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Αξιολόγηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

μαθημάτων θετικών επιστημών 
 

 

Ερευνητική μεθοδολογία  

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αξιοποίησης της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφή εκπαίδευσης μαθημάτων θετικών επιστημών, η 

διερεύνηση των εμποδίων και των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την αξιοποίησή 

της καθώς και των προτάσεων για περεταίρω βελτίωσή της. 

Για την παρούσα έρευνα επιλέχτηκε η χρήση και η αξιοποίηση του 

ερωτηματολογίου ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος για τη συλλογή των ερευνητικών 

της δεδομένων. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο είναι οικονομικότερο, μπορεί να 

αποσταλεί σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, είναι εύκολη η δημιουργία και η χρήση του, 

οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, οι τρόποι ανάλυσης του υλικού 

είναι τυποποιημένοι, ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις και είναι η 

λιγότερο χρονοβόρα μέθοδος. 

Βασική προϋπόθεση της παρούσης έρευνας ήταν να εξασφαλιστεί η όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη ανταπόκριση των μαθητών/μαθητριών. Επίσης, οι απαντήσεις να 

διακρίνονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ειλικρίνεια. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με 

τρόπο τέτοιο έτσι ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να είναι σαφή, έγκυρα 

και αξιόπιστα. 

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο περιείχε 4 γενικές ερωτήσεις (φύλο, τάξη, 

ύπαρξη προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή και ύπαρξη μόνιμης σύνδεσης στο 

διαδίκτυο) και 30 ερωτήσεις σε κλίμακα Likert 1-5 (1- Καθόλου, 2-Λίγο, 3-Μέτρια, 

4-Πολύ και 5-Πάρα πολύ). Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά και οι ερευνητικές 

ερωτήσεις ανά κατηγορία, Β, Γ (Γ.1, Γ.2) και Δ (Δ.1, Δ.2) (Πίνακες 1, 2 και 3 

αντίστοιχα). 

Ο πληθυσμός που επιλέχτηκε, για να πραγματοποιηθεί η έρευνα ήταν οι 191 

μαθητές/μαθήτριες του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου, Νομού Καβάλας, οι οποίοι μεταξύ των 

άλλων είναι μαθητές/μαθήτριες που λόγω της πανδημίας covid 19, έχουν εκπαιδευτεί 

αρκετούς μήνες εξ αποστάσεως, κατά τα Σχολικά έτη 2011-2020 και 2020-2021. Το 

δε δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 75 τυχαίοι μαθητές/μαθήτριες (39,3%). Και οι 75 

μαθητές/μαθήτριες του δείγματος απάντησαν και επίσης όλα τα ερωτηματολόγια ήταν 
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έγκυρα. Η δε συμμετοχή τους στην έρευνα δεν ήταν υποχρεωτική και έγινε μετά από 

έγκριση των γονέων/κηδεμόνων τους.  

Στους μαθητές/μαθήτριες μοιράστηκε έντυπο ερωτηματολόγιο κατά το 

διάστημα από 28/2/2022 έως και 31/3/2022. Ζητήθηκε να συμπληρωθεί ανώνυμα, 

αφού πρώτα είχαν ενημερωθεί εγγράφως οι γονείς/κηδεμόνες τους για το ότι η 

συμμετοχή του παιδιού τους σε αυτή την έρευνα ήταν ανώνυμη, καθαρά εθελοντική 

και ότι αν αποφάσιζαν να μη λάβει μέρος, δε θα υπάρξει καμία επίπτωση προς αυτό. 

Ενημερώθηκαν επίσης ότι η έρευνα θα βοηθήσει όλους τους εκπαιδευτικούς θετικών 

επιστημών να εντοπίσουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα καταγράφουν οι μαθητές/μαθήτριες, τα οποία 

συντελούν σε μία αποτελεσματική διδασκαλία. Για να διασφαλιστεί η ανωνυμία το 

έντυπο της συγκατάθεσης αφαιρούνταν από το ερωτηματολόγιο και παραδιδόταν σε 

διαφορετική χρονική στιγμή στην ερευνητική ομάδα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το δείγμα περιορίζεται μόνο στους 

μαθητές/μαθήτριες του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου, δεν μπορεί να υλοποιηθεί γενίκευση των 

συμπερασμάτων για το σύνολο των μαθητών/μαθητριών της χώρας. Το 

προαναφερόμενο σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να ληφθούν 

σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το προς μελέτη θέμα ώστε στο μέλλον να 

επεκταθεί η έρευνα και σε άλλα σχολεία της χώρας. 

H στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό 

πρόγραμμα SPSS 21.0 και οι μέθοδοι και δείκτες που εφαρμόστηκαν ήταν οι εξής: 

περιγραφική στατιστική, έλεγχος t για σύγκριση δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, 

ανάλυση διακύμανσης και έλεγχος συσχέτισης δύο δειγμάτων, δείκτης αξιοπιστίας 

(Cronbach’s Alpha), καταλληλότητα δεδομένων για παραγοντική ανάλυση (ΚΜΟ), 

έλεγχος κανονικότητας και έλεγχος γραμμικής.  

Η παρούσα έρευνα εστιάστηκε στην εγκυρότητα, αξιοπιστία και επιβεβαίωση 

των δεδομένων και εργαλείων δίνοντας επίσης βαρύτητα στα εξής τέσσερα ζητήματα 

δεοντολογίας: σεβασμός στην ιδιωτική ζωή των μαθητών/μαθητριών, διατήρηση 

ανωνυμίας, μη προδοσία και μη εξαπάτηση. 

Τηρώντας τη νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων της χώρας, η ενημέρωση και η συλλογή δεδομένων έγινε εκτός διδακτικών 

ωρών ώστε να μην διαταραχθεί και παρεμποδιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δια 

ζώσης μαθημάτων του σχολείου. 
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Αποτελέσματα έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα ο συνολικό δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

(Cronbach’s alpha) βρέθηκε ότι ισούται με 0,899 (>0,70) και κατά συνέπεια είναι 

αποδεκτός. Οι δε επιμέρους δείκτες αξιοπιστίας για τις ομάδες ερωτήσεων Β, Γ και Δ 

ισούνται με: Β: 0,709, Γ: 0,911, Γ.1: 0,881, Γ.2: 0,823, Δ: 0,875 Δ.1: 0,800 και Δ.2: 

0,858. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων μαθητών/μαθητριών ήταν γυναίκες σε 

ποσοστό 58,7% και άνδρες 41,3%. Σχετικά με την τάξη φοίτησή τους, το 45,3% ήταν 

η Α΄ Τάξη, το 33,3% η Β΄ Τάξη και το υπόλοιπο 21,3% η Γ΄ Τάξη. Επίσης η 

πλειοψηφία των μαθητών/μαθητριών, σε ποσοστό 80,0%, είχε προσωπικό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 97,3% είχε μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα 

αντίστοιχα υπόλοιπα ποσοστά (20,0% και 2,7%) αποτελούν τις αρνητικές απαντήσεις 

στις δύο αυτές ερευνητικές ερωτήσεις. 

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα 

σχετικά με τη Β ομάδα των ερευνητικών ερωτήσεων, με την ανάλυση αυτών να 

έπεται του πίνακα. 

Πίνακας 1: Σχετικές συχνότητες Β ομάδας ερευνητικών ερωτήσεων 

Β. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση. Αυτό που 

είναι σημαντικό είναι να σημειώσετε τον αριθμό που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματική σας 

εμπειρία και γνώση. Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

Λ
ίγ

ο
 

Μ
έτ

ρ
ια

 

Π
ο
λ
ύ
 

Π
ά

ρ
α

 π
ο

λ
ύ

 
Β.1. Γνωρίζατε την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση πριν την εκπαίδευσή σας με αυτή (π.χ. 

μέσω edmodo, big blue button κ.α.); 

46,7 44,0 6,7 1,3 1,3 

Β.2. Είχατε πρότερη εμπειρία συμμετοχής σε κάποιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό τη μορφή της 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

84,0 12,0 0,0 2,7 1,3 

Β.3. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί σκοποί 

και στόχοι; 

12,0 50,7 28,7 8,0 2,6 

Β.4. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση το περιεχόμενο της διδασκαλίας μπορεί 

να καλύψει τις ανάγκες σας; 

10,7 54,7 22,7 10,7 1,2 

Β.5. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ο βαθμός δυσκολίας της διδασκόμενης 

ύλης ελαττώνεται; 

38,7 29,3 18,7 5,3 8,0 

Β.6. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα 

παρότρυνσης για περαιτέρω εμβάθυνση;  

22,7 30,7 38,7 6,7 1,2 
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Β.7. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση υπάρχει ουσιαστική βοήθεια από τον 

εκπαιδευτικό κατά την υλοποίηση εργασίας; 

12,0 37,3 41,3 8,0 1,4 

Β.8. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση είναι απαραίτητη η αξιολόγησή σας στο 

τέλος του μαθήματος; 

16,0 40,0 17,3 20,0 6,7 

Β.9. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω 

βοήθεια από τον καθηγητή, εκτός διδακτικής ώρας; 

10,7 32,0 12,0 29,3 16,0 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 

ποσοστό 46,7% απάντησε «Καθόλου» στην ερώτηση αν γνώριζαν την ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση πριν την εκπαίδευσή τους με αυτή. Το 6,7% απάντησε 

«Μέτρια», ενώ μόλις το 2,6% απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ». Το δε υπόλοιπο 

44,0% απάντησης «Λίγο» (Β.1). 

