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Πρόλογος 

Ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών εφαρµογών 
πολυµέσων και του διαδικτύου για τη βελτίωση της ποιότητας της µάθησης µέσω της 
καλύτερης πρόσβασης σε πηγές και υπηρεσίες, καθώς και τις εξ αποστάσεως ανταλλαγές 
και συνεργασίες. 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση διακρίνεται στη Ασύγχρονη και την Σύγχρονη Εκπαίδευση 
ανάλογα µε την αλληλεπίδραση που πραγµατοποιείται στα ηλεκτρονικά µαθήµατα. Η 
πρώτη δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή µαθητών και καθηγητών, οπότε οι µαθητές 
µπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να 
συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε αυτό. Αντίθετα, η δεύτερη απαιτεί την 
ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόµενων. Η 
αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου γίνεται σε “πραγµατικό χρόνο”, και 
αφορά τόσο την ανταλλαγή απόψεων όσο και εκπαιδευτικού υλικού.  

Αν και για το σύνολο των εκπαιδευόµενων η έννοια του σχολείου είναι συνδεδεµένη 
µε κάποιο φυσικό χώρο, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες, όπως άτοµα µε ασθένειες ή άλλα 
προβλήµατα, ώριµοι µαθητές και εργαζόµενοι, που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
βρίσκονται σε ένα συγκεκριµένο χώρο για να συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Γι’ αυτούς αναγνωρίστηκε από νωρίς η ανάγκη εναλλακτικών µεθόδων µόρφωσης και η 
λύση δόθηκε µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όπως και στην κλασσική εκπαίδευση, η 
τεχνολογική πρόοδος είχε ως συνέπεια την εξέλιξη της µεθόδου αυτής σε µια ευρέως 
αποδεκτή τακτική που εφαρµόζεται πλέον µε τη µορφή της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
µόνη της ή σε συνδυασµό µε άλλα είδη εκπαίδευσης. 

Στην Ευρώπη η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν είναι τόσο ανεπτυγµένη όσο στην 
Αµερική, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει δώσει µεγάλη προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη της όσο και στην προώθηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ενηλίκων (δια 
βίου µάθηση). Είναι αξιοσηµείωτο ότι στις δραστηριότητες που παρουσιάζονται µέσα στα 
διάφορα προγράµµατα παρατηρείται µια στροφή από την έµφαση µόνο στην τεχνολογία 
και τις υποδοµές προς άλλες σηµαντικές προϋποθέσεις για επιτυχηµένη ηλεκτρονική 
εκπαίδευση, όπως το περιεχόµενο, η παιδαγωγική, οι προσφερόµενες υπηρεσίες και η 
ανάγκη για ενηµερωµένους δασκάλους, καθηγητές και εκπαιδευτές. Τελικός στόχος είναι 
να δηµιουργήσει η Ευρώπη µια νέα οικονοµία που να στηρίζεται στη γνώση (knowledge 
based economy). Στο ίδιο πνεύµα και η Ελλάδα µε νοµοθετικές ρυθµίσεις και 
προγράµµατα, που χρηµατοδοτούνται σε µεγάλο ποσοστό από την ΕΕ, προωθεί την 
ενσωµάτωση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης καθώς και στη δια βίου 
µάθηση. 

Στην διπλωµατική αυτή, γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο η παρουσίαση της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης, δίνεται µε άλλα λόγια ο ορισµός της έννοιας και παρουσιάζεται η ιστορική 
εξέλιξη της εκπαίδευσης προς την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Ακολουθεί η παρουσίαση των 
τεχνολογιών και µέσων που µπορεί να αξιοποιηθούν στην Ασύγχρονη και Σύγχρονη 
ηλεκτρονική εκπαίδευση και αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα καθώς και πιθανά 
προβλήµατα που µπορεί να παρουσιαστούν κατά την εφαρµογή των δύο µεθόδων, ενώ 
γίνεται σύγκριση των δύο µεθόδων µεταξύ τους και µε την κλασική εκπαίδευση. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για την προώθηση της 
χρήσης των ΤΠΕ και παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 
στην Ευρώπη γενικά και στα ευρωπαϊκά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ειδικότερα. Ακολουθεί η 
περιγραφή της ελληνικής πραγµατικότητας στον τοµέα αυτό, καθώς και οι προσπάθειες 
ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται τρεις µελέτες 
περιπτώσεων φορέων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Open University, Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήµιο και Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Εθνικού, Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών) και συγκρίνονται τα προγράµµατα σπουδών που προσφέρουν. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι παράγοντες και προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση 
της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ενώ το πέµπτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα τελικά 
συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

1.1 Εισαγωγή - Ορισµός 

Πολλοί ορισµοί έχουν δοθεί για την ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning), όπως 

αποδεικνύει µια γρήγορη έρευνα στο διαδίκτυο και τρεις από αυτούς παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

i. «Ηλεκτρονική εκπαίδευση: η χρήση των νέων τεχνολογιών εφαρµογών 

πολυµέσων και του διαδικτύου για τη βελτίωση της ποιότητας της µάθησης µέσω της 

καλύτερης πρόσβασης σε πηγές και υπηρεσίες, καθώς και τις εξ αποστάσεως ανταλλαγές 

και συνεργασίες» (http://europa.eu.int/comm/education/elearning/doc_en.html) 

ii. «Όρος που καλύπτει µια ευρεία οµάδα από εφαρµογές και διαδικασίες, όπως η 

εκµάθηση µέσω του διαδικτύου και του υπολογιστή, εικονικές αίθουσες και ψηφιακή 

συνεργασία. Περιλαµβάνει τη µεταφορά περιεχοµένου µέσω δικτύων (τοπικών και 

διεθνών), µαγνητοφωνηµένου ήχου και εικόνας, δορυφορικής µετάδοσης, πολυµέσων 

εφαρµογών, κλπ.» (http://www.learningcircuits.org/glossary.html). 

iii. «Αρχικά, ο όρος χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει την εκπαίδευση µέσω του 

διαδικτύου (Internet-Based training), µετά περιλάµβανε οποιοδήποτε δίκτυο (Web-Based 

training) ή ακόµα κι έναν µεµονωµένο υπολογιστή (Computer-Based training). Έτσι, 

ουσιαστικά, αναφέρεται στην ικανότητα µετάδοσης ικανοτήτων και γνώσεων µέσω ενός 

δικτύου, ενώ εναλλακτικά απαντώνται παραλλαγές του όρου e-learning, elearning, 

Elearning και eLearning (http://webopedia.com). 

Με βάση τους παραπάνω ορισµούς, το περιβάλλον όπου λαµβάνει χώρα η 

ηλεκτρονική εκπαίδευση πρέπει να υποστηρίζεται από λειτουργίες διοίκησης 

(management) και διαχείρισης (administration) που επιτρέπουν την οργάνωση όλου του 

συστήµατος εκπαίδευσης, όπως στην περίπτωση ενός πληροφοριακού συστήµατος. Με την 

ίδια λογική, όπως κάθε πληροφοριακό σύστηµα, έτσι κι ένα σύστηµα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, µπορεί να διαµορφωθεί από τον οργανισµό που το προσφέρει ή από κάποια 

άλλη επιχείρηση. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες που έχουν 

σηµασία στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος, π.χ. ο κύκλος 

ζωής του συστήµατος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, το σύστηµα διαχείρισης πελατών (CRM- 

customer relationship management) και ο στρατηγικός σχεδιασµός του οργανισµού που 

προσφέρει την εκπαίδευση. 

1.2 Ιστορική αναδροµή: Εποχές και χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης 

Το 1962 ο McLuchan µίλησε για το «παγκόσµιο χωριό», ως έναν κόσµο όπου οι 

διασυνδέσεις διαρκώς αυξάνονται µέσω των τεχνολογιών επικοινωνίας και τείνουν να 
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διαµορφώσουν έναν παγκόσµιο πολιτισµό (Rogers, 2000). Είναι αλήθεια ότι οι 

µεγαλουπόλεις σε όλο τον κόσµο εµφανίζονται σχεδόν όµοιες ως προς τα καταναλωτικά 

αγαθά που προσφέρονται, το γρήγορο φαγητό, τη διασκέδαση και τις συγκοινωνίες. 

Ταυτόχρονα, η σύγχρονη τεχνολογία σίγουρα διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις µέσω 

σταθερού τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου (οµιλίας ή µηνυµάτων απλού κειµένου- sms ή 

εφαρµογών πολυµέσων- mms) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). Περισσότερο από 

όλα, το διαδίκτυο φαίνεται να παίζει σηµαντικότερο ρόλο στη διακίνηση πληροφοριών, 

ιδεών και σε ορισµένες περιπτώσεις αγαθών και υπηρεσιών. Πώς όµως όλα αυτά 

επηρεάζουν την εκπαίδευση; Μπορεί να έρθει η µέρα που τα πανεπιστήµια ως φυσική 

υπόσταση αντικατασταθούν από δικτυακούς τόπους, όπου η πρόσβαση θα είναι δυνατή 

οποιαδήποτε ώρα από οποιοδήποτε µέρος; 

Στο βιβλίο του «The third wave», ο A. Toffler (http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Alvin_Toffler; Fukuyama) περιγράφει τρία κύµατα αλλαγών: την γεωργική επανάσταση, 

τη βιοµηχανική επανάσταση και την επανάσταση της τεχνολογίας. Στη διάρκεια αυτών των 

κυµάτων παρατηρεί αλλαγές στις κοινωνικές δοµές που αντικατοπτρίζονται σε τοµείς όπως 

η εργασία και η εκπαίδευση. Έτσι, στις αγροτικές κοινωνίες η εργασία είναι χειρονακτική 

και η εκπαιδευτική περίοδος προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της καλλιεργητικής περιόδου 

(εκτενείς καλοκαιρινές διακοπές). Στη συνέχεια, κατά τη βιοµηχανική εποχή επικρατεί η 

µαζική παραγωγή, η µαζική εκπαίδευση και η γραφειοκρατική οργάνωση. Τέλος, στη µετα-

βιοµηχανική εποχή γίνεται µόδα η «µαζική εξατοµίκευση» (mass customization) και η 

παραγωγή στηρίζεται στην πληροφορία: ο όρος prosumers (producers+consumers = 

παραγωγοί + καταναλωτές) αναφέρεται στη µεταφορά της εργασίας (outsourcing) στον 

πελάτη που δεν πληρώνεται γι’ αυτή την υπηρεσία (π.χ. η χρήση του ΑΤΜ για τις 

συναλλαγές αντί του ταµία στην τράπεζα).  

Αντίστοιχα, η εκπαίδευση περνάει από την παρατήρηση και την µαθητεία σε µία 

τέχνη (apprenticeship) στις αγροτικές κοινωνίες, στην οργανωµένη εκπαίδευση στο χώρο 

του σχολείου από επαγγελµατίες δασκάλους µέσω της µετάδοσης γνώσεων που απαιτεί το 

κοινωνικό σύστηµα χωρίς αυτές να είναι όλες απαραίτητα αναγκαίες στο άτοµο. Τέλος, 

στην εποχή της πληροφορίας, οι αυξηµένες απαιτήσεις (όσο και προσδοκίες) του πελάτη, 

καθώς και οι δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία καθιστούν τον εκπαιδευόµενο 

ικανό να κατευθύνει µόνος του τη διαδικασία της µόρφωσης του (εγχειρίδια αυτό-

εκπαίδευσης, CD-ROM, διαδίκτυο). Τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την επιτυχία σ’ 

αυτή τη µορφή εκπαίδευσης είναι η ευελιξία, η προσαρµοστικότητα, η ικανότητα αλλαγής, 

η δια βίου µάθηση και φυσικά οι δεξιότητα στον χειρισµό της ψηφιακής τεχνολογίας 

(Hough, 2001).  

1.3 Από την εκπαίδευση προς την ηλεκτρονική εκπαίδευση 

Αν και για το σύνολο των εκπαιδευόµενων η έννοια του σχολείου είναι συνδεδεµένη 

µε κάποιο φυσικό χώρο, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες, όπως άτοµα µε ασθένειες ή άλλα 
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προβλήµατα, ώριµοι µαθητές και εργαζόµενοι, που δεν έχουν τη δυνατότητα να 

βρίσκονται σε ένα συγκεκριµένο χώρο για να συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Γι’ αυτούς αναγνωρίστηκε από νωρίς η ανάγκη εναλλακτικών µεθόδων µόρφωσης και η 

λύση δόθηκε µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning). Τα µαθήµατα αυτά 

ήταν γνωστά και ως εκπαίδευση «δι’ αλληλογραφίας», µε την έννοια ότι το ταχυδροµείο 

ήταν το µέσο που έφερνε σε επαφή εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενους. 

Σε ανασκόπησή τους οι  McIsaac και Gunawardena (1996) περιγράφουν την εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση ως: 1) τρόπο µετάδοσης γνώσης κατά τον οποίο ο 

εκπαιδευόµενος είναι σε διαφορετικό «φυσικό» χώρο από τον εκπαιδευτή, 2) η διαδικασία 

είναι σχεδιασµένη και καθοδηγούµενη και 3) σε αντίθεση µε την παραδοσιακή «τάξη» και 

τα δύο µέρη έχουν τον έλεγχο της ροής της γνώσης. 

Ιστορικά, έχει προταθεί η άποψη ότι ως τα πρώτα εξ’ αποστάσεως µαθήµατα θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν οι επιστολές του απόστολου Παύλου µε τα οποία δίδασκε τις 

αρχές του Ευαγγελίου στους «µαθητές» του που βρισκόταν σε αποµακρυσµένες περιοχές 

της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (Williams et al., 2004).   

Επίσηµα, τα πρώτα µαθήµατα ξεκίνησαν από τον Isaac Pitman που παρέδιδε 

µαθήµατα στενογραφίας δι’ αλληλογραφίας από την πόλη Bath της Αγγλίας από το 1840. 

