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Περίληψη: Η αναγκαιότητα διδασκαλίας εργαστηριακών µαθηµάτων σε προγράµµατα Ανοιχτής εξ’ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης έχει οδηγήσει κατά καιρούς στην δηµιουργία ειδικών προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν 
την δυνατότητα να προσοµοιώνουν τα πραγµατικά εργαστήρια. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν και στην Ελλάδα προτάσεις για 
χρήση τέτοιων ειδικών προγραµµάτων του εµπορίου σε σπουδές Ανοιχτής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που αφορούν 
τµήµατα Θετικής και Μηχανολογικής κατεύθυνσης και ειδικότερα σε θέµατα που αφορούν διδασκαλία εργαστηριακών 
ασκήσεων ειδικών µαθηµάτων όπως η Ηλεκτρονική Φυσική και τα Ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζεται η κωδικοποίηση τέτοιων ασκήσεων καθώς και αποτελέσµατα της δοκιµαστικής χρήσης τους σε φοιτητές που 
ακολουθούν τα καθιερωµένα προγράµµατα σπουδών σε ελληνικά ΑΕΙ. Ελέγχεται ο τρόπος διδασκαλίας συγκεκριµένων 
θεµάτων, παρουσιάζονται οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την διδασκαλία και οι παρατηρήσεις 
των φοιτητών. Τέλος, γίνεται µια συγκριτική παρουσίαση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους φοιτητές σε σχέση µε 
αυτές που αποκτήθηκαν από την σύγχρονη εξάσκηση σε πραγµατικές εργαστηριακές ασκήσεις. Τα παραπάνω αξιοποιούνται 
µε πρόταση για την διαµόρφωση ενός προσχεδίου προγράµµατος εκπαίδευσης για φοιτητές που θα ήθελαν να ακολουθήσουν 
σπουδές Ανοιχτής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε θεµατικές περιοχές που περιλαµβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις 
ηλεκτρονικής και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Ανοιχτή εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, προσοµοιώσεις εργαστηρίων, Ηλεκτρονική Φυσική. 
 
Abstract: Distance learning teaching of laboratory based subjects has been discussed thoroughly during the last five years 
with respect to the exercise simulations. Recent proposals regarding teaching of electronics laboratories using commercial 
available software have been endorsed in a trial teaching exercise in Greek University. In the present paper, we present the 
first results of a survey contacted on students of Science and Engineering who were subjected to simulation teaching of 
electronics laboratories. A variety of programs were used and evaluation of both their suitability as well as their potential 
applications were considered. The issues under examination were laboratory exercises on Physical Electronics and Circuits 
analysis. In the present article, a particular application is presented, concerning the transformation of classical exercises into 
simulated ones and their application on student classes following classical curriculums. An evaluation procedure took place 
regarding the knowledge offered and the student’s correspondence. The student’s reaction to the way problems were 
approached and their questions are also under consideration. The above task resulted in the formation of a proposed 
curriculum for distance learning students wishing to take courses containing laboratory exercises on physical electronics and 
circuits. 
 

