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Περίληψη 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις καθιστούν την υποστήριξη των φοιτητών 

αναγκαιότητα ιδιαίτερα σε ένα εξ αποστάσεως ανοικτό πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο του ερευνητικού 

προγράμματος «ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 2016» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχεδιάστηκε, 

αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε πιλοτικά ένα σύστημα υποστήριξης των φοιτητών του. Το παρόν 

άρθρο εστιάζει στη διαμορφωτική αξιολόγηση χρήσης και αξιοποίησης υποστηρικτικού υλικού για 

φοιτητές σε ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Σχεδιάστηκε και 

αξιοποιήθηκε ένα ψηφιακά διαθέσιμο ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε ανώνυμα από φοιτητές 

στο ΕΑΠ αφού κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν το υλικό της πλατφόρμας, με 

δεκατέσσερις κλειστού τύπου ερωτήσεις και δυνατότητα παράθεσης σχολίων ή αιτιολόγησης 

απαντήσεων, καθώς και μία ανοικτού τύπου ερώτηση. Από την ανάλυση και ερμηνεία των 

δεδομένων προκύπτουν συμπεράσματα όπως η αναγκαιότητα διαμόρφωσης του παρεχόμενου 

διαδικτυακά υποστηρικτικού υλικού με βάση τις αρχές σχεδιασμού στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, καθώς και προτάσεις βελτίωσης του συστήματος υποστήριξης. 

 

Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποστήριξη φοιτητών, ανατροφοδότηση. 

1. Εισαγωγή 

Η υποστήριξη των φοιτητών αποτελεί αναγκαιότητα ιδιαίτερα με βάση σύγχρονες 

εκπαιδευτικές προκλήσεις όπως η ραγδαία ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της 

τεχνολογίας, ο αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κοινωνική 

και γεωγραφική διαφοροποίησή τους, η έμφαση στην κοινωνία της γνώσης. Στο πλαίσιο του 

ερευνητικού προγράμματος «ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 2016» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 

σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε πιλοτικά ένα σύστημα υποστήριξης των φοιτητών του. 

Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

 να προωθείται η ανοικτότητα στο πανεπιστήμιο, 

 να διερευνηθούν οι ανάγκες των φοιτητών σε ανοικτά πανεπιστήμια, 

 να αμβλύνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, 

 να προωθείται η αυτόνομη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. 

Για τις ανάγκες του έργου αναπτύχθηκε υποστηρικτικό υλικό που εκτείνεται σε επτά 

θεματικές κατηγορίες και φιλοξενείται σε πλατφόρμα Moodle με ευρεία γκάμα ψηφιακών 
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εργαλείων. Οι πλέον αρμόδιοι να παρέχουν ανατροφοδότηση σε ένα σύστημα υποστήριξης της 

μαθησιακής τους πορείας είναι οι ίδιοι οι φοιτητές (Ιωακειμίδου & Λιοναράκης, 2015). 

Σχεδιάστηκε και αξιοποιήθηκε ένα ψηφιακά διαθέσιμο ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε 

ανώνυμα από φοιτητές στο ΕΑΠ αφού κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν το 

υλικό της πλατφόρμας.  

Το παρόν, λοιπόν, άρθρο εστιάζει στη διαμορφωτική αξιολόγηση χρήσης και αξιοποίησης 

υποστηρικτικού υλικού για φοιτητές σε ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς 

τους. Παρατίθεται μια σύντομη θεωρητική προσέγγιση σχετικά με την αναγκαιότητα υποστήριξης 

των φοιτητών σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακολουθεί μια αδρή περιγραφή του 

ψηφιακού υποστηρικτικού συστήματος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΝΕΡ και κυρίως 

παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από μια πρώτη ανατροφοδότηση από πιλοτική 

αξιοποίηση και αξιολόγησης του συστήματος από φοιτητές. Το άρθρο καταλήγει με την 

αναδυόμενη συζήτηση γύρω από όσα προκύπτουν καθώς και κάποια πρώτα συμπεράσματα – 

προτάσεις βελτίωσης του συστήματος. 

