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Πεπίλητη 

Οη αικαηψδεηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ άκεζν αληίθηππν 

θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεδηαζκνί ελζσκαηψλνπλ ηηο δχν βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο 

κνξθέο: ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα θαη ηελ 

ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning).Απνηέιεζκα είλαη έλα 

πβξηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν αμηνπνηεί ηηο 

Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τα πςεινχ αθαδεκατθνχ επηπέδνπ 

πεξηβάιινληα ησλ νπνίσλ θνηλή ζπληζηψζα είλαη ε αλνηρηή 

θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζε, πξνζθέξνπλ απηνλνκία, θαζψο νη 

πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν δελ πθίζηαληαη Η ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θαζίζηαηαη 

εχθνιε θαη ε εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε ηα ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο (virtual learning environments) 

ζεξαπεχεη ην έιιεηκκα δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξεο πξννπηηθέο 

απνθαηάζηαζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. 

 

Σην πιαίζην απηήο ηεο ηάζεο ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ 

Α.Π.Θ. παξέρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηέηνηνπ ηχπνπ 

εθπαηδεπηηθέο ςεθηαθέο ιεηηνπξγίεο (coursepacks) ζηα κέιε 

ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Τν Blackboard απνηειεί ην 

θαηεμνρήλ παξάδεηγκα εγθφιπσζεο ηνπ πβξηδηθνχ ηχπνπ 

δηδαζθαιίαο ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή. Τα αθαδεκατθά 

καζήκαηα ππνζηεξίδνληαη ειεθηξνληθά δεκηνπξγψληαο 

αλνηρηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ πξνάγνπλ ηελ ηδέα ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

                                                
* Η Μνλάδα Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ ηνπ Σπζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ 

ΑΠΘ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ “Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Σπζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ 

Α.Π.Θ. - Γ΄ΚΠΣ” ην νπνίν εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν). 
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Αληηθείκελν ηεο εηζήγεζεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηψλ 

ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο πξνο απηφ ζην ζηφρν. Αξρηθά  

εμεηάδεηαη  ην ηζηνξηθφ ηεο αγνξάο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Blackboard. Δπηπξνζζέησο γίλεηαη αλαθνξά 

ζηε ζχζηαζε εηδηθήο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε  πξνθεηκέλνπ ε αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα λα γλσξίζεη ηηο λέεο ςεθηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα ηηο 

αμηνπνηήζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλαιχνληαη επίζεο 

ζέκαηα φπσο ε ππνδνρή θαη αληαπφθξηζε ησλ ρξεζηψλ, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

ζπλεξγαζία θαη ε αλάδεημε άιισλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο 

κέζσ ηνπ Blackboard. Η εηζήγεζε θαηαιήγεη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεληαεηή ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη κε ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, θαζψο θαη ζηε ζεκεξηλή εηθφλα πνπ απηφ 

παξνπζηάδεη. Οη ηειεπηαίεο επηζεκάλζεηο αθνξνχλ ζηα 

κειινληηθά ζρέδηα ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ησλ πβξηδηθψλ 

απηψλ εθπαηδεπηηθψλ κνξθσκάησλ. 

 

Λέξειρ-κλειδιά : e-learning, ηλεκηπονικά μαθήμαηα, ςβπιδικά 

μαθήμαηα, Blackboard, εκπαιδεςηική διαδικαζία. 

 

 

 

ABSTRACT 

      Over the last years the technological progress and the 

variety of multimedia have created a new frame in education. 

The digital availability of the class material has enabled the 

fulfillment of needs such as distance learning, hybrid 

organization of teaching and has ultimately helped working 

students and people with special educational needs. 

The object of the paper will be the presentation of the actions 

of the Aristotle University of Thessaloniki in order to exploit 

the international tendency towards the function of virtual 

learning environments.  

There will be a special reference to the purchase and 

installation of the program “Blackboard” in the Central Library 

of the University and of the purposes served. 

The process of briefing the academic community regarding the 

benefits deriving from the use of Blackboard and the 

establishment of a special service in the University attending to 

the users’ needs will also be registered.  

We shall analyze issues like the response of the academic 

community, the cooperation with other services, the problems 

that occurred, the repercussions on the learning process, the 

conclusions.    

We outline the recent use of Blackboard and we also illustrate 

statistics.     



Finally, the future plans for reinforcement of the use of e-

learning and for the amplification of its potential are 

mentioned.  

 

Λέξειρ-κλειδιά : e-learning, e-courses, hybrid learning, 

Blackboard, educational procedure. 

 

Ειζαγυγή  

Οη αικαηψδεηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ άκεζν αληίθηππν θαη ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί ελζσκαηψλνπλ ηηο δχν 

βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο κνξθέο: ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα θαη ηελ 

ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning). Απνηέιεζκα είλαη έλα πβξηδηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν αμηνπνηεί ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΤΠΔ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σην πιαίζην ηεο ηάζεο ελζσκάησζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ 

Α.Π.Θ. απνθάζηζε λα ζηεξίμεη απηή ηε ζπλδπαζκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο (πβξηδηθή 

εθπαίδεπζε). Έηζη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. – Γ΄ ΚΠΣ» ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ 

αγνξάζηεθε ην πξφγξακκα Blackboard θαη δεκηνπξγήζεθε ε Μνλάδα Υπνζηήξημεο 

Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ γηα ηε ζηήξημε θαη ηε δηάδνζε ηεο λέαο ππεξεζίαο. 