Εισαγωγή 
Η εισαγωγή της Ανοιχτής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ανώτατη Παιδεία τα τελευταία χρόνια 
έχει δηµιουργήσει την αναγκαιότητα εξέτασης του τρόπου διδασκαλίας ορισµένων µαθηµάτων, κυρίως στους 
τοµείς των Θετικών Επιστηµών και των Επιστηµών Μηχανικού, που απαιτούν την εξάσκηση των φοιτητών σε 
εργαστηριακούς χώρους. Αναφέρονται ειδικότερα η διδασκαλία της Φυσικής, της Χηµείας αλλά και ειδικών 
µαθηµάτων όπως η Ηλεκτρονική, η Ανάλυση Κυκλωµάτων και η Φασµατοσκοπία, στα οποία η εξάσκηση των 
φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις θεωρείται αναγκαία. Ειδικότερα, για τα µαθήµατα της Ηλεκτρονικής 
Φυσικής και της Ανάλυσης Κυκλωµάτων, η φύση τους είναι τέτοια που απαιτεί τόσο την διδασκαλία 
θεωρητικών θεµάτων µέσω διαλέξεων όσο και την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων από τους 
εκπαιδευόµενους φοιτητές. Τα µαθήµατα αυτά είναι βασικά µαθήµατα των Τµηµάτων Φυσικής όλης της χώρας, 
των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Μηχανολόγων Μηχανικών. 
Επιπλέον αποτελούν και τον κορµό κύριων µαθηµάτων σχολών ΤΕΙ ενώ είναι επιλεγόµενα µαθήµατα σε 
Τµήµατα ΑΕΙ µε κατευθύνσεις Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, στα 
διαµορφούµενα προγράµµατα σπουδών της Ανοιχτής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στους παραπάνω τοµείς, θα 
αποτελούν µέρος των προγραµµάτων σπουδών και προκύπτει η αναγκαιότητα διερεύνησης του τρόπου 
διδασκαλίας των.  
Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι και το σπουδαιότερο µέρος της διδασκαλίας, καθότι είναι σχεδόν αδύνατο να 
µεταδοθούν όλες οι έννοιες σωστά και να αφοµοιωθούν από τους φοιτητές χωρίς αυτοί να έχουν σχεδιάσει ή 
κατασκευάσει ένα Ηλεκτρονικό Κύκλωµα και να το θέσουν σε λειτουργία. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης εξ’ 
αποστάσεως η πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων µε το συµβατικό τρόπο είναι ανεπιθύµητη. 
Προκύπτει λοιπόν η αναγκαιότητα της διερεύνησης εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης των εργαστηριακών 
ασκήσεων µε µέθοδο κατάλληλη για την διδασκαλία εξ’ αποστάσεως. Σε προηγούµενες εργασίες (1,2) έχει 
παρουσιαστεί η πρόταση για χρήση συγκεκριµένου προγράµµατος και είχαν δοθεί οι αρχικές εκτιµήσεις 
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σχετικά. Συγκεκριµένα, είχε προταθεί η χρήση του προγράµµατος Electronics Workbench 5.1 (EW51), ενός 
ευρύτατα χρησιµοποιούµενου προγράµµατος στο εξωτερικό(3,4) για παρόµοιους σκοπούς και είχαν παρουσιαστεί 
ορισµένες ασκήσεις και εφαρµογές σχεδιασµένες για φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ.  
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη πρόταση για την δυνατότητα διδασκαλίας του 
µαθήµατος τόσο της Ηλεκτρονικής Φυσικής όσο και της Ανάλυσης Κυκλωµάτων, µε χρήση προγραµµάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που κυκλοφορούν στο εµπόριο για χρήση σε εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως σε 
ερευνητικούς σκοπούς.  

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενες εργασίες, η χρήση των προγραµµάτων προσοµοίωσης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ξεκίνησε από ερευνητικά εργαστήρια Ηλεκτρονικής τα οποία χρησιµοποίησαν τους 
αλγόριθµους επεξεργασίας κυκλωµάτων στην µετάδοση γνώσεων αρχικά σε µεταπτυχιακούς φοιτητές που 
ξεκινούσαν την διδακτορική τους διατριβή. Στην συνέχεια τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνταν για 
ερευνητικούς σκοπούς αξιολογήθηκαν από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και µετατράπηκαν σε εργαλεία 
µετάδοσης γνώσης σε νέους φοιτητές, αρχικά σε Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (π.χ. παν/µια Berkeley, 
MIT), και αργότερα και σε τµήµατα Φυσικής και Πληροφορικής (π.χ. παν/µια Cambridge, Open Univ.). Η 
εξέλιξη αυτή οδήγησε στην δηµιουργία προγραµµάτων του εµπορίου που πλέον χρησιµοποιούνται ευρύτατα µε 
κυριότερα το προγράµµατα Electronics WorkBench Versions 5.0 & 6.0 (EWB 5) και Microsim PSpice, σήµερα 
µέρος του πακέτου Electronic Design Automation Orcad version 9.0. 

Η λειτουργία του Electronics Workbench βασίζεται στο γεγονός ότι µπορεί να απεικονίσει τα εργαστηριακά 
όργανα και τις υπό µελέτη διατάξεις που υπάρχουν στον κλασικό εργαστηριακό πάγκο, σε ένα ειδικά 
διαµορφωµένο υπολογιστικό περιβάλλον(3,4). Το περιβάλλον αυτό είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη και 
εκµεταλλεύεται τις συνήθεις λειτουργίες των Windows. Αντίστοιχες παρατηρήσεις ισχύουν και για το Microsim 
PSpice. Προαπαιτούµενο της χρήσης του προγράµµατος EWB 5 είναι η εκµάθηση του τρόπου σχεδίασης ενός 
κυκλώµατος σύµφωνα µε τους κανόνες και τις απαιτήσεις του. Ο χρόνος που απαιτείται είναι συγκρίσιµος µε 
τον αντίστοιχο που απαιτείται για την εκµάθηση του χειρισµού των βασικών οργάνων ενός συµβατικού 
εργαστηρίου.  

