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Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης 
των διεθνών προγραµµάτων Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕαΑ) στις φυσικές επιστήµες e-Hermes και YouRa. Το 
πρόγραµµα e-Hermes είχε ως στόχο την εφαρµογή της ΕαΑ στη θεµατική του περιβάλλοντος στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Η επέκταση του προγράµµατος e-Hermes στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη θεµατική της Μετεωρολογίας 
ήταν αντικείµενο του προγράµµατος YouRa. Τα προγράµµατα απέβλεπαν στην εξοικείωση των µαθητών των σχολείων 
εφαρµογής µε την επιστηµονική µέθοδο. Οι µαθητές, µαζί µε τους καθηγητές τους δηµιούργησαν µικρές "επιστηµονικές 
οµάδες", οι οποίες συνέλεγαν δεδοµένα, καταχωρούσαν τις µετρήσεις τους στο δικτυακό λογισµικό και τέλος ανέλυαν και 
συζητούσαν τα αποτελέσµατα που προέκυπταν από τη σύγκριση των µετρήσεων στις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. Η 
αξιολόγηση των προγραµµάτων πραγµατοποιήθηκε από τα συµµετέχοντα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης – ποιοτικά και ποσοτικά – παρουσιάζονται αναλυτικά.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση από Απόσταση στις Φυσικές Επιστήµες, ∆ιαδικτυακό Εκπαιδευτικό Λογισµικό. 
 
Abstract: The presented paper describes the implementation and the evaluation results of two international distance learning 
science projects – e-Hermes and YouRa. The e-Hermes project aimed at the implementation of a distance learning project in 
the field of environmental studies in secondary education. The extension of e-Hermes in primary education in the field of 
Meteorology was the subject of YouRa project. The projects aimed at the familiarization of students with the scientific 
methodology. Students from the participating schools form small “scientists” groups that collect environment/meteorology-
related data and enter their measurements into Web-educational software, which can analyze and plot the data in real time 
upon students request. Monitoring students’ and teachers’ work during the projects implementation has been concluded 
according to an academically accurate scheme defined by the participating Universities. This includes both, questionnaires to 
be completed by the students, as well as on field monitoring of students’ work. In this paper the quantitative and qualitative 
results from the evaluation are presented.  
 

Εισαγωγή  
Η αξιολόγηση των ερευνητικών προσπαθειών για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών – και ιδιαίτερα εκείνων 
που εµπλέκονται στην Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ) – στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι το σηµαντικό 
ζητούµενο που θα καθορίσει τη στάση µας απέναντι στη νέα διδακτική προσέγγιση. Η παρούσα εργασία έχει ως 
σκοπό την παρουσίαση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων e-Hermes και YouRa στον τοµέα της ΕαΑ. Το πρόγραµµα e-Hermes εφαρµόστηκε τη διετία 
1997-1999 και είχε ως στόχο την εφαρµογή της ΕαΑ στη θεµατική του περιβάλλοντος στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση [1]. Η επέκταση του προγράµµατος e-Hermes (µε τις απαραίτητες προσαρµογές, λαµβάνοντας 
υπόψη την ηλικία των µαθητών) στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη θεµατική της Μετεωρολογίας, αυτή τη 
φορά, ήταν αντικείµενο του προγράµµατος YouRa, το οποίο εφαρµόστηκε τη διετία 1999-2001 [2]. Στα 
προγράµµατα συµµετείχαν το Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα Ινστιτούτα ∆ιδακτικής της 
Φυσικής και Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου της Φρανκφούρτης και τα σχολεία 
Ελληνογερµανική Αγωγή (που είχε και τον συντονισµό των προγραµµάτων) από την Αθήνα, Freiherr vom Stein 
Schule από τη Φρανκφούρτη και BRG Schwechat από τη Βιέννη.  

