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Abstract: This research examines the effectiveness of a distance learning practice for a 

laboratory course utilizing educational techniques of adult education in combination with a 

web simulation application. The research was conducted in the Electrical laboratories of  the 

Merchant Marine Academy of Chios island where the participation of students was from 

distance. Through this research, an attempt is made to improve the quality and effectiveness 

of a distance laboratory course, hoping that it will replace to some extent the face to 

facecourse. First, the theoretical framework of the topic is presented which includes the 

necessity of the research and the characteristics of the educational technique. Also, the 

methodology of the research, the presentation of the results and the conclusions are described 

below. Finally, the findings showed that the teaching was effective in terms of acquiring 

knowledge, but the lack of practical training in real equipment, greatly influenced the 

acquisition of practical experience. 
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Πεπίλητη: Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

κηαο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο αμηνπνηψληαο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε ζπλδπαζκφ κεweb εθαξκνγή 

πξνζνκνίσζεο. Η έξεπλα δηεμάρζεθε ζηα εξγαζηήξηα ηεο Ηιεθηξνινγίαο ηεο Αθαδεκίαο 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ) Μεραληθψλ ηεο Υίνπ φπνπ ε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ήηαλ 

απφ απφζηαζε. Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή επηρεηξείηαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο εμ’ απνζηάζεσο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο πξνζδνθψληαο φηη ζα 

αληηθαηαζηήζεη ζε θάπνην βαζκφ ην αλάινγν δηα δψζεο. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην 

Θεσξεηηθφ Πιαίζην ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αλαγθαηφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Σέινο, απφ ηα επξήκαηα πξνέθπςε φηη ε δηδαζθαιία ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, φκσο,ε απνπζία πξαθηηθήο 
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εμάζθεζεο ζε πξαγκαηηθφ εμνπιηζκνχ, επεξέαζε αξθεηά ηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ 

εκπεηξηψλ. 

Λέξειρ κλειδιά: εμαπνζηάζεσο, εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, εξγαζηήξην  

Διζαγυγή 

Ογδφληα έμη κειέηεο, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απφ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 15.000 ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο, δείρλνπλ κηα ηζρπξή ζεηηθή ηάζε ε 

νπνία επηζεκαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο σο κνξθή 

δηδαζθαιίαο (Neumann, 1957). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, σζηφζν, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο είλαη ε νξγάλσζε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, πξνζαξκνζκέλν ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ (Καλειιφπνπινο, Α., 

Κνπηζνχκπα, Μ., &Γθηφζνο, Ι, 2020). Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε καζεκάησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ (Muhammad&Chaudry, 2010). 

1. Αναγκαιόηηηα Έπεςναρ 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 2020 φινη νη ζπκβαηηθνί εθπαηδεπηηθνί θνξείο ηεο Διιάδαο ηππηθήο 

θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ, αλαγθάζηεθαλ λα εθαξκφζνπλ αηθληδίσο ηαθηηθέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ πνπ είρε μεζπάζεη. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ην θξάηνο 

επηρείξεζε λα εληάμεη ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε,  

ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο. 

Έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή 

πινπνίεζε κηαο δηδαζθαιίαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ κε ην 

καζεζηαθφ πεξηερφκελν, ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Αξκαθφιαο, 

Παλαγησηαθφπνπινο, & Φξαγθνχιεο, 2019). 

Παξφια απηά, αθφκα θαη έλα άξηην θαη άξηζηα νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αθφκε θαη 

εθείλν ην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπφκελν δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπνπ ζηα 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θξίλεηαη απαξαίηεηε. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, επνκέλσο, είλαη ε 

εμαζθάιηζε κίαο, φρη κφλν ακνηβαίαο, αιιά θαη ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ 

εθπαηδεπηή θαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαζψο ε πνηφηεηά ηεο αληηθαζηζηά ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο θαη ακεζφηεηαο ε νπνία δηαθξίλεη ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο εξγαζηεξίσλ 

ειεθηξνινγίαο πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο, εθαξκφζηεθαλ βησκαηηθέο 
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ηερληθέο θαη κεζνδνινγίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξνζαξκνζκέλεο γηα δηδαζθαιία κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο θαη δηεξεπλήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