Σε προηγούµενη εργασία(1) παρουσιάστηκαν οι αρχικές ιδέες σχετικά µε την χρήση του συγκεκριµένου 
προγράµµατος στην διδασκαλία του µαθήµατος της Ηλεκτρονικής στην Ανοιχτή και εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευση. Παρουσιάστηκε συγκεκριµένα η δηµιουργία ενός "εικονικού εργαστηρίου" κατάλληλου να 
αντικαταστήσει εν πολλοίς ένα συµβατικό στην ανοικτή και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται νέα στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη αυτής της ιδέας, η οποία και 
επεκτείνεται µε βάση τα όσα παρατηρήθηκαν κατά την δοκιµαστική διδασκαλία του µαθήµατος της 
ηλεκτρονικής σε τµήµατα ελληνικών ΑΕΙ, τόσο µε χρήση του προγράµµατος EW51, όσο και µε χρήση από 
ορισµένους µόνο φοιτητές ενός ειδικότερου προγράµµατος ειδικά σχεδιασµένου για εφαρµογές ερευνητικού 
χαρακτήρα σε περιβάλλον ελέγχου από απόσταση. Το δεύτερο αυτό πρόγραµµα είναι το LabView 6.0 της 
εταιρίας National Instruments που χρησιµοποιείται ευρύτατα σε ερευνητικά εργαστήρια για τον έλεγχο 
επιστηµονικών οργάνων από απόσταση.  
Μελετήθηκε η δυνατότητα ενσωµάτωσης εφαρµογών σε συγκεκριµένες ασκήσεις που κρίνονται αναγκαίες για 
την απόκτηση βασικών και απολύτως απαραίτητων γνώσεων (π.χ. απλοί ενισχυτές µε τρανζίστορ) καθώς και η 
συµβατότητα των προγραµµάτων για χρήση σε ενιαίο και αυτοτελές εργαστηριακό περιβάλλον.  
Εξετάσθηκαν και παρουσιάζονται οι αντιδράσεις των εκπαιδευόµενων φοιτητών και γίνεται µια σύγκριση µε τις 
γνώσεις που απέκτησαν από την παράλληλη διδασκαλία µε τον συµβατικό τρόπο σε εργαστηριακούς χώρους.  

