ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο κέζα
ζε έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ (Jones, Packham, Miller & Jones, 2004) θαη
επηζεκαίλεη όηη πνιινί πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ εηζέξρνληαη ζην παλεπηζηήκην δελ
έρνπλ εκπεηξία κε ην Γηαδίθηπν θαη γεληθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή
(Kennedy, Judd, Churchward, Gray & Krause, 2008). ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηα
εξγαιεία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη άγλσζηα ή δύζθνια γηα
κάζεζε από πνιινύο θνηηεηέο, γεγνλόο πνπ ίζσο πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε online δξαζηεξηόηεηεο (Hong, Ridzuan & Kuek, 2003; Xie, Debacker &
Ferguson, 2006). Χο εθ ηνύηνπ, είλαη ζεκαληηθό νη εθπαηδεπόκελνη λα έρνπλ βαζηθέο
γλώζεηο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηθήο ηνπο
κάζεζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
Έηζη, εθηόο από ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο, σο εμίζνπ ζεκαληηθόο παξάγνληαο
ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ΓΜ αλαδεηθλύεηαη ε
απηναπνηειεζκαηηθόηεηα σο πξνο ηνπο ππνινγηζηέο, δειαδή ε απηναληίιεςε
θάπνηνπ γηα ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ λα εθηειέζεη επηηπρώο ζπγθεθξηκέλα έξγα κε ηε
ρξήζε ΓΜ (Liao & Lu, 2008; McGill & Klobas, 2009). Γη’ απηό, ζθνπόο απηήο ηεο
έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε ζρέζε κεηαμύ ηεο αληηιακβαλόκελεο εκπεηξίαο
ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ
πνπ πξνζθέξνληαη από έλα αζύγρξνλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ (e-Class)
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζηελ αίζνπζα.

3. Μέζνδνο
3.1 Σπκκεηέρνληεο
ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ δηαθόζηνη επηά (n=207) πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο
ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (Σ.Δ.Φ.Α.Α., Γ.Π.Θ.). Ζ ειηθία ηνπο θπκαηλόηαλ από 19 έσο
24 ρξόληα (M = 19, SD = 1.12), ελώ 146 από απηνύο ήηαλ άλδξεο (70.5%) θαη 61 ήηαλ
γπλαίθεο (29.5%). Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο
δεηγκαηνιεςίαο. Πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο
ελεκεξώζεθαλ γηα ην ζθνπό ηεο έξεπλαο.

3.2 Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ
Ζ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα e-Class ζηελ έθδνζε 2.1 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα παξέρεη
κία ελαιιαθηηθή κέζνδν παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε ζρέζε κε ηελ
παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε. Απηή ε πιαηθόξκα είλαη ε πξόηαζε ηνπ Αθαδεκατθνύ
Γηαδηθηύνπ GUnet γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ αζύγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα επέηξεπε ζην δηαρεηξηζηή ηνπ καζήκαηνο λα νξγαλώλεη
ην εθπαηδεπηηθό ηνπ πιηθό θαη λα ην παξνπζηάδεη ζε δηάθνξεο κνξθέο κέζσ ηνπ
δηαδηθηύνπ. Οη θνηηεηέο από ηελ πιεπξά ηνπο κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνκαθξπζκέλε
πξόζβαζε ζην ςεθηαθό πιηθό, λα αλαξηνύλ εξγαζίεο θαη θνηλόρξεζηα έγγξαθα θαη
λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλνκηιίεο θαη ζε ζπδεηήζεηο (Οκάδα Αζύγρξνλεο
Σειεθπαίδεπζεο GUnet, 2010).

3.3 Δξσηεκαηνιόγην
Σν εξσηεκαηνιόγην πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ - ΔΓΜ (Βεξλαδάθε,
Αλησλίνπ, Βεξλαδάθεο, Γηαλλνύζε & Κηνπκνπξηδόγινπ, 2008) ρξεζηκνπνηήζεθε
πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί θαη λα θαηαλνεζεί, ην πώο νη θνηηεηέο ηνπ ΣΔΦΑΑ,
ΓΠΘ αμηνινγνύλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη από έλα
αζύγρξνλν ΓΜ (e-Class) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζηελ
αίζνπζα.
Σν πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δλώ, ην δεύηεξν κέξνο πεξηιάκβαλε νθηώ
εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εκπεηξία ησλ θνηηεηώλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
ζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert, (1=θησρή, 2=κέηξηα, 3=θαιή, 4= πνιύ θαιή,
5=εμαηξεηηθή). Σν ηξίην κέξνο απνηεινύηαλ από πέληε δηαζηάζεηο (αιιειεπίδξαζε,
ζπκκεηνρή, εθπαηδεπηηθό πιηθό, ρξεζηηθόηεηα, έιεγρνο ηνπ ρξήζηε) θαη 21 ζέκαηακεηαβιεηέο αληίιεςεο γηα ηε ρξήζε ηνπ e-Class ζηα καζήκαηα, δείρλνληαο ηα
επίπεδα ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert, (1=δηαθσλώ
απόιπηα, 2=δηαθσλώ, 3=νύηε δηαθσλώ νύηε ζπκθσλώ, 4=ζπκθσλώ, 5=ζπκθσλώ
απόιπηα). Σέινο ην ηέηαξην κέξνο πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο γηα ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο
ησλ 11 εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ην ΓΜ e-Class ζε κηα πεληαβάζκηα
θιίκαθα Likert, (1=θαζόινπ, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 4=πνιύ, 5=πάξα πνιύ).
Χζηόζν, επεηδή απηή ε έξεπλα είλαη κέξνο ελόο κεγαιύηεξνπ, ελ εμειίμεη 3-έηνπο
έξγνπ, κόλν ην δεύηεξν κέξνο ηεο αληηιακβαλόκελεο εκπεηξίαο ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ θαη ην ηέηαξην κέξνο ηεο αληηιακβαλόκελεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ e-Class ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέξνο ηεο αλάιπζεο.

