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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ρξήζεο ελφο αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ ζα θαιχπηεη απφ απφζηαζε ηηο αλάγθεο ησλ δαζθάισλκαζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ έξεπλα ιήθζεθε
ππφςε ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ ππνδνκή ηνπ
δηαδηθηχνπ αιιά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε δαζθάινπκαζεηή.
Τν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη ην ΑΣΔΑ θαη επηηξέπεη
αθελφο ηε ζπκκεηνρή απφ απφζηαζε ησλ καζεηψλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη
δξαζηεξηφηεηεο θαη αθεηέξνπ ηε δπλαηφηεηα πξνεηνηκαζίαο, παξνπζίαζεο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ησλ καζεκάησλ αιιά θαη ηεο
αμηνιφγεζήο ηνπο.
Η έξεπλα νινθιεξψζεθε κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΑΣΔΑ (κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
εξσηεκαηνινγίσλ) θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, Τερλνινγίεο δηαδηθηχνπ &
πνιπκέζσλ, Β/ζκηα Δθπαίδεπζε

ΔΙΑΓΧΓΗ
Η πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά ζηελ Δπξψπε, απφ 42%
ην 2000 ζην 53% ην 2003, παξφιν πνπ ε επηκέξνπο αχμεζε πνηθίιεη αλάκεζα ζηα θξάηε
κέιε. Η Διιάδα ζε αληίζεζε κε ηηο βφξεηεο ρψξεο ηεο ΔΔ παξακέλεη νπξαγφο ζηε ρξήζε
θαη ηελ ππνδνκή ηνπ Γηαδηθηχνπ. Έλαο κφλν ζηνπο πέληε έιιελεο ην ρξεζηκνπνίεζε γηα
ην 2004 απφ ηνπο νπνίνπο ην 55% ήηαλ θνηηεηέο ή καζεηέο Λπθείνπ, ζε αληίζεζε κε ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ ΔΔ πνπ ήηαλ 85%. Γελ πξέπεη λα παξάβιέςνπκε ην φηη ην
40% ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.
[http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_C
AT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_11/4-1011
2005-EN-AP.PDF]
Σε φ,ηη αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ην 66% ησλ ειιήλσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε
ζην Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηνχλ ζχλδεζε ρακειψλ ηαρπηήησλ (PSTN) ελψ κφιηο ην 1%
έρεη ζχλδεζε πςειψλ ηαρπηήησλ (ADSL) ζε αληίζεζε κε ηνλ αληίζηνηρν επξσπατθφ
κέζν φξν ηνπ 13%. Έλαο ζηνπο δχν έιιελεο ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν απφ ην ζπίηη
ηνπ, έλαο ζηνπο ηέζζεξηο απφ ην ζρνιείν ή ην παλεπηζηήκην θαη έλαο ζηνπο πέληε απφ
Internet Café. Η ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα απφ Internet Café θαηέρεη ην
πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ Δπξψπε [http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl12
5_en.pdf].
Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη έιιεηςε ππνδνκήο γηα
ηε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν αιιά θαη κεγάιε δηάζεζε απφ καζεηέο - θνηηεηέο γηα ηε
ρξήζε ηνπ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε. Παξάιιεια,
παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζπλδεζηκφηεηαο απφ ην ζπίηη ζε
αληίζεζε κε ην πνζνζηφ πξνζβαζηκφηεηαο απφ παλεπηζηήκηα – ζρνιεία θαη Internet
Café, ζηα νπνία θαηέρνπκε ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ζηελ ΔΔ.

ΟΙ ΣΠΔ (ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ, ΠΟΛΤΜΔΑ ΚΛΠ)
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΝΙΑΙΑ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ,

Η ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ κπνξεί πξάγκαηη λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε παηδαγσγηθά
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Οη ππνινγηζηέο είλαη ηζρπξά θαη πνιπδχλακα εξγαιεία
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Πξνθαινχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ παξαδνζηαθή
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ.
Απφ ηελ εκπεηξία ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηε ρψξα καο, δηαθαίλεηαη φηη ε
ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη έλα δχζθνιν θαη καθξνρξφλην εγρείξεκα,
ζην νπνίν επηδξνχλ πνιινί παξάγνληεο φπσο: πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαηάιιειν
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο ζε εζληθφ επίπεδν.
Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε θηινμελίαο, ηνπ ζπλφινπ ησλ
αηνκηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάησ απφ κηα εληαία πιαηθφξκα, ε νπνία ζε
θακία πεξίπησζε δε ζα ππνθαζηζηά ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

«Δεν είναι ηο επγαλείο πος θα μεηαμοπθώζει ηο ζσολείο, αλλά η σπήζη ηος»
[Γηαθνπκάηνπ 2004].