Εφαρµογή των προγραµµάτων  
Τα προγράµµατα e-Hermes και YouRA απέβλεπαν στην εξοικείωση των µαθητών των σχολείων εφαρµογής µε 
την επιστηµονική µέθοδο. Οι µαθητές, µαζί µε τους καθηγητές τους δηµιούργησαν µικρές "επιστηµονικές 
οµάδες", οι οποίες συνέλεγαν δεδοµένα, καταχωρούσαν τις µετρήσεις τους σε δικτυακό εκπαιδευτικό λογισµικό 
και τέλος ανέλυαν και συζητούσαν τα αποτελέσµατα που προέκυπταν από τη σύγκριση των µετρήσεων στις 
διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. 
Οι µαθητές που συµµετείχαν στα προγράµµατα αξιοποίησαν τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσέφεραν τα 
τηλεµατικά δίκτυα (Ηλεκτρονικοί Πίνακες Ανακοινώσεων, τηλεσυνδιασκέψεις) και συνεργάστηκαν στα πλαίσια 
µιας «εικονικής τάξης» (virtual classroom), συµµετέχοντας ενεργητικά στη µαθησιακή διαδικασία. Ένα 
σηµαντικό επιπλέον χαρακτηριστικό του προγράµµατος YouRa ήταν η επιµόρφωση από απόσταση των 
εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στη συνέχεια στο πρόγραµµα. Η επιµόρφωση περιλάµβανε ζητήµατα 
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διδακτικής από απόσταση και εναλφαβητισµού στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Τρεις βασικές παιδαγωγικές 
αρχές υιοθετήθηκαν στην εφαρµογή του προγράµµατος: 
• Η µάθηση είναι συλλογική εµπειρία. Το πρόγραµµα βασίστηκε στη δηµιουργία µιας «εικονικής αίθουσας 
διδασκαλίας» που σηµαίνει ότι όλες οι – θετικές – πλευρές της συµβατικής αίθουσας προσοµοιώθηκαν και 
κυρίως η αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών / εκπαιδευτικών. Όλες οι ερωτήσεις που διατυπώνονταν λάµβαναν 
απάντηση µέσω του Πίνακα Ανακοινώσεων ή της τηλεσυνδιάσκεψης (videoconferencing).  
• Η µάθηση είναι αποτέλεσµα της διατύπωσης ερωτήσεων, έρευνας και διάχυσης των αποτελεσµάτων. Τα 
πλεονεκτήµατα της εξοικείωσης των µαθητών µε την επιστηµονική µεθοδο-λογία σε σχέση µε την απλή 
µεταφορά γνώσης έχουν επανειληµµένα επιβεβαιωθεί [3, 4, 5].  
• Η συµµετοχή βελτιώνει τη µάθηση. Κρατούσα άποψη είναι ότι η συµµετοχή των µαθητών κινεί το ενδιαφέρον 
τους σε πολύ µεγάλο βαθµό [6, 7, 8]. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή των µαθητών εξασφαλίστηκε σε όλο το 
πρόγραµµα. Επίσης οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα της ανάδρασης για όλα τα στάδια του προγράµµατος, 
βοηθώντας στη βελτίωσή του. 

Σχεδίαση ∆ιαδικτυακού Εκπαιδευτικού Λογισµικού  
Τα προγράµµατα e-Hermes και YouRA εστίαζαν στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των µαθητών, 
χρησιµοποιώντας στο έπακρο τις προσφερόµενες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. ∆ιαδικτύακα 
εκπαιδευτικά λογισµικά αναπτύχθηκαν για να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των µαθητών για αλληλεπίδραση. Η 
διασυνδετική διάταξη για τους χρήστες αναπτύχθηκε µε δύο κυρίως αντικειµενικoύς στόχους: 

1. Την ελευθερία και την ευκολία εκλογής των παραµέτρων σχεδίασης της γραφικής παράστασης (ιδιαίτερα 
στο πρόγραµµα YouRa, έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια για την δηµιουργία ενός ελκυστικού και εύκολου στη χρήση 
γραφικού περιβάλλοντος για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, εικ. 1).  

 
Εικ. 1: Το γραφικό περιβάλλον εισαγωγής µετρήσεων του διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού στο πρόγραµµα YouRa 

2. Την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως της εξοικείωσης µε τις γραφικές παραστάσεις 
και της συσχέτισης των µεταβλητών. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις γραφικές παραστάσεις έγινε προσπάθεια για 
την επαγωγική εισαγωγή τους µέσω του λογισµικού στην πρώιµη β΄βάθµια εκπαίδευση (εικ. 2). 
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Εικ. 2: Από τις καθηµερινές και οικίες φυσικές αναπαραστάσεις των θερµοµέτρων οι µαθητές εισάγονται επαγωγικά στην 
έννοια της γραφικής παράστασης. 

