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Περίληψη 
Μέσα από µία ερευνητική προσπάθεια διεξαγωγής ενός ασύγχρονου µαθήµατος µέσω του 

διαδικτύου και της πλατφόρµας ηλεκτρονικής µάθησης Moodle επιχειρήθηκε να διεξαχθεί η 

αξιολόγηση του ιδίου του µαθήµατος µε τη χρήση, εκτός των άλλων, ενός από τα ερευνητικά 

εργαλεία που προσφέρει η ίδια η πλατφόρµα, του αρθρώµατος (module) “Έρευνα-

Ερωτηµατολόγιο” (Survey). Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µαζί µε την περιγραφή των 

ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου εργαλείου που περιγράφονται στην παρούσα 

έρευνα, δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούν την 

πλατφόρµα Moodle να  σχεδιάσουν διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

µαθήµατος ή να το επανασχεδιάσουν, προσαρµόζοντας το κατάλληλα, ώστε σε µελλοντικές 

χρήσεις να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

Λέξεις-κλειδιά: Moodle, ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, άρθρωµα  

 

Abstract 
Through a research effort in developing and implementation of an asynchronous online course 

through internet and Moodle, a course evaluation has been performed using, among others, its 

own developed tools: module “Survey”. Key findings along with a descriptive analysis of 

module’s special characteristics give the opportunity to educators using Moodle platform to 

perform corrective actions due the course duration or, to redesign their courses, adjusting them 

accordingly, as in future usages the quality of provided education to be increased. 
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1. Εισαγωγή 

Από τις έρευνες σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη χρήση του διαδικτύου 

οι περισσότεροι συµφωνούν πως δεν είναι η τεχνολογία που οδηγεί σε καλύτερη 

µάθηση αλλά το περιεχόµενο και ο τρόπος διεξαγωγής του µαθήµατος (Clark,1983; 

Schramm,1977). Αν και ο Kozma (2001) αναφέρει πως “απαιτούνται συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά του υπολογιστή για να µεταφέρουν µοντέλα και προσοµοιώσεις της 

πραγµατικής ζωής στο µαθητή, εποµένως το ίδιο το µέσο (υπολογιστής) επηρεάζει τη 
µάθηση του µαθητή”, o Ally (2004) διευκρινίζει πως “δεν είναι το ίδιο το µέσο αλλά ο 

σχεδιασµός των µοντέλων και προσοµοιώσεων, καθώς και η αλληλεπίδραση του 

µαθητή µε αυτά, που τον κάνουν να µαθαίνει” .  
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Το Μoodle είναι ένα αρθρωτό εκπαιδευτικό λογισµικό ανοιχτού κώδικα µε τις 
ιδιότητες ενός συστήµατος διαχείρισης µάθησης (Learning Management System – 

LMS). Ως τέτοιο προσφέρει δυνατότητες ταυτοποίησης χρηστών και δυνατότητα 

ανάθεσης ρόλων, όπως µαθητής, εκπαιδευτής, δηµιουργός µαθηµάτων και 

διαχειριστής, χωρίς ο ρόλος του κάθε ενός να είναι αποκλειστικός (πλην του 

διαχειριστή συστήµατος). Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι οι δυνατότητες που 
προσφέρει για κοινωνικοποίηση των συµµετεχόντων (Καρακύριος & Κέκκερης; 

2008). Χωρίς να απορρίπτει  τις θεωρίες του συµπεριφορισµού και γνωστικισµού, τα 

εργαλεία του Moodle έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τη 

θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού (Dougiamas, 2001; Dougiamas & Taylor, 

2002). Είναι άλλωστε προφανές από το γεγονός πως, δηµιουργώντας ένα νέο –κενό- 
µάθηµα, το µόνο εργαλείο που εµφανίζεται είναι οι οµάδες συζητήσεων (φόρουµ).  

Μέσα από την πληθώρα των εργαλείων που προσφέρει το Moodle, είτε στην αρχική 

του έκδοση, είτε ανεπτυγµένα από τρίτους φορείς, επιλέξαµε την αξιολόγηση του 
µαθήµατος µέσω ενός εργαλείου του Moodle, της “Έρευνας”. 