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
Με βάζε ηα φζα εηπψζεθαλ παξαπάλσ σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ρξήζεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζεσξήζακε φηη
ππάξρεη αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο γηα εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε
(Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο), πξνζαξκνζκέλε ζηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Γηακνηξαζκφο γλψζεο
Η αλάγθε ηεο δεκνζίεπζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη πξφζβαζεο ζ’απηφ, ηφζν
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (ζχγρξνλε εθπαίδεπζε) αιιά θαη θαηά ηε κειέηε θαη
ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή (αζχγρξνλε εθπαίδεπζε)
Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δαζθάινπ – καζεηή
Η αλάγθε επέθηαζεο ηεο επηθνηλσλίαο δαζθάινπ – καζεηή πέξα απφ ηα φξηα ελφο
ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ψζηε ν καζεηήο λα έρεη ηελ αίζζεζε φηη ν θαζεγεηήο είλαη
δίπια
ηνπ,
αθφκε
θαη
θαηά
ηε
δηάξθεηα
ηεο
κειέηεο
ηνπ.
[http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect5/85.htm]
Γηαρείξηζε καζήκαηνο – ηάμεο –ζρνιείνπ
Βαζηθέο νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ν πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ, νη νκάδεο εξγαζίαο, ε
αλάζεζε εξγαζηψλ, νη ππνδεηγκαηηθά ιπκέλεο αζθήζεηο.
Δλδπλάκσζε ηεο επηζπκίαο γηα πξφζβαζε ζηε γλψζε
Ο κεγαιχηεξνο θαη ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία κηαο δηαδηθαζίαο
εθπαίδεπζεο εμ’ απνζηάζεσο ζε παηδηά Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ
αηζζάλνληαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία [Πέξδνο, Μαληηζάξεο, Σπξξήο 2004].
Απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γηα ην πνζνζηφ αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο
On – line tests (πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρηζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελνχ θιπ)
Πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο δαζθάινπ - καζεηή
Ο κέρξη ηψξα ραξαθηήξαο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ζπρλά απξνζάξκνζηνο ζηηο
εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ δαζθάινπ, αιιάδεη πξνζθέξνληαο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο
φπσο γηα παξάδεηγκα λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ καζεηή, κέζα απφ
θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο tests.

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΓΓΤΣΗΣΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΗ
Εγγύτητα: «είμαι κοντά σε», ή «νιώθω κοντά σε»
Πνιιέο λέεο ηδέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο εγγχηεηαο, ζε ζρέζε κε ηηο
ΤΠΔ, θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο: “ςεθηαθνί ρψξνη εγγχηεηαο”, “εθπαίδεπζε εγγχηεηαο
απφ απφζηαζε”... Οη ΤΠΔ έρνπλ θαηαθέξεη λα κεηψζνπλ ηηο απνζηάζεηο αληαιιαγήο
θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο. Πξηλ κεξηθά ρξφληα, πξηλ δειαδή ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ
εθπαίδεπζε, ε εγγχηεηα είρε ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηελ έλλνηα ηεο γεσγξαθηθήο
απφζηαζεο, κέγεζνο απφιπηα κεηξήζηκν.
Σήκεξα, εχθνια ζπκπεξαίλνπκε ηε
δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο πξνο απηήλ ησλ
ζεκείσλ παξνπζίαο κέζα ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ, [http://www.renupi.org/IMG/pdf/proxi

mite_societe_de_l_information.pdf] ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ηα ελψλνπλ θαη ηεο
ρξεζηκφηεηαο ηνπο. Με άιια ιφγηα, αθφκα θη αλ ν δάζθαινο κε ην καζεηή δε
βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, αηζζάλνληαη θνληά ν έλαο ζηνλ άιιν. Σπλεπψο γηα ηνπο
“ςεθηαθνχο ρψξνπο” ή θαιχηεξα γηα ηνπο “ςεθηαθνχο θφζκνπο”, ε ηδέα ηεο
γεσγξαθηθήο απφζηαζεο παχεη λα έρεη νπζηαζηηθή αμία αξθεί λα ππάξρεη έλαο θνηλφο
ζηφρνο ή ζρέδην εξγαζίαο. Αλ απηφο ν θνηλφο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο θαη
νη ΤΠΔ είλαη ζηελ ππεξεζία απηνχ ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, ηφηε κπνξνχκε λα επηηχρνπκε
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε φ,ηη αθνξά λέεο κεζφδνπο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.