2. Η υποστήριξη των φοιτητών  

Το θέμα της υποστήριξης των φοιτητών δεν είναι καινούριο, αποτελεί θέμα συζήτησης στην 

επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες με ιστορικές αναδρομές αναζητώντας τον ορισμό της 

υποστήριξης καθώς και βασικές διαστάσεις της καθώς αναγνωρίζεται ότι η υποστήριξη των 

φοιτητών συνιστά παράγοντα ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών ενός εκπαιδευτικούς ιδρύματος 

(Stewart et al, 2013· Keegan, 2003· Tait, 2003) και σημείο κλειδί για την προώθηση της εμπλοκής 

των φοιτητών στο πανεπιστημιακό πλαίσιο και την ακαδημαϊκή του πρόοδο (Lionarakis et al., 

2018). Ιδιαίτερα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) η υποστήριξη των φοιτητών είναι 

κομβικής σημασίας (Tait, 2000) αν και δεν υπάρχει επαρκής αριθμός στοχευμένων μελετών 

ιδιαίτερα με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο σε παγκόσμιο επίπεδο και την 

ευρεία επικράτηση της εξΑΕ (Λιοναράκης κ.ά., 2017α), επομένως υπάρχει ανάγκη για πιο 

συστηματικές προσπάθειες διερεύνησης (Simpson, 2004· Thorpe, 2002).  

Σε αρκετά ανοικτά πανεπιστήμια υιοθετούνται πρακτικές με αξιοποίηση διάφορων μέσων και 

υλικών υποστήριξης των φοιτητών αλλά παραμένει ζητούμενο η διαμόρφωση ενός συστήματος 

υποστήριξης προσαρμοσμένο στο εκάστοτε εκπαιδευτικό κι ευρύτερα πολιτισμικό πλαίσιο 

(Λιοναράκης κ.ά., 2017α), ένα σύστημα που να διακρίνει τις ανάγκες και να ανταποκρίνεται σε 

αυτές μετριάζοντας τόσο τα ποσοστά εγκατάλειψης σπουδών όσο και τις ανισότητες πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Το ζήτημα της ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων υποστήριξης της μάθησης, καθώς και η 

σύνδεσή τους με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, έχει απασχολήσει ερευνητές στο εξωτερικό 

(Stewart et al, 2013) αλλά και στην Ελλάδα, όπου όμως οι διαθέσιμες μελέτες αφορούν κυρίως σε 

επιμέρους εργαλεία και τεχνολογικές εφαρμογές (Αγγελάκη, Καλλές, & Τρύφωνα, 2011). 

Υπάρχουν επίσης μελέτες σχετικές με τη δημιουργία και τη λειτουργία ψηφιακών κοινοτήτων 

μάθησης (Henri & Pudelko, 2003· Μελίδου & Αυγερινού, 2013) που διερευνούν θέματα όπως η 

αλληλεπίδραση των φοιτητών σε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης και οι αναδυόμενες ανάγκες 

τους (Rumble, 2001).  

Σύμφωνα με τους Λιοναράκης κ.ά. (2017α) προκύπτουν βιβλιογραφικά τέσσερις ευρείες 

θεματικές περιοχές σχετικές με την υποστήριξη φοιτητών σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά 

ιδρύματα: 

1. Εξοικείωση με τις εξ αποστάσεως σπουδές πριν την έναρξη εκπαίδευσης. 

2. Κοινότητα και επικοινωνία στο πλαίσιο των εξ αποστάσεως σπουδών. 

3. Ψυχολογική υποστήριξη και εγκατάλειψη σπουδών. 

4. Ηλεκτρονική μάθηση, διαμεσολάβηση και οργανωτική κουλτούρα στην εξΑΕ. 
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3. Η πλατφόρμα  

Η πρόταση του «ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 2016» έρχεται να συμβάλει στη γεφύρωση του κενού που 

εντοπίστηκε βιβλιογραφικά ανάμεσα στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φοιτητών 

σε ανοικτά και εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις υψηλές ακαδημαϊκές 

απαιτήσεις (Λιοναράκης κ.ά., 2017α). Προτείνεται ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και 

εφαρμοσμένο μοντέλο υποστήριξης φοιτητών (Ryan, 2008), αφού σε θεωρητικό αρχικά επίπεδο κι 

εμπειρικά με την αξιοποίηση συνεντεύξεων προσδιορίζονται οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

εστιάζοντας και στοχεύοντας σε συγκεκριμένο κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικό πλαίσιο κι 

επιπλέον προχωρά στην ανάπτυξη και την πιλοτική αξιολόγηση του συστήματος υποστήριξης που 

σχεδιάστηκε σε πλατφόρμα Moodle. Η πορεία προς τη δημιουργία της πλατφόρμας υποστήριξης 

διαμορφώθηκε ως εξής (Λιοναράκης κ.ά., 2018α): 

 Βιβλιογραφική διερεύνηση κι επεξεργασία δεδομένων, συγκέντρωση καλών πρακτικών 

 Χαρτογράφηση εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών (βιβλιογραφία – συνεντεύξεις 

φοιτητών) 

 Θεωρητική σύνδεση παραμέτρων ΑεξΑΕ με ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

