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Περίληψη 

Ένα νέο πεδίο στην εκπαίδευση είναι και η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Για να αναπτυχθεί μια τέτοια 

διαδικασία απαιτείται ένας συνδιασμός συνιστωσών, όπως διαδίκτυο, ολοκληρωμένα κυκλώματα, 

ανάπτυξη λογισμικού, καθώς επίσης και χρήση μικροεπεξεργαστών. Η παρούσα εργασία ασχολείται 

ακριβώς με αυτό, δηλαδή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα έχουμε υλοποιήσει 

σειρά εργαστηριακών ασκήσεων στις οποίες ο εκπαιδευόμενος εκτελεί πραγματικά πειράματα από 

απόσταση. Εδώ θα περιορίσουμε την παρουσίασή μας στην επιβεβαίωση του νόμου του Ohm.  

Η κεντρική ιδέα είναι ο μαθητής να συνδέεται μέσω του διαδικτύου σε μια ιστοσελίδα. Κατόπιν να 

εφαρμόζει διάφορες τιμές τάσης (μέσω της ιστοσελίδας), οι οποίες πραγματικά να εφαρμόζονται σε 

άγνωστο αντιστάτη. Μια κάμερα θα είναι εστιασμένη πάνω σε ένα πολύμετρο και έτσι ο χρήστης θα 

“διαβάζει” τις ενδείξεις για την ένταση του ρεύματος. Ταυτόχρονα με την εκτέλεση του πειράματος ο 

εκπαιδευόμενος θα συμπληρώνει και ένα φύλλο εργασίας με σκοπό την επίτευξη των διδακτικών 

στόχων. 

 
Abstract 

It is a common belief that real experiments are very crucial in education. Often though, there 

is a lack of time to perform such experiments in laboratories. To cope with this problem 

simulations have been developed using the internet, making it possible for the students to 

observe an experiment through the net. The next step beyond simulation would be to conduct 

real experiments using the internet. In this project we are developing a hardware and a 

software setup, in order to achieve this goal and make experimental e-Learning reality.  

 

Εισαγωγή 

Είναι κοινός τόπος η άποψη πως τα πειράματα κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
(Nersessian, 1991). Οι στόχοι που τίθενται κατά την εκτέλεση τους είναι γνωστικοί, συναισθηματικοί 

και ψυχοκινητικοί (Shulman and Tamir, 1973). Επίσης οι εκπαιδευόμενοι διενεργώντας πειράματα 

μορφώνουν έναν επιστημονικό τρόπο θεώρησης και προσέγγισης αναπτύσσοντας τις “ικανότητες – 

κλειδιά” (Κουμαράς, Χαραλάμπους, 2010).   

 Παραδοσιακά το πείραμα εκτελείται στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. 

Μπορεί να είναι εκτελεσμένο από τους μαθητές ή πείραμα επίδειξης ανάλογα με την εργαστηριακή 

http://www.e-diktyo.eu/uploads/doc/kglezou@di.uoa.gr
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άσκηση που έχει επιλεγεί. Σαφώς και το πείραμα επίδειξης είναι συνηθέστερο από το κατά μέτωπο 

πείραμα, το οποίο κατά την εφαρμογή οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων 

(Καφετζόπουλος κ.α.).  

Σήμερα όμως η τεχνολογική ανάπτυξη και η χρήση του διαδικτύου παρέχουν τη δυνατότητα 

διεξαγωγής πραγματικών πειραμάτων από απόσταση. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εφαρμογή 

της εργαστηριακής άσκησης “Υπολογισμός της σταθεράς του Ohm”, που διενεργήθηκε εξ 

αποστάσεως σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Πείραμα από απόσταση 

Η βασική αρχή του πειράματος εξ αποστάσεως εικονίζεται στην εικόνα 1. Ο χρήστης από   

 
Εικόνα 1:  Ο χρήστης από τον προσωπικό του χώρο συνδέεται με το πραγματικό πείραμα. 