 

Υβπιδική εκπαίδεςζη  

Ο φξνο πβξηδηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζην ζπλδπαζκφ παξαδνζηαθήο 

δηδαζθαιίαο (on site learning) κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο απφ  απφζηαζε κέζσ 

δηαδηθηχνπ (on line learning) (Hamburg, Cernian & Thij, 2003) 

Ο λένο απηφο ηχπνο εθπαίδεπζεο έξρεηαη λα απαληήζεη ζε πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληψληαη ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φπσο: πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή 

θνηηεηψλ, πεξηνξηζκέλε δηάδξαζε δηδαζθφλησλ – δηδαζθνκέλσλ, πξνβιήκαηα 

κεηαθίλεζεο (απνκαθξπζκέλνη θνηηεηέο, ΑΜΔΑ), δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θνηηεηψλ αιιά 

θαη δηδαζθφλησλ (απφ εξγαδφκελνπο, νηθνγελεηάξρεο, αζζελείο), αλεπάξθεηα 

αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ή επνπηηθψλ κέζσλ κέζα ζε απηέο. Η δπλαηφηεηα λα μεθχγεη 

ην πιηθφ δηδαζθαιίαο απφ ηηο γξαπηέο ζεκεηψζεηο θαη ην έλα θαη κνλαδηθφ 

ζχγγξακκα ζεκαηνδνηεί ηε λέα επνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Η κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκε έξεπλα δείρλεη φηη ε πβξηδηθή εθπαίδεπζε κπνξεί 

λα είλαη ην ίδην ή πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία. Οη θνηηεηέο / ηξηεο ζε πξνγξάκκαηα πβξηδηθήο εθπαίδεπζεο 

επηηπγράλνπλ ηα ίδηα ή θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη επηπιένλ 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη  απφ ηε ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε Garrison 

and Kanuka, 2004) Σε αληίζηνηρε έξεπλα ζην Α.Π.Θ. δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 86% φηη 

ζα επηζπκνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε on line 

δξαζηεξηνηήησλ ζε αληίζεζε κε απηά πνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε ή 

εξγαζηήξην (Γεκεηξηάδεο, Ληψηζηνο, 2005) 

Σηα πιενλεθηήκαηα ηεο πβξηδηθήο εθπαίδεπζεο ζπγθαηαιέγεηαη ε επειημία θαη 

ε πξνζαξκνγή ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ θάζε θνηηεηή, νη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, ε ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο κε πινχην ειεθηξνληθψλ πεγψλ 

(ππεξζπλδέζεηο, ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία θ.ά.), ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, 

ηφζν ησλ δηδαζθφλησλ, φζν θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ. 

Σηα κεηνλεθηήκαηά ηεο σο βαζηθφηεξν αλαθέξεηαη πάληα ε εμνηθείσζε κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ (γλψζε Η/Υ, λεζίδεο) γηα 

ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ γηα 



ηελ πβξηδηθή δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο απαηηείηαη εθ λένπ νξγάλσζε ηεο δνκήο 

ηνπ θαη επαλαζρεδηαζκφο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

Πξνζαξκνγή ζηε λέα κνξθή ηνπ καζήκαηνο απαηηείηαη θαη απφ ηνπο θνηηεηέο / ηξηεο, 

φπσο θαη δηακφξθσζε λένπ ηχπνπ πεηζαξρίαο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ. 

Τν 2002 ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Π.Θ. απνθάζηζε λα δηαζέζεη 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζηα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Δπηιέρζεθε ην Blackboard, 

έλα έηνηκν ζρεδηαζκέλν θαη δνθηκαζκέλν πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε 

εηδηθή ππεξεζία γηα ηελ ζηήξημή ηνπ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε απηήο ηεο λέαο 

πξφηαζεο.  

Τν Blackboard είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηιέρζεθε 

αξρηθά, ηφζν γηα ηελ πιεζψξα ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη θαη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζε πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ απαληψληαη ζην Α.Π.Θ., 

φζν θαη ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ παγθνζκίσο. Η επηινγή ελφο έηνηκνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο έγηλε 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε ππνζηήξημε ζηε ρξήζε ηνπ, ε ζσζηή ζπληήξεζε 

θαη ε ππεχζπλε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ κηαο θαηαμησκέλεο εηαηξείαο. 

 

 

Blackboard 

Η ρξήζε ηνπ Blackboard δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ Α.Π.Θ. λα 

εθνδηάδνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο κε ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο ή αλαιπηηθή 

βηβιηνγξαθία θαη λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη 

νπνηαδήπνηε ψξα ρσξίο λα απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία. 

Η πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα έρεη σο κφλν πξναπαηηνχκελν κηα 

απιή ζχλδεζε ζην internet. Γε ρξεηάδεηαη ζχλδεζε απφ παλεπηζηεκηαθφ πάξνρν, 

φπσο ζε πνιιέο ειεθηξνληθέο πεγέο. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα κπεη σο επηζθέπηεο θαη 

λα δεη πνιιά απφ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη κέζσ Blackboard. Γηα λα 

πξνζηαηεπηνχλ φκσο θαιχηεξα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πιηθνχ ησλ 

καζεκάησλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ. Με άιια 

ιφγηα, ζην Blackboard ηα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα αλνηρηήο 

πξφζβαζεο, γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη θαλελφο είδνπο θσδηθφο, θαη ηα θιεηζηήο 

πξφζβαζεο κφλν γηα πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο. Γηα ηα πξψηα ην κφλν πνπ έρεη λα 

θάλεη θαλείο είλαη λα επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ηεο πιαηθφξκαο θαη λα επηιέμεη 

καζήκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ απφ κηα ιίζηα ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ. Τα καζήκαηα 

αλνηρηήο πξφζβαζεο πξνηηκψληαη θπξίσο απφ θαζεγεηέο πνπ είηε έρνπλ πνιππιεζή 

αθξναηήξηα, νπφηε ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ έθδνζε θσδηθνχ 

πξφζβαζεο είλαη δπζρεξήο, είηε ζέινπλ ην πιηθφ ηνπο λα είλαη πξνζβάζηκν θαη απφ 

θνηηεηέο άιισλ εμακήλσλ ή ηκεκάησλ.  

Σηα θιεηζηήο πξφζβαζεο ην πιηθφ πνπ αλαξηάηαη είλαη πξνζηαηεπκέλν θαη ε 

επηζθεςηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο ειέγμηκε. Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο θσδηθφ πνπ ζα 

ηνπ πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε ηέηνηα θιεηζηά καζήκαηα πξέπεη λα πιεξνί δχν 

πξνυπνζέζεηο: 

1)λα δηαζέηεη ινγαξηαζκφ e-mail απφ θάπνηνλ πάξνρν ηνπ Α.Π.Θ., ψζηε λα 

πηζηνπνηείηαη ε ηδηφηεηά ηνπ σο πξνο ην Ίδξπκα, 

2)λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο, ψζηε εθείλνο λα 

εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε απηφ. 