ΑΔΑ: ΑΤΓΥΡΟΝΗ
ΑΠΟΣΑΗ

ΚΑΙ

ΤΓΥΡΟΝΗ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΠΟ

Τν Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΣΓΜ) ΑΣΔΑ αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Τερλνινγίαο Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ ηνπ Τκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Τν ΑΣΔΑ ρξεζηκνπνηεί ηηο ΤΠΔ θαη
είλαη επέθηαζε ηνπ αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο DOKEOS [Μάστορας,
Μανιτσάρης 2005]. (http://asea.multimedia.uom.gr)
Μεηά απφ έξεπλα ζην Γηαδίθηπν θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηέηνηα ΣΓΜ
ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε πην απινπνηεκέλε κνξθή, ζε Παλεπηζηήκηα ή ΤΔΙ ηεο ρψξαο αιιά
φρη αθφκα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα
εξεπλήζνπκε θαηά πφζν ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θάηη ηέηνην ζ’απηή ηε βαζκίδα
εθπαίδεπζεο αιιά θαη κε πνηα απνηειέζκαηα. Έηζη ην εθαξκφζακε πηινηηθά ζηελ
Διιελνγαιιηθή Σρνιή Καιακαξί γηα ηα καζήκαηα «Πιεξνθνξηθή» θαη «Θξεζθεπηηθά»
[Παπιίδεο, Πέξδνο, Μαληηζάξεο 2005]
Πνηεο είλαη φκσο νη δηαζηάζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΑΣΔΑ ζε έλα ζρνιείν;
Απνζήθεπζε θαη πξνβνιή εθπαηδεπηηθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ
Τν ΑΣΔΑ πξνζθέξεη ιχζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο θάζε
πξνζψπνπ πνπ εκπιέθεηαη έκκεζα ή άκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Υπνζηεξίδεη
αληηθείκελα κάζεζεο (SCORM) πνπ επηηξέπνπλ πνιπκεζηθφ δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν
θαη ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, δηεπθνιχλνληαο
έηζη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο είηε απφ ην ζπγγξαθέα ηνπο είηε απφ άιινπο
θαζεγεηέο κφλν κε ηε ρξήζε ελφο θπιινκεηξεηή [Μάζηνξαο, Μαληηζάξεο, Μαπξίδεο
2005]. Πξνζθέξεη θαη ραξαθηεξηζηηθά ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο φπσο ηερλνινγίεο ξνήο
(ξνή θαηά απαίηεζε θαη δσληαλή ξνή)
Δμ’ απνζηάζεσο δηαρείξηζε κέζσ θπιινκεηξεηή θηιηθή γηα θάζε ρξήζηε θαη
δηαρεηξηζηή
Οχηε νη ηερληθέο γλψζεηο γηα ηελ πιεξνθνξηθή νχηε ε θπζηθή παξνπζία ηνπ δηαρεηξηζηή
δελ απνηειεί πξνυπφζεζε. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο (εηζαγσγή – δηαγξαθή –
ηξνπνπνίεζε – δεκνζίεπζε) πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απφζηαζε κέζσ ππεξεζηψλ
Γηαδηθηχνπ (θπιινκεηξεηήο).
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ρξεζηψλ
Τν ΑΣΔΑ ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ρξήζηεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνβνιή
θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Με ηνπο ηχπνπο ρξεζηψλ είλαη δπλαηφλ:

1. Να πξνζαξκνζηεί ην ΑΣΔΑ ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε.
2. Να πξνζθεξζεί ε δπλαηφηεηα ζην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ λα
δεκνζηεχζνπλ ην πιηθφ ηνπο.
3. Να πξνζηαηεπζνχλ νη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο
4. Να δηεπθνιπλζεί ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε παξακεηξνπνίεζε ηεο
πιαηθφξκαο
Έηζη, ε αλάγθε ζπλεχξεζεο δαζθάινπ – καζεηή ζηνλ ίδην ρψξν (ηάμε), παχεη λα
έρεη ηε βαξχηεηα πνπ είρε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. Η πιαηθφξκα
ΑΣΔΑ, αιιά θαη θάζε ΣΓΜ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, δεκηνπξγεί ζπλδέζκνπο
εγγχηεηαο αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ην καζεηή ή δηαθνξεηηθά αλάκεζα ζην καζεηή θαη
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ο καζεηήο πιένλ έρεη πξφζβαζε ζηε γλψζε κε πνηθίινπο
ηξφπνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα εθπαηδεπηηθή ειεθηξνληθή θνηλόηεηα.
Η
αληαιιαγή γλψζεο κεηαμχ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο επηηξέπεη λα απμήζνπλ
ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλωλίαο, δηαιεθηηθόηεηαο θαη θνηλωληθόηεηάο ηνπο [Flynn, 1992,
Schlechter, 1990].

ΑΔΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Σχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή
ζηελ Διιάδα ην ΑΣΔΑ ππεξβαίλεη φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο γηαηί:
1. Καηαξγεί ηελ απφζηαζε ζαλ εκπφδην επηθνηλσλίαο επεηδή βαζίδεηαη ζηελ
ηερλνινγία Γηαδηθηχνπ.
2. Πξνζθέξεη εχθνιε πξφζβαζε ζηε γλψζε αθνχ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ κία
ηζηνζειίδα ζην Γηαδίθηπν. Απαιχλεηαη ν δηαρσξηζκφο ζε πξνλνκηνχρνπο θαη κε
καζεηέο, ιφγσ ηνπ αθξηβνχ θφζηνπο ησλ ΤΠΔ, κηαο θαη ε ζπλνιηθή ηδέα ζηεξίδεηαη ζε
κία απιή ηζηνζειίδα.
3. Ξεπεξλάεη ην πξφβιεκα ησλ ρακειψλ ηαρπηήησλ ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν. Η ιχζε
πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ ε απνθπγή δεκηνπξγίαο ζειίδσλ νη νπνίεο απαηηνχλ αξθεηφ
ρξφλν γηα λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ καζεηψλ. Δμάιινπ ε δεκνζίεπζε ηνπ
πιηθνχ έγηλε κε πνιχ ρακειέο ηαρχηεηεο 33,6 Kbps.
4. Βαζίδεηαη ζε κία απιή εγθαηάζηαζε ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή κνλαδηθφ γηα έλα
ή πνιιά ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα. Έηζη ν ρξήζηεο ηνπ ΑΣΔΑ δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα
εγθαηαζηήζεη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη εθαξκνγέο γξαθείνπ.
5. Τν ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αθφκε θαη κε ππνινγηζηέο κε ρακεινχο
πφξνπο.
6. Οη κεησκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη ζπρλά απαγνξεχνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε
δεκηνπξγία ηέηνησλ εθαξκνγψλ ζε ζρνιεία. Τν ΑΣΔΑ είλαη κία πιαηθφξκα αλνηθηνχ
θψδηθα (open source). Δρεη ν θαζέλαο ηε δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζε θάηη
παξφκνην, δίρσο άδεηα ρξήζεο.
7. Τν ΑΣΔΑ ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο απφζηαζεο γηα απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ
ειιεληθνχ ρψξνπ φπσο λεζηά θαη δπζπξφζηηα νξεηλά ρσξηά. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέινπλ λα
βειηηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.