 

τον προσωπικό του χώρο συνδέεται σε μια ιστοσελίδα, μέσω της οποίας μπορεί να 

χειρίζεται εξ αποστάσεως συσκευές, να θέτει ηλεκτρικές τάσεις, να “διαβάζει” ενδείξεις 

βολτομέτρων και αμπερομέτρων και να έχει οπτική επαφή με την πειραματική διάταξη όπου 

χρειάζεται. 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή η πρόοδος της τεχνολογίας και του διαδικτύου 

συντέλεσαν στην ανάπτυξη των πραγματικών πειραμάτων από απόσταση. Αλλά θα είχαν 

απήχηση οι εργαστηριακές ασκήσεις από απόσταση στα διάφορα ιδρύματα αν δεν υπήρχε η 

ανάγκη εισαγωγής τους; Η απάντηση είναι προφανής. Τα πειράματα από απόσταση μπορούν 

να αντιμετωπίσουν προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή πειραμάτων μέσα στη 

σχολική τάξη. Τέτοια προβλήματα είναι: 

 χρονικός περιορισμός  

 έλλειψη εργαστηριακών αιθουσών 

 έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

 μεγάλος αριθμός μαθητών μέσα στην αίθουσα του εργαστηρίου 

 

Εκτός από τα παραπάνω η εργαστηριακή άσκηση από απόσταση βοηθά ενεργά στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (Gomes et al 2009), συντελεί στο να υλοποιηθούν εργαστηριακές 

ασκήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο αναλυτικό πρόγραμμα. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα 

να πειραματιστούν σε διατάξεις οι οποίες θα ήταν επικίνδυνες για τους εκπαιδευόμενους να 

υλοποιηθούν στα πλαίσια της σχολικής τάξης (Gomes et al., 2009) όπως για παράδειγμα την 

ακτινοβολία μιας ραδιενεργούς πηγής και την μέτρηση της με έναν ανιχνευτή Geiger – 

Müller. Τέλος να επισημανθεί η θετική αντιμετώπιση που είχαν μαθητές με ειδικές ανάγκες, 

όπως κινησιολογικές (δυσκολία κίνησης στο χώρο του εργαστηρίου καθώς και δυσκολία στη 

χρήση των οργάνων μέτρησης και παρατήρησης) αλλά και ακοής ή/και όρασης (Scanlon et al. 

2004). 

Διάφορα ιδρύματα καθώς και επιχειρήσεις έχουν επενδύσει και προσβλέπουν στην 

εκπαίδευση των χρηστών από πειράματα εξ αποστάεως. Ενδεικτικά αναφέρουμε το 

πανεπιστήμιο MIT (https://wikis.mit.edu/confluence/display/ILAB2/Home) το πανεπιστήμιο 

του Cambridge (http://como.cheng.cam.ac.uk/index.php?Page=Research&Section=Weblabs), 

την “βιβλιοθήκη πειραμάτων” LiLa (http://www.lila-project.org/) μια ευρωπαϊκή προσπάθεια 

Real 

Experiment 

https://wikis.mit.edu/confluence/display/ILAB2/Home
http://como.cheng.cam.ac.uk/index.php?Page=Research&Section=Weblabs
http://www.lila-project.org/
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από οκτώ πανεπιστήμια και τρείς επιχειρήσεις και τις προσπάθειες παλαιοτέρων ετών (Harms 

et al., 1998), (Shen et al., 1999), (Tuttas et al., 2001), (Tuttas et al., 2002). 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία αντιλαμβανόμαστε πως τα πειράματα εξ αποστάσεως 

χρησιμοποιούνται κυρίως από πανεπιστήμια και σχεδόν ελάχιστα στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Στη παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την εφαρμογή ενός πειράματος εξ 

αποστάσεως με τίτλο “Επιβεβαίωση του νόμου του Οhm”, που υλοποιήθηκε σε δύο σχολεία 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις τάξεις της Β΄ λυκείου και Γ΄ Γυμνασίου. 

 

Μεθοδολογία 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα εργασία έχει σκοπό την υλοποίηση πραγματικών 

πειραμάτων μέσω του διαδικτύου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για να αναπτύξουμε τη 

μεθοδολογία υλοποίησης ενός πραγματικού πειράματος από απόσταση θα αναλύσουμε ένα 

τέτοιο πείραμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την επιβεβαίωση του νόμου του Ohm σε ωμικό 

αντιστάτη, πείραμα το οποίο συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην τάξη της Β΄ λυκείου και Γ΄ γυμνασίου 

Όπως είναι γνωστό σε κάθε ωμικό αντιστάτη σταθερής θερμοκρασίας η ένταση που τον 

διαρρέει είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης τάσης στα άκρα του και ο λόγος ένταση προς 

τάση είναι σταθερός και ίσος με την αγωγιμότητα ( R
-1

 ) του αντιστάτη. Το παραπάνω 

πείραμα στα πλαίσια της σχολικής τάξης υλοποιείται με τη βοήθεια ενός άγνωστου 

αντιστάτη, ενός τροφοδοτικού τάσης και ενός αμπερομέτρου. Εφαρμόζοντας διάφορες τιμές 

τάσης οι μαθητές λαμβάνουν μετρήσεις με τις αντίστοιχες εντάσεις του ηλεκτρικού ρεύματος 

και σχηματίζουμε την καμπύλη I – V. Από την κλίση της ευθείας υπολογίζουμε τον άγνωστο 

αντιστάτη, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνουμε και τον κανόνα του Ohm. 