2. Δξ αποζηάζευρ εκπαιδεςηικά επγαζηήπια 

Η εθπαίδεπζε ηερληθψλ εηδηθνηήησλ κπνξεί λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ επίπεδν εθφζνλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηήξηα καδί κε ηε ζεσξία. Σα εξγαζηήξηα είλαη ζηνηρεία 

εθπαίδεπζεο γηα λα απνθηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο εκπεηξία θαη απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά 

κέξε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο ζπκβαηηθφο ηξφπνο παξνρήο πξαθηηθήο εκπεηξίαο 

ζε θνηηεηέο ειεθηξνινγίαο θαη κεραληθήο ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο ρξήζεο εθηεηακέλσλ 

εξγαζηεξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα απαηηνχλ κηα πξαγκαηηθή άζθεζε πιηθνχ 

θαη έλα ζχλνιν ζπζηεκάησλ εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ φπνπ κέζα απφ απηφ απνθηνχλ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ (Soysal, 2000). Παξφια απηά, κεξηθέο θνξέο 

είλαη δαπαλεξά ζηελ θαηαζθεπή θαη δχζθνια ζπληεξνχληαη (Tanyildizi&Orhan, 2009 ̇ 

Ma&Nickerson, 2006). 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηα καζήκαηα ηεο Μεραληθήο 

κε εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο. Καηά ζπλέπεηα, ε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ν πξαθηηθφο 

πεηξακαηηζκφο είλαη δχν ζεκαληηθά ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε 

βειηίσζε ησλ καζεκάησλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζε ηερληθνχο ηνκείο (Soysal, 

2000). Σα επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα κέζσ δηαδηθηχνπ ζεσξνχληαη σο κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο επαλαζηάζεηο. Σα εξγαιεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ππνινγηζηή εληζρχνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ. Οη 

πξνζνκνηψζεηο ππνινγηζηψλ θαη ηα δηαδηθηπαθά εξγαζηήξηα απνηεινχλ νηθνλνκηθά 

απνδνηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ παξνρή αζχγρξνλεο θαη ζχγρξνλεο επθαηξίαο πεηξακαηηζκνχ ζε 

κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ (Soysal, 2000 ̇ Ryan&Latchem, 2016). Παξάιιεια, φκσο, 

δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο, ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Ληνλαξάθεο θ. ζπλ., 2018, νπ. αλαθ ζην 

Καλειιφπνπινο. Α. θαη ζπλ 2020). 

Η ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα παξαπάλσ ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε κηαο νκαιήο ελζσκάησζεο ησλ εξγαζηεξίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο (de Jong, Sotiriou, &Gillet, 2014). 

Άμην αλαθνξάο είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ δηδαζθαιίαο (εμ απνζηάζεσο 

εξγαζηήξηα) πξέπεη λα δίλεη ζαθή έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ καζεηή ζηε κάζεζε παξά ζηνλ 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ζηε δηδαζθαιία (Diaz, 2000 νπ. αλαθ ζην O’Lawrence, 2005). Ο 

Braden (1996 ζην Muhammad&Chaudry, 2010)  ην αλαθέξεη σο δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 
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3. Η εκπαιδεςηική ηεσνική Σεζη ηύπος δοκιμή λάθορ 

Σα ηεζη ηχπνπ δνθηκή ιάζνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθκάζεζε απηνκαηηζκψλ. Πξφθεηηαη γηα 

ηεζη πνπ βαζίδνληαη ζε εξγαιεία πξνζνκνίσζεο. Σν ηεζη εθπνλείηαη είηε αηνκηθά είηε ζε 

δεπγάξηα δνθηκάδνληαο θάζε θνξά θαη αλαδεηψληαο ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο. Η ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηηο άιιεο δηφηη νη εθπαηδεπφκελνη κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζίεο 

απηνκφξθσζεο θαη κέζα απφ ιαλζαζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη δνθηκέο πξννδεπηηθά 

αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε (Courau, 2000).  