2. Το εργαλείο “ Έρευνα” (Survey module) 

Το άρθρωµα αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να θέσει κάποιον από τους 

υφιστάµενους τύπους ερωτηµατολογίων στους µαθητές του, χωρίς όµως να µπορεί να 

αλλάξει τις συµπεριλαµβανόµενες ερωτήσεις. “Γιατί να το χρησιµοποιήσω;” µπορεί 
κάποιος, εύλογα, να αναρωτηθεί. Για να αξιολογήσει την πορεία του µαθήµατος, µε 

διάφορες παραµέτρους, απαντάει ο κατασκευαστής. 

Στο άρθρωµα “έρευνα” περιέχονται δύο (2) διαφορετικά ερωτηµατολόγια: το ATTLS 

– Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (Έρευνα στάσεων προς τη σκέψη 

και τη µάθηση) και το COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment 
Survey (Έρευνα σύγχρονου εποικοδοµητικού µαθησιακού περιβάλλοντος). 

Το ATTLS  (Galotti, 1999) δηµιουργήθηκε για να εξετάσει µια παράµετρο του 

τρόπου µάθησης των ερωτηθέντων, τη διαδικαστική µάθηση (procedural knowing). 
Οι άνθρωποι µαθαίνουν µε δύο διαφορετικούς τρόπους µάθησης: µεµονωµένα (SK – 

Separate Knower) και συνδεδεµένα (CK – Connected Knower) (Belenky et al, 1986). 

Στη µεµονωµένη µέθοδο µάθησης, οι άνθρωποι σκέφτονται κριτικά για το θέµα που 

µαθαίνουν, το διερευνούν και το αναλύουν σε βάθος, προσπαθώντας να βρουν 

αιτιολογηµένες συνδέσεις µε την προϋπάρχουσα γνώση τους και µόνο όταν το 
επιτύχουν, το κάνουν κτήµα τους. Αντίθετα, στη συνδεδεµένη µάθηση, οι άνθρωποι 

προσπαθούν να δουν το θέµα από τη µεριά του παρόχου, είτε αυτός είναι συγγραφέας 

ενός βιβλίου, εκπαιδευτής ενός θέµατος ή ακόµα και ένας συνοµιλητής, ακόµα και 

όταν στην αρχή διαφωνούν µε την ίδια την πληροφορία. Το όλο τους σκεπτικό 
επικεντρώνεται στο «πως σκέφτεται» αυτός που τους παρέχει τη γνώση και, 

εξετάζουν την ορθότητα της πληροφορίας µέσα από τη διερεύνηση του συλλογισµού 

αυτού του ατόµου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το κυρίαρχο ερώτηµα που τους 
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απασχολεί κατά τη διαδικασία της µάθησης ξεφεύγει από το γιατί και µεταφέρεται 
στο «πως». 

Αν και πολλοί, λανθασµένα, βλέπουν τον αµοιβαίο αποκλεισµό ανάµεσα στις δύο 

αυτές µεθόδους, δεν υφίσταται τέτοιο θέµα και µπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο 

άτοµο (Clinchy, 1996). Οι έρευνες που έγιναν για διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα 

(Belenky et al, 1986) δείχνουν µια επικράτηση του συνδεδεµένου τρόπου µάθησης 
στη µεγάλη πλειονότητα των γυναικών µε αντίστοιχα µειωµένο βαθµό της 

µεµονωµένης µάθησης ενώ για τους άνδρες, τα στοιχεία δε δείχνουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές. Η συµπιεσµένη έκδοση του ATTLS (είκοσι αντί για πενήντα 

ερωτήσεις) χρησιµοποιείται στο Moodle για τον εντοπισµό του βαθµού µεµονωµένης 

και συνδεδεµένης µάθησης σε κάθε συµµετέχοντα. Η χρήση αυτής της έκδοσης αντί 
της πλήρους γίνεται για εξοικονόµηση χρόνου καθώς η δεύτερη, πλήρης έκδοση, 