8. Οη απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ ΑΣΔΑ είλαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο. Αο
ζεκεησζεί φηη νη θαζεγεηέο έρνπλ επηκνξθσζεί ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο, νη απαηηήζεηο πεξηνξίδνληαη
ζηηο ειάρηζηεο γλψζεηο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην
Γπκλάζην.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΑΔΑ
Οη απφςεηο καο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππφθεηληαη ζηηο αληηιήςεηο θαη ηα
πηζηεχσ καο, γηα ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε καζήκαηνο.
Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε, κνηξάζακε ζηνπο καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ καο εξσηεκαηνιφγηα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα επεμεξγαζηνχκε ηηο δηθέο ηνπο
απφςεηο γηα ην φιν εγρείξεκα.
Έηζη, ζπληάμακε εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία
απνηεινχληαλ απφ 38 εξσηήζεηο, ρσξηζκέλεο ζε ελλέα ελφηεηεο αλάινγα κε ηε ρξήζε,
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μέζα απφ ηε
δηαδηθαζία απηή, ζπιιέμακε 129 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα.
Γεληθή Δθηίκεζε

ρήκα 1: Γεληθή εθηίκεζε ηνπ ΑΣΔΑ
Σηελ εξψηεζε πνπ ζέζακε ζρεηηθά κε ηε γεληθή εθηίκεζε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα
ην ΑΣΔΑ (Σρήκα 1), παξαηεξνχκε φηη ην 83,7 % ηωλ καζεηώλ ζεωξεί όηη είλαη θαιό
ή πνιύ θαιό. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο είραλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο
πιεηνςεθία επαθή γηα πξψηε θνξά κε κηα ηέηνηα πιαηθφξκα.
Οη καζεηέο ξσηήζεθαλ επίζεο γηα ην αλ βνεζήζεθαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
πιαηθφξκα ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο απφ ην κάζεκα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ ζεηηθά αθνχ πεξίπνπ έλαο ζηνπο δύν καζεηέο
βνεζήζεθε πάξα πνιύ. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην
αλ απνηέιεζε ην ΑΣΔΑ θίλεηξν γηα ηε κειέηε ησλ καζεηψλ, ζέζακε ην εξψηεκα: «Καηά

πόζο ηο ΑΣΕΑ παπακινεί ηο μαθηηή να διαβάζει;» Απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ απαληήζεσλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 90,6% ηωλ καζεηώλ παξαθηλήζεθαλ
ηνπιάρηζηνλ ιίγν λα δηαβάζνπλ ην κάζεκα (Σρήκα 2).
Απφ ηελ πιεπξά καο σο δηδάζθνληεο, κε βάζε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε αιιά θαη ηελ
εκπεηξία καο, θαηαιήμακε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα.
1. Σε πεξίπησζε απνπζίαο (αζζέλεηα, δξαζηεξηφηεηεο..), ν καζεηήο έρεη πξφζβαζε
ζηελ χιε, ηηο δηαθάλεηεο, παξαδείγκαηα ηνπ καζήκαηνο, πεξηνξίδνληαο αξθεηά ην ρξφλν
αλαπιήξσζεο θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηε ξνή ηνπ καζήκαηνο.
2. Οη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αθνκνηψζνπλ θαιχηεξα ηελ χιε αθνχ κπνξνχλ
λα εμαζθεζνχλ θαη απφ ην ζπίηη ηνπο κε αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο-σλ πνπ ππάξρνπλ ζην
ΑΣΔΑ.
Κίλεηξν κειέηεο

ρήκα 2: Τν ΑΣΔΑ ζαλ θίλεηξν κειέηεο
3. Οη καζεηέο έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο θαη ην Γηαδίθηπν φρη κφλν
γηα «παηρλίδη» αιιά θαη σο εξγαιείν γηα ηελ θαηάθηεζε γλψζεο. Έρνληαο απνθηήζεη
εμνηθείσζε κε ηηο ΤΠΔ, είλαη ζίγνπξν φηη ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ πνιχ εχθνια
αξγφηεξα, ζηηο απαηηήζεηο ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο ζπνπδψλ.
Τν ΑΣΔΑ ζήκεξα, ππνζηεξίδεη πηινηηθά δχν καζήκαηα δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο γηα πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο κε πνιχ ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο
καζεηέο. Απηφ ην απνηέιεζκα νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πην αλεπηπγκέλσλ καζεκάησλ
ηχπνπ SCORM, ηα νπνία πξφθεηηαη λα είλαη δηαζέζηκα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά.
Σθνπεχνκε λα δεκηνπξγήζνπκε επίζεο δηαιέμεηο καζεκάησλ ζε βίληεν θαζψο θαη ρψξν
γηα videoconference, έηζη ψζηε ε παξνρή ηεο γλψζεο λα πξνζθέξεηαη κε πνηθίινπο
ηξφπνπο.
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