 

Εκτέλεση του Πειράματος από απόσταση   

Η πραγματοποίηση του παραπάνω πειράματος εξ αποστάσεως διαφέρει ελάχιστα από το 

πραγματικό πείραμα. Πιο συγκεκριμένα την πηγή τάσης (κατά το πραγματικό πείραμα) την 

αντικαθιστά ο υπολογιστής. Αρχικά ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα μοναδικό username και 

password που του έχει δοθεί και συνδέεται με την ιστοσελίδα. Οι κωδικοί είναι 

αποθηκευμένοι σε μια βάση δεδομένων (Mysql), όπου καταγράφεται η χρονική στιγμή που ο 

κάθε μαθητής συνδέθηκε, αλλά και πόσες φορές. Με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων 

μπορούμε να διατηρούμε τα στοιχεία κάθε σύνδεσης για περαιτέρω στατιστική επεξεργασία. 

Μόλις ο χρήστης συνδεθεί με την ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα διεξάγει το πείραμα θέτει 

τις τιμές τάσης που επιθυμεί.. Κάθε φορά η τάση που επιλέγει εφαρμόζεται πραγματικά πάνω 

σε έναν άγνωστο αντιστάτη. Κατόπιν ο μαθητής με τη βοήθεια μιας WebCam “διαβάζει” την 

ένδειξη του πολυμέτρου που αναφέρεται στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (σε mA) 

(εικόνα 3).  

Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω εκτός από μια σειρά ιστοσελίδων που πρέπει να 

σχεδιαστούν, απαιτείται και ένα hardware με ηλεκτρονικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα, το 

οποίο θα επιτελεί μια σειρά εργασιών (Δίντσιος κ.α., 2010). 

Στην έξοδο της πειραματικής μας διάταξης συνδέουμε έναν αντιστάτη Rx, άγνωστης 

αντίστασης για τον εκπαιδευόμενο. Από τα ζεύγη τιμών V – I που προκύπτουν σχεδιάζεται η 

ευθεία V – I, από την οποία εξάγεται και η τιμή της άγνωστης αντίστασης του ωμικού 

αντιστάτη. 
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Εκπαιδευτικό σενάριο 

Η εργαστηριακή άσκηση που περιγράφεται στη παρούσα εργασία απευθύνεται όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει στους μαθητές της Β΄ λυκείου και στους μαθητές της Γ΄ γυμνασίου. Συνδέεται με το μάθημα 

της φυσικής και αφορά μια εργαστηριακή άσκηση εξ αποστάσεως. Σχετίζεται με το κεφάλαιο του 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 
 

Εικόνα 2:  Ιστοσελίδα επικοινωνίας χρήστη – πειραματική διάταξη. 

 

 
 

Εικόνα 3:  Ο χρήστης λαμβάνει τις τιμές εντάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος  

 

Η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται  είναι η διερευνητική μάθηση. Αρχικά οι 

μαθητές οδηγούνται στο εργαστήριο πληροφορικής και σχηματίζουν ομάδες των δύο. Στη 

συνέχεια μοιράζεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας το οποίο τους ζητά να σχηματίσουν 

ένα εικονικό κύκλωμα, στο περιβάλλον του Phet.colorado.edu. Κατόπιν λαμβάνουν την 

οδηγία να μεταβάλλουν τις τιμές των τάσεων και να παρατηρούν τι συμβαίνει με τις τιμές 

των ηλεκτρικών  εντάσεων. Όταν η παραπάνω άσκηση ολοκληρωθεί ζητείται από τους 
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μαθητές να συνδεθούν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και να εκτελέσουν το πείραμα από 

απόσταση. 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πειράματος υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες καθοδηγούν τους 

μαθητές. Επίσης υπάρχουν στοιχεία από τη θεωρία του νόμου του Ohm, χρήσιμα links καθώς και η 

δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον διδάσκοντα.  