απαιτεί υπερδιπλάσιο χρόνο από την πρώτη, παράµετρος που δρα αρνητικά µέσα στο 

περιβάλλον του διαδικτύου. 
Ο εκπαιδευτής που χρησιµοποιεί το ερωτηµατολόγιο ATTLS µπορεί να οργανώσει 

την εκπαίδευση καλύτερα, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα του ATTLS για τον 

κάθε µαθητή, είτε οργανώνοντας διαφορετικές οµάδες εργασίας είτε δίνοντας 

ανάλογη ανατροφοδότηση στις επικοινωνίες του µε τους µαθητές, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί µεγαλύτερος βαθµός µάθησης. 
Το COLLES (Taylor, P. & Maor D., 2000) είναι ένα ερωτηµατολόγιο ηλεκτρονικής 

µορφής µέσα στο Moodle που έχει ως στόχο τη µέτρηση των προσδοκιών και 

εντυπώσεων των µαθητών σε σχέση µε την κοινωνική µορφή του µαθήµατος. Οι 

ερωτήσεις του έχουν σχέση µε τη συνάφεια του περιεχοµένου του µαθήµατος, τη 
στοχαστική σκέψη που αναµένεται να αναπτυχθεί ή αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 

αυτού, την αλληλεπίδραση σε γενική έννοια, µεταξύ µαθητών µεταξύ τους, µαθητών 

και εκπαιδευτών αλλά και ανάµεσα στους µαθητές και στο εκπαιδευτικό υλικό, την 

υποστήριξη από τον εκπαιδευτή, την υποστήριξη από τους συµµαθητές και, τέλος, 

την ερµηνεία (κατανόηση) του µαθητή. Ως ερωτηµατολόγιο διατίθεται σε τρεις 
µορφές: η πρώτη µετράει τις προσδοκίες καθώς οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο τι 

περιµένουν οι µαθητές από το συγκεκριµένο µάθηµα. Στη δεύτερη µορφή, οι µαθητές 

ερωτούνται τις ίδιες ερωτήσεις για το τι αντιµετώπισαν κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος ενώ η τρίτη µορφή αποτελεί το συνδυασµό των δύο προηγούµενων 

µορφών.  

Είναι στη διακριτική ικανότητα του εκπαιδευτή πως θα χρησιµοποιήσει το 

ερωτηµατολόγιο COLLES. Μπορεί να το χρησιµοποιήσει στην αρχή του µαθήµατος 

για να διαπιστώσει τις προσδοκίες των µαθητών του, στο τέλος του, για να 
προετοιµάσει τον επανασχεδιασµό του για την επόµενη διεξαγωγή, ή και κατά τη 

διάρκεια αυτού για να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις. 
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3. Μεθοδολογία 

Σχεδιάστηκε ένα online µάθηµα µε θέµα «Επιστηµονικές εργασίες», διάρκειας δύο 

εβδοµάδων. Το µάθηµα ήταν σε ασύγχρονη µορφή, µε οδηγίες και εργασίες από τον 

εκπαιδευτή και έµφαση στη συζήτηση των εργασιών και των περιεχοµένων. Είκοσι 
εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που φοιτούν στο 

∆ιδασκαλείο Αλεξανδρούπολης επέλεξαν να το παρακολουθήσουν. 

Οι συµµετέχοντες, στην έναρξη του µαθήµατος, συµπλήρωσαν µεταξύ άλλων, τις 

έρευνες του ATTLS και της προσδοκώµενης µορφής του COLLES. Επίσης, στο 

τέλος του µαθήµατος, οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν τη µεικτή µορφή του 

COLLES έτσι ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα ως προς την ικανοποίηση των 

προσδοκιών των µαθητών. 