 Συγκρότηση θεωρητικά τεκμηριωμένου μοντέλου υποστήριξης 

 Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 

 Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας για ανατροφοδότηση 

 Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων  

 Διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας 

Από τα πρώτα βήματα προσδιορίστηκαν τελικά οι επτά θεματικές περιοχές γύρω από τις 

οποίες στήθηκε όλο το υποστηρικτικό υλικό (Λιοναράκης κ.ά., 2018): 

1. Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑε 

2. Οργάνωσης μελέτης 

3. Ακαδημαϊκή γραφή 

4. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  

5. Ψηφιακά εργαλεία 

6. Κοινότητα και συνεργατική μάθηση 

7. Ψυχολογική υποστήριξη 

Ο φοιτητής / χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις θεματικές ελεύθερα χωρίς γραμμική 

ακολουθία. Σε κάθε θεματική περιοχή υπάρχει υποστηρικτικό υλικό όπως βίντεο και σενάρια 

υποστήριξης με συνδέσμους προς εξωτερικές πηγές που δημιουργήθηκαν ειδικά για να καλύψουν 

τις συγκεκριμένες ανάγκες, αλλά και πηγές συγκεντρωμένες στην πλατφόρμα που λειτουργούν 

συμπληρωματικά προς το υπάρχον υλικό. Κάθε θεματική μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, αλλά 

το κοινό χαρακτηριστικό όλων των σεναρίων είναι ο τρόπος αφήγησης και οι «πρωταγωνιστές» 

των σεναρίων. Η πλειοψηφία των πηγών είναι στην ελληνική γλώσσα. 

 Στο τέλος των θεματικών ενοτήτων υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο με στόχο μέσω 

ανατροφοδότησης να υπάρχουν αλλαγές, προσθήκες ή / και βελτιώσεις στο σύστημα υποστήριξης. 

Ιδανικά το εργαλείο αυτό θα αξιοποιείται δυναμικά για τη βελτίωση της πλατφόρμας και του 

υλικού της ιδιαίτερα σε περίπτωση γενίκευσης της αξιοποίησής τους. 

Ο ψηφιακός προσανατολισμός του συστήματος υποστήριξης φοιτητών στην ΑεξΑΕ είναι η 

ενδεδειγμένη επιλογή με βάση τη δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού, 

ανάπτυξης και αξιοποίησης υποστηρικτικού υλικού (Λιοναράκης κ.ά., 2018). Από ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης δε θα μπορούσε να λείπει το κομμάτι της αξιολόγησης ως 

μεταγνωστικό εργαλείο διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας, η οποία θεωρείται ως δυναμική 

μετασχηματιστική διαδικασία διαρκούς βελτίωσης και ανάπτυξης (Ιωακειμίδου & Λιοναράκης, 

2017: 17).   

 



5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση 
ΙΑΚΕ -  Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 5 - 7 Απριλίου 2019 Ηράκλειο Κρήτη 

4. Η μεθοδολογία της πιλοτικής έρευνας αξιολόγησης του συστήματος υποστήριξης 

Το σύστημα δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη των φοιτητών κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους σε ένα ανοικτό και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Κατά συνέπεια οι ίδιοι 

οι φοιτητές κατά τη διάρκεια πιλοτικής λειτουργίας της υποστηρικτικής πλατφόρμας κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν το υλικό αυτό με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς του. Σχεδιάστηκε και 

αξιοποιήθηκε ένα ψηφιακά διαθέσιμο στην πλατφόρμα ερωτηματολόγιο 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSCDqPzwEgdNCY361TWX4QRoydRNCuTCL4

GSq2Lwfq-2zuQ/viewform), που συμπληρώθηκε στο πλαίσιο μιας πιλοτικής εφαρμογής τόσο του 

συστήματος υποστήριξης όσο και του εργαλείου διαρκούς βελτίωσής του. Η πιλοτική εφαρμογή 

ενός ερωτηματολογίου συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην αύξηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας 

και της πρακτικότητας του εργαλείου (Cohen et al., 2008: 439). Το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε ψηφιακά ανώνυμα και οικειοθελώς τον Νοέμβριο του 2018 από τυχαίο δείγμα 

προπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ, αφού κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν το 

υλικό της πλατφόρμας.  