∆ιάρθρωση µαθήµατος, διδασκαλία και µεθοδολογία αξιολόγησης. 
Η ύλη του συγκεκριµένου µαθήµατος στα πλείστα όσα από τα προαναφερθείσα τµήµατα περιλαµβάνει τόσο 
γενικά και απαραίτητα θέµατα κοινά για όλους (π.χ. ηλεκτρονικές δίοδοι) όσο και ειδικά θέµατα που 
αναφέρονται στην ειδικότερη κατεύθυνση του Τµήµατος( π.χ. Φυσική Ηµιαγωγών για τους Φυσικούς, 
Επεξεργασία Σήµατος για τους Ηλεκτρονικούς κλπ). Στην διδασκαλία εξ' αποστάσεως ο διδάσκων θα πρέπει να 
αξιολογήσει ποια από τα σηµεία του µαθήµατος θα επιλεγούν για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων 
και ποια όχι. Το µεγάλο πλεονέκτηµα που έχει ο διδάσκων στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι οι 
εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση προγράµµατος προσοµοίωσης δεν έχουν περιορισµούς ύλης λόγω απουσίας 
οργάνων εργαστηρίου, πράγµα πολύ συνηθισµένο σε ένα συµβατικό εργαστήριο.  
Ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι η αξιολόγηση των παρεχόµενων γνώσεων σε σχέση µε τις γνώσεις που 
αποκτούνται από φοιτητές που παρακολούθησαν ένα συµβατικό εργαστήριο. Ένα άλλο πρόβληµα που 
παρουσιάζεται έχει να κάνει µε τον τρόπο εξέτασης και συγκεκριµένα µε τον τρόπο ελέγχου της 
πραγµατοποίησης της άσκησης σε πραγµατικό χρόνο (real time).  
Τεχνικά προβλήµατα όπως η χρήση του Η/Υ και η παροχή του υλικού διδασκαλίας θεωρούνται ότι έχουν λυθεί 
από την διαδικασία συµµετοχής του φοιτητή σε πρόγραµµα σπουδών ενός οργανωµένου Ιδρύµατος που παρέχει 
ανοικτή και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (π.χ. ΕΑΠ).  
Ο τρόπος διδασκαλίας όπως έχει περιγραφεί και προηγουµένως(1) γίνεται µέσω αποστολής µηνύµατος 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους φοιτητές. Στο κείµενο που στέλνει ο εκπαιδευτής αναλύονται τόσο η άσκηση 
όσο και θεωρητικές παράµετροι που σχετίζονται µε αυτήν. Η προετοιµασία γίνεται από τους φοιτητές είτε 
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ατοµικά, είτε κατά οµάδες που συνεργάζονται µέσω της επικοινωνίας των Η/Υ των φοιτητών. Οι φοιτητές 
πραγµατοποιούν την υπό εκτέλεση άσκηση µε χρήση του προγράµµατος προσοµοίωσης και ελέγχουν τα 
αποτελέσµατά τους. Τέλος, συγγράφουν ένα σύντοµο κείµενο και µαζί µε τα αρχεία που δηµιουργήθηκαν από 
το πρόγραµµα προσοµοίωσης το αποστέλλουν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον εκπαιδευτή. Αυτός αξιολογεί 
την εργασία συνολικά και στέλνει τις παρατηρήσεις του στους φοιτητές.  
Ο τρόπος αυτός χρησιµοποιήθηκε τα δύο προηγούµενα χρόνια για την εξαγωγή συµπερασµάτων σε φοιτητές 
δύο τµηµάτων ελληνικών ΑΕΙ (Τµήµα Φυσικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & 
Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πατρών), τόσο µε την µορφή ανάθεσης εργασιών, όσο και µε την ταυτόχρονη 
διδασκαλία συµβατικού και εικονικού τρόπου.  
Εφαρµόστηκε πειραµατικά η διδασκαλία του µαθήµατος κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου σε 
φοιτητές που βρίσκονταν στην Κύπρο και µάλιστα για την τελική εξέτασή τους έγινε χρήση µεθόδων 
επικοινωνίας real time µε χρήση ενός ειδικότερου προγράµµατος ειδικά σχεδιασµένου για εφαρµογές 
ερευνητικού χαρακτήρα σε περιβάλλον ελέγχου από απόσταση. Το πρόγραµµα αυτό είναι το LabView 6.0 της 
εταιρίας National Instruments που χρησιµοποιείται ευρύτατα σε ερευνητικά εργαστήρια για τον έλεγχο 
επιστηµονικών οργάνων από απόσταση.  
Σε αρκετούς φοιτητές µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια ενώ για όλους αξιολογήθηκαν οι σχετικές επιδόσεις τους 
ανάλογα µε το εάν είχαν παρακολουθήσει συµβατική διδασκαλία, εικονική ή συνδυασµό τους. Τα 
αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης παρατίθενται παρακάτω, µαζί µε τα σχετικά συµπεράσµατα. Επίσης 
αξιολογήθηκαν και προηγούµενα συµπεράσµατα από την διδασκαλία σε τµήµα ελληνικού ΤΕΙ (Τµήµα 
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ΤΕΙ Ηπείρου) όπου έγινε εκτεταµένη χρήση του προγράµµατος για 4 
διδακτικά εξάµηνα.  
Ειδικότερα αναφέρεται η περίπτωση φοιτητών του Β εξαµήνου του Τµήµατος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής του 
Π.Π. οι οποίοι πραγµατοποίησαν εργασία µε αντικείµενο την µετατροπή συµβατικών ασκήσεων σε εικονικές 
και όταν βρίσκονταν στο ∆ εξάµηνο παρακολούθησαν τα εργαστήρια ενός σχετικού πιο προχωρηµένου 
µαθήµατος (Ψηφιακά Ηλεκτρονικά) µε µεγαλύτερη ευκολία από τους συµφοιτητές τους που δεν είχαν αναλάβει 
τέτοια εργασία γεγονός που αντανακλάται και στην τελική βαθµολογία.  
Επίσης στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος που διδάχθηκε στο Γ εξάµηνο, επιβεβαιώθηκε το συµπέρασµα 
προηγούµενης εργασίας, ότι η εικόνα της διδαχθείσας ύλης που απέκτησαν κατά την εκπαίδευσή τους στο 
εικονικό εργαστήριο βοήθησε σηµαντικά στην εξοικείωση τους µε τα όργανα του συµβατικού εργαστηρίου, µε 
αποτέλεσµα τη σαφή ευκολία µε την οποία περάτωσαν εργασίες που τους δόθηκαν στη συνέχεια σε αυτό. 
Σε σχετικά ερωτηµατολόγια που τους δόθηκαν απάντησαν ότι η διδασκαλία µε το πρόγραµµα EW5 ήταν η 
κύρια αιτία της διαφοροποίησης αυτής. Τονίζεται εδώ το γεγονός ότι η συµµετοχή ήταν εθελοντική καθότι 
τέτοιος τρόπος διδασκαλίας δεν είναι ακόµη καθιερωµένος στα ελληνικά ΑΕΙ.  
Επίσης σε φοιτητές του τρέχοντος εξαµήνου του ιδίου τµήµατος ζητήθηκε η κατασκευή αλγορίθµων σε απλή 
µορφή που να προσοµοιάζουν κύκλωµα µε χρήση του προγράµµατος Pspice κάτι που γίνεται στα πλαίσια της 
παρούσας έρευνας για πρώτη φορά, ενώ έχει εισαχθεί στην διδασκαλία του µαθήµατος στις ΗΠΑ τόσο στην 
συµβατική τάξη όσο και πειραµατικά στην εικονική. Η αξιολόγηση αυτής της περίπτωσης θα γίνει στο µέλλον 
καθότι δεν έχουν ακόµη διδαχθεί το εργαστηριακό µέρος για να γίνει και σύγκριση µε τα υπάρχοντα στοιχεία.  
Το σηµαντικότερο µέρος όµως της παρούσας αξιολόγησης αποτελεί το γεγονός της πειραµατικής διδασκαλίας 
σε φοιτητές που βρίσκονταν στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, οµάδα 9 Κυπρίων φοιτητών, οι οποίοι ήταν φοιτητές 
"επί πτυχίω" και όφειλαν την εξέταση του µαθήµατος, δέχθηκαν να ενταχθούν σε οµάδα εργασίας η οποία θα 
είχε ως αντικείµενο τα παρακάτω: 
 