Το 84,0% δεν είχε πρότερη εμπειρία συμμετοχής σε κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα υπό τη μορφή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Β.2), ενώ το 

50,7% θεωρεί ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση λίγο επιτυγχάνονται 

οι μαθησιακοί σκοποί και στόχοι (Β.3). 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 54,7% θεωρεί λίγο ότι με την 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση το περιεχόμενο της διδασκαλίας μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες τους (Β.4). Επίσης η πλειοψηφία αυτών (38,7%) θεωρεί ότι 

«Καθόλου» δεν ελαττώνεται ο βαθμός δυσκολίας της διδασκόμενης ύλης. Μόλις το 

13,8% αυτών απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» (Β.5).  

Σχετικά με το αν οι μαθητές/μαθήτριες θεωρούν ότι με την ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρότρυνσης για 

περαιτέρω εμβάθυνση σχετικά με τα διδασκόμενα, το 38,7% απάντησε «Μέτρια» και 

το 53,4% «Καθόλου» ή/και «Λίγο». Το υπόλοιπο 7,9 απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα 

πολύ» (Β.6). 

Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 41,3% απάντησαν «Μέτρια» στην ερώτηση που 

σχετίζεται με το αν θεωρούν ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

υπάρχει ουσιαστική βοήθεια από τον εκπαιδευτικό κατά την υλοποίηση, 

προτεινόμενης απ’ αυτόν, εργασίας. Το 9,4% απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» 

(Β.7). 

Η πλειοψηφία σε ποσοστό 57,3% απάντησε «Λίγο» ή/και «Μέτρια» στην 

ερώτηση που σχετίζεται με το αν με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

απαραίτητη η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών στο τέλος του μαθήματος. Το 
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26,7% απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ», ενώ το υπόλοιπο 16,0% «Καθόλου» 

(Β.8). 

Σχετικά με το αν θεωρούν οι μαθητές/μαθήτριες ότι με την ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω βοήθεια από τον/την 

εκπαιδευτικό τους, εκτός διδακτικής ώρας, το 29,3% απάντηση «Πολύ», το 16,0% 

«Πάρα πολύ», το 44,0% «Λίγο» ή/και «Μέτρια, ενώ σχεδόν το 1/10  αυτών απάντησες 

«Καθόλου» (10,7%) (Β.9).  

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα 

σχετικά με τη Γ ομάδα των ερευνητικών ερωτήσεων, με την ανάλυση αυτών να 

έπεται του πίνακα. 

Πίνακας 2: Σχετικές συχνότητες Γ ομάδας ερευνητικών ερωτήσεων 

Γ. Δυσκολίες και εμπόδια κατά την εφαρμογή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης μαθήματων θετικών επιστήμων 

 

Γ.1. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι παρακάτω 

δυσκολίες ή/και εμπόδια, που σχετίζονται με τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες και που μπορούν να 

δημιουργηθούν κατά την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση μαθημάτων θετικών επιστημών, είναι 

σημαντικές/ά; 
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Γ.1.1. Η απειρία των μαθητών/μαθητριών ως προς 

αυτή τη συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης 

13,0 16,0 32,0 18,7 17,3 

Γ.1.2 Η αδυναμία διαπροσωπικής επαφής με τους 

διδάσκοντες 

8,0 13,3 8,0 32,0 38,7 

Γ.1.3. Το ψυχρό περιβάλλον του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

8,0 13,0 33,5 22,8 22,7 

Γ.1.4. Το αίσθημα απομόνωσης από τη διαδικασία 

της μάθησης 

8,0 20,0 36,0 12,0 24,0 

Γ.1.5. Τα προβλήματα επικοινωνίας με τους 

διδάσκοντες 

1,3 17,3 30,7 16,0 34,7 

Γ.1.6. Η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των 

μαθητών/μαθητών 

26,7 2,7 38,7 13,3 18,7 

Γ.1.7. Η αδυναμία πρόσβασης σε σχετικό 

εκπαιδευτικό υλικό  

18,7 25,3 24,0 17,3 14,7 

Γ.1.8. Η έλλειψη ανατροφοδότησης 14,7 14,7 25,2 22,7 22,7 

Γ.2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι παρακάτω 

δυσκολίες ή/και εμπόδια, που σχετίζονται με την 

οργάνωση και τις υποδομές και που μπορούν να 

δημιουργηθούν κατά την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση μαθημάτων θετικών επιστημών, είναι 

σημαντικές/ά; 
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Γ.2.1. Η ελλιπής γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό 

