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Περίληψη
Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζεται η Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης του 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης.
Πρόκειται για ένα σύστηµα διαχείρισης µάθησης. Παρουσιάζεται αναλυτικά η Πλατφόρµα που επιλέχθηκε,
εγκαταστάθηκε και παραµετροποιήθηκε για τις ανάγκες του σχολείου. Στην παρουσίαση καταγράφονται και
τεχνικές πληροφορίες, χρήσιµες για συναδέλφους που θα ήθελαν να επιχειρήσουν κάτι παρόµοιο. Τέλος,
παρουσιάζεται µια αξιολόγηση ευχρηστίας της Πλατφόρµας, µε βάση τις απόψεις των µαθητών, µε τη χρήση
κατάλληλου ερωτηµατολογίου µέτρησης ευχρηστίας και την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων.
Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται αποτελέσµατα ως προς τέσσερις άξονες ευχρηστίας, καθώς και ως προς την
ηλικία των µαθητών.
Λέξεις κλειδιά: σύστηµα διαχείρισης µάθησης, ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, αξιολόγηση ευχρηστίας.

Εισαγωγή
Στην παρούσα µελέτη, εξετάζεται το σύστηµα διαχείρισης µάθησης του 5ου Γενικού Λυκείου
Κατερίνης, µε ονοµασία Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης (στο εξής για συντοµία: Πλατφόρµα)
του 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης. Η Πλατφόρµα του σχολείου εγκαταστάθηκε πιλοτικά στο τέλος
του διδακτικού έτους 2011-2012 οπότε και έγιναν οι πρώτες δοκιµές και µε την έναρξη του σχολικού
έτους 2012-2013 εγκαταστάθηκε µε νέα αναβαθµισµένη έκδοση. Παραµετροποιήθηκε, έγινε εκτενής
εξελληνισµός στα σηµεία όπου υπήρχε ανάγκη και από τον Οκτώβριο του 2012 τέθηκε σε πλήρη
λειτουργία, υποστηρίζοντας τις αντίστοιχες δράσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η πρόσβαση
στην Πλατφόρµα είναι δυνατή µέσα από τον αντίστοιχο διαδικτυακό σύνδεσµο
http://www.5ogelkaterinis.gr/eclass ο οποίος αποτελεί µια συντόµευση προς τον εκάστοτε διακοµιστή
του σχολείου όπου φιλοξενείται η Πλατφόρµα.

Παρουσίαση της Πλατφόρµας Ηλεκτρονικής Μάθησης
Η Πλατφόρµα του 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης βασίζεται κατ' εξοχήν σε ανοικτά πρότυπα και
υλοποιήθηκε µε ελεύθερο λογισµικό, χωρίς δαπάνη για το ∆ηµόσιο. Ξεκίνησε τη λειτουργία της σε
δοκιµαστικό στάδιο τους τελευταίους µήνες του διδακτικού έτους 2011-2012. Εγκαταστάθηκε η τότε
τελευταία έκδοση του Moodle Appliance του Turnkey Linux (σχετικός δικτακός τόπος:
http://www.turnkeylinux.org/moodle). Πρόκειται για ένα προεγκατεστηµένο στιγµιότυπο εικονικής
µηχανής της τότε έκδοσης LTS (long term support) του λειτουργικού συστήµατος Ubuntu (σχετικός
δικτυακός τόπος: http://www.ubuntu.com/) µε κατάλληλες ρυθµίσεις και βελτιστοποιήσεις ώστε να
τρέχει σε εικονική µηχανή χρησιµοποιώντας το σχετικό εργαλείο VirtualBox (σχετικός δικτυακός
τόπος: https://www.virtualbox.org/), καθώς και να έχει προεγκατεστηµένο το σύστηµα διαχείρισης
µάθησης Moodle (https://moodle.org/) και τα απαραίτητα συνοδευτικά εργαλεία και υπηρεσίες (για
παράδειγµα: σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, διεπαφή διαχείρισης του συστήµατος
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, εργαλεία αποµακρυσµένης διαχείρισης). Όλα αυτά είναι
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προρυθµισµένα και βελτιστοποιηµένα. Ο διαχειριστής πρέπει την πρώτη φορά που θα εκκινήσει την
εικονική µηχανή να ρυθµίσει τους κωδικούς πρόσβασης (στο λειτουργικό σύστηµα, στο σύστηµα
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και στο Moodle). Απαιτούνται φυσικά ρυθµίσεις ώστε η εικονική
αυτή µηχανή να είναι διαθέσιµη και εκτός του υπολογιστή που την φιλοξενεί (host computer). Στην
πιλοτική φάση, η πρόσβαση ήταν διαθέσιµη µόνο µέσα από το εσωτερικό δίκτυο του σχολείου. Είχαν
δηµιουργηθεί κάποια δοκιµαστικά µαθήµατα και δοκιµαστικοί λογαριασµοί εκπαιδευτικών και
µαθητών. Με τους λογαριασµούς αυτούς και από το εσωτερικό δίκτυο του σχολείου οι εκπαιδευτικοί
είχαν τη δυνατότητα να δοκιµάσουν το σύστηµα και - πέρα από την εξοικείωση τους µε αυτό - να
διατυπώσουν τις επιµέρους παρατηρήσεις τους.
Με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013, το Turnkey Linux έβγαλε την έκδοση 12.0 του
Moodle Appliance που παρέχει (Siri, 2012). Πέρα από άλλες τροποποιήσεις, έγινε µια σηµαντική
αλλαγή: το χρησιµοποιούµενο λειτουργικό σύστηµα για την εικονική µηχανή άλλαξε. Πλέον
χρησιµοποιείται η τελευταία σταθερή έκδοση του Debian (σχετικός δικτυακός τόπος:
http://www.debian.org/), έκδοση 6, µε κωδικό όνοµα Squeeze. Πληροφορίες για την αλλαγή αυτή
δίνονται από τον Siri (2012).
Η αρχικά εγκατεστηµένη εικονική µηχανή διαφέρει από την σηµερινή της εικόνα στα εξής:




Αλλαγές που προκύπτουν από αυτόµατες αναβαθµίσεις (γίνονται ηµερησίως).
Χειροκίνητες αναβαθµίσεις µε την εντολή apt-get update && apt-get dist-upgrade που
εκτελούνται περιοδικά.
Χειροκίνητες εβδοµαδιαίες αναβαθµίσεις του Moodle µε την τελευταία κάθε φορά
αντίστοιχη rolling έκδοση.

Οι εντολές που χρησιµοποιούνται για το τελευταίο είναι:









cd /var/www
rm *.tgz
rm -r moodle.previous
wget http://netcologne.dl.sourceforge.net/project/moodle/Moodle/stable23/moodle-latest23.tgz
mv moodle moodle.previous
tar xvzf moodle-latest-23.tgz
cp moodle.previous/config.php moodle
chown root:www-data moodle/config.php

Αυτή την περίοδο (τον Ιανουάριο του 2013), το εγκατεστηµένο Moodle βρίσκεται στην έκδοση
2.3.4+. Το "+" υποδηλώνει ότι πρόκειται για την rolling release του Moodle, η οποία είναι και η
προτεινόµενη για µηχανήµατα παραγωγής (production servers).

∆ράσεις προστιθέµενης αξίας
Ο υπεύθυνος της Πλατφόρµας (επιστηµονικά και τεχνικά υπεύθυνος και διαχειριστής συστήµατος)
έχει πραγµατοποιήσει επιµέρους παραµετροποιήσεις της Πλατφόρµας (σε σχέση µε το Turnkey
Linux Moodle Appliance), ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχολείου, καθώς και
εκτενή εξελληνισµό σε διάφορες φάσεις. Μερικές προσαρµογές (πέρα από όσα αφορούν το
συγκεκριµένο σχολείο) έχουν να κάνουν µε τις διαφορές της δευτεροβάθµιας από την τριτοβάθµια
εκπαίδευση (χρήση του όρου "µαθητές" έναντι του "φοιτητές"), καθώς και θέµατα ασφαλείας (για
παράδειγµα: έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε µαθήµατα χωρίς κάποιος να είναι
εγγεγραµµένος σε αυτά). Ο υπεύθυνος της Πλατφόρµας καθορίζει τους λογαριασµούς πρόσβασης
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εκπαιδευτικών και µαθητών καθώς και τα διαθέσιµα µαθήµατα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση
στα µαθήµατα στα οποία είναι διδάσκοντες (ως εκπαιδευτικοί) και εκεί µπορεί να γράψουν τους
µαθητές τους (συνήθως σε συνεργασία µε το υπεύθυνο της Πλατφόρµας).
Ο υπεύθυνος της Πλατφόρµας πραγµατοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα επιµορφωτικές
συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούν την Πλατφόρµα και φροντίζει για την
αδιάλειπτη λειτουργία της. Συγγράφει επίσης οδηγό χρήσης εκπαιδευτικού (Φιλιππίδης, 2012) ο
οποίος είναι διαθέσιµος στην αρχική σελίδα της Πλατφόρµας. Η Πλατφόρµα φιλοξενείται σε
υπολογιστή που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου. Ο υπολογιστής (host) τρέχει λειτουργικό σύστηµα
Ubuntu Linux Desktop i386 12.04 LTS και η εικονική µηχανή (guest) στην οποία εκτελείται η
Πλατφόρµα τρέχει λειτουργικό σύστηµα Debian 6 i386 και είναι διαθέσιµη από το διαδίκτυο στους
εγγεγραµµένους
χρήστες
από
τον
αντίστοιχο
διαδικτυακό
σύνδεσµο
http://www.5ogelkaterinis.gr/eclass ο οποίος αποτελεί µια συντόµευση για τον εκάστοτε διακοµιστή
του σχολείου όπου φιλοξενείται η Πλατφόρµα.

Ερευνητικά ερωτήµατα