Αποτελείται από δεκατέσσερις κλειστού τύπου ερωτήσεις κυρίως με πεντάβαθμη κλίμακα 

τύπου Likert που εστιάζουν ευρύτερα στη χρησιμότητα μιας πλατφόρμας με υποστηρικτικό υλικό 

για τους φοιτητές, την ευχρηστία της, τον συγκεκριμένο επιλεγμένο αφηγηματικό τρόπο, το 

περιεχόμενο στις θεματικές ενότητες, τις προσφερόμενες πηγές (σύνδεσμοι, βίντεο, αρχεία) και σε 

τέσσερις περιπτώσεις προσφέρεται δυνατότητα παράθεσης σχολίων ή αιτιολόγησης απαντήσεων. 

Στο τέλος υπάρχει και μία αποκλειστικά ανοικτού τύπου ερώτηση προκειμένου να διερευνηθούν σε 

μεγαλύτερο βάθος οι προτιμήσεις / προτάσεις των φοιτητών για βελτίωση του προτεινόμενου 

συστήματος. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων βασίστηκε στη σχετική βιβλιογραφία κυρίως στο 

πεδίο της ΑεξΑΕ κι ευρύτερα των ανθρωπιστικών επιστημών και η δόμηση του ερωτηματολογίου 

σε βιβλιογραφία σχετική με το πεδίο μεθοδολογίας της έρευνας.  

Για την επεξεργασία και τη στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 

το πρόγραμμα SPSS22 (IBM Statistical Package for Social Sciences for Windows, Version 22.0. 

Armonk, NY: IBM Corp) και περιγραφική στατιστική ενώ των, έστω και περιορισμένων σε 

έκταση, ποιοτικών δεδομένων με ανάλυση περιεχομένου. 

 

5. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας με στόχο τη 

βελτίωση τόσο της πλατφόρμας και του υποστηρικτικού υλικού όσο και του ίδιου του ειδικά 

διαμορφωμένου εργαλείου αξιολόγησης.  

 

5.1 Προφίλ των συμμετεχόντων 

Το δείγμα της πιλοτικής έρευνας ήταν 52 τυχαία επιλεγμένοι όλοι (100%) προπτυχιακοί 

φοιτητές στο ΕΑΠ που παρακολουθούν μία από πέντε (5) διαφορετικές Θεματικές Ενότητες 

(Σχήμα 1):  

2 Θεματικές από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών:  

 Σπουδές τον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) – 18 φοιτητές  

 Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) – 9 φοιτητές 

1 Θεματική από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:  

 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) – 18 φοιτητές  

2 Θεματικές από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:  

 Πληροφορική (ΠΛΗ) – 6 φοιτητές   

 Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) – 1 φοιτητής 

Λίγοι από τους συμμετέχοντες, μόλις 7, είχαν προηγούμενη εμπειρία από εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση (Σχήμα 2). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSCDqPzwEgdNCY361TWX4QRoydRNCuTCL4GSq2Lwfq-2zuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSCDqPzwEgdNCY361TWX4QRoydRNCuTCL4GSq2Lwfq-2zuQ/viewform
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                         Σχήμα 1: Φοιτητές ανά Θεματική Ενότητα                             Σχήμα 2: Προηγούμενη εμπειρία στην εξΑΕ 

 

Η αναλογία ανδρών / γυναικών στους συμμετέχοντες ήταν 24/28 (Σχήμα 3) εκ των οποίων 7 

φοιτητές ήταν από 25 έως 34 χρονών, 30 φοιτητές ήταν από 35 έως 44 χρονών, 13 φοιτητές ήταν 

από 45 έως 54 χρονών και 2 από 55 έως 64 χρονών (Σχήμα 4). 

 

   
 

Σχήμα 3: Φύλλο συμμετεχόντων                                                    Σχήμα 4: Ηλικία συμμετεχόντων 

 

Από τους συμμετέχοντες 37 δήλωσαν πως κατοικούν στην Αθήνα, στη Θεσ/νίκη ή στην 

Πάτρα, 10 στα Ιωάννινα, στην Τρίπολη, στην Κοζάνη, στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στη Λάρισα, 

στο Ηράκλειο ή στα Χανιά, 5 σε μικρότερη πόλη ή χωριό, αλλά κανένας στο εξωτερικό (Σχήμα 5). 