και την οργάνωση της συγκεκριμένης μορφής 

εκπαίδευσης 

5,3 16,0 46.7 13,3 18,7 
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Γ.2.2. Η έλλειψη τεχνική υποστήριξης κατά την 

έναρξη και διεκπεραίωση της συγκεκριμένης μορφής 

εκπαίδευσης 

9,3 25,3 9,3 20,0 36,1 

Γ.2.3. Η ελλιπής κατάρτιση του διδασκόντων 6,7 16,0 41,3 25,3 10,7 

Γ.2.4. Τα προβλήματα σχετικά με την στελέχωση σε 

ανθρώπινο δυναμικό ως υποστηρικτικό μέσο 

16,0 20,0 32,0 21,3 10,7 

Η έρευνα έδειξε ότι η απειρία των μαθητών/μαθητριών ως προς αυτή τη 

συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης «Μέτρια» τους δυσκόλεψε σε ποσοστό 32,0%, 

«Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» 36,0%, ενώ «Καθόλου» ή/και «Λίγο» 29,0% (Γ.1.1). 

Η αδυναμία διαπροσωπικής επαφής με τον εκπαιδευτικό φαίνεται να 

δυσκολεύει το 60,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα μαθητών/μαθητριών 

απαντώντας «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ». Μόλις το 8,0% απάντησε απόλυτα 

αρνητικά, το 8,0% «Μέτρια» και το υπόλοιπο 13,3% απάντησε «Λίγο» (Γ.1.2). 

 Η έρευνα έδειξε ότι το ψυχρό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

δυσκολεύει «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» την πλειοψηφία των μαθητών/μαθητριών 

(45,5%). Δε δυσκολεύει «Καθόλου» μόλις το 8,0%, ενώ «Λίγο» ή/και «Μέτρια το 

υπόλοιπο 46,5% (Γ.1.3).  

Το αίσθημα απομόνωσης από τη διαδικασία της μάθησης «Μέτρια» δυσκολεύει 

το 36,0% μαθητών/μαθητριών, ενώ το 36,0% «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ». Μόλις το 

8,0% απάντησε «Καθόλου» και το 20,0% «Λίγο» στη συγκεκριμένη ερευνητική 

ερώτηση (Γ.1.4). 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 50,7% απάντησε ότι «Πολύ» ή/και 

«Πάρα πολύ» (16,0% και 34,7% αντίστοιχα) θεωρεί πως τα προβλήματα 

επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό τους δυσκολεύουν κατά την ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Μόλις το 1,3% αυτών ήταν απόλυτα αρνητικό, ενώ το 

υπόλοιπο 38,0% απάντησε «Λίγο» ή/και «Μέτρια» (Γ.1.5). 

Η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες 

των μαθητών/μαθητριών δυσκολεύει την πλειοψηφία συμμετεχόντων σε ποσοστό 

32,0% («Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ»). Δε δυσκολεύει το 26,7%, ενώ «Λίγο» ή/και 

«Μέτρια» δυσκολεύει το υπόλοιπο 41,3% (Γ.11.6). 

Η έρευνα έδειξε ότι για το 32,0%, που απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ», η 

αδυναμία πρόσβασης σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό τους δυσκολεύει στην 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μόλις το 18,7% αυτών απάντησε 

«Καθόλου», το 25,3% «Λίγο» και το υπόλοιπο 24,0% «Μέτρια» (Γ.1.7). 
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Η έλλειψη ανατροφοδότησης φαίνεται να επηρεάζει «Πολύ» ή/και «Πάρα 

πολύ» το 45,4% των ερωτηθέντων. «Καθόλου» δεν επηρεάζει μόλις το 14,7%, 

«Λίγο» το 14,7% και το υπόλοιπο 25,2% απάντησε ότι τους επηρεάζει «Μέτρια» 

(Γ.1.8). 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η ελλιπής γνώση σχετικά με τον 

σχεδιασμό και την οργάνωση της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης θεωρείται 

«Πολύ» σε ποσοστό 13,3% ότι σχετίζεται με τις δυσκολίες ή/και εμπόδια, που 

συνδέονται με την οργάνωση και τις υποδομές και που μπορούν να δημιουργηθούν 

κατά την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το 62,7% απάντησε «Λίγο» ή/και 

«Μέτρια» και το υπόλοιπο 18,7% «Πάρα πολύ» (Γ.2.1).  

Σε ποσοστό 56,1% η έλλειψη τεχνική υποστήριξης κατά την έναρξη και 

διεκπεραίωση της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» 

σχετίζεται με τις προαναφερόμενες δυσκολίες. Το 34,6% «Λίγο» ή/και «Μέτρια», 

ενώ το υπόλοιπο 8,3% «Καθόλου» (Γ.2.2). 