Σ’ ό,τι αφορά ανώτατα ιδρύµατα, η ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου 

(http://www.londonexternal.ac.uk/150/history/index.shtml) αναφέρει ότι, το πρόγραµµα 

της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρείχε ξεκίνησε να λειτουργεί το 1858 και σήµερα 

150 χρόνια αργότερα, αξιοποιώντας πια τη σύγχρονη τεχνολογία, προσφέρει πτυχία σε 

πάνω από 100 ειδικότητες σε 41.000 φοιτητές σε 180 χώρες στον κόσµο. Στην ίδια 

ιστοσελίδα περιγράφεται πώς τα µαθήµατα δε σταµάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια των δύο 

παγκοσµίων πολέµων και µάλιστα στην περίοδο 1942-45 περίπου 10.000 φοιτητές έδωσαν 

εξετάσεις. Ανάµεσα σε αυτούς που αποφοίτησαν κατά καιρούς από το λεγόµενο External 

System του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου συγκαταλέγονται πέντε που έχουν βραβευθεί µε 

Νόµπελ, ένας από τους οποίους είναι ο Νέλσον Μαντέλα, που σπούδασε νοµική ενώ 

βρισκόταν σε φυλακή της Νότιας Αφρικής.  

Στις Η.Π.Α. τα µαθήµατα δι’ αλληλογραφίας ξεκίνησαν την ίδια περίπου εποχή και 

όπως αναφέρουν οι Glatter και Wedell (1971) µέχρι το 1910 οι φοιτητές σε διεθνές 

επίπεδο έφταναν τους 184.000. Καθώς η τεχνολογία έδινε νέες δυνατότητες επικοινωνίας, 

µέσα όπως το ραδιόφωνο (µέσω προγραµµατισµένων εκποµπών), η τηλεόραση και το 

τηλέφωνο χρησιµοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. Στη Βρετανία, η αναγνώριση 

της προοπτικής για χρήση της τηλεόρασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς οδήγησε την τότε 

κυβέρνηση των Εργατικών στην ίδρυση του “University of the air” που µετονοµάστηκε σε 

Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Open University) και είναι από τα µεγαλύτερα της χώρας µε αριθµό 

φοιτητών πάνω από 200.000 (http://www.open.ac.uk).  
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Όπως και στην «κλασική» εκπαίδευση, έτσι και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

αναγνωρίζονται διάφορα εξελικτικά στάδια, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα πιο πρόσφατα 

στάδια αναιρούν τα προηγούµενα (Moore, 1994). Μάλιστα, µπορούν να συνυπάρχουν µε 

αυτά, όπως δηλώνει για παράδειγµα ο όρος «µείγµα εκµάθησης» (blended learning), που 

αναφέρεται στο συνδυασµό της κατά πρόσωπο (face-to-face) και µέσω δικτύου (online) 

διδασκαλίας (http://www.learningcircuits.org/glossary.html) (Πίνακας 1).  

Έτσι, στο πρώτο στάδιο, όπως ήδη αναφέρθηκε, βρίσκεται η εκπαίδευση δι’ 

αλληλογραφίας, κατά την οποία οι φοιτητές δουλεύουν µόνοι τους µέσα σε συγκεκριµένες 

προθεσµίες και η µόνη επαφή µε τον διδάσκοντα, πέρα από το ταχυδροµείο, είναι σπάνια, 

ίσως σε κάποιο εντατικό σεµινάριο στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ αργότερα 

γίνεται µέσω τηλεφώνου.   

Στο δεύτερο στάδιο, µέθοδοι που αξιοποιούν το ραδιόφωνο και την τηλεόραση µέσω 

προγραµµατισµένων εκποµπών ή της προβολής βίντεο βελτιώνουν τις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, απαιτούν όµως µεγαλύτερα κονδύλια για το σχεδιασµό και την παραγωγή 

τους. Αρχικά, οι κασέτες ήχου είχαν µεγάλη επιτυχία και χρησιµοποιήθηκαν στην 

εκµάθηση ξένων γλωσσών (π.χ. linguaphone) λόγω της φορητότητάς τους και της 

δυνατότητας της ατοµικής τους χρήσης µέσω ακουστικών. Τη δεκαετία του ’80 συσκευές 

αναπαραγωγής κασετών βίντεο είναι συνηθισµένο φαινόµενο σε πολλά σπίτια, µια που το 

κόστος αγοράς τους δεν είναι υψηλό, κάνοντας δυνατή τη χρήση τους για εκπαιδευτικούς 

λόγους. Η ψηφιακή τηλεόραση µε τη σειρά της επιτρέπει ποικιλία υπηρεσιών, όπως 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ηλεκτρονική τραπεζική 

εξυπηρέτηση (e-banking) και γίνεται ιδιαίτερα δηµοφιλής, αφού σε µία έρευνα το 2003 

στη Βρετανία 28,2 εκατοµµύρια κατοικούν σε σπίτια µε πρόσβαση σε ψηφιακό σήµα έναντι 

27,2 εκατοµµυρίων που εξακολουθούν να λαµβάνουν αναλογικό σήµα (Higham). Τέλος, 

τα CD-ROM επιτρέπουν την εύκολη και οικονοµική διάθεση εκπαιδευτικού υλικού µε τη 

µορφή εφαρµογών πολυµέσων (multimedia). Στο στάδιο αυτό, στην τυπική εκπαίδευση 

που προσφέρεται µέσω των διαφόρων ιδρυµάτων, για κάθε φοιτητή ορίζεται ένας 

επιβλέποντας και η αλληλεπίδραση µεταξύ τους είναι εφικτή αρχικά µέσω τηλεφώνου, 

αλλά αργότερα κυρίως γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). 

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες χαρακτηρίζονται ως «ασύγχρονες» (asynchromous), 

δηλαδή υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην αλληλεπίδραση µαθητή-δασκάλου 

(http://www.learningcircuits.org/glossary.html; http://en.wikipedia.org; http://www.lms. 

unimelb.edu.au/; http://www.eleapsoftware.com/; Robbins, 2002). Αυτό σηµαίνει ότι, ο 

εκπαιδευτής δίνει το υλικό το οποίο ο εκπαιδευόµενος µελετάει αργότερα µόνος του, 

εκφράζει τις απορίες του και καταθέτει τις εργασίες του, στις οποίες ανταποκρίνεται ο 

εκπαιδευτής αφού τις διαβάσει. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ευελιξία, αφού η 

πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό γίνεται οπουδήποτε, οποτεδήποτε, υπάρχει χρόνος για 

κατανόηση και ο εκπαιδευόµενος έχει την ευκαιρία να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες, 
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να µελετήσει, να αναλύσει και να σκεφτεί, ενώ η τεχνολογία που εφαρµόζεται είναι 

σχετικά οικονοµική, µια και αρκεί ο εκπαιδευόµενος να έχει έναν προσωπικό υπολογιστή 

και δεν απαιτείται να είναι διαρκώς συνδεδεµένος στο διαδίκτυο. 

Αντίθετα, στο τρίτο στάδιο εισάγεται η έννοια της «σύγχρονης αλληλεπίδρασης» 

(synchronous interaction) τόσο ανάµεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόµενο, αλλά και 

ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους. Πρόκειται για µια διαδικασία µάθησης που γίνεται σε 

πραγµατικό χρόνο (real time), κατά την οποία µαθητές και δάσκαλος χρησιµοποιούν έναν  

ηλεκτρονικό «πίνακα» (whiteboard) ή βρίσκονται στο ίδιο ψηφιακό «χώρο» (chat room) 

για να παρακολουθήσουν την πορεία του µαθήµατος και να ανταλλάξουν πληροφορίες. 

Πρόσθετοι τρόποι αλληλεπίδρασης περιλαµβάνουν την τηλεφωνία µέσω διαδικτύου 

(Internet telephony) και την τηλεδιάσκεψη που µπορεί να είναι µόνο ακουστική (audio-

conferencing), οπτικό-ακουστική (video-conferencing) ή ακόµα να υποστηρίζεται από 

υπολογιστές (computer mediated videoconferencing) και επίσης επιτρέπει ακουστική και 

οπτική επικοινωνία ανάµεσα σε οµάδες (http://www.learningcircuits.org/glossary.html; 

http://teleconferencce.noc.uth.gr; http://www.teleconferencemagazine.com/). Αυτού του 

είδους η «τηλεπαρουσία» (telepresence), πέρα από την αίσθηση της οµάδας, επιτρέπει την 

ανάδραση (feedback), µε άλλα λόγια την άµεση αντίδραση στις πληροφορίες και απόψεις 

που ακούγονται, έτσι ώστε η γνώση να µην είναι µόνο αποτέλεσµα µελέτης, αλλά και της 

αλληλεπίδρασης µε την οµάδα. Επίσης, υπάρχει το κίνητρο ο εκπαιδευόµενος να 

διατηρείται στο ίδιο επίπεδο µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. 

Ένα στάδιο πιο πέρα, η εικονική πραγµατικότητα κάνει εφικτή τη συνάντηση 

φοιτητών και καθηγητή στο χώρο της εικονικής τάξης, ενός παγκόσµιου πανεπιστήµιου. 

Τέλος, ένα πέµπτο στάδιο στο µέλλον θα µπορούσε να περιλαµβάνει τη σύνθεση µεθόδων 

ασύγχρονης και σύγχρονης αλληλεπίδρασης, καθώς και την ενσωµάτωση αυτής της 

εκπαίδευσης µε άλλα συστήµατα µόρφωσης (π.χ. από τον τοµέα των επιχειρήσεων) µε 

στόχο τη δηµιουργία ενός «έξυπνου» µοντέλου εκπαίδευσης, που θα προσαρµόζεται στις 

εκάστοτε ανάγκες και ικανότητες του εκπαιδευόµενου. 

Γενικά, ο υπολογιστής δίνει στον εκπαιδευτή πολλές δυνατότητες τόσο στην 

προετοιµασία όσο και στην αποθήκευση πληροφοριών, οι οποίες µπορεί πέρα από το 

κείµενο να περιλαµβάνουν επιπλέον εικόνα, ήχο, κίνηση (animation) και να επιτρέπουν 

την αλληλεπίδραση µε τον εκπαιδευόµενο. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη 

πολλών ηλεκτρονικών προγραµµάτων (πακέτων) εκµάθησης, κυρίως από τον εµπορικό 

παρά τον ακαδηµαϊκό κόσµο (π.χ. εκµάθηση ξένων γλωσσών, δακτυλογράφησης, κλπ), 

που αξιοποιούν τον υπολογιστή (CBT- computer based training/ εκµάθηση µέσω 

υπολογιστή) (Robbins, 2002). Αργότερα το διαδίκτυο προκάλεσε την εξέλιξη από την 

εκµάθηση µέσω υπολογιστή στην εκµάθηση µέσω δικτύου (WBT- web based training). Η 

«επανάσταση» έγινε κυρίως µετά την εισαγωγή των γρήγορων συνδέσεων (broadband), 
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που επιτρέπουν τη µετάδοση µεγάλου όγκου δεδοµένων (rich media) σε µικρό χρόνο µε 

χαµηλό κόστος. 

Σύµφωνα µε µία βιβλιογραφική επισκόπηση της Rumble (2001) στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση σηµειώθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια δραµατικές αλλαγές, στις οποίες 

ξεχωρίζουν πέντε κοµβικά σηµεία (Πίνακας 1). Στο πρώτο σηµείο, την τεχνολογική 

αλλαγή, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που ξεκίνησε δι’ αλληλογραφίας καταλήγει σε 

φρενήρη ανάπτυξη της εκπαίδευσης µέσω δικτύου (online education). Αυτή οδηγεί στον 

επόµενο κόµβο, την παιδαγωγική µεταρρύθµιση, µια στροφή δηλαδή της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης από απλή µεταφορά πληροφοριών σε ένα µοντέλο που αξιοποιεί τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης που δίνει ο υπολογιστής (computer-mediated 

communication). Ο τρίτος κόµβος σχετίζεται µε την αλλαγή στον αριθµό των 

εκπαιδευόµενων που επιλέγουν την εξ’ αποστάσεως µέθοδο εκπαίδευσης, η οποία 

αναπτύσσεται σε πολλές χώρες και από διαφορετικούς φορείς. Σε άµεση σχέση µε τον 

τρίτο κόµβο είναι η αλλαγή στον τέταρτο κόµβο που αναφέρεται στην αποδοχή της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και την αντίληψη του κοινού για την ποιότητα της µόρφωσης 

που προσφέρει. Με άλλα λόγια, από µια µέθοδο σε χαµηλή υπόληψη (low status), όπως 

θεωρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, µετατρέπεται σε µια ευρέως αποδεκτή τακτική 

που υιοθετείται ως προς τις εφαρµογές της και σε άλλα είδη εκπαίδευσης. Τέλος, ο 

πέµπτος κόµβος καλύπτει την εξέλιξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από ένα 

µοντερνιστικό (modernist), γραφειοκρατικό, «βιοµηχανικό» τρόπο διδασκαλίας 

(bureaucratic, Fodist) σε ένα µετα-µοντερνιστικό (post-modernist) φαινόµενο που εστιάζει 

στον φοιτητή-πελάτη και προάγει την ευελιξία και την παγκόσµια εµβέλεια.   