Η αξιολόγηση ευχρηστίας της Πλατφόρµας είναι το κύριο ζητούµενο της ερευνητικής διαδικασίας.
Έγινε αποτύπωση των απόψεων των µαθητών της ερευνητικής οµάδας µε χρήση του USE
ερωτηµατολογίου (Lund, 2001). Τα ευρήµατα αυτού του ερωτηµατολογίου µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: χρησιµότητα, ευκολία χρήσης, ευκολία εκµάθησης και
ικανοποίηση. Τα ερευνητικά ερωτήµατα έχουν να κάνουν µε τις κατηγορίες αυτές, για τους µαθητές
της ερευνητικής οµάδας.






Βρήκαν οι µαθητές την Πλατφόρµα χρήσιµη;
Βρήκαν οι µαθητές την Πλατφόρµα εύκολη στη χρήση;
Βρήκαν οι µαθητές την Πλατφόρµα εύκολη στην εκµάθηση;
Βρήκαν οι µαθητές το την Πλατφόρµα ικανοποιητική;
Υπήρχαν διαφορές στα παραπάνω µε βάση: α) την τάξη (Β – Γ), β) το φύλο (αγόρι –
κορίτσι), γ) το εάν οι µαθητές χρησιµοποιούν ή όχι την Πλατφόρµα;

Ταυτότητα έρευνας - µεθοδολογία
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 104 µαθητές της δεύτερης και τρίτης τάξης γενικού λυκείου
του 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα. Οι µαθητές
συµµετείχαν σε εθελοντική βάση και ανώνυµα.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2012.

Στατιστική επεξεργασία
Όλοι οι µαθητές (Ν=104) που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα, ακολούθησαν την εξής διαδικασία:
Συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο, βασισµένο στο USE ερωτηµατολόγιο (Lund, 2001), µε σκοπό να
αποτυπώσουν τις απόψεις τους επί της Πλατφόρµας.
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 104 µαθητές λυκείου. Οι µαθητές συµµετείχαν σε εθελοντική
βάση και ανώνυµα. Συγκεκριµένα, τρεις µήνες µετά την πλήρη ένταξη της Πλατφόρµας στη
µαθησιακή διαδικασία, κάθε µαθητής συµπλήρωσε ένα ερωτηµατολόγιο σχετικά µε την άποψη του
επί του συγκεκριµένου εργαλείου. Χρησιµοποιήθηκε (µεταφρασµένο στα ελληνικά) το
ερωτηµατολόγιο USE (Lund, 2001). Από το ερωτηµατολόγιο αυτό χρησιµοποιήθηκαν όλες οι
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ερωτήσεις-δηλώσεις, εκτός από µία που δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα µελέτη. Η λέξη “αυτό” του
αρχικού ερωτηµατολογίου αντικαταστάθηκε από τη φράση “αυτή η µέθοδος” (η χρήση της
Πλατφόρµας). Οι µαθητές έπρεπε για κάθε µια από τις 29 αυτές δηλώσεις να κυκλώσουν έναν αριθµό
από το 1 έως το 7, όπου το 1 σηµαίνει ότι ο µαθητής διαφωνεί εντελώς µε τη συγκεκριµένη δήλωση,
το 4 σηµαίνει ότι µαθητής έχει µια ουδέτερη στάση σε σχέση µε τη συγκεκριµένη δήλωση (ούτε
συµφωνεί ούτε διαφωνεί) και το 7 σηµαίνει ότι ο µαθητής συµφωνεί εντελώς µε τη συγκεκριµένη
δήλωση. Επίσης, υπήρχε η δυνατότητα, σε όσες από τις 29 δηλώσεις έκρινε σκόπιµο, ένας µαθητής
να µην απαντήσει (∆εν Ξέρω / ∆εν Απαντώ). Το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί και σε
άλλες αντίστοιχες έρευνες, όπως των Filippidis & Tsoukalas (2009) και Φιλιππίδης (2010).
Επιπλέον, οι µαθητές συµπλήρωσαν το φύλο τους (αγόρι/κορίτσι), την τάξη (δεύτερη/τρίτη) και το
εάν χρησιµοποιούν την Πλατφόρµα (ναι/όχι).