Το 41,3% των ερωτηθέντων απάντησε «Μέτρια» ότι δυσκολεύει η ελλιπής 

κατάρτιση του/της εκπαιδευτικού, 36,0% «Πολύ» ή και «Πάρα πολύ». Οι δε 

απαντήσεις «Καθόλου» και «Λίγο» λαμβάνουν από 6,7% και 16,0% αντίστοιχα 

(Γ.2.3). 

Τέλος, τα προβλήματα σχετικά με την στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό ως 

υποστηρικτικό μέσο σε ποσοστό 32,0% δυσκολεύουν μέτρια την ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Το 32,0% τη δυσκολεύει «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ», το 

20,0% «Λίγο» και το υπόλοιπο 16,0% «Καθόλου» (Γ.2.4). 

Στον πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα 

σχετικά με τη Δ ομάδα των ερευνητικών ερωτήσεων, με την ανάλυση αυτών να 

έπεται του πίνακα. 

Πίνακας 3: Σχετικές συχνότητες Δ ομάδας ερευνητικών ερωτήσεων  

Δ. Στοιχεία αποτελεσματικού σχεδιασμού και οργάνωσης κατά την εφαρμογή της 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μαθήματων θετικών επιστήμων 

Δ.1. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι παρακάτω 

βασικές εκπαιδευτικές αρχές, που εφαρμόζονται στην 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθημάτων 

θετικών επιστημών, είναι σημαντικές για τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες; 

Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

Λ
ίγ

ο
 

Μ
έτ

ρ
ια

 

Π
ο
λ
ύ
 

Π
ά

ρ
α

 π
ο

λ
ύ

 

Δ.1.1. Η αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων και 

εμπειριών των μαθητών/μαθητριών 

1,3 8,7 49,3 34,7 8,0 

Δ.1.2. Η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ του 

διδάσκοντα και των μαθητών/μαθητριών 

4,0 6,7 14,7 28,0 46,6 
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Δ.1.3 Η ουσιαστική χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας, από μέρος του διδάσκοντα αλλά και 

των μαθητών/μαθητριών 

1,3 10,

7 

13,3 50,7 24,0 

Δ.1.4. Η ποικιλομορφία των μεθόδων και τεχνικών 

διδασκαλίας από μέρος του διδάσκοντα 

0,0 14,

7 

24,0 33,3 28,0 

Δ.1.5. Η ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών να 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία  

9,3 2,7 18,7 29,3 40,0 

Δ.2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παρακάτω βασικά 

χαρακτηριστικά, σχετικά με την ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση μαθημάτων θετικών 

επιστημών, συμβάλλουν στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητά της; 

Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

Λ
ίγ

ο
 

Μ
έτ

ρ
ια

 

Π
ο
λ
ύ
 

Π
ά

ρ
α

 π
ο

λ
ύ

 

Δ.2.1. Η συνεχής τεχνική υποστήριξη  8,3 5,3 29,3 33,3 22,7 

Δ.2.2. Η επικοινωνία και η συνεργασία μέσω της 

πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 

5,3 8,0 28,3 44,0 17,3 

Δ.2.3. Η δημιουργία κατάλληλου επιπρόσθετου 

διδακτικού υλικού και για εξατομικευμένη 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

4,0 22,

7 

24,0 25,3 24,0 

Δ.2.4. Η δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης 

μεταγνωστικών χαρακτηριστικών και αυτομάθησης 

0,0 32,

0 

16,0 37,3 14,7 

Η αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών/μαθητριών 

φαίνεται να δρα θετικά σε ποσοστό 42,7%. Μόλις το 1,3% θεωρεί ότι αυτό επιδρά 

αρνητικά και το υπόλοιπο 58,0% απάντησε ότι επηρεάζει «Λίγο» ή/και «Μέτρια» 

(Δ.1.1). 

Η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και των 

μαθητών/μαθητριών είναι μια βασική εκπαιδευτική αρχή που εφαρμόζεται στην 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αυτό σε ποσοστό 74,6%. Αυτό δεν ισχύει 

για μόλις το 4,0% των ερωτηθέντων. Επίσης σχεδόν το 1/5 αυτών απάντησε «Λίγο» 

ή/και «Μέτρια» (21,7%) (Δ.1.2). 

Μία άλλη βασική εκπαιδευτική αρχή που εφαρμόζεται στην ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση είναι η ουσιαστική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, από 

μέρος του/της εκπαιδευτικού αλλά και των μαθητών/μαθητριών. Συγκεκριμένα το 

74,7% απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ», το 24,0% «Λίγο» ή/και «Μέτρια» και 

μόλις το 1,3% απάντησε «Καθόλου» (Δ.1.3). 