Η Μνλάδα Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ φζνλ αθνξά  ηηο 

εγγξαθέο ρξεζηψλ έξρεηαη ζε επαθή κφλν κε ηνπο δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ, ψζηε 

λα δηαζθαιίδεη φηη ε εγγξαθή θάπνηνπ ρξήζηε ζε κάζεκα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο 

γίλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θαζεγεηή. Απφ ηνλ δηδάζθνληα αληινχληαη ηα 

ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ (νλνκαηεπψλπκα θαη παλεπηζηεκηαθέο δηεπζχλζεηο e-mail) θαη 

κεηά ηελ έθδνζε θσδηθνχ αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θάζε θνηηεηή πξνζσπηθά. 

Δθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ ησλ καζεκάησλ, ε χπαξμε πηζηνπνηεκέλσλ 

ρξεζηψλ ζην κάζεκα «μεθιεηδψλεη» φια ηα επηθνηλσληαθά εξγαιεία  πνπ πξνζθέξεη 

ε πιαηθφξκα θαη ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο. 

Δλψ ζηα αλνηρηήο πξφζβαζεο καζήκαηα ν επηζθέπηεο κπνξεί κφλν λα δεη ην πιηθφ 

πνπ αλαξηά ν θαζεγεηήο, ζηα θιεηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο καδί ηνπ. 

Η ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηνπ Blackboard δίλεη κεγάιε επειημία ζηε 

κνξθνπνίεζε ελφο καζήκαηνο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη αθφκα πην εχθνια θαη 

απνηειεζκαηηθά νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ ζέηνπλ νη θαζεγεηέο. 

Αιιά θαη σο ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ έρεη ηε δπλαηφηεηα ακέηξεησλ 

παξακεηξνπνηήζεσλ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο, ελδηαθέξνληα 

αθφκα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ θάζε ρξήζηε πξνζσπηθά. 

Ο ρξήζηεο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ πιαηθφξκα, αθνχ θάλεη log in κε ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ, έρεη απφ ηελ πξψηε θηφιαο νζφλε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ρσξίο λα κπεη ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί ζπλνιηθά γηα 

ηα καζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, αιιά θαη γηα ηελ θίλεζε κέζα ζηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα.  

Σηελ νζφλε κπνξνχκε αθφκα λα βξνχκε κηα ζεηξά κηθξψλ παξαζχξσλ 

(ππνζπζηήκαηα) ηα νπνία πξνβάιινπλ είηε θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ εξγαιεία (π.ρ. 

αλαθνηλψζεηο, ππελζπκίζεηο) είηε άιινπ είδνπο εξγαιεία (αξηζκνκεραλή, 

ζεκεησκαηάξην, ιεμηθά, κεηεσξνινγηθέο πξνβιέςεηο) είηε είλαη ζχλδεζκνη γηα άιιεο 

ηζηνζειίδεο (in.gr, New York Times, Google,Time). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη 

απφ κηα ιίζηα 32 ηέηνησλ ππνζπζηεκάησλ απφ ηελ επηινγή Τξνπνπνίεζε 

Πεξηερνκέλνπ πνηα απφ απηά ζα πξνβάιινληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Η 

ιίζηα ησλ ππνζπζηεκάησλ κπνξεί λα εκπινπηηζηεί απφ ηε Μνλάδα Υπνζηήξημεο 

θαζ’ ππφδεημε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π., ψζηε νη επηινγέο λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζε 

εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ αλάινγα κε ην ηκήκα θαη ην επηζηεκνληθφ 

ηνπο πεδίν. 

Πξαθηηθά  ην ζεκαληηθφηεξν ππνζχζηεκα απφ απηά θαη ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά εκθαλίδεηαη ζε θάζε ρξήζηε είλαη ην My Courses. Δδψ πξνβάιινληαη 

ηα καζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν ρξήζηεο είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηδάζθνληα 

είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή θαη θάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν κεηαθέξεηαη ζην 

αληίζηνηρν κάζεκα. 

Δθηφο απφ ηηο παξνπζηαδφκελεο ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο ην ζχζηεκα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη λέσλ tabs ηα νπνία λα είλαη πξνζβάζηκα απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο. Μπνξνχκε έηζη λα 

ζπλδέζνπκε ην Blackboard κε φπνηα άιιε ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζέινπκε 

ρσξίο λα απνκαθξπλζνχκε  απφ ην πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη λα ζπλδέζνπκε ηνλ 

θάζε ρξήζηε κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελφ ηνπ, θαηφπηλ πξνηάζεσλ 

ησλ νηθείσλ ηκεκάησλ. Τέινο, ην Blackboard κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε πνιιά 

πξνγξάκκαηα κε ηε δπλαηφηεηα Building Blocks θαη λα θηινμελήζεη ιεηηνπξγίεο 

φπσο ην on line attendance, who’s on line, scholar, εθδφζεηο Times, αθφκα θαη 

ζχλδεζε κε ην Facebook, απνζηνιή sms ή σξνζθφπην, πνπ θάλνπλ ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο πην ιεηηνπξγηθή γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη πην δηαζθεδαζηηθή γηα ηνπο 

ρξήζηεο.  



Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία καζήκαηνο, ν δηδάζθσλ έρεη κηα πιεζψξα 

επηινγψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ, ηα επηθνηλσληαθά 

εξγαιεία πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη θαη ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηνπ θεληξηθνχ ηζηνχ ηνπ 

καζήκαηνο, ψζηε  λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο αλάγθεο. 