Κατηγορίες του USE
Με σκοπό τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων, οι 29 δηλώσεις οµαδοποιήθηκαν σε
τέσσερις συνολικά κατηγορίες (Lund, 2001):
Κατηγορία 1.
Κατηγορία 2.
Κατηγορία 3.
Κατηγορία 4.

Χρησιµότητα (Usefulness).
Ευκολία χρήσης (Ease of Use).
Ευκολία εκµάθησης (Ease of Learning).
Ικανοποίηση (Satisfaction).

Σε κάθε ερωτηµατολόγιο, για κάθε µια από τις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες, υπολογίσθηκε η µέση
τιµή όλων των δηλώσεων της κατηγορίας και αυτή η µέση τιµή χρησιµοποιήθηκε ως τιµή της
κατηγορίας σε όλη τη στατιστική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε.

Περιγραφική στατιστική για το ερωτηµατολόγιο USE
Στον πίνακα 1 δίνονται στοιχεία περιγραφικής στατιστικής για τις τέσσερις κατηγορίες: µέγεθος
δείγµατος (Ν), εύρος (=µέγιστο-ελάχιστο), ελάχιστο, µέγιστο, µέση τιµή, τυπική απόκλιση.

Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική για τις τέσσερις κατηγορίες

Χρησιµότητα
Ευκολία
χρήσης
Ευκολία
εκµάθησης
Ικανοποίηση

Ν

Εύρος

Ελάχιστο

Μέγιστο
7,00
7,00

Μέση
Τιµή
4,63
4,85

Τυπική
Απόκλιση
1,190
1,125

104
104

5,88
5,40

1,13
1,60

101

6,00

1,00

7,00

5,14

1,409

103

5,71

1,29

7,00

4,62

1,288

Από τις µέσες τιµές του πίνακα 1, προκύπτει ότι το µέσο σκορ για την κατηγορία χρησιµότητα είναι
4,63, το µέσο σκορ για την κατηγορία ευκολία χρήσης είναι 4,85, το µέσο σκορ για την κατηγορία
ευκολία εκµάθησης είναι 5,14 και το µέσο σκορ για την κατηγορία ικανοποίηση είναι 4,62. Από τις
µέσες τιµές του πίνακα 1 (και δεδοµένου ότι οι µέσες τιµές παίρνουν τιµές στο διάστηµα από 1 έως
7) προκύπτει ο πίνακας 2 µε τα ποσοστά αποδοχής ανά κατηγορία.
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Πίνακας 2. Ποσοστά αποδοχής ανά κατηγορία
Χρησιµότητα

60,50%

Ευκολία χρήσης

64,17%

Ευκολία εκµάθησης

69,00%

Ικανοποίηση

60,33%

Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι οι µαθητές αποδέχονται την Πλατφόρµα (ως προς τις τέσσερις
κατηγορίες) µε ποσοστά µεγαλύτερα του 60%. Συγκεκριµένα, οι µαθητές θεωρούν την Πλατφόρµα
χρήσιµη (60,50%), εύκολη στη χρήση (64,17%), εύκολο στην εκµάθηση (69,00%) και ικανοποιητική
(60,33%).
Το θηκόγραµµα (box plot) για τις τέσσερις κατηγορίες δίνεται στην εικόνα 1.