Σκοποί της εργαστηριακής άσκησης από απόσταση είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις 

βασικές έννοιες στη θεωρία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, η ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσης 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, η λήψη μετρήσεων και η επεξεργασία τους, η χάραξη γραφικών 

παραστάσεων και η σύνδεσή τους με φυσικά μεγέθη. Επιπλέον, τα ζεύγη τιμών V – I για κάθε μαθητή 

δεν οδηγούν στην ίδια τιμή της αντίστασης (κάτι που συμβαίνει στις προσομοιώσεις) γεγονός που 

οδηγεί τον εκπαιδευόμενο στην αισθητοποίηση του σφάλματος κατά τις μετρήσεις. Έτσι ο χρήστης – 

μαθητής θεμελιώνει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και θεώρησης των πραγμάτων.   

 

Αποτελέσματα από τη Διεξαγωγή του Πειράματος  

Στο πίνακα 1 καταγράφονται τα ζεύγη V – I που έλαβαν πέντε μαθητές.  

 
Πίνακας 1: Μετρήσεις μαθητών για την επιβεβαίωση του νόμου του Ohm 

 

Μαθητής 1 Μαθητής 2 Μαθητής 3 Μαθητής 4 Μαθητής 5 

Τάση Ένταση Τάση Ένταση Τάση Ένταση Τάση Ένταση Τάση Ένταση 

0,5 0,48 2,5 2,35 0,4 0,4 2,4 2,27 0,7 0,68 

1 1,01 3 2,81 0,8 0,79 2,8 2,6 1,4 1,35 

1,5 1,43 3,5 3,26 1,2 1,17 3,2 3 2,1 2 

2 1,89 4 3,72 1,6 1,54 3,6 3,38 2,8 2,6 

2,5 2,35 4,1 3,76 2 1,89 4 3,72 3,5 3,26 

 

Στη συνέχεια οι παραπάνω μετρήσεις επεξεργάστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές με 

τη βοήθεια του προγράμματος Excel και προέκυψαν οι τιμές για την άγνωστη αντίσταση. Οι 

τιμές αυτές φαίνονται στο Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Πειραματικές τιμές αντιστάσεων για κάθε μαθητή. 

 

 Μαθητής 1 Μαθητής 2 Μαθητής 3 Μαθητής 4 Μαθητής 5 

Υπολογιζόμενη 

Αντίσταση 
1081Ω 1118Ω 1072Ω 1085Ω 1091Ω 

 

Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς των μαθητών η πειραματική τιμή της 

αντίστασης δεν διαφέρει αισθητά από την θεωρητική της τιμή, η οποία είναι 1000Ω. Επίσης 

από τον Πίνακα 1 επιβεβαιώνεται ο νόμος του Ohm για όλες τις ομάδες. Ενδεικτά 

παραθέτουμε το γράφημα 1, το οποίο αντιστοιχεί στις μετρήσεις του μαθητή 1. Όπως 

παρατηρούμε και απο το γράφημα τα σημεία συγκλίνουν σε ευθεία γραμμή γεγονός που 

επιβεβαιώνει το νόμο του Ohm.  

 

Στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν 

Από τη διεξαγωγή του πειράματος ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία προέκυψαν σχετικά 

με το ποιες ώρες οι μαθητές εκτέλεσαν την εργαστηριακή άσκηση, τη συνολική διάρκεια που 

χρησιμοποιήθηκε το πείραμα, τις εντυπώσεις των μαθητών σχετικά με την εργαστηριακή 

άσκηση από απόσταση καθώς επίσης αν θα πρότειναν οι μαθητές τη συγκεκριμένη 
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ιστοσελίδα σε άλλους. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι το 26,9% των μαθητών εκτέλεσαν το 

πείραμα από τις 20:00 το βράδυ έως τις 08:00 το πρωί, το 33,3% από τις 08:00 μέχρι τις 14:00, ενώ 

τέλος το  39,7% εκτέλεσε το πείραμα από τις 14:00 μέχρι τις 20:00. Να σημειωθεί ότι το πείραμα 

εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα (2012), γεγονός που μετατοπίζει τα 

παραπάνω ποσοστά προς τις πρωινές ώρες. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο σχήμα 6. Όπως 

αποκαλύπτεται από την έρευνα η διαθεσιμότητα της εργαστηριακής άσκησης 24ώρες/ημέρα είναι 

επιβεβλημένη. 
 
Γράφημα 1: Γραφική παράσταση V – I 

 

 
  

Από το ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν οι μαθητές και συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις 

τους προκύπτει ότι το 38,4% συντάσσεται με την άποψη πως τα πραγματικά πειράματα από απόσταση 

μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν τη διδασκαλία της φυσικής, ενώ το 53,8% δηλώνει πως μάλλον 

μπορούν να βοηθήσουν. 