Οη Φνπξξέ & Θενδνζνπνχινπ, (1966) ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηελ αλαθέξνπλ σο 

πεηξακαηηζκφ. Αλαθέξνπλ, ινηπφλ, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βνεζάεη ζην λα απνθηήζεη ν 

ζπνπδαζηήο πεηζαξρία θαη αθξίβεηα ζθέςεο, ζηνηρεία ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζφδνπ. Παξφιν πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ν 

θαηαιιειφηεξνο ρψξνο είλαη ηα εξγαζηήξηα, δελ ρξεηάδνληαη πάληνηε εξγαζηήξηα θαη 

δαπαλεξνί εμνπιηζκνί. Μέζσ ινηπφλ ηεο ηερληθήο απηήο, κπνξνχλ είηε λα επαιεζεχζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία ήδε γλσξίδνπλ απφ ηε ζεσξία είηε κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ 

αλαθάιπςε απνηειεζκάησλ ηα νπνία κέρξη πξφηηλνο αγλννχζαλε. 

Γηα λα δηεμαρζεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζα πξέπεη θάζε ζπκκεηέρσλ λα δηαζέηεη απφ έλα 

εξγαιείν ή πάγθν εξγαζίαο κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ (Courau, 2000). ηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί θαη εμ απνζηάζεσο κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο 

tinkercad(“Dashboard | Tinkercad,” n.d.). Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηεζνχλ εξγαιεία θαη εμνπιηζκφο φπσο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε εηθνληθή κνξθή θαη κε 

δπλαηφηεηεο πξνζνκνίσζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζα πξέπεη o 

εθπαηδεπηήο λα έρεη ήδε παξνπζηάζεη θαη εμεγήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ νξγάλσλ πνπ δηαζέηεη ε εθαξκνγή, αιιά θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο. ε 

αληίζεζε κε ηηο άιιεο αζθήζεηο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή απαηηεί ηελ ππνζηεξηθηηθή παξνπζία 

ηνπ εθπαηδεπηή νπφηε ν εθάζηνηε εθπαηδεπηήο ρξεηάδεηαη λα επηηεξεί θάζε νκάδα δίλνληαο 

δηεπθξηλίζεηο (Courau, 2000). 

Έλα παξάδεηγκα, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο αθαδεκίαο, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο ππθλσηή θαη ζην νπνίν 

ζα πξέπεη λα εληάμνπλ έλα φξγαλν πνπ κεηξάεη ην ξεχκα θαη έλα φξγαλν πνπ κεηξάεη ηελ 

ειεθηξηθή ηάζε.Με ηελ πξνβνιή ελφο εθπαηδεπηηθνχ βίληεν θαη ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ 

απαληήζεσλ ν θαζεγεηήο κπνξεί λα ζπκίζεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο. Έπεηηα, ζε κηα δηαθάλεηα 

ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ην ειεθηξηθφ θχθισκα θαη νη ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα 

πινπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θχθισκα ζηελ εθαξκνγή. εκαληηθφ ζε απηήλ ηελ ηερληθή 

είλαη ε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηή ρσξίο φκσο λα ηνπο παξνπζηάδεη 

ηνλ ζσζηφ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο αιιά λα αθήλεη ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν λα ηνλ 

αλαθαιχςεη κέζα απφ ιάζε.  
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ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπηήο ζπληνλίδεη κία νκαδηθή ζπδήηεζε ηεο νπνίαο ην 

ζέκα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «Τι γνώμη έσεηε για ηα αποηελέζμαηα ζαρ;» ή « Τι 

ζαρ δίδαξε αςηή η ππακηική;» ή «Τι ζςγκπαηήζεηε από αςηήν ηη διαδικαζία;».  

Μέζα απφ απηφ ην ηεζη νη ζπνπδαζηέο αληηιακβάλνληαη ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ππθλσηή, κε πνηνλ ηξφπν ζπλδένληαη ηα φξγαλα κέηξεζεο ζε έλα θχθισκα, κε πνηνλ ηξφπν 

ξπζκίδνληαη θαη ην πην ζεκαληηθφ, κέζα απφ απηήλ ηελ άζθεζε, ε ζεσξία γίλεηαη πξάμε θάηη 

ην νπνίν ηνπο παξέρεη ηελ αλάινγε εκπεηξία πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα εληαρζεί ε λέα γλψζε 

κε απνηειεζκαηηθφ θαη ελεξγεηηθφ ηξφπν ζηελ πξνυπάξρνπζα(Courau, 2000). 