Σχήµα 1. Θηκόγραµµα για τις τέσσερις κατηγορίες

Πίνακας συσχετίσεων (correlation matrix) για τις κατηγορίες
Ο πίνακας συσχετίσεων (Pearson correlation) για τις τέσσερις κατηγορίες (χρησιµότητα, ευκολία
χρήσης, ευκολία εκµάθησης και ικανοποίηση) δίνεται στον πίνακα 3.
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Πίνακας 3. Πίνακας συσχετίσεων των τεσσάρων κατηγοριών
Χρησιµότητα

Ευκολία χρήσης

Ευκολία
εκµάθησης

Χρησιµότητα
Ευκολία χρήσης
Ευκολία
εκµάθησης

1
0,658
0,619

1
0,745

1

Ικανοποίηση

0,788

0,680

0,581

Ικανοποίηση

1

Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι υπάρχουν συσχετίσεις µεταξύ όλων των κατηγοριών του
ερωτηµατολογίου αξιολόγησης ανά δύο.
Συγκεκριµένα, έχουµε τις κατηγορίες χρησιµότητα και ικανοποίηση να έχουν την ισχυρότερη από τις
γραµµικές σχέσεις στον πίνακα συσχετίσεων (r = 0,788), ενώ οι κατηγορίες ευκολία εκµάθησης και
ικανοποίηση έχουν την ασθενέστερη από τις σχέσεις του πίνακα συσχετίσεων (r = 0,581).

Έλεγχος για τις µέσες τιµές (t-test) για την τάξη (Β - Γ)
∆ιενεργήθηκε t-test (ανεξάρτητα δείγµατα) ελέγχου µέσων τιµών, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν οι
µέσες τιµές των απόψεων των µαθητών που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα διαφέρουν σηµαντικά
µε κριτήριο την τάξη (Β - Γ). Στον πίνακα 4 δίνονται οµαδοποιηµένα στατιστικά στοιχεία µε
οµαδοποίηση ως προς την τάξη (Β - Γ).
Πίνακας 4. Οµαδοποιηµένα στατιστικά στοιχεία (τάξη: Β - Γ)

Χρησιµότητα
Ευκολία
χρήσης
Ευκολία
εκµάθησης
Ικανοποίηση

Οµάδα

Ν

Μέση τιµή

Τυπική
απόκλιση

Β
Γ
Β

39
65
39

4,86
4,49
5,23

1,150
1,201
0,954

Τυπικό
σφάλµα
µέσης τιµής
0,184
0,149
0,153

Γ
Β

65
39

4,62
5,58

1,163
1,042

0,144
0,167

Γ
Β
Γ

62
39
64

4,86
4,99
4,39

1,540
1,233
1,277

0,196
0,197
0,160

Στον πίνακα 5 δίνονται τα αποτελέσµατα του τεστ του Levene για τις διασπορές.
Πίνακας 5. Τεστ του Levene για έλεγχο διασπορών (αποτελέσµατα για την υπόθεση ίσων
διασπορών)
F

Sig.

Χρησιµότητα

0,491

0,485

Ευκολία χρήσης

0,623

0,432

Ευκολία εκµάθησης

7,021

0,009

Ικανοποίηση

0,076

0,783
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Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι sig>0,10 για τις κατηγορίες χρησιµότητα, ευκολία χρήσης και
ικανοποίηση, άρα για αυτές µπορούν να υποτεθούν ίσες διασπορές, ενώ για την κατηγορία ευκολία
εκµάθησης δεν µπορούν να υποτεθούν ίσες διασπορές. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα του t-test δίνονται
στον πίνακα 6.
Πίνακας 6. Αποτελέσµατα t-test (ανεξάρτητα δείγµατα)

Χρησιµότητα

Ευκολία
χρήσης
Ευκολία
εκµάθησης

Ικανοποίηση

Υπόθεση
ίσων
διασπορών
Υπόθεση
ίσων
διασπορών
Όχι
υπόθεση
ίσων
διασπορών
Υπόθεση
ίσων
διασπορών

t

df

Sig. (2tailed)