Οη βαζηθέο επηινγέο πνπ πξνηηκνχλ νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο θαη 

απνδεηθλχνληαη ζηελ πξάμε ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθέο είλαη νη εμήο: 

Αλαθνηλψζεηο 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο 

Πιεξνθνξίεο εθπαηδεπηηθψλ 

Έγγξαθα καζήκαηνο 

Δμσηεξηθνί ζχλδεζκνη 

Άξζξα ειεθηξνληθψλ πεγψλ 

Βηβιηνγξαθία 

Τν Blackboard ππνζηεξίδεη θαη κία ζεηξά επηθνηλσληαθψλ εξγαιείσλ γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ καζήκαηνο. Έηζη ζπλαληνχκε ιεηηνπξγίεο φπσο: 

 εζσηεξηθφ e-mail γηα απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ blackboard,  

 ζειίδεο νκάδσλ κε πξνλνκηαθή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ (ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπζηαζεί νκάδεο εξγαζίαο),  

 απνζηνιή εξγαζηψλ ή αξρείσλ ζηνπο δηδάζθνληεο ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηε 

ρσξεηηθφηεηα θαη κε αζθαιέζηεξε θαηαγξαθή εκεξνκελίαο θαη ψξαο 

απνζηνιήο θαη παξαιαβήο,   

 γισζζάξη κε ηελ εηδηθή νξνινγία ηνπ καζήκαηνο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ 

δηδάζθνληα, 

 ειεθηξνληθφ ζεκεησκαηάξην πνπ αληηθαζηζηά ηηο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο 

θαηά ηε κειέηε. 

Δπίζεο ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αλνίμεη forum θαη λα εηζάγεη ζέκαηα ζπδεηήζεσλ 

(threads), ψζηε νη θνηηεηέο λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, λα βαζκνινγεί ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε απηφ ή λα επηηξέπεη λα αμηνινγεί ν έλαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ άιινπ. 

Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα ιεηηνπξγία είλαη ε εηθνληθή ηάμε (virtual classroom), έλα 

εηδηθφ chat room πνπ επηηξέπεη ηελ on-line επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κπνξεί ζε κηθξά αθξναηήξηα λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζην ακθηζέαηξν. Η ιεηηνπξγία είλαη ηδηαίηεξα ρξεζηηθή ζε 

πεξηπηψζεηο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ πνπ ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο εμ 

απνζηάζεσο γίλεηαη νινέλα πην επηηαθηηθή. 

Τέινο, ην Blackboard παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο on line 

αμηνινγήζεσλ. Τα ηεζη απηά έρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο κνξθνπνίεζεο, αθνχ 

πξνζθέξνπλ 18 ηχπνπο εξσηήζεσλ αλνηθηήο ή θιεηζηήο απάληεζεο, δεκηνπξγία 

δεμακελψλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζε θάζε ρξήζηε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, 

δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηφξζσζεο ή βαζκνιφγεζεο απφ ηνλ θαζεγεηή, feedback 

ζσζηήο ή ιάζνο απάληεζεο κε ζρφιηα ηνπ θαζεγεηή θαη πξνζθέξνληαη γηα 

δεκηνπξγία απηναμηνινγήζεσλ, αιιά θαη νινθιεξσκέλσλ εμεηάζεσλ εμακήλσλ πνπ 

αληηθαζηζηνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εμέηαζεο.  

 

Μονάδα Υποζηήπιξηρ Ηλεκηπονικών Μαθημάηυν 

 Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ παξερφκελνπ δηαδηθηπαθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο 

Μνλάδαο Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ. Η λέα απηή ππεξεζία ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηε Μνλάδα Τερληθήο Υπνζηήξημεο ηεο Βηβιηνζήθεο αλαιακβάλνπλ ηε 

ζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο Blackboard γηα ηα κέιε ηνπ 

Α.Π.Θ. Η Βηβιηνζήθε πξνζθέξεη αθφκε πην ελεξγή ππεξεζία ζηε ζηήξημε ηνπ 



δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη καδί κε ηηο ππφινηπεο λέεο ππεξεζίεο 

(δηαδαλεηζκφο, ςεθηνπνίεζε, γθξίδα βηβιηνγξαθία, εθπαίδεπζε ρξεζηψλ) δεκηνπξγεί 

έλα πιέγκα ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο 

ξφιν ζέηνληαο  ηε βάζε ηνπ λένπ ςεθηαθνχ κέιινληνο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηεο 

ζηελφηεξεο πιένλ ζρέζεο ησλ βηβιηνζεθψλ κε ηελ πξσηνγελή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

  Η Μνλάδα Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ πέξα απφ ηε ζηήξημε θαη 

αλάπηπμε ηνπ Blackboard αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη θαη λα εθπαηδεχζεη ηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ.  

 Σηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηάιζεθαλ ζε 

πξψηε θάζε ελεκεξσηηθά δειηία θαη πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο πξνο φινπο ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ ηκεκάησλ ελψ ζε δεχηεξε θάζε ελεκεξψζεθαλ κε πξνζσπηθή 

επηζηνιή φια ηα κέιε ΓΔΠ (2200 άηνκα). Σε ζπλεξγαζία κε ην ΚΥΠΔ (Κέληξν 

Υπνζηήξημεο Δθπαίδεπζεο ) ζπκκεηείρακε ζε ζεκηλάξηα κε ηίηιν «Οξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ πβξηδηθήο κάζεζεο» ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ    107  κέιε ΓΔΠ 

απφ 9 ηκήκαηα (Αγξνλφκσλ – Τνπνγξάθσλ, Αγγιηθήο Φηινινγίαο, Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, Γεξκαληθήο Φηινινγίαο, Φπζηθήο, Γεσπνλίαο, Διιεληθήο Φηινινγίαο, 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Κηεληαηξηθήο) 

 Πέξα απφ ηελ ελεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο ππεξεζίαο 

δεκηνπξγήζεθε ε αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ζην πιαίζην ηεο ήδε ππάξρνπζαο γηα ην 

Σχζηεκα Βηβιηνζεθψλ ζην Α.Π.Θ. Σηελ ηζηνζειίδα απηή κπνξεί θαλείο, αλάινγα κε 

ηελ ηδηφηεηά ηνπ (θαζεγεηήο ή θνηηεηήο), λα έρεη πξφζβαζε ζε βαζηθή πιεξνθφξεζε 

γηα ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα, ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε δεκηνπξγίαο καζήκαηνο, ζε 

νδεγνχο ρξήζεο ζηα ειιεληθά (απφ ηε Μνλάδα) θαη ζηα αγγιηθά (απφ ηελ εηαηξεία 

Blackboard), ζε faq θαη ζε θαζνδήγεζε ρξήζεο ηνπ helpdesk. 