4. Δπγαλεία κύπιαρ έπεςναρ 

Γηα ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ έγηλε ρξήζε «εξγαιείσλ» πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο έξεπλαο φπσο εξσηεκαηνιφγηα θαη ε κέζνδνο ηεο παξαηήξεζεο.  

4.1. Δπυηημαηολόγια 

Η παξνχζα εξγαζία γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνιφγηαγηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο. Σνεξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ googleforms (βι. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ) θαη δηακνηξάζηεθε ειεθηξνληθά ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο. Αθνξνχζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ 

δηδαζθαιηψλ, δηαηξεκέλν θαη νξγαλσκέλν ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο εμεηαδφηαλ θαηά 

πφζν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, αλ 

εκπινπηίζηεθαλ νη γλψζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, αλ ε εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλέβαιε 

ζηελ πεηξακαηηθή κάζεζε θαη ηέινο αλ απφιαπζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα. ην 

δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλήζεθε ν ξπζκφο εηζαγσγήο ηεο λέαο γλψζεο, ν 

θφξηνο εξγαζίαο, αλ ην εμ’ απνζηάζεσο κάζεκα πιεζίαζε ην δηα δψζεο θαη αλ ε 

ηειεθπαίδεπζε δπζθφιεςε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ. 

4.2. Η Παπαηήπηζη 

Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα θηιηξάξνληάο ηα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή ζθνπηά. Σα θαηαγξάθεη θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα επεμεξγάδεηαη θαη ηα εξκελεχεη. (Κεδξάθα, 1999).  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθε έλαο πην νξγαλσκέλνο ηξφπνο θαη ζρεδηάζηεθε κία 

ζράξα παξαηήξεζεο φπνπ παξάιιεια κε ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ε φιε 

δηαδηθαζία βηληενζθνπήζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζράξα παξαηήξεζεο ήηαλ δνκεκέλε πάλσ 

ζε δχν άμνλεο. ηνλ πξψην άμνλα θαηαγξάθνληαλ ε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ν αξηζκφο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο δεχηεξνο άμνλαο απαξηηδφηαλ απφ έλαλ πίλαθα ζηνλ νπνίν 

θαηαγξάθνληαλ νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ε δηάξθεηα θάζε κίαο απφ 

απηέο, ε χπαξμε παξαπφλσλ ή θνχξαζεο, ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
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ζπνπδαζηψλ, ε εθδήισζε αληηδξάζεσλ ή ελδηαθέξνληνο θαη ζπκκεηνρήο θαη αλ θαηά ηε 

ζθνπηά ηνπ εθπαηδεπηή θαηαλνήζεθε ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Σέινο, θαηαγξάθεθε ην θιείζηκν 

ηεο ζπδήηεζεο θαη ε δηάζεζε πνπ ππήξρε φηαλ απνρψξεζε ε νκάδα. 

5. Δπγαλεία ανάλςζηρ αποηελεζμάηυν 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ηα πνζνηηθά δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Δxcel ηεο Microsoft γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ κε 

πνζνζηά. Αληίζηνηρα, γηα ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

Αθφκα, γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο δηάρπζεο 

ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε ζηαηηζηηθή γηα ηελ αλάιπζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο 

ζε εξσηεκαηνιφγηα. Γηα ηε ζσζηή θαη νξζή ρξήζε ηνπ δείθηε δηάρπζεο πξνεγήζεθε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή Οηθνλνκεηξίαο θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Δπακεηλψλδα Παλά, ν νπνίνο εμήγεζε πψο πξνθχπηεη θαη πψο 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

Ο Γείθηεο Γηάρπζεο (ΓΓ) ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν θάζε εξσηψκελνο έρεη γηα θάζε εξψηεζε 

πέληε επηινγέο, Πάξα πνιχ (ΠΠ), πνιχ (Π), αξθεηά (Α), Λίγν (Λ) θαη θαζφινπ (Κ). Η ηηκή 

Γείθηε Γηάρπζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

ΓΓ = 50 + 0,5(ΠΠ - Κ) + 0,25(Π - Λ) θαη θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα 0 < ΓΓ < 100 (Παλάο, 

2013). 