Μέση
διαφορά

1,535

102

0,128

0,368

Τυπικό
σφάλµα
διαφοράς
0,239

2,808

102

0,006

0,620

0,221

2,807

98,413

0,006

0,722

0,257

2,335

101

0,021

0,598

0,256

Από τον πίνακα 6 προκύπτει ότι sig(2-tailed)<0,05 για τις κατηγορίες ευκολία χρήσης, ευκολία
εκµάθησης και ικανοποίηση, συνεπώς οι απόψεις των µαθητών σχετικά µε το πόσο εύκολη στη
χρήση, εύκολη στην εκµάθηση και ικανοποιητική είναι η Πλατφόρµα διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση
µε την τάξη (Β - Γ). Συγκεκριµένα, οι µαθητές της Β τάξης έχουν µεγαλύτερη αποδοχή της
Πλατφόρµα ως προς αυτά τα κριτήρια.
Σηµειώνεται ότι διενεργήθηκαν δύο άλλα t-test (ανεξάρτητα δείγµατα) ελέγχου µέσων τιµών, ένα για
το φύλο (αγόρι – κορίτσι) και ένα µε κριτήριο το εάν χρησιµοποιούν ή όχι την Πλατφόρµα. Και στις
δύο αυτές περιπτώσεις, δεν φαίνεται να υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση ως προς τα κριτήρια
αυτά.

Συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας, οι µαθητές που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα είχαν θετική στάση απέναντι στην
Πλατφόρµα σε ποσοστό µεγαλύτερο του 60%. Συγκεκριµένα, οι µαθητές θεωρούν την Πλατφόρµα
χρήσιµη (60,50%), εύκολη στη χρήση (64,17%), εύκολη στη εκµάθηση (69,00%) και ικανοποιητική
(60,33%).
Επίσης, οι απαντήσεις των µαθητών (ως προς τις τέσσερις κατηγορίες) σχετίζονται µεταξύ τους.
Συγκεκριµένα, οι µαθητές θεωρούν την Πλατφόρµα χρήσιµη και ικανοποιητική κατά τον ίδιο τρόπο
(r = 0,788). ∆ηλαδή, οι µαθητές έχουν παρόµοια ποσοστά αποδοχής της Πλατφόρµας όσον αφορά τις
τέσσερις κατηγορίες (χρησιµότητα, ευκολία χρήσης, Ευκολία εκµάθησης και ικανοποίηση) και
ειδικότερα µεταξύ των κατηγοριών χρησιµότητα και ικανοποίηση έχουν τις περισσότερο όµοιες
απόψεις. Πρακτικά, ένας µαθητής που βρήκε την Πλατφόρµα χρήσιµη, την βρήκε και ικανοποιητική
κατά παρόµοιο βαθµό.
Τέλος, οι απόψεις των µαθητών διαφοροποιούνται ανάλογα µε την τάξη (και συνακόλουθα, ανάλογα
και µε την ηλικία τους): συγκεκριµένα, οι µεγαλύτεροι µαθητές έχουν µικρότερη αποδοχή για την
Πλατφόρµα ως προς τις κατηγορίες ευκολία χρήσης, ευκολία εκµάθησης και ικανοποίηση. ∆ηλαδή,
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οι µεγαλύτεροι µαθητές βρήκαν την Πλατφόρµα λιγότερο εύκολη στη χρήση, λιγότερο εύκολη στην
εκµάθηση και λιγότερο ικανοποιητική, σε σχέση µε τους µικρότερους µαθητές. Το φύλο των
µαθητών (αγόρι – κορίτσι) καθώς και το εάν χρησιµοποίησαν ή όχι την Πλατφόρµα δεν φαίνεται να
επηρεάζει την άποψη τους.
Συµπερασµατικά, η Πλατφόρµα έγινε θετικά αποδεκτή από την κοινότητα των εκπαιδευτικών και
των µαθητών του σχολείου. Πέρα από κατ’ ιδίαν συζητήσεις µε µαθητές και εκπαιδευτικούς που
επιβεβαιώνουν την αποδοχή της και πέρα από τα αρχεία καταγραφής της (logfiles) που αποδεικνύουν
τη χρήση της, υπάρχει και µια πρώτη αποτίµηση των απόψεων των µαθητών, όπως παρουσιάστηκε
παραπάνω.
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