Η έρευνα έδειξε ότι η ποικιλομορφία των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας 

από μέρος του/της εκπαιδευτικού αποτελεί βασική εκπαιδευτική αρχή που 

εφαρμόζεται στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αυτό στο πλειοψηφικό 

ποσοστό του 61,3% που απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ». Κανένας δεν είναι 
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απόλυτα αρνητικός («Καθόλου»). Το δε υπόλοιπο 38,7% απάντησε «Λίγο» ή/και 

«Μέτρια» (Δ.1.4). 

Η ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αποτελεί επίσης βασική εκπαιδευτική αρχή που εφαρμόζεται στην 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αυτό στο πλειοψηφικό ποσοστό του 

69,3% που απάντησε «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ». Μόλις το 9,3% είναι απόλυτα 

αρνητικό («Καθόλου») και το δε υπόλοιπο 21,4% απάντησε «Λίγο» ή/και «Μέτρια» 

(Δ.1.5). 

Η συνεχής τεχνική υποστήριξη θεωρείται ότι συμβάλεις «Πολύ» ή/και «Πάρα 

πολύ» (56,0%) στη βελτίωση της αποτελεσματικότητα της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Το 34,6% απάντησε «Λίγο» ή/και «Μέτρια», ενώ το 

υπόλοιπο 8,3% απάντησε «Καθόλου» (Δ.2.1). 

Η επικοινωνία και η συνεργασία μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης θετικά αξιολογήθηκε σε ποσοστό 61,3%, ενώ αρνητικά σε 

ποσοστό μόλις 5,3%. Το υπόλοιπο 36,3% συγκεντρώνεται στις απαντήσεις «Λίγο» 

ή/και «Μέτρια» (Δ.2.2). 

Παρόμοια είναι η κατάσταση και σχετικά τη δημιουργία κατάλληλου 

επιπρόσθετου διδακτικού υλικού και για εξατομικευμένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, θετικά απάντησε το 49,3% και αρνητικά το 4,0%. «Λίγο» ή/και 

«Μέτρια» απάντησε το υπόλοιπο 46,7% (Δ.2.3). 

Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων μαθητών/μαθητριών 

σε ποσοστό 52,0% απάντησε ότι η δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης 

μεταγνωστικών χαρακτηριστικών και αυτομάθησης «Πολύ» ή/και «Πάρα πολύ» 

συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Κανένας δεν απάντησε «Καθόλου» και το υπόλοιπο 38,0% απάντησε 

«Λίγο» ή/και «Μέτρια» (Δ.2.4).  

Ο δείκτης αξιοπιστίας ΚΜΟ υποδεικνύει το συνολικό ποσοστό της 

διακύμανσης των μεταβλητών που ερμηνεύεται από τους επιλεγέντες παράγοντες. 

Αποτελεί ένδειξη καταλληλότητας των δεδομένων για παραγοντική ανάλυση. Ο 

συγκεκριμένος έλεγχος για τις υποομάδες ερωτήσεων Γ.1, Γ.2, Δ.1 και Δ.2 ισούται 

αντίστοιχα με 0,730, 0,740, 0,713 και 0,626. Συνεπώς η καταλληλότητα των 

δεδομένων για παραγοντική ανάλυση είναι καλή (Γ.1, Γ.2 , Δ.1) και μέτρια (Δ.2). 

Ο έλεγχος Pearson έδειξε ότι υπάρχει μικρή θετική συσχέτιση μεταξύ των 

ομάδων «Γ. Δυσκολίες και εμπόδια κατά την εφαρμογή της ασύγχρονης εξ 
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αποστάσεως εκπαίδευσης μαθήματων θετικών επιστήμων» και «Δ. Στοιχεία 

αποτελεσματικού σχεδιασμού και οργάνωσης κατά την εφαρμογή της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης μαθήματων θετικών επιστήμων» (r=+0,679, Sig.<0,01). 

 Επίσης παρατηρείται ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 

υποομάδων Γ.1 και Γ.2 (r=+0,718, Sig.<0,01), ασθενής θετική γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ των Γ.1 και Δ.1 (r=+0,495, Sig.<0,01), ασθενής θετική γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ των Γ.1 και Δ.2 (r=+0,463,Sig.<0,01) και μέτρια θετική γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ των Δ.1 και Δ.2 (r=+0,611, Sig.<0,01). 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας για τις μεταβλητές «Φύλο»,  

«Περιοχή μόνιμης κατοικίας», «Έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή (σταθερό ή 

φορητό);» και «Έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο;». Ο έλεγχος έγινε με βάση το τεστ των 

Kolmogorov–Smirnov (δείγμα μεγαλύτερο του 50) ώστε να ελέγχει η πιθανότητα μια 

μεταβλητή να ακολουθεί την κανονική κατανομή. Από τον έλεγχο αυτό εξάγεται το 

συμπέρασμα πως η πιθανότητα να ακολουθούν οι προαναφερόμενες μεταβλητές 

κανονική κατανομή είναι μεγαλύτερη του 5%. Συνεπώς γίνεται λόγος για κανονική 

κατανομή. Έχοντας εξάγει το συμπέρασμα αυτό, επιλέγεται να πραγματοποιηθεί 

παραμετρικός έλεγχος για καθεμία από τις μεταβλητές. 