 Γηα φζνπο ελδηαθέξζεθαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ πβξηδηθή κάζεζε 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Blackboard, ε Μνλάδα καο πξνζέθεξε θαη ζπλερίδεη λα 

πξνζθέξεη ζεκηλάξηα εθκάζεζεο ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τα ζεκηλάξηα απηά 

γίλνληαη ηφζν ζε νκαδηθφ (ζε αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ) φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 

(ζε γξαθεία θαζεγεηψλ) πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ φζν θαιχηεξα γίλεηαη φινη 

φζνη ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθά καζήκαηα. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη 

ζεκηλάξηα ζε 545 κέιε ΓΔΠ θαζψο επίζεο θαη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ζε 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο νη νπνίνη ζπρλά επηθνπξνχλ θαζεγεηέο ζηε δηεμαγσγή ησλ 

καζεκάησλ ηνπο. Δπίζεο ην πξνεγνχκελν εμάκελν έγηλαλ ζεκηλάξηα ρξήζεο ηνπ 

Blackboard θαη ζε 171 θνηηεηέο θαηφπηλ πξφζθιεζεο κειψλ ΓΔΠ αθηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Πνιινί απφ απηνχο παξαθνινχζεζαλ επίζεο ηα ζεκηλάξηα ηεο 

Μνλάδαο Δθπαίδεπζεο Φξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο πεγέο 

κε ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εκπινχηηζαλ ηα ειεθηξνληθά ηνπο καζήκαηα. Δδψ αμίδεη 

λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη γηα ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο 

ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά πνπ δηαηίζεληαη ζηα κέιε ηνπ Ιδξχκαηνο είηε κέζσ ηεο 

Heal-Link είηε κέζσ ησλ ζπλδξνκψλ ηνπ Α.Π.Θ. πξνβιέπνπλ ηε λφκηκε ρξήζε ηνπο 

ζε ειεθηξνληθά καζήκαηα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο. Τν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ 

απνηέιεζε πνιιέο θνξέο θίλεηξν λα ζηξαθνχλ κέιε ΓΔΠ ζηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ αιιά θαη απφ ηελ άιιε κεξηά πην εθηεηακέλεο ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ γηα ηα καζήκαηά ηνπο. 

 Με βάζε ην πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ δηακνξθψζεθε απφ ηε Μνλάδα καο 

έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα κε αλαιπηηθέο νδεγίεο ζηα ειιεληθά, κε παξαδείγκαηα θαη 

εθαξκνγέο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζηελ πιεξνθνξία 

πνπ ρξεηάδνληαη αλά πάζα ζηηγκή ελψ δηακνξθψλνπλ ην ειεθηξνληθφ ηνπο κάζεκα. 

Τν κάζεκα απηφ, ην νπνίν αλαξηήζεθε σο μερσξηζηφ tab θαη είλαη ειεχζεξεο 



πξφζβαζεο, εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε βάζε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ 

ρξεζηψλ καο. 

 Τν helpdesk ηεο Μνλάδαο ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά 8:00 -15:00 θη εμππεξεηεί 

κέζσ e-mail, ηειεθψλνπ θαη fax. Τα εξσηήκαηα πνπ θηάλνπλ ζην helpdesk καο 

αθνξνχλ δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Blackboard, θαζψο θαη δεηήκαηα πξφζβαζεο θαη 

θσδηθψλ. Δξσηήκαηα γηα ηερληθά δεηήκαηα ηα νπνία δελ είκαζηε αξκφδηνη λα 

απαληήζνπκε  πξνσζνχληαη ζηε Μνλάδα Τερληθήο Υπνζηήξημεο. 

 Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα πνιχ βαζηθή δνπιεηά ηεο 

Μνλάδαο καο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ν έιεγρνο ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο θαζψο θαη ε 

αξρηθή δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο. Σχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί ζην Α.Π.Θ. ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα ζην Blackboard θάζε  

ελδηαθεξφκελνο θαζεγεηήο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη κηα ειεθηξνληθή αίηεζε γηα θάζε 

κάζεκα πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη κέζα ζηελ 

ίδηα εκέξα εηδνπνηείηαη φηη ε αίηεζή ηνπ παξαιήθζεθε θη έρεη πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπ 

ην κάζεκα πνπ αηηήζεθε. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θαζεγεηήο απνθαζίζεη 

ην κάζεκά ηνπ λα είλαη πξνζβάζηκν κφλν απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ (θιεηζηήο 

πξφζβαζεο) καο απνζηέιιεηαη ε ιίζηα ησλ θνηηεηψλ κε ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηα 

παλεπηζηεκηαθά e-mail , δεκηνπξγνχληαη νη ζρεηηθνί θσδηθνί θαη ελεκεξψλνληαη φινη 

νη θνηηεηέο κε e-mail. Πξφζθαηα πξνρσξήζακε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΥΤΠ (Κέληξν 

Υπνζηήξημεο Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο) γηα ηε ιήςε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε θάζε 

κάζεκα θνηηεηψλ απ’ επζείαο απφ ηε γξακκαηεία, θαη ηελ απηφκαηε  δηαδηθαζία 

εγγξαθήο θαη εηδνπνίεζήο ηνπο. Η δηαδηθαζία έρεη μεθηλήζεη πηινηηθά κε ηκήκαηα 

ησλ νπνίσλ νη γξακκαηείεο ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο 

γξακκαηεηψλ θαη ν ζηφρνο είλαη λα πξνρσξήζεη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ Α.Π.Θ. 

  Η ρξήζε ελφο πεξηβάιινληνο ζαλ ην Blackboard κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

αιιά θαη πξνζαξκνγήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ επέηξεςε ζηε Μνλάδα καο λα αζρνιεζεί 

κε κηα ζεηξά εξγαζηψλ βειηίσζεο ηεο πιαηθφξκαο θαη ελζσκάησζήο ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Ιδξχκαηφο καο. Η κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε 

δξάζε πνπ αλαιάβακε ήηαλ ε ειιελνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε κεηάθξαζε 

12.000 φξσλ, ζηελ νπνία πξνρσξήζακε εμαζθαιίδνληαο θαη ηε ζπλεξγαζία 

ζπλαδέιθσλ θηινιφγσλ θαη ηερληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ νξζφηεξε απφδνζε ησλ 

φξσλ ζηα ειιεληθά. Η βειηίσζε ηνπ ειιεληθνχ πεξηβάιινληνο ζπλερίδεηαη κέρξη 

ζήκεξα. 