Πίνακας 1. Στάδια ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

 1ο στάδιο* Εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας 
τεχνολογική 
αλλαγή** 

  

 
2ο στάδιο 

Αξιοποίηση ακουστικών και οπτικών 
µέσων: ραδιόφωνο, κασέτες ήχου, 

τηλεόραση, κασέτες βίντεο, CD-ROM, email 
παιδαγωγική 
µεταρρύθµιση 

  

Ασύγχρονη 
αλληλεπίδραση 

 

3ο στάδιο 

Συνεύρεση σε «ψηφιακό χώρο»: 
Ηλεκτρονικός ασπροπίνακας (whiteboard), 

δωµάτιο συζητήσεων (chat room), 
τηλεδιάσκεψη (videoconferencing) 

αποδοχή της ηλ. 
εκπαίδευσης 

  

 4ο στάδιο Εικονική (virtual) τάξη 
από µαζική σε 

εξατοµικευµένη 
εκπαίδευση 

  

Σύγχρονη 
αλληλεπίδραση 

 

5ο στάδιο 
«Έξυπνο» µοντέλο εκπαίδευσης: 

προσαρµόζεται στις ανάγκες κ απαιτήσεις 
του εκπαιδευόµενου 

Συνδυασµός 
Ασύγχρονης κ 

Σύγχρονης 
Αλληλεπίδρασης 

* Τα στάδια αναφέρονται στη δηµοσίευση του Moore (1994) 
** Οι αλλαγές αναφέρονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση της Rumble (2001)
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1.4  Μέσα και τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση µπορεί να αξιοποιήσει µεγάλη ποικιλία τεχνολογιών που 

περιλαµβάνουν  µέσα µετάδοσης και εργαλεία αλληλεπίδρασης. Τα πρώτα αφορούν 

δεδοµένα γραπτά, ακουστικά, οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά, ενώ τα δεύτερα 

αναφέρονται σε εργαλεία Ασύγχρονων και Σύγχρονων διαδραστικών λειτουργιών 

(http://www.elearners.com; http://www.knowledgepresenter.com/; http://www.wbt 

express.com/; http://www.adobe.com/resources/eleraning/; http://www.e-learning 

guru.com; “Beyond eLearning” στην ιστοσελίδα http:// www.interttine.com/beyond). 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα µέσα µετάδοσης και τα εργαλεία αλληλεπίδρασης 

που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Τα µέσα µετάδοσης 

µπορεί να είναι έντυπα, όπως βιβλία, άλλα εγχειρίδια και τετράδια ασκήσεων ή µπορεί να 

είναι ακουστικά, όπως «ζωντανός» ήχος που µπορεί να µεταδίδεται µέσα από οποιοδήποτε 

δίκτυο (π.χ. µέσω ραδιοφωνικών εκποµπών σε προκαθορισµένη ώρα) ή και κασέτες 

µαγνητοφωνηµένου ήχου, οι οποίες µπορεί να αναµεταδίδονται ή πιο απλά να 

αποστέλλονται στους φοιτητές (π.χ. όπως γίνεται στην εκµάθηση ξένων γλωσσών άνευ 

διδασκάλου µε τη µέθοδο της linguaphone). Τα µέσα µετάδοσης µπορεί ακόµη να είναι 

οπτικοακουστικά, δηλαδή «ζωντανή» µετάδοση εικόνας-ήχου µέσα από οποιοδήποτε 

δίκτυο (π.χ. µέσω τηλεοπτικών εκποµπών σε συγκεκριµένο χρόνο) ή ακόµα και µέσω ενός 

δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης σε διάφορες τοποθεσίες και φυσικά µε τη µορφή 

µαγνητοσκοπηµένης λήψης σε κασέτα βίντεο που µπορεί επίσης να αποστέλλεται 

ταχυδροµικά στους φοιτητές. Πέρα όµως από αυτά, τα µέσα µετάδοσης µπορεί να είναι 

ηλεκτρονικά, οπότε η χορήγηση του περιεχοµένου (content) να γίνεται µέσω ιστοσελίδων 

(web pages) στο ∆ιαδίκτυο ή µέσω CD-ROM, όπου αποθηκεύεται ψηφιακό υλικό και είναι 

εφικτή η εκπαίδευση µε τη βοήθεια του υπολογιστή (CBT: Computer Based Training), 

δηλαδή υπάρχει αλληλεπίδραση αλλά µε τον υπολογιστή (π.χ. σε προγράµµατα 

προσοµοίωσης για την πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων) ή τέλος µπορεί να 

είναι οποιοδήποτε αρχείο (σε µορφή κειµένου, λογιστικού φύλλου, παρουσίασης, βάσης 

δεδοµένων, κλπ) το οποίο ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα είτε να λάβει µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, είτε να «κατεβάσει» (download) µόνος του από κάποιον διακοµιστή (server). 

Στην περίπτωση των µέσων αλληλεπίδρασης, υπάρχουν αυτά που αφορούν τον 

Ασύγχρονο και εκείνα που αναφέρονται στον Σύγχρονο τρόπο αλληλεπίδρασης. Στα 

Ασύγχρονα µέσα ανήκει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε µεµονωµένη ή οµαδική επιστολή, 

που δίνει τη δυνατότητα τόσο για την υποβολή ερωτήσεων όσο και την ανταλλαγή 

απόψεων, καθώς επίσης και τη διάδοση των εξελίξεων σε ένα τοµέα, που µπορεί ακόµη να 

γίνει µέσω των «newsgroups» (οµάδες µετάδοσης ειδήσεων), ενώ παρόµοιο ρόλο 

δύνανται να παίξουν τα «δικτυακά βήµατα» (web forums) ή «βήµατα διαλόγου» 

(discussion forums) και οι πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards). Στα Σύγχρονα µέσα, 

από την άλλη µεριά, ανήκουν τα «δωµάτια συζήτησης» (chat rooms), που µπορεί να 

οργανώνει ο διδάσκων ή να αφήνει ελεύθερα για την αλληλεπίδραση των φοιτητών, οι 
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συµµετοχικοί ασπροπίνακες (shared whiteboards), όπου µπορούν οι φοιτητές να γράφουν 

τα ψηφιακά τους µηνύµατα και η από κοινού χρήση εφαρµογής (application sharing), που 

επιτρέπει τη συµµετοχή στο ίδιο πρόγραµµα στα πλαίσια µιας επίδειξης ή µιας 

συνεργατικής προσπάθειας (π.χ. την από κοινού συγγραφή µιας εργασίας). Σε όλα τα 

παραπάνω µέσα (Ασύγχρονης και Σύγχρονης αλληλεπίδρασης) κοινό χαρακτηριστικό είναι 

ότι η επικοινωνία επιτυγχάνεται µε το γραπτό λόγο, κάτι που δε συµβαίνει στα υπόλοιπα 

µέσα Σύγχρονης αλληλεπίδρασης, δηλαδή την τηλεδιάσκεψη (teleconferencing), που 

επιτρέπει την ηχητική µετάδοση µιας παρουσίασης από τον διδάσκοντα ή τη συµµετοχή 

µιας οµάδας σε µια κοινή δραστηριότητα, την οπτικοακουστική τηλεδιάσκεψη 

(videoconferencing), που επιτρέπει επιπλέον τη µετάδοση εικόνας και µπορεί να γίνει µε 

ακριβό, µοντέρνο εξοπλισµό που βρίσκεται εγκατεστηµένος σε ειδικές αίθουσες ή απλά 

µέσω φθηνότερων επιλογών, µικρότερης ποιότητας που αξιοποιούν τους προσωπικούς 

υπολογιστές, και τέλος τους εικονικούς κόσµους (virtual worlds), όπου οι χρήστες 

σχεδιάζουν τη µορφή που επιθυµούν (avatar) και αλληλεπιδρούν µε διάφορους τρόπους.   

 

Πίνακας 2. Μέσα µετάδοσης και εργαλεία αλληλεπίδρασης στην ηλεκτρονική εκπαίδευση  

Μέσα µετάδοσης Εργαλεία αλληλεπίδρασης 
Ασύγχρονης 
• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) 
• Οµαδική αλληλογραφία (Listservs) 
• ∆ιαδικτυακά βήµατα, πίνακες ανακοινώσεων 

(Web forums, bulletin boards) 
• Οµάδες µετάδοσης ειδήσεων (Newsgroups) 
Σύγχρονης 

• Γραπτά: 
βιβλία, εγχειρίδια, τετράδια ασκήσεων 

• Ακουστικά: 
Ζωντανός ήχος (Live sound) 
Κασέτες ήχου (Audio tapes) 

• Οπτικοακουστικά: 
Ζωντανή µετάδοση εικόνας-ήχου 
Μαγνητοσκοπηµένη λήψη (video 
tapes) 
Καλωδιακή τηλεόραση 

• Ηλεκτρονικά: 
Ψηφιακό υλικό (CBT) σε CD ή online 
Αρχεία δεδοµένων (µέσω email ή για 
download από το ∆ιαδίκτυο) 

• Οµάδες συζήτησης (chat rooms) 
• Συµµετοχικοί ασπροπίνακες (shared 

whitedoards) 
• Από κοινού χρήση εφαρµογής (application 

sharing) 
• Τηλεδιάσκεψη (teleconferencing) 
• Οπτικοακουστική τηλεδιάσκεψη 

(videoconferencing) 
• Εικονικοί κόσµοι (virtual worlds) 

 

1.5 Αλληλεπίδραση ηλεκτρονικών µαθηµάτων 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση διακρίνεται στην Ασύγχρονη και την Σύγχρονη 

Εκπαίδευση ανάλογα µε την αλληλεπίδραση που πραγµατοποιείται στα ηλεκτρονικά 

µαθήµατα. 

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή των µαθητών και 

των εισηγητών. Οι µαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωµένοι µαζί στον ίδιο 

χώρο ή την ίδια χρονική στιγµή. Αντίθετα, µπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το 

προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό 

σύµφωνα µε αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από τη σύγχρονη. 
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Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ηµιαυτόνοµη Εκπαίδευση και 

η Συνεργαζόµενη Εκπαίδευση (http://www.e-learningguru.com; http://www.e-

learningconsulting.com/; “E-Learning Glossary” στην ιστοσελίδα www.brandon-

hall.com/free_resources/glossary.shtml; Μπαλαούρας). 

Η Σύγχρονη Εκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των εκπαιδευτών 

και των εκπαιδευόµενων. Η αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου γίνεται 

σε “πραγµατικό χρόνο”, και αφορά τόσο την ανταλλαγή απόψεων όσο και εκπαιδευτικού 

υλικού. Η ταυτόχρονη εµπλοκή µπορεί να επιτευχθεί είτε µε το να βρίσκονται στον ίδιο 

χώρο (τάξη κλπ.) είτε µε το να είναι διασυνδεδεµένοι µέσω δικτύου που επιτρέπει την 

ανταλλαγή ήχου  ή/και εικόνας ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα  ανταλλαγής αρχείων 

και ηλεκτρονικού µαυροπίνακα, υλοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο τη Σύγχρονη 

Εκπαίδευση (http://www.e-learningconsulting.com/; “E-Learning Glossary” στην 

ιστοσελίδα www.brandon-hall.com/free_resources/glossary.shtml; “Synchronous 

elearning systems: an introduction” στην ιστοσελίδα www.fernuni-hagen.de/ZIFF/ 

synchronous.pdf; Μπαλαούρας,). 

Η Ασύγχρονη και η Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν λειτουργούν ως 

ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά µπορούν και πολλές φορές επιβάλλεται, να συµπληρώσουν 

η µία την άλλη. 

Η κλασσική µορφή εκπαίδευσης είναι «δασκαλοκεντρική» (Σχήµα 1), µε την έννοια 

ότι ο διδάσκων µεταδίδει πληροφορίες και γεγονότα τα οποία δέχεται συνήθως παθητικά ο 

µαθητευόµενος. Στη σηµερινή εποχή, µε την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση ο µαθητής µεταφέρεται στο επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως φαίνεται 

χαρακτηριστικά στο Σχήµα 2, ο εκπαιδευόµενος 

«εκτίθεται» σε µια πλούσια εκπαιδευτική 

εµπειρία, ενώ 

ταυτόχρονα έχει 

µέσω του 

∆ιαδικτύου 

πρόσβαση σε ένα 

εκτενές 

πληροφοριακό 

υλικό. 

 

 

 

σχήµα 1 
(Πηγή: Τεχνικές Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης) 

σχήµα 2 
(Πηγή: Τεχνικές Ηλεκτρονικής 

Εκπαίδευσης) 
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1.6 Πλατφόρµες Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

Πλατφόρµα Ασύγχρονης ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης ή Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Μαθησιακού Υλικού (Learning Management System LMS) λέγεται το λογισµικό που 

επιτρέπει την πρόσβαση στο διδακτικό υλικό (http://www.lms.unimelb.edu.au/; 

http://en.wikipedia.org; http://www.eleapsoftware.com/; «Τεχνικές Ηλεκτρονικής 

Μάθησης» στην ιστοσελίδα www.teleteaching.gr/e-learning.doc; Robbins, 2002). 

Απλουστευτικά, µπορεί να θεωρηθεί µία απλή ιστοσελίδα στην οποία ανεβάζει ο καθηγητής 

το υλικό του µαθήµατος και στη συνέχεια οι µαθητές παραδίδουν τις εργασίες τους µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στην πραγµατικότητα ωστόσο θα πρέπει τουλάχιστον να 

υποστηρίζει: 

• Το χωρισµό των χρηστών σε οµάδες έτσι ώστε η ίδια πλατφόρµα να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για περισσότερα από ένα µαθήµατα. Προφανώς θα πρέπει να 

υποστηρίζει κάποιου είδους πιστοποίηση των χρηστών. 

• Τη δηµιουργία βηµάτων συζήτησης (discussion forums) για την επικοινωνία των 

εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευτή ασύγχρονα. 

• Τα δωµάτια συζητήσεων (chat rooms) για συζήτηση σε πραγµατικό χρόνο 

(σύγχρονη) και ανταλλαγή απόψεων. 

• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) για την καλύτερη επικοινωνία των χρηστών. 

• Εύκολους τρόπους για τον καθηγητή για να τοποθετεί το υλικό του µαθήµατος και 

για το µαθητή για την τοποθέτηση των εργασιών του. 

• Τη δυνατότητα στους µαθητές τοπικής αποθήκευσης του υλικού του µαθήµατος, 

για επεξεργασία εκτός του δικτύου. 

Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη τη τεχνολογική πρόοδο και την αύξηση των απαιτήσεων 

των φοιτητών, επιθυµητά µπορεί να είναι και άλλα χαρακτηριστικά, όπως: 

• Να υπάρχει το υλικό του µαθήµατος και σε εύκολα εκτυπώσιµη µορφή για τους 

χρήστες που προτιµούν το έντυπο υλικό 

• Το περιβάλλον να είναι προσβάσιµο από απλό web browser ώστε να µη χρειάζεται 

από τους χρήστες εγκατάσταση άλλου λογισµικού και για να είναι προσβάσιµο από 

παντού (π.χ. Internet café) και από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα. 

• Να έχει φιλικό περιβάλλον τόσο για το χρήστη/µαθητή όσο και για το 

χρήστη/καθηγητή.  

• Να υποστηρίζει προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος ανάλογα µε το 

χρήστη. Επίσης να κρατάει πληροφορίες (δηµιουργία profiles) για το χρήστη για να 

τον «βοηθάει» κατά την πλοήγηση. 

• Να έχει ηµερολόγιο µε τις προθεσµίες και άλλα σηµαντικά γεγονότα. 
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• Να παρακολουθεί την πρόοδο των µαθητών. 

• Να υποστηρίζει την εύκολη δηµιουργία διαγωνισµάτων (online tests) 

• Να υποστηρίζει την παρουσίαση και άλλων πολυµεσικών (multimedia) υλικών όπως 

βίντεο, ήχου, εικόνων κλπ 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες πλατφόρµες που υλοποιούν όλα τα 

παραπάνω, όπως το WEST, το WebCT, το Blackboard (http://www.webct.com/webct/; 

http:// blackboard.com/us/index.bbb; http://en.wikipedia.org/wiki/WebCT; «Τεχνικές 

Ηλεκτρονικής Μάθησης» στην ιστοσελίδα www.teleteaching.gr/e-learning.doc). 