3.4 Γηαδηθαζία
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
ηνπ Σ.Δ.Φ.Α.Α., Γ.Π.Θ. ηξεηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο «Νέεο
Σερλνινγίεο ζηε Φπζηθή Αγσγή». ηε δηεμαγσγή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 18
ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Κάζε ππνινγηζηήο είρε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζ’ έλα
ειεθηξνληθό ζύζηεκα επηινγήο απαληήζεσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ
εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ρξόλνο νινθιήξσζεο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 30
ιεπηά. Καηά ηε δηάξθεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, νη ζπκκεηέρνληεο
αθνύ δηαβεβαηώζεθαλ γηα ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα θαη ηελ αλσλπκία ησλ απαληήζεώλ
ηνπο, απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πεξηγξάθνληαο ηε
εκπεηξία ηνπο από ηελ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από
ηελ πιαηθόξκα αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο «e-Class». Με ηελ νινθιήξσζε ηεο
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ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
ππνβάινπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Απηέο νη απαληήζεηο θσδηθνπνηνύληαλ θαη
απνζεθεύνληαλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ησλ εξεπλεηώλ θάζε θνξά πνπ ν θνηηεηήο
επέιεγε ην θνπκπί επηβεβαίσζεο .

4. Απνηειέζκαηα
Αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαηά Pearson εθαξκόζηεθε γηα λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμύ
ηεο αληηιακβαλόκελεο εκπεηξίαο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ησλ έληεθα ππεξεζηώλ ηνπ
e-Class πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο. Σν επίπεδν
ζεκαληηθόηεηαο νξίζζεθε ζην (p<.05).
ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηεο αληηιακβαλόκελεο
εκπεηξίαο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο ησλ 11
εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ην ΓΜ e-Class. Από ηελ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηώζεθε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ρακειή πξνο κέηξηα ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο αληηιακβαλόκελεο εκπεηξίαο ρξήζεο ππνινγηζηή κε ηηο
ππεξεζίεο: α) αζθήζεηο (r=.21, p<.01) θαη β) πεξηγξαθή καζήκαηνο (r=.22, p<.01),
θαη κηα κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο ππεξεζίεο: γ) αλαθνηλώζεηο (r=.36, p<.01), δ)
έγγξαθα (r=.48, p<.01), ε) εξγαζίεο θνηηεηώλ (r=.39, p<.01) θαη ζη) γξακκή κάζεζεο
(r=.34, p<.01).