 Μεηά απφ 4 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Blackboard είρε δηαπηζησζεί φηη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ θαζεγεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ήηαλ κεγάιν, αιιά ην θπξηφηεξν 

αληεπηρείξεκα γηα ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ ήηαλ ε έιιεηςε ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξφλνπ απφ ηα κέιε ΓΔΠ. Έηζη, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007 απνθαζίζηεθε ε πξφζιεςε 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ηελ επηθνπξία θαζεγεηψλ ζηα ειεθηξνληθά ηνπο 

καζήκαηα ζε 2 θάζεηο. Σηελ πξψηε θάζε νινθιεξψζεθαλ 119 καζήκαηα ελψ ζηε 

δεχηεξε θάζε 100 καζήκαηα. Φξεζηκνπνηψληαο θη εκείο ηελ εκπεηξία ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο νδεγεζήθακε ζηε δεχηεξε θάζε ζε 

καζήκαηα κε κεγαιχηεξε πιεξφηεηα πιηθνχ, ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη ελζσκάησζε 

πεξηζζνηέξσλ δπλαηνηήησλ ηνπ Blackboard. 

  

Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ. 

 

Η έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε είρε σο θχξην ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξεη ε 

Μνλάδα Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ (ΜΥΗΜ) ζε φινπο ηνπο 

ππάξρνληεο ρξήζηεο ηνπ ΑΠΘ. Δπίζεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 



θαη αμηνιφγεζεο ηνπο, ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Blackboard, ησλ δηαζέζηκσλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη, θαζψο επίζεο θαη ηεο πιεζψξαο ησλ επηθνηλσληαθψλ 

ηνπ εξγαιείσλ. 

Η ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο απνζηνιήο 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε φια ηα κέιε ΓΔΠ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα σο ελεξγνί ρξήζηεο 

ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Blackboard. Η απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαζνιηθά, ρσξίο λα πξνεγεζεί θάπνηα δηαδηθαζία επηιεθηηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. 

Σε ζχλνιν 270 απεζηαικέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ αληαπνθξίζεθαλ 47 κέιε 

ΓΔΠ (πνζνζηφ 18%), φισλ ησλ βαζκίδσλ, ηφζν απφ ζρνιέο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, 

φπσο ην Πνιπηερλείν, ε Ιαηξηθή θαη ε Σρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, φζν θαη απφ 

ζρνιέο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, φπσο ε Φηινζνθηθή, ε Ννκηθή θαη Θενινγηθή. Η 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο ζεηηθψλ ζρνιψλ (ζχλνιν 

30 κειψλ ΓΔΠ), έλαληη ησλ θαζεγεηψλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ (ζχλνιν 17 κειψλ 

ΓΔΠ). Η ζρεηηθή δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ζρνιέο ζεσξεηηθήο 

θαη ζεηηθήο θαηεχζπλζεο είλαη δπλαηφ λα εξκελεπζεί, βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

καζεκάησλ ησλ ζρνιψλ, κηαο θαη νη ζρνιέο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο δηαζέηνπλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ελεξγψλ καζεκάησλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Blackboard. Πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε, πσο ε παξνχζα θαηάζηαζε έρεη αξρίζεη λα εμηζνξξνπείηαη, ελψ νη ρξήζηεο 

ησλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ απμάλνληαη κε αικαηψδεηο ξπζκνχο. 

Τν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεζηάιε ζηνπο θαζεγεηέο απνηεινχληαλ απφ ηξία 

βαζηθά κέξε: α) αμηνιφγεζεο ηεο Μνλάδαο Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ 

(ΜΥΗΜ), β) ρξήζεο ηνπ Blackboard θαη γ) αμηνιφγεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην Blackboard. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έπξεπε 

λα απαληήζνπλ ζε έλα ζχλνιν εηθνζηηεζζάξσλ βαζηθψλ εξσηήζεσλ, θπξίσο ηχπνπ 

multiple choice, φπνπ πνιιέο θνξέο αθνινπζνχζαλ ηελ αξρηθή εξψηεζε θαη θάπνηα 

ππνεξσηήκαηα. Δπίζεο δηλφηαλ θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απφςεσλ ζε θάπνηεο 

πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, φπσο νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ Blackboard, νη ιφγνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο ην Blackboard, νη πξνηάζεηο 

αλαβάζκηζεο ηνπ Blackboard θαη ηεο ΜΥΗΜ θ.ν.θ. Η επηινγή εξσηήζεσλ multiple 

choice έγηλε θπξίσο γηα ηελ επρεξέζηεξε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηεο 

πνζνηηθήο θαηαλνκήο ησλ απαληήζεσλ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 24 εξσηήζεσλ πξφθεηηαη λα παξνπζηάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ 10 εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ΜΥΗΜ θαη ηελ επξχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ Blackboard, θπξίσο σο πξνο ηε γεληθή 

ηνπ εηθφλα θαη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη λα παξνπζηάζνπκε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε α) ην είδνο εθπαίδεπζεο πνπ είραλ νη ρξήζηεο ηνπ Blackboard β) ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ ΜΥΗΜ ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ηνπ 

Blackboard κέζσ ζεκηλαξίσλ, επίδεημεο ζην γξαθείν θαη on line tutorial γ) ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ΜΥΗΜ ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ 

κέζσ e-mail, ηειεθψλνπ θαη πξνζσπηθήο ζπλάληεζεο δ) ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ 

Blackboard ε) ην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπ Blackboard ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζη) ηελ ελδερφκελε πξνηξνπή ρξήζεο ηνπ Blackboard ζε 

θάπνην ζπλάδειθν δ) ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο εηθφλαο ηνπ Blackboard σο 

πεξηβάιινλ κάζεζεο ε) ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ Blackboard σο πξνο ηε ρξήζε ζ) ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ Blackboard σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

καζεκάησλ θαη η) ηελ ελδερφκελε ρξήζε άιισλ ινγηζκηθψλ ππνζηήξημεο 

ειεθηξνληθψλ  καζεκάησλ . Δπίζεο ζα αλαθέξνπκε ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πβξηδηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ 



θνηηεηψλ ζ’ απηφλ ηνλ ηχπν δηδαζθαιίαο. Τέινο ζα παξαζέζνπκε δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, φπσο ε πξφζβαζε ζε Η/Υ εληφο θαη 

εθηφο παλεπηζηεκίνπ θαη ε απηναμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν γλψζεσλ ζην 

ρεηξηζκφ Η/Υ. 