1.7 Τρόποι υλοποίησης της Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

Η σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση µπορεί να υλοποιηθεί µε τη χρήση µονόδροµης 

ή αµφίδροµης οπτικοακουστικής επικοινωνίας (http:// www.bitpipe.com/tlist/Webcasting-

Services.html; http://www.mdata.gr; http://teleconferencce.noc.uth.gr; Μπαλαούρας). 

Στη µονόδροµη επικοινωνία (web casting) µεταδίδεται µία εικονοροή από τον κύριο χώρο 

(αίθουσα) τηλεκπαίδευσης προς τους αποµακρυσµένους χρήστες, οι οποίοι 

παρακολουθούν τη διάλεξη σε προσωπικό Η/Υ συνδεδεµένο στο διαδίκτυο, οπότε δεν 

υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε τον καθηγητή. Αντίθετα, στην αµφίδροµη 

επικοινωνία ανταλλάσσονται εικονοροές µεταξύ της κύριας αίθουσας τηλεκπαίδευσης, 

στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτής, και µίας άλλης αίθουσας (ή περισσοτέρων αιθουσών) 

στην οποία βρίσκονται οι αποµακρυσµένοι εκπαιδευόµενοι. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν 

στον καθηγητή προσφέρονται προηγµένες τεχνολογικές δυνατότητες το µάθηµα µπορεί 

επιπλέον να εµπλουτιστεί και µε άλλα στοιχεία, όπως προβολή βίντεο, ταυτόχρονη 

πλοήγηση σε δικτυακούς τόπους και χρήση προγραµµάτων προσοµοίωσης (simulation). 

Προϋπόθεση για να συµβεί αυτό είναι ότι όλοι οι συµµετέχοντες είναι συνδεδεµένοι 

σε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα βίντεο και 

ήχου και να είναι εφικτή η από κοινού χρήση εφαρµογών. Επίσης, χρειάζεται τουλάχιστον 

ένα άτοµο για τεχνική υποστήριξη στο µάθηµα για να αντιµετωπίζει δικτυακά και άλλα 

προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν από τη χρήση νέων τεχνολογιών και να 

υποστηρίζει τον καθηγητή ο οποίος µπορεί να µην είναι εξοικειωµένος µε τα τεχνολογικά 

µέσα. Ακόµα, αν όλοι οι συµµετέχοντες δεν έχουν στη διάθεσή τους αρκετά προηγµένο 

εξοπλισµό τουλάχιστον ο καθηγητής θα πρέπει να βρίσκεται σε αίθουσα ειδικά 

διαµορφωµένη για να καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις («Τεχνικές Ηλεκτρονικής 

Μάθησης» στην www.teleteaching.gr/e-learning.doc, http://teleconferencce.noc.uth.gr, 

http://www.teleconferencemagazine.com/). 

1.8 Πλεονεκτήµατα και προβλήµατα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Τόσο η Ασύγχρονη όσο και η Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση προσφέρουν αρκετά 

πλεονεκτήµατα έχουν όµως και ορισµένα µειονεκτήµατα. Αν και στις δύο αυτές µεθόδους 
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υπάρχουν αρκετές οµοιότητες στα θετικά αποτελέσµατα αλλά και στα προβλήµατα που 

µπορεί να δηµιουργούνται, υπάρχουν ωστόσο και ορισµένες σηµαντικές διαφορές. 

1.8.1 Πλεονεκτήµατα Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

• Φυσικός χώρος 

Στην κλασική εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το κτίριο και η αίθουσα 

διδασκαλίας µε τον απαραίτητο εξοπλισµό (έδρα, θρανία, κλπ). Ο Young (2004) είπε 

σχετικά ότι «µερικοί άνθρωποι όταν κοιτούν µια αίθουσα µε θρανία προσανατολισµένα σε 

µια έδρα, βλέπουν ένα δεινόσαυρο…». Μια τέτοια αντίληψη ίσως είναι πιο κατανοητή αν 

σκεφτεί κανείς ότι οι αίθουσες και τα κτίρια έχουν υψηλό κόστος µελέτης, κατασκευής και 

συντήρησης, ενώ λίγο µπορούν να αλλάξουν για να περιλάβουν µεγαλύτερο αριθµό 

εκπαιδευόµενων και φυσικά δε µπορούν καθ’ αυτά να µετακινηθούν σε διαφορετική 

τοποθεσία. Αντίθετα, οι εικονικές τάξεις που «χτίζονται» στο διαδίκτυο έχουν θεωρητικά 

απεριόριστη χωρητικότητα (εξαρτάται βέβαια από τις δυνατότητες του συστήµατος) και η 

γεωγραφική κατανοµή των συµµετεχόντων δεν είναι περιορισµός (εφόσον έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο). 

Αυτό σηµαίνει επιπλέον ότι ο εκπαιδευόµενος µπορεί να έχει πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό από οπουδήποτε (αρκεί να έχει την κατάλληλη τεχνολογία) και µε τον 

τρόπο αυτό να βρίσκεται στο σπίτι του ή στο χώρο εργασίας του. Αποφεύγει έτσι τις 

άσκοπες µετακινήσεις από και προς το χώρο εκπαίδευσης κερδίζοντας χρόνο και χρήµα. 

Στην περίπτωση µάλιστα που η εκπαίδευση γίνεται στα πλαίσια κάποιας επιµόρφωσης των 

στελεχών µιας εταιρείας, η επιχείρηση έχει διπλό όφελος αφού από τη µία πλευρά τα 

έξοδα για τη µετακίνηση του προσωπικού (οδοιπορικά, διαµονή) εξαλείφονται, ενώ από 

την άλλη το προσωπικό παραµένει στο χώρο εργασίας ώστε να συµµετέχει σε εταιρικές 

δραστηριότητες όπως συσκέψεις, προγραµµατισµός, κ.α.  

• Χρόνος 

Στην κλασική εκπαίδευση τα µαθήµατα είναι προγραµµατισµένα να λαµβάνουν χώρα 

σε συγκεκριµένη µέρα και ώρα, στην όποια είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη προσέλευση 

των µαθητών και του δασκάλου. Αντίθετα, όταν η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι 

Ασύγχρονη, τόσο η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό όσο και η µελέτη του γίνεται στο 

χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόµενος. 

• Περιεχόµενο (ως προς τη µορφή) 

Στην κλασική εκπαίδευση το περιεχόµενο είναι συνήθως σε έντυπη µορφή (βιβλία, 

εγχειρίδια, άρθρα, τυπωµένες σηµειώσεις, κλπ). Αντίθετα, στην ηλεκτρονική εκπαίδευση 

οι πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν ήχο, εικόνα, κίνηση (βίντεο), απεικόνιση µε 

κινούµενα σχέδια (animation) ή προσοµοίωση (simulation). Με τον τρόπο αυτό µπορεί να 
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κεντρίζεται περισσότερο το ενδιαφέρον του εκπαιδευόµενου, ώστε η αφοµοίωση της ύλης 

να γίνεται πιο εύκολα και πιο ευχάριστα. 

• Περιεχόµενου (ως προς την ενηµέρωση) 

Στην κλασική εκπαίδευση από τη σύνθεση του εκπαιδευτικού υλικού µέχρι τη 

διάθεσή του µέσω των καναλιών διανοµής (τυπογραφείο, βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες) 

απαιτείται κάποιο χρονικό διάστηµα. Αντίθετα, η προσφορά του περιεχοµένου στην 

ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι just-in-time, αφού ο χρόνος από την παραγωγή ως τη 

διάθεση εκµηδενίζεται. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σηµαντικό όταν σε ορισµένες περιπτώσεις 

υπάρχει ανάγκη άµεσης ενηµέρωσης (επεξεργασίας και αλλαγής) των πληροφοριών που 

δίνονται στους εκπαιδευόµενους. 

Επιπρόσθετα, εφόσον το υλικό είναι ψηφιακό και διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου 

µπορεί να είναι αποτέλεσµα συνεργασίας ανάµεσα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

που µπορούν µε τον τρόπο αυτό να µειώσουν το κόστος για την ανάπτυξη και έγκυρη 

ενηµέρωσή του.  

• Εκπαιδευόµενος 

Στην κλασική εκπαίδευση ο δάσκαλος καθορίζει ένα µέσο όρο στο ρυθµό προσφοράς 

του εκπαιδευτικού υλικού, ο οποίος για κάποιους µπορεί να είναι πολύ αργός και για 

άλλους πολύ γρήγορος. Αντίθετα, στην ηλεκτρονική εκπαίδευση υπάρχει προσωποποίηση 

(personalization) στο ρυθµό αφοµοίωσης της ύλης, αφού κάθε εκπαιδευόµενος επιλέγει 

τον δικό του. Έτσι, ακόµα και άτοµα διαφορετικού επιπέδου µπορούν να καλύψουν τα 

κενά τους χωρίς άγχος. Πέρα όµως από µια προκαθορισµένη διδακτική ύλη, ο 

εκπαιδευόµενος έχει πλέον τη δυνατότητα µέσα από τους προτεινόµενους συνδέσµους 

(links) και µε την κατάλληλη καθοδήγηση να επεκτείνει τις γνώσεις του. 

Επιπρόσθετα, η χρήση της τεχνολογίας µέσω της εκπαίδευσης δίνει στους φοιτητές 

την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε τα σύγχρονα µέσα, ώστε να έχουν µεγαλύτερη άνεση στο 

χειρισµό τους στο µέλλον. 

• Εκπαιδευτικός 

Στην κλασική εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός κρίνει µια οµαδική εργασία στο σύνολό της 

και συνήθως δίνει τον ίδιο βαθµό σε όλα τα µέλη της οµάδας. Όταν όµως στην 

ηλεκτρονική εκπαίδευση η εργασία αυτή γίνεται στον υπολογιστή µέσα από το ∆ιαδίκτυο ο 

εκπαιδευτής µπορεί να παρακολουθεί βήµα προς βήµα τη συνεργασία ανάµεσα στα µέλη 

της οµάδας και να κρίνει τη συµµετοχή του καθενός όχι µόνο από τον αριθµό και τη 

συχνότητα των παρεµβάσεων αλλά και από την επίδραση τους στο τελικό αποτέλεσµα. Η 

διαδικασία αυτή µπορεί να αποκαλύψει επιπλέον τα ενδιαφέροντα και τις αδυναµίες των 

µαθητών και να βοηθήσει τον εκπαιδευτή στη βελτίωση του διδακτικού υλικού ή/και των 

εκπαιδευτικών µεθόδων που ακολουθεί. 
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1.8.2 Πλεονεκτήµατα Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

Όπως και στην περίπτωση της Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης, υπάρχουν τα 

πλεονεκτήµατα που σχετίζονται µε τον φυσικό χώρο, το περιεχόµενο και την επαφή µε τη 

µοντέρνα τεχνολογία, η κύρια διαφορά όµως µε τη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 

βρίσκεται στην αλληλεπίδραση που προσφέρει τόσο µεταξύ του καθηγητή και του φοιτητή, 

αλλά και των φοιτητών µεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σηµαντική, αφού 

βοηθάει τον εκπαιδευόµενο να διαλευκάνει τυχόν απορίες που προκύπτουν την ώρα του 

µαθήµατος και ταυτόχρονα να ακούσει τις ερωτήσεις των υπολοίπων ακόµα και για σηµεία 

που δεν είχε ο ίδιος σκεφτεί, διαδικασία που βελτιώνει τις αναλυτικές δεξιότητες και 

αυξάνει την κατανόηση του περιεχοµένου του µαθήµατος. Επίσης, η επιβράβευση στις 

απαντήσεις του αποτελεί κίνητρο για την ενεργό συµµετοχή του στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Επιπρόσθετα, η Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους 

φοιτητές να παρακολουθήσουν διαλέξεις από αυθεντίες σε κάποιο αντικείµενο, ενώ µέχρι 

τώρα ήταν περιορισµένοι µόνο στις οµιλίες που πραγµατοποιούνται στο εκπαιδευτικό 

ίδρυµα όπου σπουδάζουν. Με την ίδια λογική, δίνεται λύση σε πανεπιστήµια στα οποία οι 

διάφορες Σχολές είναι κατανεµηµένες σε διαφορετικές, αποµακρυσµένες µεταξύ τους 

περιοχές (π.χ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου). 

Ακόµα σηµαντικότερο είναι το γεγονός ότι η Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 

κάνει εφικτή την παρακολούθηση των µαθηµάτων σε άτοµα που δεν έχουν δυνατότητα 

πρόσβασης στους χώρους εκπαίδευσης, όπως άτοµα µε αναπηρίες ή ασθένειες ή ακόµα 

ανθρώπους σε δυσπρόσιτες γεωγραφικά περιοχές, οι οποίοι δεν έχουν ίσως άλλο τρόπο να 

«ζήσουν» την εκπαιδευτική εµπειρία. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η διά βίου µάθηση και 

η κοινωνική ένταξη. Έρευνα σε άτοµα µε κοινωνική φοβία και διαφορετικό βαθµό 

αυτισµού έδειξε ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση τους βοήθησε να επικοινωνήσουν µε 

συνοµηλίκους τους και να κατανοήσουν την έννοια των συναισθηµάτων, παρόλο που το 

τελικό συµπέρασµα ήταν ότι από µόνη της η τεχνολογία δε φτάνει να εξασφαλίσει την 

κοινωνική ένταξη (Bishop, 2003). 

1.8.3 Προβλήµατα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

Πολλά πανεπιστήµια «αναγκάζονται» να υιοθετήσουν τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) ακόµη και στην περίπτωση που το διδακτικό τους προσωπικό δεν έχει 

πεισθεί για τα παιδαγωγικά οφέλη αυτή της διαδικασίας. Παρόλα αυτά προβαίνουν στην 

ανάπτυξη υποδοµών είτε λόγω της κοινωνικής πίεσης είτε λόγω της ανάγκης να 

προβάλουν την εικόνα του µοντέρνου και προοδευτικού. Όµως, η ενσωµάτωση των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία περιλαµβάνει πολύ περισσότερα από την απλή µεταφορά 

των διαλέξεων των καθηγητών στο δίκτυο. Με άλλα λόγια, η εφαρµογή νέων 

παιδαγωγικών µοντέλων συνεπάγεται µια σειρά από δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν 
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τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές, κάτι για το οποίο ίσως δεν είναι 

προετοιµασµένοι και, όπως συµβαίνει µε πολλές αλλαγές, ούτε και πρόθυµοι να το 

κάνουν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι McPherson και Nunest (2008), οι µέθοδοι 

της η-εκπαίδευσης (e-learning) ξάφνιασαν πολλούς καθηγητές και φοιτητές και 

προβλέπεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος µέχρι όλοι οι εµπλεκόµενοι (stakeholders) στην 

ανώτατη εκπαίδευση να εκτιµήσουν πλήρως τα οφέλη και τα προβλήµατα που 

προστέθηκαν από αυτό το «η-». 