Ο έλεγχος one-way anova για τις ερωτήσεις σε σχέση με τον παράγοντα 

«Τάξη» των ερωτηθέντων μαθητών/μαθητριών έδειξε ότι υπάρχει επίδραση σε 

δεκαπέντε ερευνητικές ερωτήσεις (F>1 και Sig.<0,05), όπως αυτές παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4 που ακολουθεί. 

Πίνακας 4: Επιρροή του παράγοντα «Τάξη» των μαθητών/μαθητριών  

 Ερώτηση Λόγος F Sig. 

Β.5. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο 

βαθμός δυσκολίας της διδασκόμενης ύλης ελαττώνεται; 

19,868 0,000 

Β.9. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω βοήθεια από τον καθηγητή, 

εκτός διδακτικής ώρας; 

4,481 0,015 

Γ.1.1. Η απειρία των μαθητών/μαθητριών ως προς αυτή τη 

συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης 

24,568 0,000 

Γ.1.2 Η αδυναμία διαπροσωπικής επαφής με τους διδάσκοντες 11,122 0,000 

Γ.1.3. Το ψυχρό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή 5,542 0,006 

Γ.1.4. Το αίσθημα απομόνωσης από τη διαδικασία της μάθησης 3,841 0,026 

Γ.1.5. Τα προβλήματα επικοινωνίας με τους διδάσκοντες 6,684 0,002 

Γ.1.6. Η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μαθητών/μαθητών 

8,041 0,01 

Γ.1.7. Η αδυναμία πρόσβασης σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό 4,765 0,011 

Γ.1.8. Η έλλειψη ανατροφοδότησης 6,537 0,002 

Γ.2.1. Η ελλιπής γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό και την 18,703 0,000 
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οργάνωση της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης 

Γ.2.2. Η έλλειψη τεχνική υποστήριξης κατά την έναρξη και 

διεκπεραίωση της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης 

17,247 0,000 

Γ.2.3. Η ελλιπής κατάρτιση του διδασκόντων 5,339 0,007 

Δ.1.1. Η αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων και εμπειριών των 

μαθητών/μαθητριών 

6,566 0,002 

Δ.1.5. Η ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών να συμμετέχουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία 

2,930 0,000 

Για τις ερωτήσεις αυτές έγινε έλεγχος post hoc, βάσει Tukey, ώστε να 

διαπιστωθεί ποια ομάδα του παράγοντα επηρεάζει λιγότερο και ποια περισσότερο τις 

απαντήσεις των φοιτητών και συγκεκριμένα ποια ομάδα έχει τον μικρότερο και ποια 

τον μεγαλύτερο μέσο όρο για κάθε μία από τις προαναφερόμενες δεκαπέντε 

ερευνητικές ερωτήσεις (Πίνακας 5). 

Πίνακας 5: Έλεγχος post hoc για τον παράγοντα «Τάξη» των μαθητών/μαθητριών  

Ερώτηση 
Μέγιστος 

ΜΟ/Τάξη 

Ελάχιστος 

ΜΟ/Τάξη 

Β.5. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ο βαθμός δυσκολίας της διδασκόμενης ύλης 

ελαττώνεται; 

3,38/Γ΄ 1,36/Β΄ 

Β.9. Θεωρείτε ότι με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω βοήθεια 

από τον καθηγητή, εκτός διδακτικής ώρας; 

3,56/Β΄ 2,62/Α΄ 

Γ.1.1. Η απειρία των μαθητών/μαθητριών ως προς αυτή τη 

συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης 

4,20/Β΄ 2,35/Α΄ 

Γ.1.2 Η αδυναμία διαπροσωπικής επαφής με τους 

διδάσκοντες 

4,68/Β΄ 3,19/Γ΄ 

Γ.1.3. Το ψυχρό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή 4,00/Β΄ 3,03/Α΄ 