Η έρευνα  
Η µεθοδολογία της αξιολόγησης περιλάµβανε: 
- Παρατήρηση πεδίου (συνεντεύξεις) 
- Αξιολόγηση δύο οµάδων (Πειραµατισµού & Ελέγχου) 
Τα ποσοτικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης εξήχθησαν από στατιστικές µεθόδους επεξεργασίας των 
δεδοµένων. Χρησιµοποιήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια: ένα πριν την έναρξη των προγραµµάτων και ένα µετά τη 
λήξη τους. Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν στις περιπτώσεις αυτές από δύο οµάδες: την Οµάδα 
Πειραµατισµού και την Οµάδα Ελέγχου. 

Αξιολόγηση του προγράµµατος e-Hermes  
Η αξιολόγηση του προγράµµατος εντοπίστηκε στα εξής πεδία: 
- Χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη 
Στην ερώτηση για τη χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου στη διδακτική διαδικασία (βλ. Εικ 3), στην πειραµατική 
οµάδα αυξήθηκαν τα ποσοστά της επαρκούς χρησιµοποίησης – κατά την κρίση των µαθητών πάντα –, σε 
αντίθεση µε την οµάδα ελέγχου στην οποία τα αντίστοιχα ποσοστά φθίνουν µε την πάροδο του χρόνου. Τα τρία 
χρώµατα αντιστοιχούν στις 3 κυριότερες χώρες εφαρµογής του προγράµµατος και είναι δηλωτικά επιµέρους 
διαφοροποιήσεων από χώρα σε χώρα. 
 

  
Εικ. 3: Χρησιµοποίηση του Internet στην τάξη Εικ.4: Έχετε βρει ποτέ κάτι ενδιαφέρον στο Internet; 
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Εικ. 5: Πιστεύετε ότι Internet µπορεί να σας 
βοηθήσει να βελτιώσετε τους βαθµούς σας στο 

σχολείο; 

Εικ. 6: Γνωστικό αντικείµενο 

Στην επόµενη – και συναφή µε τα προηγούµενα – ερώτηση «αν οι µαθητές πιστεύουν ότι το ∆ιαδικτύο µπορεί 
να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τους βαθµούς τους στο σχολείο» παρατηρείται µια γενικότερη αρνητική 
στάση, µε την οµάδα πειραµατισµού µετά τη συµµετοχή της σε ένα πρόγραµµα ΕαΑ να είναι αρνητικότερη από 
την οµάδα ελέγχου (Εικ.5.). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στο ελληνικό σχολείο, το οποίο έχει και 
την µακροβιώτερη -από όλα τα συµµετέχοντα σχολεία- έµπρακτη εισαγωγή των Νέων Τεχν. γενικότερα και του 
∆ιαδικτύου ειδικότερα στην τάξη, παρατηρείται ακόµα αρνητικότερη στάση. ∆ηλαδή, οι έµπειροι -στη χρήση 
του ∆ιαδικτύου- µαθητές, βρίσκουν ενδιαφέροντα πράγµατα στο Internet (Εικ.4.) αλλά δεν θεωρούν ότι το µέσο 
αυτό µπορεί να τους βοθήσει να πάρουν καλύτερους βαθµούς στο σχολείο. Ένα συµπέρασµα που µπορεί να 
αποδοθεί κύρια στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα που δεν επιτρέπει την ένταξη καινοτόµων διαθεµατικών 
προσεγγίσεων στην σχολική πρακτική. 
- Ενδιαφέρον των µαθητών για τις θετικές επιστήµες 
Ένα άλλο θετικό αποτέλεσµα αφορά στο γνωστικό αντικείµενο (περιβαλλοντική εκπαίδευση) και το γενικότερο 
ενδιαφέρον των µαθητών για τις θετικές επιστήµες (Εικ 6). Και τα δύο αυτά είναι σηµαντικά, ιδιαίτερα δε το 
δεύτερο, γνωρίζοντας την - διαπιστωµένη από πολλές έρευνες - αντιστρόφως ανάλογη πορεία του 
ενδιαφέροντος των µαθητών για τις θετικές επιστήµες όσο ανεβαίνουµε στις σχολικές βαθµίδες [9]. 
 