α) Θα δηµιουργούσε ένα κανάλι επικοινωνίας διδάσκοντα-διδασκοµένων µε ηλεκτρονικό (ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου) και εναλλακτικά µε συµβατικό τρόπο (κανονικό ταχυδροµείο).  
β) Θα µάθαινε µετά από υποδείξεις του διδάσκοντα την χρήση του προγράµµατος EW5(3,4).  
γ) Θα πραγµατοποιούσε σειρά ασκήσεων Ηλεκτρονικής µετά από υποδείξεις του διδάσκοντα και µετά την 

αποστολή σε αυτούς της σχετικής θεωρίας µε την µορφή σηµειώσεων, βιβλιογραφίας κλπ. 
δ) Θα λάβαινε µέρος σε διαδικασία αξιολόγησης µε δυνατότητα επικοινωνίας πραγµατικού χρόνου (real time).  
Θα πρέπει να τονιστεί εδώ το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι φοιτητές λόγω του ότι είναι "επί πτυχίω" σε ένα 
Τµήµα Μηχανικών Η/Υ έχουν κατά κανόνα πολύ µεγάλη εξοικείωση µε τα σύγχρονα µέσα επικοινωνιών και 
∆ιαδικτύου, κάνοντας µια τέτοια πειραµατική διαδικασία ευκολότερη. Όµως ένα τέτοιο γεγονός θα πρέπει να 
αποτελέσει και θέµα συζήτησης όσον αφορά τις παρόµοιες γνώσεις που θα διαθέτουν ή όχι οι µελλοντικοί 
φοιτητές ενός οργανισµού ΑεξΑΕ στην Ελλάδα όπως το ΕΑΠ.  