 

 
                       

   Σχήμα 5: Τόπος κατοικίας 
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5.2 Η χρησιμότητα μιας υποστηρικτικής πλατφόρμας  

Γενικότερα στη χρησιμότητα μιας υποστηρικτικής πλατφόρμας για τους φοιτητές 

αναφέρονται δύο ερωτήσεις (Πίνακας 1 και Σχήμα 1, Πίνακας 2 και Σχήμα 6).  
  Πίνακας 1: Η χρησιμότητα μιας υποστηρικτικής πλατφόρμας 

 

Πόσο χρήσιμη σας φάνηκε η ύπαρξη μιας 

πλατφόρμας υποστήριξης για τους φοιτητές 

σε εξ αποστάσεως πλαίσιο; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Ελάχιστα χρήσιμη 0 0% 

Κάπως χρήσιμη 1 2% 

Όχι ιδιαίτερα χρήσιμη 10 19% 

Πολύ χρήσιμη 39 75% 

Απαραίτητη 2 4% 

 

 
  

  Σχήμα 6: Η χρησιμότητα μιας υποστηρικτικής πλατφόρμας 

 

Στην ερώτηση πόσο χρήσιμη φάνηκε στους φοιτητές η ύπαρξη μιας πλατφόρμας προκειμένου 

να υποστηρίξει τις ανάγκες τους το 75% των συμμετεχόντων απάντησε πως τη βρίσκει πολύ 

χρήσιμη κι ένα 2% απαραίτητη, το 19% δεν τη βρίσκει ιδιαίτερα απαραίτητη και μόνο το 2% είναι 

κάπως πιο αρνητικό προς την αναγκαιότητα τέτοιου τύπου υποστήριξης.  

Ξεκάθαρα θετική προδιάθεση φαίνεται σε επόμενη ερώτηση προς τους συμμετέχοντες αν 

σκοπεύουν να επισκεφθούν ξανά την πλατφόρμα (Πίνακας 2, Σχήμα 7) όπου σε απόλυτο σχεδόν 

βαθμό οι φοιτητές δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφθούν και πάλι την πλατφόρμα. 
 

  Πίνακας 2: Πρόθεση επίσκεψης στην πλατφόρμα μελλοντικά 

 

Σκοπεύετε να επισκεφθείτε 

ξανά την πλατφόρμα κατά τη 

διάρκεια των σπουδών σας; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

ΝΑΙ 51 98% 

ΟΧΙ 1 2% 

 

 
 

  Σχήμα 7: Πρόθεση επίσκεψης στην πλατφόρμα μελλοντικά 
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Η συντριπτική πλειοψηφία (98%) των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν πως 

σκοπεύουν να επισκεφθούν και μελλοντικά την πλατφόρμα σε αντίθεση με το 2% που τοποθετείται 

αρνητικά.  

5.3 Η πλατφόρμα και το υποστηρικτικό υλικό  

Η ερώτηση 8 αφορούσε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και πιο συγκεκριμένα την ευχρηστία 

της (Πίνακας 3, Σχήμα 8).  
  

 Πίνακας 3: Η ευχρηστία της υποστηρικτικής πλατφόρμας 

 

Πόσο εύκολη βρήκατε την περιήγησή σας 

στο υλικό που υπάρχει στην πλατφόρμα 

υποστήριξης; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Πολύ εύκολη 2 4% 

Αρκετά εύκολη 5 10% 

Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία 45 86% 

Αρκετά δύσκολη 0 0% 

Πολύ δύσκολη 0 0% 

 

 
  

            Σχήμα 8: Η ευχρηστία της υποστηρικτικής πλατφόρμας 

 

Στην ερώτηση, λοιπόν, πόσο εύκολη θεώρησαν την περιήγησή τους στην πλατφόρμα 

υποστήριξης οι φοιτητές στη μεγάλη τους πλειοψηφία (86%) δήλωσαν πως δεν είχαν ιδιαίτερη 

δυσκολία, αρκετά εύκολη τη βρήκε το 10% των συμμετεχόντων και πολύ εύκολη το 4%.  

Επόμενη ερώτηση αφορούσε τον τρόπο αφήγησης των ηρώων / πρωταγωνιστών που 

παρουσιάζουν το υποστηρικτικό υλικό στην πλατφόρμα (Πίνακας 4, Σχήμα 9). 

 
Πίνακας 4: Αξιολόγηση του τρόπου αφήγησης 

 

Πώς θα αξιολογούσατε τον τρόπο 

αφήγησης των «πρωταγωνιστών» της 

πλατφόρμας; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Καθόλου αποτελεσματικός 0 0% 

Λίγο αποτελεσματικός 0 0% 

Ούτε λίγο ούτε πολύ αποτελεσματικός 11 21% 

Πολύ αποτελεσματικός 40 77% 

Εξαιρετικά αποτελεσματικός 1 2% 
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 Σχήμα 9: Αξιολόγηση του τρόπου αφήγησης 

Το 77% των ερωτηθέντων θεωρεί τον τρόπο αφήγησης των ηρώων / πρωταγωνιστών στο 

υποστηρικτικό υλικό της πλατφόρμας πολύ αποτελεσματικό και το 2% εξαιρετικά αποτελεσματικό, 

μια κάπως πιο μετριοπαθή στάση τηρεί το 21%, αλλά κανένας δε βρήκε τον τρόπο που επιλέχθηκε 

αναποτελεσματικό.  