 

Ανάλςζη και ζσολιαζμόρ αποηελεζμάηυν 

 

Σρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ blackboard παξαηεξνχκε πσο 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπαηδεχηεθε κέζσ πξνζσπηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε επίδεημε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην γξαθείν ηνπ εθάζηνηε θαζεγεηή 

(32%), θαζψο επίζεο θαη κέζσ ησλ Online νδεγηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

καο (32%). Σε κηθξφηεξν πνζνζηφ (23%), νη ρξήζηεο παξαθνινχζεζαλ νκαδηθά 

ζεκηλάξηα, ηα νπνία νξγαλψζεθαλ απφ ηε ΜΥΗΜ, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

13% δελ είρε θακία εθπαίδεπζε απφ ηελ ΜΥΗΜ. Ο θχξηνο ιφγνο γη απηφ 

ππνζέηνπκε, πσο έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο, ελεκέξσζεο θαη εμνηθείσζεο θάπνησλ 

ρξεζηψλ κε ην ινγηζκηθφ ζε άιια παλεπηζηήκηα ή ε ελδερφκελε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ιφγσ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηαο 

ρξήζεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. θαζεγεηέο ηκεκάησλ πιεξνθνξηθήο θ.ν.θ.). 

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ελαιιαθηηθέο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη ε ΜΥΗΜ ζην Blackboard είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο. 

Απφ ηελ παξαθνινχζεζε νκαδηθψλ ζεκηλαξίσλ έλα πνζνζηφ 40% έκεηλε πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 60% δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Τα πνζνζηά είλαη πνιχ 

πςειφηεξα, φηαλ ε εθκάζεζε έιαβε ρψξα κέζσ πξνζσπηθήο επίδεημεο ζην γξαθείν. 

Σπγθεθξηκέλα ην 83% δήισζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 17% δήισζε αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο, πσο θαλέλαο ρξήζηεο 

δελ δήισζε πσο είλαη κέηξηα, ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο 

παξαπάλσ κνξθέο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Τέινο ζε πνζνζηφ 22% δήισζαλ νη 

ρξήζηεο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην online tutorial, 65% 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ ην 13% δήισζε κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Καη ζ’ 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα πνζνζηά ειάρηζηεο ή θαη θαζφινπ ηθαλνπνίεζεο ήηαλ 

κεδεληθά. Αμίδεη επίζεο λα ππελζπκίζνπκε, πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ρξεζηψλ ελεκεξψζεθε γηα ην Blackboard κέζσ επίδεημεο ζην γξαθείν, ελψ θαηά 

θαλφλα ε ρξήζε ηνπ on line tutorial ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ παξαπάλσ 

ηξφπν εθκάζεζεο. 

Η επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κε ηε ΜΥΗΜ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηπρψλ 

απνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ e-mail, ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη 

πξνζσπηθήο ζπλάληεζεο. Τα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη απφ ηηο ηξείο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειά. Φαξαθηεξηζηηθά, ην 79% δήισζε πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε e-mail, έλαληη ηνπ 21% πνπ δήισζε αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν. Τν 85% έκεηλε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία, έλαληη ηνπ 9% πνπ ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν θαη ηνπ 6% πνπ δήισζε 

κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Τέινο ην 80% δήισζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ 

πξνζσπηθή ζπλάληεζε, ελψ ην 13% δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 7% κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλν. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, πσο θαη εδψ ηα πνζνζηά ειάρηζηεο ή θαη 

θαζφινπ ηθαλνπνίεζεο ήηαλ κεδεληθά, ελψ ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ έκεηλε πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ΜΥΗΜ μεπεξλάεη ην 80%. 

Σρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Blackboard σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν 

παξαηεξνχκε πσο νη απφςεηο ησλ ρξεζηψλ είλαη θαη εδψ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο. Τν 

57% ζεσξεί φηη ζπκβάιιεη πνιχ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην 



37% δήισζε φηη ζπκβάιεη αξθεηά, ελψ ην 2% ζεσξεί κέηξηα ηε ζπκβνιή ηνπ θαη ην 

4% κηθξή.  

Αλάινγα είλαη ηα πνζνζηά αμηνιφγεζεο γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ Blackboard 

σο πεξηβάιινλ κάζεζεο. Τν 53% ζεσξεί φηη είλαη πνιχ θαιφ, ην 41% αξθεηά θαιφ, 

ην 4% κέηξην, ην 2% ιίγν θαιφ, ελψ ην πνζνζηφ πνπ ζεσξεί φηη δελ είλαη θαζφινπ 

θαιφ είλαη κεδεληθφ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε πσο ην ζχλνιν φισλ ησλ 

ρξεζηψλ ζε πνζνζηφ 100% ζα πξφηεηλε ηε ρξήζε ηνπ Blackboard ζε θάπνην 

ζπλάδειθφ ηνπ. 

Σρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επθνιίαο ζηε ρξήζε ηνπ blackboard παξαηεξνχκε πσο 

ην 37% ην αμηνινγεί σο εχθνιν, ην 45% κάιινλ εχθνιν, ην 9% κέηξην, ην 9% 

κάιινλ δχζθνιν, ελψ δελ ππήξμε θάπνηνο ρξήζηεο πνπ λα ην ζεσξεί δχζθνιν. 

Δπίζεο ην 33% ησλ ρξεζηψλ ζεσξεί πσο ην blackboard ηνπο βνεζά πάξα πνιχ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπο, ην 56% δειψλεη αξθεηά, 

ην 9% κέηξηα θαη ην 2% ιίγν. 