 

 

Σχήμα 6: Κατανομή μαθητών ανάλογα με το πότε (ποιες ώρες κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου) 

εκτέλεσαν το πείραμα. 

Επιπλέον το 76,92% δηλώνει πως η εργαστηριακή άσκηση “Υπολογισμός της σταθεράς του 

Planck” είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση, ενώ το 23,07% απάντησε πως μάλλον δεν είναι 

ενδιαφέρουσα. Τέλος το 82% των ερωτηθέντων στην ερώτηση αν θα πρότεινε την δεδομένη εξ 
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αποστάσεως εργαστηριακή άσκηση απαντά καταφατικά. Όλα τα παραπάνω ευρήματα συνοψίζονται 

στα σχήματα 7, 8 και 9 αντίστοιχα. Τα στατιστικά που προκύπτουν από την έρευνα που διεξήγαμε 

συμφωνούν με αντίστοιχες μελέτες από άλλες ερευνητικές ομάδες (Dziabenko et al., 2012). 

   

  

Σχήμα 7: Κατανομή μαθητών ανάλογα με αν πιστεύουν πως η διενέργεια πραγματικών πειραμάτων εξ 

αποστάσεως μπορεί να βοηθήσει 

 

Σχήμα 8:  Κατανομή μαθητών ανάλογα με το πώς τους φάνηκε η εργαστηριακή άσκηση “Υπολογισμός της 

σταθεράς του Planck” που πραγματοποίησαν εξ αποστάσεως. 

 

Σχήμα 9:  Κατανομή μαθητών ανάλογα με αν θα πρότειναν ή όχι το συγκεκριμένο πείραμα εξ αποστάσεως 

Συμπεράσματα 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, το πεδίο της έρευνας και υλοποίησης 

πραγματικών πειραμάτων εξ αποστάσεως είναι ένα πολλά υποσχόμενα αντικείμενο, που ως 

Η πραγματοποίηση πειραμάτων μέσω του διαδικτύου 

μπορεί να βοηθήσει τη διδασκαλία της Φυσικής 

Σίγουρα, ναι 

Μάλλον, ναι 

Σίγουρα, όχι 

Μάλλον, όχι 

Η πραγματοποίηση του πειράματος  

(Υπολογισμός της Σταθεράς του Planck) σας φάνηκε 

Σίγουρα ενδιαφέρουσα 

Μάλλον ενδιαφέρουσα 

Μάλλον όχι ενδιαφέρουσα 

Σίγουρα όχι ενδιαφέρουσα 

Θα προτείνατε το συγκεκριμένο πείραμα εξ αποστάσεως 

Σίγουρα, ναι 

Μάλλον, ναι 

Σίγουρα, όχι 

Μάλλον, όχι 

38,46% 

53,85% 

28% 

49% 

20% 
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26,2% 
12,3% 

3,07% 4,62% 

3% 

6,1% 



 

 

8 
 

στόχο έχει να βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει επίσης να τονιστεί το χαμηλό 

κόστος της πειραματικής διάταξης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά άλλων 

παρόμοιων εργαστηριακών ασκήσεων, όπως ο υπολογισμός της σταθεράς του Planck, η 

σχέση τάσης κατωφλίου – θερμοκρασία διόδου καθώς και η χαρακτηριστική της διόδου.  

Επίσης σήμερα εκτελούνται πειράματα από απόσταση που σχετίζονται με τη μέτρηση 

θερμοκρασιών και διάθεση των τιμών σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου, καθώς 

επίσης και ο υπολογισμός της σταθεράς του Planck με χρήση διόδων εκπομπής φωτός (LED). 

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί η ανάθεση εργασίας στους μαθητές πέρα από τα χρονικά 

όρια λειτουργίας του σχολείου (πειραματισμός από το σπίτι) μια δυνατότητα που δεν υπάρχει 

χρησιμοποιώντας το εργαστήριο φυσικής με τον κλασικό τρόπο, γεγονός που αποτελεί 

πλεονέκτημα. Προφανώς η εργαστηριακή άσκηση εξ αποστάσεως δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει το πραγματικό πείραμα μέσα στην τάξη Πιστεύουμε πως η εργασία αυτή 

αποτελεί μια πρωτότυπη μελέτη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ευελπιστούμε πως η 

εργαστηριακή άσκηση μέσω του διαδικτύου θα τύχει μεγάλης ανταπόκρισης από τους 

εκπαιδευόμενους, μιας και το τελευταίο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς τους. 
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