Προβλήµατα µπορεί να εντοπιστούν σε διάφορους τοµείς: 

Τεχνολογία 

• Η προµήθεια και εγκατάσταση των υποδοµών (hardware) και του λογισµικού 

(software) είναι πολύ δαπανηρή. Επιπλέον, η συντήρησή και ο εκσυγχρονισµός ή η 

αναβάθµισή τους είναι εξίσου υψηλού κόστους, όταν µάλιστα λάβει κανείς υπόψη 

του την ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται και ανανεώνεται η τεχνολογία. Βέβαια, 

στο επιχείρηµα ότι η µόρφωση κοστίζει ακριβά  µια πολύ καλή απάντηση είναι να 

αναλογιστεί κανείς το κόστος της άγνοιας. 

• Για την καλή διεξαγωγή του µαθήµατος, ειδικά στην περίπτωση της Σύγχρονης 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, είναι αναγκαία η πρόσβαση σε δίκτυο υψηλού εύρους 

ζώνης (broadband). Αν και ακόµη µεγάλο, γίνονται σηµαντικές επενδύσεις ώστε το 

κόστος στον τοµέα αυτό να µειωθεί σηµαντικά. 

• Επίσης, η πρόσβαση εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το δίκτυο της 

εταιρείας που παρέχει την πρόσβαση, οπότε η ταχύτητα και η απόδοση στην 

ανταλλαγή δεδοµένων που είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην περίπτωση της Σύγχρονης 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, είναι απρόβλεπτες. 

• Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του εκπαιδευτή όσο και των 

εκπαιδευόµενων µε τις νέες τεχνολογίες. Ειδικά στην περίπτωση της προετοιµασίας 

του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, ο διδάσκων δεν είναι πάντα σε θέση να λύσει 

τα προβλήµατα που παρουσιάζονται, οπότε απαιτείται η παρουσία ενός 

τεχνικού/διαχειριστή που να φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος. 

• Στην περίπτωση της Σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι δύσκολος ο 

χρονικός προγραµµατισµός ενός µαθήµατος, όταν αυτό απευθύνεται σε άτοµα που 

βρίσκονται σε χώρες όπου υπάρχει µεγάλη διαφορά ώρας.  

Παιδεία 

• Οι υποχρεώσεις του καθηγητή αυξάνονται πάρα πολύ. Με άλλα λόγια, ο διδάσκων 

υποχρεώνεται εκτός από το χρόνο του µαθήµατος να αφιερώνει σηµαντική ποσότητα 

χρόνου στην προετοιµασία του µαθήµατος, τη δηµιουργία και συντήρηση ψηφιακού 
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υλικού, καθώς και την ασύγχρονη επικοινωνία µε τους φοιτητές (συµµετοχή σε 

βήµατα συζητήσεων, απαντήσεις σε ηλεκτρονικά µηνύµατα, κλπ). 

• Επιπλέον, ο διδάσκων καλείται να αποκτήσει δεξιότητες που σχετίζονται µε το νέο 

περιβάλλον της εκπαίδευσης. Έτσι, σε αντίθεση µε την κλασική εκπαίδευση πρέπει να 

ασχοληθεί την «αρχιτεκτονική» των πληροφοριών, µε άλλα λόγια ποιες και πώς θα 

εµφανίζονται αυτές στο ∆ιαδίκτυο, δεδοµένου ότι υπάρχει η ψυχολογία στους 

χρήστες να «σαρώνουν» τις σελίδες αντί να τις διαβάζουν (scan not read). Έτσι, οι 

πληροφορίες πρέπει να δίνονται σε ενότητες και να εµφανίζονται µε τη µορφή 

πυραµίδας: οι βασικές έννοιες πρώτα και οι λεπτοµέρειες στη συνέχεια (Young, 

2004). 

• Επίσης, στην περίπτωση της Ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης η έλλειψη της 

φυσικής παρουσίας µπορεί να αποξενώσει τον εκπαιδευόµενο, οπότε χρειάζονται 

τρόποι που να διατηρούν το ενδιαφέρον του και να του δίνουν κίνητρα να 

παραµείνει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Στις µικρές ηλικίες παρατηρήθηκε ότι παρόλο που υπήρχε εξοικείωση µε τις 

υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου, οι µαθητές δυσκολευόταν στην αξιολόγηση των 

ιστοσελίδων και την αναζήτηση πληροφοριών, γεγονός που προδίδει τις ελλιπείς 

ψηφιακές τους δεξιότητες και την ανάγκη εκπαίδευσης στον τοµέα αυτό (Livingstone 

and Bober, 2004). 

• Χρειάζεται προσοχή, ειδικά στις µικρότερες ηλικίες, ως προς τη χρήση του 

∆ιαδικτύου, αφού αντί για αναζήτηση πληροφοριών και γενικά χρήση ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο, τα παιδιά βρίσκουν πιο ενδιαφέρον το ∆ιαδίκτυο ως µέσο 

επικοινωνίας και εργαλείο διασκέδασης («κατέβασµα τραγουδιών», ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, κλπ) (Livingstone and Bober, 2004). 

• Επίσης, λόγο της πληθώρας των πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο και της ελεύθερης 

πρόσβασης όλων σε αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος αναξιόπιστα άτοµα ή οργανισµοί να 

προσφέρουν εκπαιδευτικά τµήµατα µε πτυχία που δεν έχουν κανένα αντίκρισµα. 

• Νοµικά προβλήµατα που αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα του εκπαιδευτικού 

υλικού µπορεί να παρουσιαστούν εφόσον αυτό είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο, όπου 

υπάρχει πρόσβαση από όλους και ο καθένας µπορεί να το αντιγράψει. 

• Επιπλέον, µπορεί να προκύψουν θέµατα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει σύστηµα που να διασφαλίζει τη 

διαφάνεια και την εγκυρότητα, π.χ. κατά την εξέταση των φοιτητών. 

Κοινωνία (άτοµα – έθνη) 

• Η ηλεκτρονική εκπαίδευση προϋποθέτει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και τουλάχιστον 

στοιχειώδεις δεξιότητες στο χειρισµό των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι 
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προϋποθέσεις αυτές µπορεί να αποκλείουν τις κοινωνικές οµάδες που δεν τις 

καλύπτουν ή ακόµα και ολόκληρα έθνη (στις αναπτυσσόµενες χώρες) όπου η 

τεχνολογική εξέλιξη δε βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. 

• Έρευνα σε παιδιά ηλικίας 9-19 ετών στην Αγγλία αποκάλυψε ότι από 

κοινωνικοοικονοµική άποψη το ∆ιαδίκτυο τα χώριζε σε δύο κατηγορίες: εκείνα που 

το αντιµετώπιζαν ως ένα πλούσιο, ενδιαφέρον και σηµαντικό µέσο και σε εκείνα που 

το έβλεπαν ως περιστασιακά χρήσιµο και αδιάφορο (Livingstone and Bober, 2004). 

Στην πρώτη κατηγορία ήταν παιδιά µικροµεσαίων οικογενειών µε πρόσβαση στο 

∆ιαδικτύου από το σπίτι (µε µικρή ή µεγάλη ταχύτητα), των οποίων οι γονείς 

χρησιµοποιούν τέτοιες υπηρεσίες πιο συχνά. 

• Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web- www) θεωρείται θεµελιώδες εργαλείο στην 

απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση και τη δια 

βίου µάθηση. Εκφράζονται ωστόσο ανησυχίες για το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

σχεδιαστές των ιστοσελίδων (web course architects) όσο και οι ιστοσελίδες καθαυτές 

βρίσκονται στις ΗΠΑ µε αποτέλεσµα οι πλειοψηφία των συνδέσµων (links) και οι 

αναφορές να παραπέµπουν και να αφορούν αµερικάνικα δεδοµένα και φυσικά είναι 

γραµµένα στην αγγλική γλώσσα. Κατά συνέπεια, υπάρχει µια ανισορροπία στην 

προβολή των αµερικάνικων ιδεών, της κουλτούρας και του τρόπου σκέψης (Boshier 

et al, 1999). Βέβαια, δεν υπάρχει πρόθεση να κατηγορήσει κανείς του Αµερικανούς 

γι’ αυτό, απλά επισηµαίνεται το γεγονός ότι όταν η πλειονότητα των πληροφοριών 

από µία τέτοιας κλίµακας πηγή γίνεται από µία και µόνο κατεύθυνση ενδέχεται να 

προκαλέσει σηµαντικές συνέπειες στην κουλτούρα και γενικότερα την αντίληψη για 

τον κόσµο. 

 

Ακολουθεί ένας συνοπτικός πίνακας (Πίνακας 3) µε τη «Σύγκριση των µεθόδων 

εκπαίδευσης: κλασικής και ηλεκτρονικής (Ασύγχρονης και Σύγχρονης)», όπου µε κόκκινο 

σηµειώνονται τα πιθανά προβλήµατα που µπορεί να παρουσιαστούν. 



Ε. Σιναπίδου, Σύγκριση Μεθοδολογιών Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) 23/75 

 

 

Πίνακας 3 Ηλεκτρονική 

 
Κλασική 

 Ασύγχρονη  Σύγχρονη 

 
• Παρακολούθηση 

διαλέξεων από ΑΜΕΑ 

Χώρος 

• ∆ύσκολα αλλάζει η 
τοποθεσία του 

• Υψηλό κόστος 
κατασκευής- 
συντήρησης κτιρίων 

• Συγκεκριµένη 
χωρητικότητα 

• Πρόσβαση από οπουδήποτε  
(χρειάζεται σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο) 

• Απεριόριστη χωρητικότητα  
(εξαρτάται από δυνατότητες συστήµατος) 

• ∆εν απαιτούνται 
γρήγορες 
ταχύτητες 

• Εφικτή η 
πρόσβαση στο 
υλικό 

• Απαιτείται δίκτυο 
υψηλού εύρους ζώνης 
(broadband) 

• Η απόδοση εξαρτάται και 
από τον πάροχο της 
σύνδεσης 

Εξοπλισµός 

• Κτιριακός 
• Όργανα διδασκαλίας 
• Ανανεώνεται µε 

βραδείς ρυθµούς 
• ∆απανηρές υποδοµές (hardware) 
• Εξειδικευµένο λογισµικό (software) 
• Κόστος αναγκαίας αναβάθµισης 

Χρόνος 
(εκπαιδευόµενου) 

• Απαραίτητη η 
ταυτόχρονη 
προσέλευση 
καθηγητή και 
φοιτητών 

• Οι απουσίες δεν 
αναπληρώνονται 

• Πρόσβαση στο 
εκπαιδευτικό 
υλικό 
οποτεδήποτε 

• ∆εν υπάρχουν 
απουσίες 

• Απαραίτητη η 
ταυτόχρονη προσέλευση 

• ∆ύσκολος ο 
προγραµµατισµός 
ανάµεσα σε περιοχές µε 
διαφορά ώρας 

Χρόνος 
(εκπαιδευτή) 

• Προσέλευση στο 
µάθηµα 

• Μεγάλος χρόνος προετοιµασίας 
• Μεγάλος χρόνος ασύγχρονης επικοινωνίας 

Περιεχόµενο 
(µορφή) 

• Έντυπη µορφή 
• Το µάθηµα δεν 

επαναλαµβάνεται 

• ∆υνατότητα ήχου, εικόνας, κίνησης, 
προσοµοίωσης 

• Εφικτή η επαναχρησιµοποίηση υλικού 

Περιεχόµενο 
(ενηµέρωση) 

• Χρονική υστέρηση 
ανάµεσα στην 
παραγωγή και τη 
διάθεση 

• Just-in-time 
• Προϊόν συνεργασίας διαφορετικών ιδρυµάτων 

Περιεχόµενο 
(ασφάλεια) 

• Εγκεκριµένο από τον 
εκπαιδευτικό 
οργανισµό 

• Προστασία 
πνευµατικών 
δικαιωµάτων 

• Αναξιόπιστες πληροφορίες 
• ∆ύσκολη η προστασία των πνευµατικών 

δικαιωµάτων 

Αναζήτηση 
πληροφοριών 

• Βιβλιοθήκες, έρευνα: 
χρονοβόρα και 
περιορισµένη 

• ∆ιαδίκτυο: πλούσιο υλικό για οποιοδήποτε θέµα 

Ρυθµός 
εκπαίδευσης 

• Καθορίζεται από τον 
καθηγητή 

• Καθορίζεται από 
τον φοιτητή 

• Προϊόν αλληλεπίδρασης 

∆ιαδραστική 
εκπαίδευση 

• Εργαστηριακά 
πειράµατα 

• Ασκήσεις στο χαρτί 

• Προσοµοίωση σε ασφαλείς συνθήκες 
• Ηλεκτρονικά τεστ 

Αλληλεπίδραση • Σε πραγµατικό χρόνο • Ασύγχρονη • Σε πραγµατικό χρόνο 

 
• Παρακολούθηση 

διαλέξεων από αυθεντίες ∆ιδακτική ύλη • Καθορισµένη 

• Επεκτάσιµη µέσω συνδέσµων (links) 

∆εξιότητες 
εκπαιδευτή 

• ∆ιδακτικές 
• Γνώση αντικειµένου 

• Επιπλέον ψηφιακές δεξιότητες 
• Σχεδιασµός-παραγωγή ψηφιακού υλικού 

∆εξιότητες 
εκπαιδευόµενου 

• ∆εν απαιτούνται 
• Απαιτούνται βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ  
• Αυτές επεκτείνονται 

Αξιολόγηση 
οµαδικών εργασιών 

• Όλα τα µέλη εξίσου • Ο καθένας ανάλογα µε τη συµµετοχή του 

Τελική αξιολόγηση • Στην αίθουσα 
• Απαραίτητα συστήµατα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας 



Ε. Σιναπίδου, Σύγκριση Μεθοδολογιών Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) 24/75 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 Οι ευρωπαϊκές προσπάθειες και η ελληνική πραγµατικότητα στο 
χώρο των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

2.1 Τα µηνύµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στην Ευρώπη η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν είναι τόσο ανεπτυγµένη όσο στην 

Αµερική, και κυρίως στον επιχειρησιακό τοµέα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό αφού 

στην Ευρώπη δεν υπάρχει ενιαίο εκπαιδευτικό σύστηµα, η παιδεία σε πολλές χώρες είναι 

δηµόσια και υπάρχει διαφορετική κουλτούρα. Παρόλα αυτά η ευρωπαϊκή ένωση έχει δώσει 

µεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη της. Αυτό φαίνεται τόσο από τις πρωτοβουλίες 

(initiatives) και τα προγράµµατα δράσης (action plans) που πραγµατοποιούνται όσο και 

από τη ρητορεία των εκπροσώπων της.  