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του υποστηρικτικού υλικού δύο ερωτήσεις διερευνούν τις 

εντυπώσεις των συμμετεχόντων. Μια ερώτηση σχετιζόταν με τις πληροφορίες που προσφέρονται 

σε καθεμιά από τις ενότητες υποστήριξης (Πίνακας 5, Σχήμα 10), όπου φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι φοιτητές (79%) θεώρησαν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ είναι αναγκαίες και το 21% 

δήλωσε πως είναι πολύ αναγκαίες.  

  
                                    Πίνακας 5: Αναγκαιότητα των πληροφοριών που προσφέρονται 
 

Πώς θα αξιολογούσατε τις 

πληροφορίες που προσφέρονται για 

κάθε ενότητα υποστήριξης; 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Καθόλου αναγκαίες 0 0% 

Λίγο αναγκαίες 0 0% 

Ούτε λίγο ούτε πολύ αναγκαίες 41 79% 

Πολύ αναγκαίες 11 21% 

Εξαιρετικά αναγκαίες 0 0% 

 

                  
                                                  

                                       Σχήμα 10: Αναγκαιότητα των πληροφοριών που προσφέρονται 

 

Σε επόμενη ερώτηση που αφορούσε τις εξωτερικές πηγές (συνδέσμους, βίντεο, αρχεία) που 

προσφέρονται σε κάθε ενότητα υποστήριξης όλοι οι συμμετέχοντες (100%) δήλωσαν πως είναι 

πολύ βοηθητικές. 

Δύο τελευταίες ερωτήσεις διερευνούν τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων αναδεικνύοντας 

τις περισσότερο και τις λιγότερο προτιμητέες υποστηρικτικές ενότητες.  
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Πίνακας 6: Οι υποστηρικτικές ενότητες με βάση τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων  

και φθίνουσα σειρά συχνότητας 

 

Ποια ενότητα υποστήριξης σας 

βοήθησε περισσότερο;  

(1 ως 3 απαντήσεις) 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Εισαγωγή σε πανεπιστημιακές 

σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑΕ 

25 39% 

Ακαδημαϊκή γραφή 20 31% 

Οργάνωση μελέτης 12 19% 

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 3 5% 

Ψηφιακά εργαλεία 3 5% 

Ψυχολογική υποστήριξη 1 1% 

Κοινότητα και συνεργατική μάθηση 0 0% 

 

 
                                      

Σχήμα 11: Οι υποστηρικτικές ενότητες με βάση τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων 

 

Φαίνεται πως η υποστηρικτική ενότητα που θεωρούν οι συμμετέχοντες πιο βοηθητική 

(Πίνακας 6, Σχήμα 11) είναι η Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον Ανοικτής 

και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ) (39%), την Ακαδημαϊκή Γραφή (31%) να ακολουθεί, 

έπειτα την Οργάνωση μελέτης (19%), ενώ έπονται η Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (5%) και 

τα Ψηφιακά Εργαλεία (5%), με τελευταία την Ψυχολογική υποστήριξη (1%). 

Αντίστοιχη στόχευση έχει και η ερώτηση που διερευνά ποια ενότητα δε φάνηκε στους 

συμμετέχοντες φοιτητές ιδιαίτερα χρήσιμη (Πίνακας 7, Σχήμα 12). 

 
Πίνακας 7: Οι λιγότερο χρήσιμες ενότητες σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

με σειρά φθίνουσας προτίμησης 

 

Ποια ενότητα υποστήριξης δε σας 

φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη;  

(1 ως 3 απαντήσεις) 

Πλήθος 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Ψυχολογική υποστήριξη  55 39% 

Κοινότητα και συνεργατική μάθηση 31 31% 

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 7 19% 

Ψηφιακά εργαλεία 5 5% 

Εισαγωγή σε πανεπιστημιακές 

σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑΕ  

2 5% 

Ακαδημαϊκή γραφή 0 0% 

Οργάνωση μελέτης 0 0% 
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Σχήμα 12: Οι λιγότερο χρήσιμες ενότητες σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνεται πως η λιγότερο χρήσιμη υποστηρικτική 

ενότητα είναι η Ψυχολογική υποστήριξη (55%), ακολουθεί η Κοινότητα και συνεργατική μάθηση 

(31%), με μεγάλη διαφορά η Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (7%), τα Ψηφιακά εργαλεία (5%) 

και η Εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑΕ (2%).  