Γ.1.4. Το αίσθημα απομόνωσης από τη διαδικασία της 

μάθησης 

3,76/Β΄ 2,88/Α΄ 

Γ.1.5. Τα προβλήματα επικοινωνίας με τους διδάσκοντες 4,28/Β΄ 3,13/Γ΄ 

Γ.1.6. Η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μαθητών/μαθητών 

3,72/Β΄ 2,35/Α΄ 

Γ.1.7. Η αδυναμία πρόσβασης σε σχετικό εκπαιδευτικό 

υλικό 

3,38/Γ΄ 2,35/Α΄ 

Γ.1.8. Η έλλειψη ανατροφοδότησης 3,96/Β΄ 2,76/Α΄ 

Γ.2.1. Η ελλιπής γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό και την 

οργάνωση της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης 

4,12/Β΄ 2,88/Α΄ 

Γ.2.2. Η έλλειψη τεχνική υποστήριξης κατά την έναρξη και 

διεκπεραίωση της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης 

4,56/Β΄ 2,71/Α΄ 

Γ.2.3. Η ελλιπής κατάρτιση του διδασκόντων 3,64/Β΄ 2,79/Α΄ 

Δ.1.1. Η αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων και εμπειριών 

των μαθητών/μαθητριών 

3,84/Β΄ 3,15/Α΄ 

Δ.1.5. Η ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών να 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

4,25/Γ΄ 3,74/Α΄ 
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Συμπεράσματα 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες δε γνώριζαν αρκετά 

την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση πριν την εκπαίδευσή σας με αυτή, γεγονός 

που συνδέεται άμεσα με το ότι δεν είχαν πρότερη εμπειρία συμμετοχής σε κάποιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό τη μορφή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η πλειοψηφία θεωρεί πως μέτρια η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

μπορεί να καλύψει το περιεχόμενο της διδασκαλίας και καθόλου δεν ελαττώνεται ο 

βαθμός δυσκολίας της διδασκόμενης με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης.  

Οι μισοί σχεδόν συμμετέχοντες ήταν αρνητικοί σχετικά με τη δυνατότητα 

παρότρυνσης για περαιτέρω εμβάθυνση σχετικά με τα διδασκόμενα, μέσω της 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Από την άλλη, θεωρούν ότι με τη μορφή 

αυτή εκπαίδευσης υπάρχει ουσιαστική βοήθεια από τον εκπαιδευτικό κατά την 

υλοποίηση, προτεινόμενης από αυτόν, εργασίας. Επίσης θεωρούν ότι με την 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι απαραίτητη η αξιολόγησή τους στο 

τέλος του μαθήματος και υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω βοήθεια από τον 

καθηγητή, εκτός διδακτικής ώρας.  

Η έρευνα έδειξε ότι η απειρία των συμμετεχόντων ως προς αυτή τη 

συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης τους δυσκόλεψε και ακόμη η αδυναμία 

διαπροσωπικής επαφής με τον/την εκπαιδευτικό τους, το ψυχρό περιβάλλον του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και το αίσθημα απομόνωσης από τη διαδικασία της 

μάθησης φαίνεται να τους δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Τα προβλήματα 

επικοινωνίας με τον/την εκπαιδευτικό τους δυσκολεύουν κατά την ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση.  

Η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες 

των μαθητών/μαθητριών και η  αδυναμία πρόσβασης σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό 

τους δυσκολεύει. Επίσης η ελλιπής γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό και την 

οργάνωση της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης θεωρείται ότι σχετίζεται με τις 

δυσκολίες ή/και τα εμπόδια που σχετίζονται με την οργάνωση και τις υποδομές που 

μπορούν να δημιουργηθούν κατά την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η 

έλλειψη τεχνική υποστήριξης κατά την έναρξη και διεκπεραίωση της συγκεκριμένης 

μορφής εκπαίδευσης δυσκολεύει και αυτή με τη σειρά της τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες. 
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Η ελλιπής κατάρτιση του/της εκπαιδευτικού καθώς επίσης και τα προβλήματα 

σχετικά με τη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό ως υποστηρικτικό μέσο 

δυσκολεύουν την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Η αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών/μαθητριών 

και η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και αυτών η φαίνεται να 

δρα θετικά κατά την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, από μέρος του/της εκπαιδευτικού αλλά και 

των μαθητών/μαθητριών, η ποικιλομορφία των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας 

από μέρος του/της εκπαιδευτικού και η ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών να 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν βασική εκπαιδευτική αρχή 

στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Η συνεχής τεχνική υποστήριξη θεωρείται ότι συμβάλεις στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το αυτό 

επιτυγχάνεται και με την επικοινωνία και τη συνεργασία μέσω της πλατφόρμας 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρόμοια είναι η κατάσταση και σχετικά 

με τη δημιουργία κατάλληλου επιπρόσθετου διδακτικού υλικού και για 

εξατομικευμένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Η δε πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η δημιουργία περιβάλλοντος 

ανάπτυξης μεταγνωστικών χαρακτηριστικών και αυτομάθησης συμβάλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 