6. κοπόρ και ζηόσοι διδαζκαλίαρ 

θνπφο ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή 

εκπεηξία αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππθλσηή,αλάινγε, κε κηα δηδαζθαιία ζε 

πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν ππθλσηή αλάινγα κε ην θχθισκα. 

 Να κπνξνχλ λα πινπνηνχλ έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα κε ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο. 

7. Παποςζίαζη εξ αποζηάζευρ διδαζκαλίαρ 

Η δηδαζθαιία πνπ πεξηέρεη επηπξφζζεηα ηελ ηερληθή ηεζη ηχπνπ δνθηκή ιάζνο δηεμάρζεθε 

ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθά ηνπ Β εμακήλνπ ζε δχν ηκήκαηα ησλ πέληε 

αηφκσλ. Η δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε εμ’ απνζηάζεσο κε ηελ πιαηθφξκα 

MicrosoftTeams. Αξρηθά, ν εθπαηδεπηήο έζεζε θάπνηα εξσηήκαηα ζηα νπνία θαινχληαλ λα 

απαληήζνπλ νη ζπνπδαζηέο κεηά ηελ πξνβνιή ελφο βίληεν. ηε ζπλέρεηα, παξνπζίαζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ βίληεν κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο ρξήζεο νζφλεο πνπ πεξηέρεη ε πιαηθφξκα 
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θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βίληεν κε ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ ν 

εθπαηδεπηήο βνήζεζε ζην λα πξαγκαηνπνηεζείε ζχλζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο. 

Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ήδε θάπνηα εξσηήκαηα ζην λνπ πξηλ δηαβάζνπλ ή αζρνιεζνχλ 

κε θάηη ηφηε ππνζπλείδεηα ζέινπλ λα πάξνπλ ηηο απαληήζεηο απηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ 

βξεζνχλ κπξνζηά ζηηο απαληήζεηο θαη ελεξγνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο ηεο φξαζεο, ηεο αθήο ή θαη 

ηεο αθνήο, ηα ζεκεία απηά κέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηε κλήκε ηνπο νπφηε ε δηεξγαζία 

απνδεηθλχεηαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή (Race, 1999). 

 ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ηερληθή ηεο επίδεημεο παξνπζίαζε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζρεδηαζηεί ην 

αλάινγν θχθισκα ζηελ web εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ην αλάινγν θχθισκα ζηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπ εξγαζηεξίνπ. Έπεηηα, δεκηνχξγεζε κηα εηθνληθή ηάμε. Σέινο, νη ζπνπδαζηέο ζπλδέζεθαλ 

κε ηνλ δηθφ ηνπο ππνινγηζηή ζηελ εηθνληθή ηάμε θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εθπαηδεπηήπξνβήθαλ ζηε δηεθπεξαίσζεηεο άζθεζεο, ν θαζέλα μερσξηζηά.  

 1 2 3 4 5 

Σεσνική 

Υξήζε 

νπηηθναθνπ-

ζηηθψλ 

κέζσλ 

Δξσηήζεηο 

απαληήζεηο 
Δπίδεημε 

Σεζη ηχπνπ 

δνθηκή ιάζνο 
πδήηεζε 

Γιάπκεια 5’ 10’ 10’ 40’ 20’ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο νη ζπνπδαζηέο πινπνηνχζαλ έλα κέξνο ηνπ θπθιψκαηνο 

θαη κεηά δεηνχζαλ ηελ επηβεβαίσζε ηνπ εθπαηδεπηή θαηά πφζν ην θχθισκα ήηαλ ζσζηφ ή 

φρη. ηε θάζε απηή, εθπαηδεπηήο έιεγρε ην θχθισκα θαη ηνπο γλσζηνπνηνχζε αλ ην θχθισκα 

ήηαλ ζσζηφ ή ιάζνο ρσξίο φκσο λα ηνπο πεη πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο. Γίλνληάο ηνπο 

νδεγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα μεθιεηδψζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, βνεζνχζε ζην λα βξνπλ 

κφλνη ηνπο ηε ιχζε. 

Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία φινη νη ζπνπδαζηέο θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ κε επηηπρία 

ην θχθισκα φπνπ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη ηα επαλαιακβαλφκελα ιάζε 

πνπ έθαλαλ, έδεημαλ ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ θπθιψκαηνο. ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ν εθπαηδεπηήο ηνπο έδσζε νδεγίεο γηα ην πψο λα ελεξγνπνηήζνπλ ην 

θχθισκα ψζηε λα παξαηεξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θπθιψκαηνο ζηελ πξάμε κε ηε 

βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ δηαζέηεη ε εθαξκνγή αιιά θαη ν ίδηνο ν θαζεγεηήο έβαιε ζε 

ιεηηνπξγεία ην πξαγκαηηθφ θχθισκα νπφηε θαη έγηλαλ ζπγθξίζεηο. Σέινο, κέζα απφ ηελ 

ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο, πεξηέγξαςαλ ηα θαηλφκελα πνπ παξαηήξεζαλ ζην θχθισκα 

ζπζρεηίδνληάο ηα κε πξφηεξεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο. 

 

Πίνακαρ 1: ςνδςαζμόρ εκπαιδεςηικών ηεσνικών ηηρ δεύηεπηρ διδαζκαλίαρ 
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Βαθμόρ 

ικανοποίηζηρ 

Πάπα 

πολύ % 

Απκεηά 

% 

Ούηε 

λίγο ούηε 

πολύ % 

Λίγο % 
Καθόλος 

% 

Γείκηηρ 

Γιάσςζηρ 

Καηαλφεζε 

ηνπ 

καζήκαηνο 

71,4 28,6 0,0 0,0 0,0 

92,9 

(πάπα 

πολύ) 

Δκπινπηηζκφο 

γλψζεσλ 
57,1 42,9 0,0 0,0 0,0 

89,3 

(πάπα 

πολύ) 

πλδξνκή 

ηεο 

εθαξκνγήο 

ζην πξαθηηθφ 

κέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο  

14,3 42,9 0,0 0,0 0,0 
67,9 

(πολύ) 

Απφιαπζε 

καζήκαηνο 
42,9 42,9 14,3 0,0 0,0 

82,1 

(πάπα 

πολύ) 

Πίνακαρ 2: Γείκηερ διάσςζηρ για ηον Α’ άξονα ηος επυηημαηολογίος αξιολόγηζηρ 

 

Βαθμόρ 

ικανοποίηζηρ 

Πάπα 

πολύ 

% 

Απκεηά 

% 

Ούηε λίγο 

ούηε πολύ 

% 

Λίγο 

% 

Καθόλος 

% 

Γείκηηρ 

Γιάσςζηρ 

Ρπζκφο 

εηζαγσγήο λέαο 

γλψζεο 

0,0 14,3 42,9 42,9 0,0 
42,9% 

(λίγο) 

Η κε ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη 

κεραλήκαησλ 

ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, 

επεξέαζε ηελ 

απφθηεζε 

πξαθηηθψλ 

εκπεηξηψλ; 

28,6 28,6 28,6 0,0 14,3 
64,3% 

(απκεηά) 
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Φφξηνο εξγαζίαο 0,0 14,3 57,1 28,6 0,0 
46,4% 

(λίγο) 

Η 

ηειεδηάζθεςε, 

ζε εκπφδηζε ζην 

λα ζπλεξγαζηείο 

κε ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ζνπ 

θαη κε ηνλ 

θαζεγεηή; 

0,0 14,3 42,9 28,6 14,3 
39,3% 

(λίγο) 

Πιεζίαζε ην 

κάζεκα ηεο 

ηειεθπαίδεπζεο 

ην δηα δψζεο; 

0,0 28,6 42,9 28,6 0,0 
50,0% 

(απκεηά) 

Πίνακαρ 3: Γείκηερ διάσςζηρ για ηον δεύηεπο άξονα ηος επυηημαηολογίος αξιολόγηζηρ ηηρ  

διδαζκαλίαρ 

Ο Γείθηεο Γηάρπζεο γηα ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο είλαη: (0 – 15) θαζφινπ, (16 – 30) 

πνιχ ιίγν, (31 – 49) ιίγν, (50 – 65) αξθεηά, (66 – 80) πνιχ θαη (81 – 100) πάξα πνιχ. Οη 

δείθηεο θπκαίλνληαη απφ (0 – 100). 