5. Σπδήηεζε
Από ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηώλεηαη όηη ε εκπεηξία ρξήζεο ππνινγηζηή έρεη ζεηηθή
ζρέζε κε ηελ αληηιακβαλόκελε ρξήζε ησλ θνηηεηώλ σο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ην αζύγρξνλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ –
e-Class γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζηελ αίζνπζα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε εκπεηξία ρξήζεο ππνινγηζηή θαίλεηαη λα απμάλεη πεξηζζόηεξν ηε
ρξήζε ησλ θνηηεηώλ ζε ππεξεζίεο όπσο ηα έγγξαθα, ηηο εξγαζίεο θνηηεηώλ, ηηο
αλαθνηλώζεηο θαη ηε γξακκή κάζεζεο θαη ιηγόηεξν ζε ππεξεζίεο όπσο ηελ
πεξηγξαθή καζήκαηνο θαη ηηο αζθήζεηο. Δπηπιένλ ε εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη ηε ρξήζε ησλ θνηηεηώλ ζηηο ππεξεζίεο:
ρξήζηεο, νκάδεο ρξεζηώλ, αηδέληα, πεξηνρή ζπδεηήζεσλ θαη ζπλνκηιία.
Μηα πηζαλή εμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα ήηαλ όηη νη θαζεγεηέο ζην Σ.Δ.Φ.Α.Α.,
Γ.Π.Θ. ρξεζηκνπνηνύλ ην e-Class πεξηζζόηεξν γηα ηελ αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ παξά γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο. Μηα άιιε πηζαλή εμήγεζε ίζσο ζα ήηαλ όηη νη θνηηεηέο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν έρνπλ ζπλεζίζεη λα ρξεζηκνπνηνύλ πην
εύρξεζηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ γηα λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο
θαη ίζσο θαη κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο.
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Πίνακας 1: Σςζσεηίζειρ μεηαξύ ηηρ ανηιλαμβανόμενηρ εμπειπίαρ σπήζηρ ςπολογιζηή
και ηηρ ανηιλαμβανόμενηρ σπήζηρ ηων 11 εκπαιδεςηικών ςπηπεζιών πος πποζθέπονηαι
από ηο ΣΓΜ e-Class
Αλαθνη- Αζθήζεηο Αηδέληα Γξακκή Έγγξαθα Δξγαζίεο Οκάδεο Πεξηγξαθή
Πεξηνρή πλνκηιία Υξήζηεο
λώζεηο
κάζεζεο
θνηηεηώλ ρξεζηώλ καζήκαηνο ζπδεηήζεσλ
Δκπεηξία ζηε
ρξήζε Ζ/Τ
Αλαθνηλώζεηο
Αζθήζεηο
Αηδέληα
Γξακκή
κάζεζεο
Έγγξαθα
Δξγαζίεο
θνηηεηώλ
Οκάδεο
ρξεζηώλ
Πεξηγξαθή
καζήκαηνο
Πεξηνρή
ζπδεηήζεσλ
πλνκηιία

,361**

,205**

-,034

,343**

,479**

,392**

,004

,222**

,042

,061

,016

,374**

,223**
,123

,979**
,348**
,211**

,622**
,387**
,075

,489**
,535**
,043

,04
,105
,286**

,303**
,125
,307**

,102
,183**
,309**

,105
,182**
,344**

,09
,073
,380**

,571**

,469**

,063

,285**

,108

,111

,105

,573**

-,014

,253**

,096

,085

,015

,088

,135

,185**

,155*

,039

,046

,710**

,666**

,812**

,109

,191**

,145*

,602**

,607**
.65**

**p < 0.01, *p < 0.05
Όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πηζαλά νη θνηηεηέο πξνζδνθνύλ
από ηα ΓΜ λα ππνζηεξίδνπλ πνηθίιεο θαη επέιηθηεο κνξθέο επηθνηλσλίαο,
ζπλεξγαζίαο θαη δηακνίξαζεο ηεο γλώζεο. Σα ΓΜ ζα πξέπεη, επνκέλσο, λα
πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηέηνησλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πινπνίεζε δηδαθηηθώλ θαη
καζεζηαθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εκπλένληαη από ηνλ θνηλσληθό επνηθνδνκεηηζκό
(West, Waddoups & Graham, 2007).
Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε πηζαλόηεηα, νη θνηηεηέο λα κελ αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία
ησλ εξγαιείσλ δηάδξαζεο ζηε κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία. Με ζπλέπεηα λα
ζπλερίδνπλ λα ζεσξνύλ ηα ΓΜ σο έλα απιό, γξήγνξν θαη πξνζηηό κέζν, γηα ηελ
ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ αλάθηεζε εγγξάθσλ από ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό. Γη’ απηό
ην ιόγν ηα ηειεπηαία ρξόληα, απηνί νη ηύπνη ζπζηεκάησλ έρνπλ αιιάμεη ηελ νλνκαζία
ηνπο από πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ ζε πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο.
Δλζσκαηώλνληαο ζε απηή ηε αιιαγή ηελ έλλνηα, όηη, ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα
ζπλδένληαη πεξηζζόηεξν κε ηε κάζεζε, παξά κε ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
Δπνκέλσο, εάλ ν ζηόρνο ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΓΜ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
είλαη ε ππνζηήξημε δηαδξαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε,
θαζώο θαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηόηε, νη θνηηεηέο ζα κπνξνύζαλ λα
σθειεζνύλ από ηε παξνρή εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο,
δηεπθνιύλνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Lonn & Teasley, 2009).
πλνςίδνληαο, ε εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ αλαβαζκίδεη ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο βειηηώλνληαο ηε ρξήζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ΓΜ.
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Οη κειινληηθέο έξεπλεο κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ εύξεζε θαη άιισλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ή ηθαλνηήησλ πνπ ζα βνεζνύζαλ ηνπο θνηηεηέο λα απνδερηνύλ θαη
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παξόκνηα ΓΜ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
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