 

5.4 Δεδομένα από ανοικτές ερωτήσεις 

Στην ερώτηση ποια ενότητα υποστήριξης δε φάνηκε στους συμμετέχοντες ιδιαίτερα χρήσιμη 

υπήρχε η δυνατότητα προαιρετικά να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Δόθηκαν πέντε (5) 

συνολικά απαντήσεις, τέσσερις (4) εκ των οποίων αναφέρονταν στην ενότητα Κοινότητα και 

συνεργατική μάθηση, ενώ μία (1) αναφερόταν στην ενότητα Ψηφιακά εργαλεία (Πίνακας 8). 

 
Πίνακας 8: Οι λιγότερο χρήσιμες ενότητες σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

 

Υποστηρικτική ενότητα Σχολιασμός 

Κοινότητα και  

συνεργατική μάθηση 

Δεν έχει εφαρμογή στο εξ αποστάσεως μοντέλο 

Δεν υπάρχει στο ΕΑΠ 

Δεν εφαρμόζεται 

Δε γίνεται αυτό 

Ψηφιακά εργαλεία Απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία 

 

Στην τελευταία ανοικτή ερώτηση του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες είχαν τη 

δυνατότητα να καταγράψουν σχόλια, σκέψεις ή / και προτάσεις. Δόθηκαν δέκα (10) απαντήσεις και 

οι βασικές προτάσεις που προκύπτουν ομαδοποιήθηκαν και συνοψίζονται θεματικά σε όσα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 13: 

                           
Σχήμα 13: Προτάσεις βελτίωσης από τους συμμετέχοντες στην πιλοτική έρευνα 
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6. Συζήτηση  

Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική έρευνα φοιτητές θεωρούν πως μια διαδικτυακή 

υποστηρικτική πλατφόρμα είναι πολύ χρήσιμη κι επιπλέον ότι προτίθενται και στο μέλλον να την 

επισκεφθούν κι αυτό προφανώς σχετίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά κυρίως με την 

ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη εξοικείωσή τους με ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, η μεγάλη 

αποδοχή μιας τέτοιου τύπου πλατφόρμας υποδηλώνει ταυτόχρονα την αναγκαιότητα ύπαρξής της 

αφού ενισχύει την ανοικτότητα και την ενδυνάμωση του φοιτητή ώστε να ολοκληρώσει τις 

σπουδές του με επιτυχία. 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα Moodle αξιοποιείται στο ΕΑΠ οπότε οι φοιτητές είναι 

συνηθισμένοι στη χρήση της. Αυτός είναι και ένας λόγος άλλωστε επιλογής της, καθώς και ο 

προφανής λόγος που οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν είχαν θέματα στη χρήση της, παρότι 

προκύπτει από τον σχολιασμό των συμμετεχόντων στην πιλοτική έρευνα ότι καλό είναι να 

δοκιμαστούν και πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 

Το αφήγημα στα σενάρια που δημιουργήθηκαν στις υποστηρικτικές ενότητες με 

πρωταγωνιστές μια καθηγήτρια στο ΕΑΠ, έναν φοιτητή και μια απόφοιτη στοχεύουν στην εμπλοκή 

των φοιτητών με το υποστηρικτικό υλικό με κάπως πιο άμεσο κι ενδιαφέροντα τρόπο, πολύ 

αποτελεσματικό σύμφωνα με τους περισσότερους συμμετέχοντες στην έρευνα. Το υποστηρικτικό 

υλικό, κατ’ αντιστοιχία με το εκπαιδευτικό υλικό, στην ΑεξΑΕ οφείλει να ακολουθεί βασικές 

αρχές. Μια βασική ποιοτική παράμετρος είναι ο αισθητικός παράγοντας που μπορεί να τραβήξει το 

ενδιαφέρον, να κινητοποιήσει και να παρωθήσει τον φοιτητή χρήστη να εμπλακεί με το υλικό. 

Σύμφωνα με τους Williams et al. (2012) περιεχόμενο του υλικού για ΑεξΑΕ χρειάζεται να είναι 

σχετικό, ακριβές, περιεκτικό, κατάλληλο και ξεκάθαρα παρουσιασμένο και να αξιολογείται.  