Οη απφςεηο ησλ ρξεζηψλ ζε φηη αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πβξηδηθήο 

κνξθήο δηδαζθαιίαο είλαη επίζεο ελζαξξπληηθέο. Τν 44% ζεσξεί απηφλ ηνλ ηχπν 

δηδαζθαιίαο πνιχ απνηειεζκαηηθφ, ην 47% αξθεηά απνηειεζκαηηθφ, ην 9% απιά 

απνηειεζκαηηθφ, ελψ δελ βξέζεθαλ θαζεγεηέο φπνπ ηνλ ραξαθηήξηζαλ ιίγν ή θαη 

θαζφινπ απνηειεζκαηηθφ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξαηεξνχκε, 

πσο ην 5% ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ην blackboard, ην 43% θάλεη ηαθηηθή ρξήζε 3 

κε 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 33% 3 κε πέληε θνξέο ηνλ κήλα, ελψ ην 19% ην 

ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν ζπρλά. Δπίζεο ην 80% δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη άιια 

ινγηζκηθά ππνζηήξημεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ, ζε αληίζεζε κε ην 20% πνπ είρε 

αλάινγε εκπεηξία θαη κε άιια παξφκνηα ινγηζκηθά, φπσο ην (emaster θαη ην e-class). 

Απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ άιια ινγηζκηθά βιέπνπκε πσο ην 40% ζεσξεί ην 

blackboard πνιχ θαιχηεξν, ην 20% θαιχηεξν, ην 20% ην ίδην θαιφ, ην 20% 

ρεηξφηεξν, ελψ δελ βξέζεθε ρξήζηεο πνπ ην ζεσξεί πνιχ ρεηξφηεξν. Δπίζεο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ, ζε πνζνζηφ 96%, έρνπλ ζρεδφλ πάληα 

πξφζβαζε ζε Η/Υ εληφο ΑΠΘ, έλαληη ελφο 4% πνπ δήισζε ζπρλή πξφζβαζε. 

Αλάινγα βιέπνπκε πσο ην 77% έρεη πάληα πξφζβαζε ζε Η/Υ εθηφο ΑΠΘ, έλαληη 

16% πνπ έρεη ζπρλή θαη 7% πνπ έρεη κεξηθέο θνξέο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ρξήζηεο ζεσξνχλ πσο έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ζηνλ ρεηξηζκφ Η/Υ ζε πνζνζηφ 39%, 

έλαληη ελφο αλάινγνπ πνζνζηνχ 39% πνπ δήισζε θαιή γλψζε, ελφο 20% πνπ 

δήισζε κέηξηα θαη ελφο 2% πνπ δήισζε θαθή. 

Τέινο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε θαη ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα. Τν 3% ζεσξεί πσο ε 

ζπκκεηνρή είλαη άξηζηε, ην 29% θαιή, ην 25% κάιινλ θαιή, ην 28% κέηξηα, ην 10% 

κάιινλ θαθή θαη ην 5% θαθή. 

 

Σσολιαζμόρ αποηελεζμάηυν – Τελικά ζςμπεπάζμαηα 

 

Όια ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πηζηεχνπκε πσο δίλνπλ κηα ζαθή θαη 

μεθάζαξε εηθφλα, ηφζν ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ΑΠΘ ζηα κέιε ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο σο πξνο ηελ 

πβξηδηθή κνξθή δηδαζθαιίαο, φζν θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ αλαθνξηθά κε ηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε ΜΥΗΜ κε ζθνπφ ηελ  πξνψζεζε θαη εμνηθείσζε κε 

ηνλ πβξηδηθφ ηχπν δηδαζθαιίαο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ηξφπνπο επίιπζεο πνηθίισλ 



πξνβιεκάησλ θαη απνξηψλ ησλ ρξεζηψλ, θαηέδεημαλ ηελ νξζφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ επηινγψλ πνπ έγηλαλ. Η πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ έδεημε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, ηφζν απφ ηνπο παξερφκελνπο ηξφπνπο 

εθπαίδεπζεο, φζν θαη απφ ηελ επηθνηλσλία ηεο ΜΥΗΜ κε ηνπο ρξήζηεο. 

Αλάινγεο είλαη θαη νη ζπλνιηθέο εληππψζεηο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

blackboard, σο ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο ηεο πβξηδηθήο κνξθήο δηδαζθαιίαο. 

Σπλνςίδνληαο, ην blackboard αμηνινγήζεθε σο πνιχ θαιφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, 

θηιηθφ ζηε ρξήζε ηνπ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ 

αλαγθψλ, ηφζν ησλ θαζεγεηψλ, φζν θαη ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αμηνινγήζεθε σο έλα απφ ηα 

θαιχηεξα ινγηζκηθά κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ κε ηηο νπνίεο ήξζαλ ζε 

επαθή ηα κέιε ΓΔΠ. Ιδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ είλαη επίζεο θαη ην πνζνζηφ ρξήζεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ, κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ζε ηαθηηθή βάζε. Τέινο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηε ζεηηθή 

ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πβξηδηθήο κνξθήο 

δηδαζθαιίαο. 

Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ην κέιινλ απνηειεί 

αλακθίβνια ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή, ηφζν ησλ θαζεγεηψλ, φζν θαη ησλ θνηηεηψλ ζε 

πβξηδηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, θαζψο επίζεο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ, απνζθνπψληαο ζηελ 

αξηηφηεξε εθηέιεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ. 

Δπηπιένλ ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο γέθπξα θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε Βηβιηνζήθε 

ή ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ, ελψ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ, 

θαηαξγεί ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη ε πξνυπφζεζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο, ζέηεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε ζε λέα δεδνκέλα, νδεγεί ηελ αθαδεκατθή δηδαζθαιία ζε λέεο 

πξννπηηθέο θάλνληαο πην εχθνιε ηε κεηάβαζε ζηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε πνπ ηείλεη λα 

γίλεη θνηλσληθή αλάγθε θαη κπνξεί αθφκε λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

βηβιηνζεθνλφκσλ ή άιισλ εξγαδνκέλσλ ζην Ίδξπκα.  
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