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την αξιολόγηση ήταν η παρακάτω: 
Α) ∆όθηκαν στους φοιτητές που παρακολούθησαν την υπό αξιολόγηση διαδικασία οι ίδιες ερωτήσεις που 

δόθηκαν και σε αυτούς που παρακολούθησαν την συµβατική. 
Β) Ζητήθηκε και από τις δύο οµάδες φοιτητών να παρουσιάσουν τις τελικές απαντήσεις µε τον ίδιο 

καθορισµένο τρόπο έτσι ώστε να είναι εφικτή µια απευθείας σύγκριση. 
Γ) Στην βαθµολόγηση των γραπτών δόθηκε το ίδιο βάρος και στις δυο κατηγορίες. 
∆) ∆όθηκαν οι ίδιες διευκρινήσεις, προτάθηκαν κοινές υποδείξεις. 
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Κατόπιν, τα γραπτά διορθώθηκαν και η βαθµολογία που προέκυψε αναλύθηκε στατιστικά. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιµοποιήθηκε απλή µαθηµατική Στατιστική. Φυσικά το δείγµα των µόνο 9 φοιτητών που έκαναν χρήση της 
εξ' αποστάσεως µεθόδου δεν είναι αριθµητικά ικανό να συγκριθεί µε αυτό των "συµβατικών" φοιτητών, αλλά 
σηµειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε κάτι παρόµοιο και η όλη διαδικασία είναι σε αρχικό 
στάδιο. Επίσης στην αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψιν και τα δεδοµένα από την διδασκαλία στο Τµήµα 
Τηλεπληροφορικής & ∆ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου όπου συµµετείχαν 135 σπουδαστές καθώς και δεδοµένα από 
το Τµήµα Φυσικής του Παν/µιου Ιωαννίνων σε δείγµα 18 φοιτητών. Για την εξαγωγή των συµπερασµάτων, τα 
δεδοµένα που ελήφθησαν υπόψιν ήταν: α) Η ορθότητα του τρόπου ανάλυσης των αποτελεσµάτων µε δεδοµένη 
την προσέγγιση µέσω του νέου τρόπου διδασκαλίας β) Η πληρότητα και σαφήνεια των απαντήσεων γ) Η 
δυνατότητα αξιολόγησης ορισµένων αποτελεσµάτων σε σχέση µε τα δεδοµένα της άσκησης (συσχετισµός).  
Στα παραπάνω ελήφθη υπόψιν ότι οι χρήστες Η/Υ έχουν δυνατότητα "δοκιµής" απαντήσεων, κάτι που δεν 
υφίσταται για όσους παρακολουθούν συµβατική άσκηση. 

 
Τα αποτελέσµατα από αυτήν την διαδικασία µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 
1. Οι φοιτητές πολύ εύκολα εξοικειώθηκαν µε τον τρόπο διδασκαλίας και επικοινωνίας. 
2. Η ανταπόκρισή τους στα ζητούµενα ήταν σχεδόν άµεση, προσεγµένη και µε πλήρη µορφή. 
3. Οι δυσκολίες εντοπίστηκαν στο αντικείµενο του µαθήµατος και όχι στον τρόπο διδασκαλίας.  
4. Οι γνώσεις που απέκτησαν ήταν ισοδύναµες µε αυτές των συναδέλφων τους που παρακολούθησαν το 

µάθηµα συµβατικά, αλλά υπήρξαν κενά στην κατανόηση θεωρητικών εννοιών που χρειάζονται άµεση 
προσωπική επαφή.  

5. Η βαθµολογία τους στην τελική αξιολόγηση κυµάνθηκε από 5 έως 8 µε πλειοψηφία του 6, κάτι που είναι 
και ο µέσος όρος στο συµβατικό µάθηµα, δεν επιτεύχθηκε όµως 9 ή 10, κάτι το οποίο συνέβη µε τους 
συναδέλφους τους που παρακολούθησαν τις συµβατικές παραδόσεις. 

Συµπερασµατικά, η παραπάνω διαδικασία παρότι εφαρµόστηκε πειραµατικά για πρώτη φορά, έδωσε ορισµένα 
χρήσιµα στοιχεία που µπορούν και πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση της διδασκαλίας του µαθήµατος 
µε τον τρόπο που περιγράφηκε.  