-Ενίσχυση επικοινωνίας µεταξύ µαθητών 
Τέλος, δύο ακόµα θετικά συµπεράσµατα του προγράµµατος e-Hermes αφορούν στην ενίσχυση της επικοινωνίας 
µεταξύ των µαθητών – παράγοντας ιδιαίτερα σηµαντικός για την επιδιωκόµενη συνεργατική µάθηση- και για 
την εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  

  
Εικ. 7: Γνωστικό αντικείµενο Εικ.8: Γνώσεις στις φυσικές επιστήµες 

Η γραφική παράσταση της Εικ. 7 συγκρίνει τις επισκέψεις των µαθητών στο «κοινωνικό» (µωβ χρώµα) και στο 
«επιστηµονικό» (γαλάζιο χρώµα) Βulletin Βoard κατά τη διάρκεια του εφαρµογής του προγράµµατος. Ενώ στην 
αρχή του προγράµµατος το πλήθος των µηνυµάτων που αντάλλαξαν οι µαθητές στο «κοινωνικό-S2» Βulletin 
Βoard υπερίσχυσε του «επιστηµονικού-S1», µετά την εισαγωγή του τηλεδιάσκεψης και της «επιστηµονικής 
ερώτησης του µήνα» προς τους µαθητές η κατάσταση αντιστράφηκε. 

Αξιολόγηση του προγράµµατος YouRΑ  
Η αξιολόγηση του προγράµµατος YouRa εντοπίστηκε στα εξής πεδία: 
- Εµπέδωση του γνωστικού αντικειµένου. 
Στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που αφορούσαν το γνωστικό αντικείµενο (γενικότερα τις φυσικές 
επιστήµες) τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά (Εικ. 8). Παρατηρείται αύξηση των ορθών απαντήσεων και 
στις δύο οµάδες, µε µεγαλύτερη όµως εκείνης της οµάδας πειραµατισµού. 
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Εικ. 9: Πειραµατική διαδικασία Εικ. 10: Εργασία σε οµάδες 

 
-Εξοικείωση µε την πειραµατική πρακτική 
Μάλιστα, ενώ στην οµάδα ελέγχου το ποσοστό των σωστών απαντήσεων παραµένει σταθερό ή µειώνεται, στην 
οµάδα πειραµατισµού αυξάνεται (Εικ. 9). To αποτέλεσµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι η εξοικείωση µε 
την πειραµατική πρακτική ήταν ένας από τους κύριους στόχους του προγράµµατος. 
-Εξοικείωση µε τη χρήση των γραφικών παραστάσεων 
Οι µαθητές της οµάδας πειραµατισµού ερµήνευσαν ορθότερα τις γραφικές παραστάσεις του ερωτηµατολογίου 
σε σχέση µε αυτούς της οµάδας ελέγχου, κάτι που αποτελούσε βασικό στόχο του προγράµµατος. 
- Συνεργατική µάθηση 
Η συνεργασία ως παράγοντας που διευκολύνει τη µάθηση, δεν επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης, αν σταθεί κανείς στη µορφή της γραφικής παράστασης της εικόνας 10.  
Στη χαρακτηριστική ερώτηση «αν πιστεύεις ότι είναι ευκολότερο να κατανοήσεις ένα ζήτηµα 
όταν εργάζεσαι σε οµάδες» οι µαθητές που συµµετείχαν σε ένα πρόγραµµα συνεργατικής 
µάθησης προτίµησαν την ατοµική εργασία από τη συνεργασία. Βέβαια, εδώ αξίζει να 
σηµειωθεί το ήδη πολύ υψηλό ποσοστό των µαθητών και των δύο οµάδων που υποστηρίζουν 
τη συνεργατική µάθηση πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. Το υψηλό αυτό 
ποσοστό µεταβάλλεται πολύ λίγο (αρνητικά, βέβαια, για την οµάδα πειραµατισµού και θετικά 
για την οµάδα ελέγχου).  
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