4. Ερευνητικά αποτελέσµατα 

Στο σχήµα 1 απεικονίζονται οι µέσοι όροι των απαντήσεων που έδωσαν στα τρία 

ερωτηµατολόγια οι συµµετέχοντες µαθητές. Όπως φαίνεται και τα τρία 

ερωτηµατολόγια έδειξαν αποτελέσµατα στο θετικό µέρος (πάνω από το µέσο – 

Μερικές φορές). Μία προσεκτικότερη ανάλυση έδειξε πως το µόνο σηµείο στο οποίο 

δεν επιτεύχθηκαν οι προσδοκίες των µαθητών ήταν στη συνάφεια του µαθήµατος ενώ 
σε όλες τις άλλες κατηγορίες τα αποτελέσµατα ξεπέρασαν, ή παρέµειναν στα ίδια 

επίπεδα, τις προσδοκίες που είχαν οι µαθητές στην αρχή του µαθήµατος. Ακόµα 

θετικότερα διαπιστώθηκε πως οι προσδοκίες των µαθητών, µετά το τέλος του 

µαθήµατος, διαφοροποιήθηκαν από τις αρχικές και ανέβηκαν υψηλότερα και από το  

 

Σχήµα 1: Πίνακας αποτελεσµάτων COLLES 

µάθηµα που αντιµετώπισαν, δείχνοντας έτσι µια θετική, αυξητική στάση των 

προσδοκιών τους  µετά την εκπαίδευση που παρακολούθησαν. 
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Εξετάζοντας τις επιµέρους κατηγορίες των ερωτήσεων διαπιστώθηκε πως, µε µικρές 
διαφοροποιήσεις, οι µαθητές “διαµαρτύρονται” για την αλληλεπίδραση και την 

υποστήριξη από και προς τους συµµαθητές τους. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι ένα 

θέµα που χρήζει περισσότερης διερεύνησης ενώ, η απειρία όλων των συµµετεχόντων 

στη µορφή αυτή των µαθηµάτων, η µικρή διάρκεια του µαθήµατος, µόλις δύο (2) 

εβδοµάδες, καθώς και εξωγενείς από την εκπαίδευση παράγοντες δεν επέτρεψαν 
αρκετές διορθωτικές κινήσεις. Είναι εµφανής στην κατηγορία «υποστήριξη από και 

προς τους συµµαθητές» µία σαφή βελτίωση στο τέλος του µαθήµατος, σε σύγκριση 

µε τις προσδοκίες τους κατά την έναρξη του, γεγονός ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για την 

περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιου είδους µαθηµάτων. 

Στο ερωτηµατολόγιο ATTLS, οι µαθητές επιβεβαίωσαν τις έρευνες του Belenky 
(1986/1997) καθώς στους 5 από τους 10 άνδρες διαπιστώθηκε µεµονωµένη γνώση 

ενώ η αντίστοιχη διαπίστωση στις γυναίκες ήταν 1 στις 10, όπως φαίνεται στο σχήµα 

2.  

 

Σχήµα 2: Κατηγοριοποίηση ανδρών-γυναικών µε το ATTLS 

5. Συµπεράσµατα 

Το εργαλείο “Έρευνα” του Moodle δίνει πολλές δυνατότητες για την αξιολόγηση 

ενός online µαθήµατος. Παρέχει, µέσω του ερωτηµατολογίου ATTLS τη δυνατότητα 

εντοπισµού κατηγοριοποίησης των µαθητών σε συνδεδεµένους και µεµονωµένους 
έτσι ώστε να προσαρµόσει ανάλογα την επικοινωνία µε τον κάθε ένα από αυτούς, 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του µαθήµατος. Με το ερωτηµατολόγιο COLLES 

υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού των προσδοκιών των µαθητών, των εντυπώσεων 

τους από το µάθηµα, εστιαζόµενοι σε κάθε µια από τις έξη κατηγορίες αλλά και η 

δυνατότητα διερεύνησης αν οι προσδοκίες τους αυξήθηκαν ή µειώθηκαν κατά τη 
διάρκεια αυτού. Πολλά ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν µέσω ερευνητικού έργου 

στη συνέχεια. Για παράδειγµα, είναι πάντα σωστό να προσπαθούµε να ανεβάσουµε 

τις προσδοκίες ή µήπως πρέπει να τις «προσγειώσουµε» στα επίπεδα που µπορούµε 
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να προσφέρουµε; Μεθοδολογικά, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουµε για να 
βελτιώσουµε κάθε µάθηµα µας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του; Και, κυρίως, οι 

προσδοκίες των µαθητών καλύπτουν τους στόχους του µαθήµατος και αντίστροφα; 
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