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην πλατφόρμα σύμφωνα με τους φοιτητές είναι λίγο πολύ 

χρήσιμες αλλά όλοι θεωρούν πως οι εξωτερικές πηγές, όπως βίντεο, σύνδεσμοι και αρχεία, είναι 

πολύ βοηθητικά. Αυτό γίνεται κατανοητό αν σκεφτεί κανείς τον τεράστιο όγκο διαθέσιμων 

πληροφοριών στο διαδίκτυο, τον χρόνο, τον κόπο και την εμπειρία που χρειάζεται να διαθέτει ένας 

φοιτητής προκειμένου να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τις κατάλληλες κάθε φορά πηγές που 

χρειάζεται κάτι. Βεβαίως αποτελεί θέμα η γλώσσα σε αλλόγλωσσα βίντεο, ιδιαίτερα για τους 

προπτυχιακούς φοιτητές που δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν καλά αγγλικά ή κάποια άλλη 

γλώσσα προκειμένου να μπορούν να αξιοποιήσουν ξενόγλωσσο υλικό. Ενώ για ευρύτερη 

αξιοποίηση της πλατφόρμας είναι σκόπιμο το υλικό να είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά. 

Το ΕΑΠ τα τελευταία χρόνια στρέφεται σταδιακά προς την αξιοποίηση δυνατοτήτων που 

προσφέρουν διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης και προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες 

(Λιοναράκης κ.ά., 2018β) αλλά κυρίως με στόχευση στο γνωστικό κομμάτι, ενώ η υποστηρικτική 

πλατφόρμα του ΠΕΝΕΡ εκτείνεται σε περιοχές που δε στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 

αλλά στοχεύει στην ανάπτυξη κυρίως μεταγνωστικών δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων όπως η ακαδημαϊκή γραφή ή η οργάνωση της μελέτης. 

Πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος που οι αντίστοιχες υποστηρικτικές ενότητες βρίσκονται ψηλά στις 

προτιμήσεις των φοιτητών. 

Βεβαίως δεν είναι τυχαία και η προτίμηση των περισσότερων φοιτητών στην υποστηρικτική 

ενότητα Εισαγωγή σε πανεπιστημιακές σπουδές σε περιβάλλον ΑεξΑΕ. Το ανοικτό πανεπιστήμιο 

έχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα και είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να μυηθούν στην 

κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητές του. 

   Η συνεργατική μάθηση φαίνεται να αποτελεί ένα ακανθώδες σημείο για την εξΑΕ 

(Αβούρης & Κόμης, 2003) παρότι φαίνεται πως αποτελεί καινοτόμα κι αποτελεσματική μαθησιακή 

συνθήκη (Λιοναράκης κ.ά., 2017β), μα όπως επισημαίνουν σε ανοικτή ερώτηση οι φοιτητές δεν 

αξιοποιείται στο ΕΑΠ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλεται από τους συμμετέχοντες στην 

πιλοτική έρευνα σε προσπάθειες αιτιολόγησης των επιλογών τους στο ερωτηματολόγιο, οπότε η 

αντίστοιχη θεματική ενότητα στην πλατφόρμα έρχεται χαμηλά στις προτιμήσεις των φοιτητών. 
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7. Συμπεράσματα – προτάσεις βελτίωσης 

Με βάση τα δεδομένα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ανατροφοδότησης των 

φοιτητών προκύπτει πως οι φοιτητές στην ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζονται 

υποστήριξη η οποία μπορεί να δοθεί και μέσα από μια  εύκολα πλοηγήσιμη και αισθητικά 

ενδιαφέρουσα ψηφιακή πλατφόρμα.  

Είναι απαραίτητο, το ειδικά σχεδιασμένο υποστηρικτικό υλικό να ακολουθεί τις βασικές 

αρχές ανάπτυξης υλικού για εξ αποστάσεως περιβάλλοντα μάθησης. Επίσης, χρειάζεται να είναι 

προσιτό και διαρκώς ενημερωμένο με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στα εμπλεκόμενα επιστημονικά 

πεδία, με διαδικτυακές πηγές εύχρηστες κι εύκολα αξιοποιήσιμες από τους φοιτητές, 

εμπλουτισμένο με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ύπαρξη υλικού που 

υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών απαραίτητων για την επιτυχή ολοκλήρωση 

των σπουδών τους όπως η οργάνωση της μελέτης και η ακαδημαϊκή γραφή. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παράμετρος με βάση την οποία, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

υποστηρικτικού υλικού το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών  με τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κουλτούρα του ανοικτού πανεπιστημίου.   

Η πιλοτική έρευνα αξιολόγησης που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο είναι ένα πρώτο βήμα 

για τη βελτίωση της υποστηρικτικής πλατφόρμας για φοιτητές. Το επόμενο και πιο βασικό 

ζητούμενο είναι αξιοποίηση της ανατροφοδότησης που δόθηκε από τους συμμετέχοντες φοιτητές 

ιδιαίτερα σε περίπτωση απόφασης περαιτέρω αξιοποίησης του συστήματος υποστήριξης φοιτητών 

στο ΕΑΠ. 
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