∆ιά στόµατος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Romando Prodi «Η 

ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) είναι ο χάρτης του δρόµου προς τον εκσυγχρονισµό της 

οικονοµίας µας. Ταυτόχρονα, µέσα από το κοµµάτι της που λέγεται ηλεκτρονική 

εκπαίδευση δίνει σε όλους και ειδικά στους νέους τις δεξιότητες και τα εργαλεία που 

χρειάζονται ώστε να επιτύχουν στη νέα οικονοµία που στηρίζεται στη γνώση (knowledge 

based economy)» (http://www.spi.pt/innoelearning/results/best_practices_in_e-learning 

_study.pdf).  

Στο ίδιο πνεύµα, ο  Jan Figel, Επίτροπος για την εκπαίδευση, διδασκαλία, πολιτισµό 

και πολυγλωσσία (multilingualism), αναφέρει ότι «Η παγκοσµιοποίηση, οι νέες 

τεχνολογίες και η δηµογραφική έκρηξη προβάλουν µια γιγάντια πρόκληση: µία από τις 

απαντήσεις στο πρόβληµα είναι η πρόσβαση στη δια βίου εκπαίδευση» 

(http://ec.europa.eu/education/index_en.html). Το µήνυµα του εµφανίζεται στην 

ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ένωσης για την ηλεκτρονική εκπαίδευση, όπου παρουσιάζονται 

οι πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής επιτροπής για την ηλεκτρονική εκπαίδευση, µε τις οποίες 

επιδιώκεται η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών κοινοτήτων, καθώς και 

των οικονοµικών και κοινωνικών «παιχτών» (players) στην Ευρώπη, ώστε να 

επιταχυνθούν οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στα συστήµατα διδασκαλίας που θα 

βοηθήσουν την Ευρώπη να γίνει µια κοινωνία βασισµένη στη γνώση. 

Τα παραπάνω µηνύµατα για την ηλεκτρονική εκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση 

συµπλήρωσε στον αποχαιρετιστήριο λόγο του στο συνέδριο ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

που έγινε στις Βρυξέλες το 2005, ο M.Adamis, επικεφαλής του Γραφείου του επίτροπου 

για την εκπαίδευση, ο οποίος τόνισε την αξία των ΤΠΕ στην βελτίωση της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης µε στόχο την επίτευξη της κοινωνίας της διά βίου µάθησης (society of 

lifelong learning) (http://ec.europa.eu/education/archive/elearning/doc/adamis_en.pdf). 

Τέτοια είναι µια κοινωνία όπου οι εργαζόµενοι µπορούν εύκολα να ανανεώνουν τα 

προσόντα και τις ικανότητες τους για εργασία, καθένας έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις 
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προσωπικές του γνώσεις και κατά συνέπεια την αυτοεκτίµηση και εµπιστοσύνη στον εαυτό 

του και γίνεται αποδεκτή η διαφορετικότητα στην κουλτούρα και τη γλώσσα, ενώ 

προσφέρεται υποστήριξη στους αναξιοπαθούντες. Με λίγα λόγια πρόκειται για µια 

κοινωνία µε ανταγωνισµό και γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης, ταυτόχρονα όµως µε κοινές 

αξίες, αµοιβαίο σεβασµό και ανθρωπιά. 

Αναγνωρίζεται ότι τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν µέσα από συνεργασίες: της 

δευτεροβάθµιας µε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, των πανεπιστηµίων µε τη βιοµηχανία, 

των ερευνητικών κέντρων µε την κυβέρνηση. Είναι σηµαντικό επίσης οι πολίτες και 

κυρίως οι νέοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν µέλη της 

«κοινωνίας της γνώσης» (‘knowledge society’), όπως για παράδειγµα γνώση της 

«ψηφιακής γλώσσας» (‘digital literacy’), έτσι ώστε να επιτευχθεί το λεγόµενο «τρίγωνο 

της γνώσης» (‘knowledge triangle’) που απαρτίζεται από την δια βίου µάθηση, την έρευνα 

και την καινοτοµία. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι προωθούνται πολιτικές που επιδιώκουν τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων µε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ καθώς και την ανάπτυξη 

συστηµάτων δια βίου µάθησης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες να 

εκµεταλλεύονται τις τεχνικές της ηλεκτρονικής µάθησης. Ταυτόχρονα, λαµβάνονται µέτρα 

για την επίλυση των προβληµάτων που προκαλεί η ενσωµάτωση των ΤΠΕ και του 

∆ιαδικτύου στην κοινωνία της γνώσης, όπως το πρόβληµα του κοινωνικού αποκλεισµού, 

το οποίο οφείλεται στην αδυναµία ορισµένων ατόµων να εκµεταλλευθούν πλήρως τα 

οφέλη της Νέας Τεχνολογίας. Το πρόβληµα αυτό είναι αλλιώς γνωστό ως «ψηφιακό 

χάσµα» (digital divide) και εµφανίζεται συχνά σε νέους, σε άτοµα µε αναπηρίες και σε 

ηλικιωµένους και γενικά σε κοινωνικές κατηγορίες που είναι ήδη θύµατα άλλων µορφών 

αποκλεισµού (Κεραµιδά). Επιπρόσθετα, η διαρκής πρόοδος της τεχνολογίας καθιστά 

αναγκαία τη συνεχή επιµόρφωση των δασκάλων ούτως ώστε να είναι ικανοί να 

χρησιµοποιούν στην αίθουσα διδασκαλίας το ∆ιαδίκτυο και τις ΤΠΕ µε κριτικό και 

υπεύθυνο, από εκπαιδευτικής απόψεως, τρόπο.  

2.2 Πρωτοβουλίες και Σχέδια ∆ράσης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση από την εποχή του προγράµµατος ‘Delta’ («∆έλτα») το 1986, ένα ειδικευµένο 

πρόγραµµα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας που σχετίζεται µε το εκπαιδευτικό 

λογισµικό, και του ‘Educational Multimedia Taskforce’ («Εκπαιδευτική Οµάδα Εργασίας 

Πολυεφαρµογών») το 1995 (http://ec.europa.eu). Το πρόγραµµα Delta µετεξελίχθηκε 

στο πλαίσιο του προγράµµατος «Τεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών» (‘IST- 

Information Society Technologies’) σε ειδικό άξονα που εντάχθηκε στο θέµα «Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση» (‘Education and Training’) µε τις εξής κατευθύνσεις:  «Το σχολείο του 

αύριο» (‘School of tomorrow’), «Ο διδασκόµενος πολίτης» (‘The learning citizen’), 

«∆οκιµές και καλύτερη πρακτική όσον αφορά προηγµένες λύσεις για ενδοεπιχειρησιακή 
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κατάρτιση σε ΜΜΕ» (‘Trials and best practice addressing advanced solutions for on-the-

job in SMEs’). Επίσης στο πρόγραµµα INFO-2000 υπήρξαν δράσεις για δηµιουργία 

εκπαιδευτικού λογισµικού µε έµφαση στο περιεχόµενο. Σήµερα οι δράσεις αυτές 

υποστηρίζονται από µία σειρά προγραµµάτων, όπως το ‘IST’, ‘eTen’, ‘eContent’, 

‘Socrates’, ‘Leonardo da Vinci’ και το ‘eLearning’. Επιπρόσθετα, συγχρηµατοδοτούνται 

ιδέες που όταν στη συνέχεια υλοποιούνται καθιερώνονται ως θεσµοί, όπως το European 

Computer Driving License (το γνωστό ECDL), το European Pedagogical ICT license, το 

European Schoolnet και το Ariadne. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από µόνο του το πρόγραµµα ‘eLearning’ έχει 

χρηµατοδοτήσει δραστηριότητες ύψους 40 εκατοµµυρίων ευρώ από το 2001 που 

ξεκίνησε. Οι πιο σηµαντικοί στόχοι του προγράµµατος ήταν η εξοικείωση µε ψηφιακά µέσα 

(digital literacy), οι εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι (virtual campuses) και η ηλεκτρονική 

αδελφοποίηση (eTwinning) των σχολείων (απόφαση 2318/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). 

Πιο αναλυτικά, για την εξοικείωση µε τα ψηφιακά µέσα προωθήθηκαν ενέργειες 

σχετικές µε τη συµβολή των ΤΠΕ στα πλαίσια της σχολικής και ευρύτερα της δια βίου 

µάθησης, ιδίως για εκείνους που, λόγω της γεωγραφικής θέσης, της κοινωνικής 

κατάστασης ή των ειδικών αναγκών τους, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις εν λόγω 

τεχνολογίες. Ο σκοπός ήταν να εντοπισθούν καλά παραδείγµατα προς µίµηση (best 

practices) και να αναπτυχθούν συνέργιες µεταξύ των πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών 

δραστηριοτήτων που αφορούν τις εν λόγω οµάδες-στόχους. Ως προς τους εικονικούς 

εκπαιδευτικούς χώρους οι ενέργειες που χρηµατοδοτήθηκαν αφορούσαν τη βελτίωση της 

ενσωµάτωσης της εικονικής διάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε σκοπό να 

ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων οργανωτικών προτύπων για την παροχή τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στην Ευρώπη και για ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγών και ανταλλαγής 

εµπειριών (εικονική κινητικότητα) µε βάση τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά πλαίσια συνεργασίας 

(πρόγραµµα Erasmus, διαδικασία της Μπολόνια). Τέλος, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

αδελφοποίησης των σχολείων έγιναν ενέργειες για την υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύων 

µεταξύ σχολείων, ώστε να καταστεί δυνατό για όλα τα σχολεία στην Ευρώπη να 

δηµιουργούν παιδαγωγικές εταιρικές σχέσεις µε σχολεία σε άλλα σηµεία της Ευρώπης, να 

προωθούν καινοτόµες µεθόδους συνεργασίας καθώς και να µεταβιβάζουν εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις ποιότητας και να ενισχύουν την εκµάθηση γλωσσών και τον διαπολιτισµικό 

διάλογο. Ακόµα, υπήρχαν δράσεις για την ενηµέρωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική και συνεργατική χρήση των ΤΠΕ µέσω ανταλλαγής 

και διάδοσης ορθών πρακτικών και διοργάνωσης διακρατικών και πολυεπιστηµονικών 

(inter-disciplinary) σχεδίων συνεργασίας. 

Η τελευταία πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής ένωσης για την ενίσχυση της δια βίου 

µάθησης είναι το πρόγραµµα δράσης «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (‘Education and 
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Training 2010’) µε στρατηγικούς στόχους την αύξηση της ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την πρόσβαση στη γνώση από όλους 

και το «άνοιγµα» του εκπαιδευτικού συστήµατος στο παγκόσµιο σκηνικό, στους οποίους 

σηµαντική ώθηση µπορεί να δώσει η ανάπτυξη των ΤΠΕ (http://ec.europa.eu). 

Πιο αναλυτικά, σε θέµατα ποιότητας, οι ΤΠΕ µπορούν να βελτιώσουν το περιεχόµενο 

της εκπαίδευσης µεταφέροντας για παράδειγµα πηγές γνώσεων (resources) από το δίκτυο 

στην αίθουσα διδασκαλίας όπου θα προβάλλονται πάνω σε έναν ψηφιακό πίνακα (digital 

whiteboard). Στη συνέχεια οι µαθητές µέσω της αλληλεπίδρασης µε τον καθηγητή και 

τους συµµαθητές τους θα αναπτύσσουν τις δικές τους απόψεις και ιδεολογίες. Ένα βήµα 

παραπέρα, το δίκτυο των σχολείων ‘Schoolnet’ ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ τους 

δηµιουργώντας µια µεγάλη εικονική τάξη, ενώ µε το πρόγραµµα ‘eTwinning’ προάγεται η 

σφυρηλάτηση µακροχρόνιων σχέσεων µέσα από την από κοινού προσφορά εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Ακόµα, σε επίπεδο εταιρειών, οι ΤΠΕ µπορούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα της µάθησης κάνοντας την εκπαίδευση πιο ευέλικτη και προσαρµόσιµη στις 

απαιτήσεις και ανάγκες των µαθητευοµένων. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τα θέµατα 

πρόσβασης, οι ΤΠΕ µπορούν να κάνουν τη γνώση προσβάσιµη σε άτοµα που διαφορετικά 

δε θα µπορούσαν να έχουν συµµετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι για παράδειγµα 

εκπαίδευση µπορεί να γίνει ακόµη και σε σωφρονιστικά ιδρύµατα, τοπικές κοινωνίες να 

ενηµερώνονται µέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης να 

διοχετεύουν πληροφορίες σε µεγάλο αριθµό νοικοκυριών. Για το λόγο αυτό γίνεται 

προσπάθεια στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης κάθε περιοχή της επικράτειας να έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η εκπαίδευση στις δεξιότητες που 

χρειάζονται ώστε όλοι να µπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, χωρίς να 

δηµιουργούνται προβλήµατα αποκλεισµού λόγω τέτοιων αδυναµιών. Τέλος, σε θέµατα 

σχετικά µε το «άνοιγµα» προς τον κόσµο, οι ΤΠΕ µπορούν να αυξήσουν την κινητικότητα 

των φοιτητών και να προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες, έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά εικονικά 

πανεπιστήµια να µπορούν να ανταγωνιστούν παρόµοια ιδρύµατα σε παγκόσµιο επίπεδο, 

ενώ οι φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές να βρίσκονται διαρκώς σε επαφή µε το 

πανεπιστήµιο της χώρας τους τη στιγµή που επισκέπτονται κάποιο άλλο στα πλαίσια 

προγραµµάτων ανταλλαγής, όπως τα Erasmus, ή κάποιας εκπαιδευτικής άδειας. Ακόµη πιο 

σηµαντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι «ανοίγοντας» το εκπαιδευτικό σύστηµα 

βελτιώνονται οι δυνατότητες συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα, την έρευνα και τις 

τοπικές κοινωνίες. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι στις δραστηριότητες που παρουσιάζονται µέσα στα διάφορα 

προγράµµατα παρατηρείται µια στροφή από την έµφαση µόνο στην τεχνολογία και τις 

υποδοµές προς άλλες σηµαντικές προϋποθέσεις για επιτυχηµένη ηλεκτρονική εκπαίδευση, 

όπως το περιεχόµενο, η παιδαγωγική, οι προσφερόµενες υπηρεσίες και η ανάγκη για 

ενηµερωµένους δασκάλους, καθηγητές και εκπαιδευτές. Με άλλα λόγια µέσα από την 

εφαρµογή των ΤΠΕ αναγνωρίζεται η ανάγκη να επανεξεταστούν οι µέθοδοι της εκµάθησης 
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και να επανασχεδιαστούν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες ώστε να αξιοποιηθεί η καινοτοµία, 

κάτι βέβαια που απαιτεί την ενεργό συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων (stakeholders) 

συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόµενων. Οι ΤΠΕ δεν είναι παρά 

ένα εργαλείο που µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης εφόσον 

χρησιµοποιηθεί σωστά, οπότε είναι αναγκαίο να αξιοποιούνται οι εµπειρίες και να 

ακολουθούνται οι πρακτικές που αποδεικνύονται ορθές. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή 

επιτροπή προωθεί προγράµµατα που έχουν ως τελικό στόχο τη δηµιουργία του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (European 

Foundation for Quality in eLearning- EFQUEL) στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός «ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης» που συµπληρώνει τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και την 

ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα τον Οκτώβριο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ψήφισε τον «κανονισµό αξιολόγησης των ευρωπαϊκών προσόντων» (European 

Qualifications Framework- EFQ), το οποίο θα βοηθάει τους εργαζόµενους και τους 

εργοδότες στην αξιολόγηση των διαφόρων προσόντων, ώστε να προάγεται η κινητικότητα 

ανάµεσα στις χώρες µέλη καθώς και η δια βίου µάθηση (http://europa.eu/rapid/ 

pressreleasesaction.do?reference=ip/0701601&type=html&aged=0&language=en&guilan

guage=en). 

2.3 Η χρήση των ΤΠΕ στις ευρωπαϊκές χώρες 

Γενικά, η χρήση των ΤΠΕ είναι ένας τοµέας όπου οι εξελίξεις σε θέµατα όπως για 

παράδειγµα η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, δεν κάνουν εύκολη την εξαγωγή 

συµπερασµάτων όταν αυτές αντιµετωπίζεται συνολικά. Ειδικά λοιπόν για την περίπτωση 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, είναι πιο χρήσιµη η εξέταση παραγόντων όπως ο αριθµός 

των συνδροµητών στο διαδίκτυο, καθώς και ο τρόπος χρήσης του διαδικτύου. Έτσι, στην 

Ευρώπη ο αριθµός των συνδροµητών στο διαδίκτυο ήταν µεγαλύτερος στις σκανδιναβικές 

χώρες, την Αγγλία και τη Γερµανία και µικρότερος στις µεσογειακές χώρες, γεγονός που 

αποδόθηκε κυρίως στις διαφορές ως προς το κλίµα και την κουλτούρα των λαών 

(http://ec.europa.eu/education/archive/elearning/doc/studies/market_annex1_en.pdf). 

Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι τα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου στα ευρωπαϊκά σπίτια 

ανέβηκαν από το 18% το Μάρτιο του 2000 στο 44% το Μάιο του 2002 µε την Ολλανδία, 

τη Σουηδία και τη ∆ανία να καταγράφουν 60% οικιακής χρήσης. Σύµφωνα µάλιστα µε τα 

δεδοµένα διείσδυσης της ευρυζωνικότητας τον Ιανουάριο του 2008, οκτώ στους δέκα 

χρήστες του ∆ιαδικτύου διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση και το 60% των δηµόσιων 

υπηρεσιών στην ΕΕ είναι πλήρως διαθέσιµες online, ενώ τα δύο τρίτα των σχολείων και 

ένας στους δύο γιατρούς χρησιµοποιούν ευρυζωνικές συνδέσεις (http://greekinsight.com/ 

?conID=10279). Ακόµα, το 20% των µελών της Ε.Ε. κάνει αγορές µέσω διαδικτύου µε 

µόνο τις Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία να υστερούν κάπως στον τοµέα 

αυτό, αν και πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ένα 40% των ευρωπαίων δε χρησιµοποιεί 

καθόλου το ∆ιαδίκτυο. 
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Ως προς την ψηφιακή γνώση (digital literacy), µια µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε σε 

µεγάλη παγκόσµια έρευνα το 2003 οδήγησε στην ανάπτυξη ενός δείκτη* που υπολογίζεται 

σε τιµές 0-3 και ο οποίος για την Ευρώπη των 15 ήταν κατά µέσο όρο 0.83 όταν η 

αντίστοιχη τιµή για τις ΗΠΑ ήταν 1.5  (http://eurosfaire.prd.fr/ist/documents/pdf/4-

Benchmarking_Education_in_the_Information_Society.pdf). Επίσης, έντονες διαφορές 

παρατηρήθηκαν τόσο ανάµεσα στα δύο φύλα (ο µέσος όρος στις γυναίκες ήταν στο 62% 

του µέσου όρου των αντρών), όσο και ανάµεσα στις ηλικίες (ο δείκτης ήταν 1.5 για τους 

νέους µέχρι 24 ετών και µόλις 0.6 για τον υπόλοιπο πληθυσµό) και φυσικά µεταξύ των 

κρατών (Σχεδιάγραµµα 1).  Η ίδια έρευνα ανέφερε ότι 84% των φοιτητών στην Ευρώπη 

είχε χρησιµοποιήσει προσωπικό υπολογιστή (PC), ενώ ένα 45% ακολούθησε κάποιο 

πρόγραµµα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης Σύγχρονης ή Ασύγχρονης. 

 

Σχεδιάγραµµα 1. ∆είκτης ψηφιακής γνώσης των κρατών-µελών της ΕΕ (2003) 

 Πηγή: http://eurosfaire.prd.fr/ist/documents/pdf/4-Benchmarking_Education_in_the_Information_Society.pdf 

 

 

 

* Αναφέρεται ως «σύνθετος δείκτης ψηφιακής γνώσης» (‘compound indicator of digital literacy’) ή 
COQS από τα αρχικά των τεσσάρων παραγόντων που συµµετέχουν εξίσου στον υπολογισµό του 
σύνθετου δείκτη, δηλαδή 1) της επικοινωνίας µέσω του ∆ιαδικτύου (Communicate with others on 
the Internet), 2) της απόκτησης και εγκατάστασης ψηφιακών εργαλείων (Obtain and install digital 
tools), 3) της εµπιστοσύνης στις πηγές ψηφιακών πληροφοριών (Question the source of information 
collected digitally) και 4) της αναζήτησης πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο (Search for information on 
the Internet). 
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2.4 Η χρήση των ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια 

Ανάµεσα στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια παρατηρούνται µεγάλες διαφορές ως προς την 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ. Έτσι, µελέτη που έγινε το 2003 αποκάλυψε ότι τα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήµια µπορούν να χωριστούν σε τέσσερεις οµάδες ανάλογα µε την παρούσα 

εφαρµογή των ΤΠΕ σε επίπεδο οργάνωσης και διδασκαλίας, ήτοι τους «πρωτοπόρους» 

(‘front runners’), τους «συνεργαζόµενους» (‘cooperating’), τους «αυτάρκεις» (‘self-

sufficient’) και τους «σκεπτικιστές» (‘skeptical’) (http://www.elearningeuropa.info/extras/ 

pdf/virtual_models.pdf). Η πρώτη οµάδα αποτελείται από πανεπιστήµια που ξεχωρίζουν σε 

όλους τους τοµείς συµπεριλαµβανοµένης και της συνεργασίας τους µε άλλα πανεπιστήµια 

και φορείς εκπαίδευσης. Στη δεύτερη οµάδα, τα πανεπιστήµια έχουν επίσης στρατηγικές 

συνεργασίες µε άλλα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενώ και στην 

ενδοπανεπιστηµιακή διδασκαλία ο βαθµός ενσωµάτωσης των ΤΠΕ είναι υψηλός, όχι όµως 

παρόλα αυτά στην προσφορά ηλεκτρονικών µαθηµάτων και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών. 

Στην τρίτη οµάδα,  η χρήση των ΤΠΕ είναι συγκρίσιµη µε την προηγούµενη, εδώ όµως οι 

συνεργασίες µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς είναι ελάχιστη. Τέλος, τα πανεπιστήµια της 

τέταρτης οµάδας φαίνεται να υστερούν σε σχέση µε τις προηγούµενες οµάδες σε όλους 

τους τοµείς. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι χώρες και το ποσοστό των πανεπιστήµιων 

της κάθε µίας στις τέσσερεις οµάδες. 

 

Πίνακας 4. Ενσωµάτωση των ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια (2003) 

Χώρα / Οµάδα 1 2 3 4 

Αγγλία 19% 11% 36% 3% 
Αυστρία 9% 5% 3% 3% 
Βέλγιο 0% 5% 7% 3% 
Γαλλία 3% 14% 7% 16% 
Γερµανία 9% 18% 8% 23% 
∆ανία 0% 3% 4% 6% 
Ελλάδα 0% 2% 1% 6% 
Ιρλανδία 0% 2% 4% 0% 
Ισπανία 22% 8% 6% 3% 
Ιταλία 13% 6% 10% 29% 
Ολλανδία 6% 2% 4% 0% 
Πορτογαλία 0% 2% 1% 6% 
Σουηδία 6% 18% 8% 0% 
Φιλανδία 13% 6% 0% 0% 
Σύνολο 100% 102% 99% 98% 

Ποσοστό ανά οµάδα 16% 33% 36% 16% 

∆είγµα (n) 32 65 72 31 

Πηγή: http://www.elearningeuropa.info/extras/pdf/virtual_models.pdf 

Η γενική εντύπωση πάντως είναι ότι η βασικές υποδοµές ΤΠΕ, όπως πρόσβαση σε 

υπολογιστές και στο διαδίκτυο, λογαριασµοί ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και εσωτερικό 

δίκτυο (intranet) υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστήµια. Ακόµα, η εγγραφή µέσω δικτύου και 

πρόσβαση σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες είναι αρκετά εκτεταµένη. Αντίθετα, λιγότερο 



Ε. Σιναπίδου, Σύγκριση Μεθοδολογιών Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) 31/75 

 

συνηθισµένη είναι η δυνατότητα ψηφιακών υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, όπως για 

παράδειγµα εξετάσεις µέσω δικτύου (online). 

2.4.1 Υποστήριξη της διδασκαλίας από τα ΤΠΕ 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τρία στα τέσσερα 

πανεπιστήµια τα τελευταία χρόνια έχουν να επιδείξουν σηµαντική πρόοδο. Καίτοι υπάρχει 

σηµαντική διαφοροποίηση, στα περισσότερα πανεπιστήµια η χρήση των ΤΠΕ περιορίζεται 

στην αντιµετώπιση των υπολογιστών ως σύγχρονες γραφοµηχανές που επιπλέον µέσα από 

κλασσικές µεθόδους διδακτικής δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, για παράδειγµα µέσω της χρήσης προγραµµάτων παρουσίασης, βάσεων 

δεδοµένων και µοντέλων προσοµοίωσης. Στο ίδιο πνεύµα το δίκτυο χρησιµοποιείται για 

ανταλλαγή πληροφοριών, επικοινωνία και συνεργατικές δραστηριότητες. Ελάχιστα είναι τα 

πανεπιστήµια όπου τα ΤΠΕ αποτελούν εργαλείο για τον επανασχεδιασµό του είδους και 

του περιεχοµένου των µαθηµάτων, καθώς και του προγράµµατος εκπαίδευσης µέσα από 

καινοτόµα διδακτικά πλαίσια. 

Το συµπέρασµα είναι ότι ενώ υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα από πιλοτικά 

προγράµµατα, οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν από τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν ακόµη 

ενσωµατωθεί στη στρατηγική ολόκληρου του πανεπιστηµίου αντί ενός µόνο τοµέα. 

Εποµένως, αυτό που απαιτείται πλέον είναι εστίαση της διοίκησης (management focus) και 

ξεκάθαρες προτεραιότητες (priority-setting). Ειδικά η εµπλοκή της διοίκησης είναι πολύ 

σηµαντική για την ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού προσωπικού (ως προς τη λήψη 

πρωτοβουλιών χρήσης των ΤΠΕ), αλλά κυρίως λόγω της πολυδιάσπασης των 

πανεπιστηµίων, η οποία λειτουργεί αρνητικά στην ενσωµάτωση των ΤΠΕ. 

Περίπου µισά από τα πανεπιστήµια στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται µε άλλα 

πανεπιστήµια στη χώρα τους για να προσφέρουν από κοινού µαθήµατα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, σε διεθνές επίπεδο, µόλις το ένα τρίτο των πανεπιστηµίων 

συµµετέχουν σε οµάδες (consortia) ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων για συνεργασία σε 

προγράµµατα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Κατά γενική οµολογία, ο λόγος που κυρίως 

δυσχερένεται η δηµιουργία µακροχρόνιων συνεργασιών ώστε τελικά να δίνονται από 

κοινού πτυχία µέσα από ηλεκτρονικά µαθήµατα διαφορετικών πανεπιστηµίων, είναι οι 

αυστηρές εθνικές νοµοθεσίες. Απαιτείται λοιπόν ενίσχυση της συνεργασίας µέσα από 

κοινές δραστηριότητες µε σκοπό, την ανταλλαγή ικανοτήτων, την ανάπτυξη κοινών 

προδιαγραφών και τη δηµιουργία από κοινού του εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικά για τις 

συνεργασίες µε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης µόνον το 18% των ευρωπαϊκών 

πανεπιστηµίων είχαν συνεργασία µε τέτοιους οργανισµούς για την προσφορά µαθηµάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (http://www.elearningeuropa.info/extras/pdf/virtual_models. 

pdf). 
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2.4.2 Μαθήµατα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Τα περισσότερα πανεπιστήµια προσφέρουν κάποια µαθήµατα µε τη µορφή 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο πτυχίου και επιµόρφωσης, αλλά στην πλειοψηφία 

των ιδρυµάτων αυτή δε φαίνεται να είναι η προτιµητέα µέθοδος παροχής της εκπαίδευσης. 