8. ςμπεπάζμαηα 

ηελ ηερληθή ηεζη ηχπνπ δνθηκή ιάζνπο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ρξφλν 

πνπ ζα ρξεηαζηεί λα νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία θαζψο έλαοπην έκπεηξνο ζπνπδαζηήο κπνξεί 

λα ηειεηψζεη κέζα ζε δέθα ιεπηά ελψ θάπνηνο άιινο πνπ κπνξεί λα έρεη γλσζηηθά θελά θαη 

ειιείςεηο κπνξεί λα ρξεηαζηεί παξαπάλσ ρξφλν. Μίαδπζθνιία θαη πξφθιεζε γηα ηνλ 

εθπαηδεπηή, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη λα θαηαθέξεη λα θάλεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα 

ζπκβαδίζνπλ ζε θάπνην βαζκφ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία φρη ηφζν απιή θαζψο 

ρξεηάδεηαη ν θάζε ζπνπδαζηήο λα αλαθαιχςεη κφλνο ηνπ ηε ζσζηή πινπνίεζε ηνπ 

θπθιψκαηνο ψζηε λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή κάζεζε.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πξψην άμνλα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ μεθάζαξα. Τπήξμε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, νη 

γλψζεηο ηνπο εκπινπηίζηεθαλ αξθεηά, ε εθαξκνγή έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πξαθηηθφ 

κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θπθιψκαηνο θαη απφιαπζαλ ην 

κάζεκα. Αλαθνξηθά κε ηνλ δεχηεξν άμνλα πνπ εξεπλά ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο, δηαθαίλεηαη φηη 

ε δηδαζθαιία απηή δελ ηνπο θνχξαζε ηδηαίηεξα. Παξνι’ απηά ε κερξήζε εξγαιείσλ θαη 

κεραλήκαησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, επεξέαζε αξθεηά ηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη 

ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ ζπνπδαζηψλ ην εμ απνζηάζεσο εξγαζηήξην πιεζίαζε αξθεηά ην 

αλάινγν δηα δψζεο. 
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Άμην αλαθνξάο είλαη φηη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ εξγαζηεξηαθφ ρψξν κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

εμνπιηζκφ, νη ζπνπδαζηέο πέξα απφ ηελ αληίιεςε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ απνθηνχλ σο 

εκπεηξία, παξάιιεια απνθηνχλ θαη δεμηφηεηεο πάλσ ζηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ. Γπζηπρψο, ην εμ απνζηάζεσο εξγαζηήξην δελ κπφξεζε λα παξέρεη ην 

ηειεπηαίν. 

Δπίζεο,γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία επηιέρζεθε ε αηνκηθή άζθεζε γηαηί θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ θαζεγεηή ήζειε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο παζεηηθέο ζηάζεηο (έλαο θάλεη θαη ν άιινο λα 

βιέπεη). Απηή, φκσο, ε απνπζία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ εξγαζηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ, πηζαλφλ ζπλεηέιεζε ζην λα κελ πιεζηάζεη πνιχ ε δηδαζθαιία ηελ αλάινγε δηα 

δψζεο θαη λα κείλεη ζην «αξθεηά - 50%» ζχκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

Φπρνινγηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη εκπεηξίεο ησλ ζπνπδαζηψλ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε θχζε ησλ δηεπαθψλ κε ηνπο άιινπο ζπλζπνπδαζηέο ηνπο παξά απφ ηελ 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο ηερλνινγίαο. Δίλαη ζαθέο φηη νη 

ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ φρη κφλν απφ ηνλ εμνπιηζκφ αιιά θαη απφ αιιειεπηδξάζεηο κε 

ζπκθνηηεηέο θαη θαζεγεηέο.πλεπψο, φπνηνο επηρεηξεί εμ απνζηάζεσο εξγαζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε πξέπεη κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα βξεη ηξφπνπο λα αληηζηαζκίζεη ηελ πηζαλή 

απνκφλσζε ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε 

(Ma&Nickerson, 2006). 
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