Συµπεράσµατα και προτάσεις 
Ένα βασικό συµπέρασµα ήταν η επαλήθευση των όσων αρχικά είχαν διαπιστωθεί και αναφερθεί σε 
προηγούµενες εργασίες (1,2) όσο και η δυνατότητα ποσοτικοποίησης τους και επέκτασής τους λόγω της 
εισαγωγής του νέου στοιχείου, δηλαδή της δοκιµής διδασκαλίας σε φοιτητές που βρίσκονταν σε απόσταση 
(Κύπρο). Το κυριότερο συµπέρασµα που επαληθεύτηκε από τα αρχικά διαπιστωµένα(1,2) ήταν ότι χρειάστηκε να 
διαφοροποιηθεί τόσο η ύλη όσο και ο τρόπος διδασκαλίας-παρουσίασης ορισµένων ασκήσεων όταν γίνεται 
χρήση του εικονικού εργαστηρίου σε σχέση µε το συµβατικό. Επιπλέον, λόγω του πλεονεκτήµατος της µη 
έλλειψης οργάνων στο εικονικό εργαστήριο έγιναν ασκήσεις που δεν µπορούσαν να γίνουν στο πραγµατικό 
εργαστήριο.  
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, οι φοιτητές που παρακολούθησαν εικονικές ασκήσεις κατανόησαν πολύ 
καλύτερα πολλές έννοιες που δυσκόλεψαν αυτούς που παρακολούθησαν το συµβατικό εργαστήριο. Μάλιστα, η 
πληρέστερη σειρά εργαστηριακών ασκήσεων στην οποία εξασκήθηκαν οι φοιτητές και µε πολλές επιλογές ανά 
άσκηση, τους έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ευκολότερα τα µαθήµατα των εποµένων εξαµήνων που 
προϋποθέτουν την βασική γνώση του µαθήµατος της Ηλεκτρονικής όπως αναφέρεται και σε προηγούµενη 
παράγραφο. Η καλύτερη απόδειξη των παρακάτω είναι οι επιδόσεις των φοιτητών που παρακολούθησαν το 
πρόγραµµα του "εικονικού" εργαστηρίου, που αντανακλάται και στην βαθµολογία τους. Επίσης δόθηκαν στους 
φοιτητές ερωτηµατολόγια που αφορούσαν τόσο την κατανόηση της ύλης όσο και τον τρόπο διδασκαλίας. Οι 
απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ενθαρρυντικές για την συνέχιση και συνεχή βελτίωση της διαδικασίας. Τα θετικά 
σχόλια ξεπέρασαν το 85% ενώ αρνητικές παρατηρήσεις όπως σχετικά µε την έλλειψη προσωπικής επαφής και 
της κατανόησης ορισµένων εννοιών λαµβάνονται υπόψιν στην βελτίωση της διαδικασίας το µέλλον. 
Τα δεδοµένα και τα συµπεράσµατα από την παραπάνω εφαρµογή, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
διαµόρφωση µιας πρότασης σχετικά µε τον τρόπο διδασκαλίας του εργαστηριακού µέρους των µαθηµάτων αλλά 
και ενίσχυσης της διδασκαλίας µέσω διάλεξης µε ηλεκτρονικό τρόπο λαµβάνοντας υπόψιν τις σύγχρονες τάσεις 
στην ΑεξΑΕ (5).  
Η πρόταση αυτή περιλαµβάνει την καταρχήν δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος από τους 
διδάσκοντες τα σχετικά µαθήµατα στα διάφορα τµήµατα των ΑΕΙ, µε σκοπό τον προσδιορισµό των αναγκαίων 
και εντελώς απαραίτητων γνώσεων που πρέπει να λάβει ένας φοιτητής από την διδασκαλία µέσω ενός 
προγράµµατος προσοµοίωσης. Οι παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι: α) Το γεγονός ότι το 
συµβατικό εργαστήριο δεν αντικαθιστά την "πραγµατική" εικόνα που δίνει το συµβατικό, β) το γεγονός ότι η 
επαγγελµατική προοπτική των αποφοίτων ενός προγράµµατος ΑεξΑΕ θα πρέπει να περιέχει και "πραγµατική" 
γνώση των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στην Ηλεκτρονική γ) η έλλειψη προσωπικής επαφής 
διδάσκοντα-διδασκοµένου στην ΑεξΑΕ που σε ένα τέτοιο αντικείµενο δεν βοηθάει στην κατανόηση λεπτών 
εννοιών.  
Η προσεκτική διαφοροποίηση από τον συµβατικό τρόπο διδασκαλίας πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου για να 
ληφθούν υπόψιν και παιδαγωγικές παράµετροι οι οποίες και θα παίξουν τον κύριο ρόλο στην τελική 
διαµόρφωση µιας τέτοιας πρότασης. 
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Τα όσα παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία µπορούν να αποτελέσουν µερικά χρήσιµα δεδοµένα για κάτι 
τέτοιο, σε συνδυασµό µε πρόσφατες ανακοινώσεις (1,2). 
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