Το σκηνικό αυτό µπορεί να τροποποιηθεί βέβαια, αφού το 65% των πανεπιστηµίων σε 

έρευνα που έγινε το 2003 ανέφερε ότι τέτοιες υπηρεσίες αποτελούν σηµαντική 

προτεραιότητα τους στο µέλλον (http://www.elearningeuropa.info/extras/pdf/virtual_ 

models.pdf). 

Τα πανεπιστήµια συµφωνούν ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση µπορεί να εφαρµοστεί 

τόσο σε επίπεδο πτυχιακών όσο και µεταπτυχιακών σπουδών, απαιτείται ωστόσο 

προσεκτικός σχεδιασµός ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες κάθε οµάδας-στόχου (target 

group). Επιπρόσθετα, παρατηρείται αξιοσηµείωτη διαφοροποίηση στην προσέγγιση της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στις διάφορες χώρες µέλη, ανάλογα µε την εστίαση την εθνική 

και πανεπιστηµιακή στρατηγική, τον προσανατολισµό στην αγορά (market orientation), 

την οµάδα-στόχο (target group) και τον ανταγωνισµό. Έτσι, για παράδειγµα, η Φιλανδία 

είναι µία µικρή χώρα, της οποίας η γλώσσα είναι γεωγραφικά περιορισµένη και δεν έχει 

παράδοση στις «εξαγωγές» µόρφωσης (education exporting). Στον αντίποδα, το Ηνωµένο 

Βασίλειο έχει µακρά παράδοση στον τοµέα αυτό µε αποτέλεσµα µια πιο αγορα-κεντρική 

(market-orientated) προσέγγιση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Μεγάλη πρόκληση αποτελεί η πιστοποίηση της ποιότητας και αξιοπιστίας των 

µαθηµάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Στον τοµέα αυτό πολύ λίγα πανεπιστήµια έχουν 

αναπτύξει τέτοιου είδους συστήµατα ειδικά σχεδιασµένα για τα ηλεκτρονικά µαθήµατα. 

2.4.3 Ανάπτυξη και υποστήριξη ικανοτήτων ΤΠΕ  

Η ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠΕ στα πανεπιστήµια αποτελεί έναν καινούργιο άξονα 

δράσης, τόσο για τους φοιτητές όσο και το ακαδηµαϊκό προσωπικό. Έτσι, πέρα από τις 

τεχνικές ικανότητες, πρέπει να µάθουν να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ: οι φοιτητές ως εργαλείο 

για τη µόρφωσή τους και οι καθηγητές ως παιδαγωγικό µέσον. Το βασικό κίνητρο 

εφαρµογής των ΤΠΕ είναι οι απαιτήσεις των φοιτητών, οι οποίες όµως είναι ακόµη κυρίως 

η υποστήριξη και τα µαθήµατα µέσω της χρήσης ΤΠΕ. Χαρακτηριστικά, το 77% των 

πανεπιστηµίων σε έρευνα το 2003 διέθεταν στους καθηγητές τεχνική υποστήριξη για την 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην διδασκαλία τους, ενώ το 50% προσέφεραν και µαθήµατα για 

τις δυνατότητες των ΤΠΕ από άποψη διδακτική και παιδαγωγική (http://www. 

elearningeuropa.info/extras/pdf/virtual_models.pdf). Παρόλα αυτά, αναµένεται να 

περάσει πολύς καιρός πριν η ηλεκτρονική εκπαίδευση γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι του 

ακαδηµαϊκού βίου. 
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2.4.4 Εµπόδια 

Τα βασικά εµπόδια και προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια 

στην προσπάθεια επέκτασης της εφαρµογής των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σηµεία (Lopez and Perez, 2005; Cech and Bures, 

2004; Heywood et al, 2004; Guri-Rosenblit, 2003; Haugen et al, 2002; Viteli, 2000; 

http://www. elearningeuropa.info/extras/pdf/virtual_models.pdf): 

Πρώτα απ’ όλα, µια βασική πρόκληση για την πλειοψηφία των πανεπιστηµίων είναι η 

µετάβαση από την πιλοτική εφαρµογή των ΤΠΕ σε επίπεδο µιας πρωτοβουλίας σε 

ενσωµάτωσή τους στην εκπαίδευση σε κλίµακα πανεπιστηµίου. Σηµαντικό πρόβληµα σε 

αυτήν την προσπάθεια δηµιουργεί ο συνδυασµός της έλλειψης κατανοητής και ξεκάθαρης 

πολιτικής από πλευράς διοίκησης (management) και η αντίσταση στην αλλαγή της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας. 

∆εύτερον, µεγάλο ποσοστό του διδακτικού προσωπικού αγνοεί τις δυνατότητες των 

ΤΠΕ και µε ποιους τρόπους µπορούν να αξιοποιηθούν. Απαιτείται λοιπόν υποστήριξη από 

πλευράς διοίκησης (management) και ενδυνάµωση του ακαδηµαϊκού προσωπικού. Στο 

ίδιο πνεύµα, χρειάζεται ανταλλαγή εµπειριών και εφαρµογή επιτυχηµένων πρακτικών στην 

εξέλιξη και υποστήριξη της διδακτικής τακτικής µε την εφαρµογή των ΤΠΕ. 

Τρίτον και κατ’ επέκταση του προηγούµενου, διαπιστώνεται έλλειψη αξιόλογου 

εκπαιδευτικού υλικού µε τη χρήση ΤΠΕ (ICT-based), το οποίο αντικατοπτρίζει το πρώιµο 

στάδιο ανάπτυξης τους. Το εµπόδιο αυτό είναι σηµαντικό, αφού τόσο η διοίκηση όσο και 

το διδακτικό προσωπικό χρειάζονται κίνητρα για την ανάπτυξη τέτοιου υλικού. 

Επιπρόσθετα, η παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού είναι δαπανηρή. Αυτό κάνει 

επιτακτική την ανάγκη για επενδύσεις από το πανεπιστήµιο, τοπικούς και εθνικούς φορείς, 

καθώς επίσης και για συνεργασία των πανεπιστηµίων ώστε να γίνει ευρύτερη κατανοµή 

του κόστους. 

Τέλος, προβλέπεται ότι στην Ευρώπη θα φτάσουν µέσα στα επόµενα χρόνια τα 

αµερικάνικα πρότυπα της µαζικής παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού µε συνέπεια τη 

βαθµιαία «βιοµηχανοποίηση» του. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί µε 

διαφανείς κανόνες η πνευµατική ιδιοκτησία και τα δικαιώµατα επανάχρησης του 

διδακτικού υλικού που θα παράγεται. Εκφράζονται φόβοι ότι αυτό θα προκαλέσει 

κλυδωνισµό σε παραδοσιακές αξίες, αφού µπορεί να περιορίσει την ακαδηµαϊκή ελευθερία 

και τη συνήθεια κάποιων καθηγητών να χρησιµοποιούν στοιχεία από την προσωπική τους 

έρευνα (πριν αυτά δηµοσιευτούν). 

2.4.5 Τελικά συµπεράσµατα 

Γενικά, η ενσωµάτωση των ΤΠΕ φαίνεται να αντιµετωπίζεται θετικά από την 

πανεπιστηµιακή κοινότητα στην Ευρώπη ως µέσο για τη βελτίωση της ακαδηµαϊκής 
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κουλτούρας. Επιπλέον, οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν τις ΤΠΕ ως λύση για την 

κοινωνική ένταξη (social inclusion). Με άλλα λόγια, σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ισχυρός 

προσανατολισµός για αύξηση όσων έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, που 

συγκαταλέγεται στα σχέδια πολλών Υπουργείων Εσωτερικών για την τοπική ανάπτυξη 

(regional development) και την κοινωνική ένταξη. Θεωρείται λοιπόν απαραίτητο για την 

εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών, να υπάρχει πρόσβαση από γεωγραφικά διάσπαρτους 

πληθυσµούς στην πανεπιστηµιακή µόρφωση µέσω µαθηµάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

πλέον των µαθηµάτων που διδάσκονται στον φυσικό χώρο του πανεπιστηµίου. 

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση µε τον τρόπο αυτών των ΤΠΕ συνάδει µε την ενίσχυση της 

αρχής της διά βίου εκπαίδευσης (lifelong learning). Και σε αυτόν τον τοµέα παρόλα αυτά 

δεν υπάρχουν στρατηγικές που να ξεκαθαρίζουν το ρόλο των πανεπιστηµίων.  

Υπάρχει, µε άλλα λόγια, σηµαντική πρόοδος, όµως απαιτείται µακροχρόνιος 

στρατηγικός σχεδιασµός στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής µόρφωσης στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση. Ο λόγος είναι ότι τα αποτελέσµατα από τη χρήση των ΤΠΕ δε φαίνονται 

από τη µια µέρα στην άλλη, ενώ ταυτόχρονα απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις τόσο σε 

θέµατα υποδοµών όσο και στην εκπαίδευση των διδασκόντων και την αλλαγή του τρόπου 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

2.5 Η ελληνική πραγµατικότητα 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), η προαγωγή 

των ΤΠΕ έχει υψηλή προτεραιότητα σε πολιτικό επίπεδο (http://www.ypepth. gr). Για 

παράδειγµα, νέα πανεπιστήµια που ιδρύθηκαν µε σκοπό την ανάπτυξη της περιφέρειας, µε 

σχολές που βρίσκονται διασκορπισµένες σε διάφορες περιοχές, χρειάζονται τις ΤΠΕ ως 

συνδετικό κρίκο ανάµεσα τους. Κατ’ αναλογία, οι ΤΠΕ κρίνονται απαραίτητες για την 

υποστήριξη της εκπαίδευσης σε αποµονωµένες περιοχές της επικράτειας, όπως νησιά και 

ορεινά µέρη. Στην πράξη, ωστόσο, υπάρχουν πολλές άλλες προτεραιότητες και 

περιορισµένη χρηµατοδότηση, η οποία προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισµό και 

προγράµµατα κυρίως µε την υποστήριξη της Ε.Ε., ενώ οι ιδιωτικοί φορείς συµµετέχουν 

ελάχιστα (π.χ. η IBM και η Microsoft συµµετείχαν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού), 

αφού εκφράζεται ο κίνδυνος παρέµβασης από εταιρείες που θα στρέψουν την ακαδηµαϊκή 

έρευνα σε κατεύθυνση περισσότερο εµπορική. Έτσι σε επίπεδο πανεπιστηµίων, θεωρείται 

ότι τα ελληνικά Α.Ε.Ι. είναι κάτω από το µέσο όρο των άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. στην 

εφαρµογή ΤΠΕ τόσο στην οργάνωση όσο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε σύγκριση 

µάλιστα µε τις διεθνείς τάσεις, όπως για παράδειγµα τα πανεπιστήµια των Η.Π.Α. ή της 

Αυστραλίας, η Ελλάδα βρίσκεται στο χαµηλότερο 5% (http://www.elearningeuropa.info/ 

extras/pdf/virtual_models.pdf).  
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2.6 Η χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα 

Με µικρά βήµατα αυξάνεται η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

∆ιαδικτύου στην Ελλάδα σε σχέση µε τα υπόλοιπα 27 κράτη-µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «i2010 – 

Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση», το 

ποσοστό χρηστών του Ίντερνετ είναι µόλις 28% έναντι κοινοτικού µέσου όρου 51% και 

τοποθετεί την Ελλάδα στην προτελευταία θέση (http://www.greekinsight.com/?conID= 

10279). Αντίστοιχα, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας τον Ιανουάριο του 2008 είχε 

φθάσει στο 9,1% (σε απόλυτους αριθµούς πάνω από 1 εκατοµµύριο συνδέσεις), ποσοστό 

υψηλό σε σχέση µε το 4.4% στις αρχές του 2007, αλλά πολύ χαµηλότερο από τον µέσο 

όρο της ΕΕ που βρίσκεται στο 20%, όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραµµα 2  (http:// 

www.broadband.gr/opencms/sites/Broadband/Menu_GreekBroadband/reports/Broadband

_stats_2007_Q4.pdf). Πιο ενθαρρυντικά ωστόσο είναι τα τελευταία δεδοµένα (Ιούλιος 

2008) που δείχνουν την ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα στο 11,15% 

(http://www.observatory.gr/files/meletes/080731_ broadand_b08.pdf). 

 

Σχεδιάγραµµα 2. Ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης στην ΕΕ (Ιανουάριος 2008) 

 
Πηγή: http://www.observatory.gr/files/meletes/080707_LexUriServ.pdf 

Ως προς το προφίλ του µέσου χρήστη του ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα, αυτός είναι 

άνδρας, νέος, υψηλού µορφωτικού επιπέδου και εισοδήµατος που ως επί το πλείστον 

κατοικεί στα µεγάλα αστικά κέντρα. Αυτά είναι τα βασικά συµπεράσµατα έρευνας του 

Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στην οποία αναφέρεται ότι για το 

2007, όπως και ένα χρόνο νωρίτερα οι άντρες εξακολουθούν να εµφανίζουν υψηλότερα 



Ε. Σιναπίδου, Σύγκριση Μεθοδολογιών Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) 36/75 

 

ποσοστά χρήσης υπολογιστή (45,1%) και διαδικτύου (36%) από τα αντίστοιχα των 

γυναικών (32,8% και 24% έναντι 57% στην Ευρώπη) (http://magazine.homeboy.gr/? 

p=365). Με βάση την ηλικία, η χρήση Η/Υ και η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο αγγίζει το 90% 

και 76% αντίστοιχα στους νέους 16-24 ετών (που προσεγγίζει το µέσο όρο των 27 µελών 

της ΕΕ), ενώ η ηλικιακή οµάδα 35-54 παραµένει ακόµη µακριά από την τεχνολογία και 

µόλις το 3% των ατόµων ηλικίας 65 έως 74 ετών είναι χρήστες του ∆ιαδικτύου (http:// 

www.bep.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2586&Itemid=194). Η ίδια 

πηγή αναφέρει ότι στις νεαρές ηλικίες παρατηρείται έντονη χρήση των νέων τεχνολογιών 

ακόµη και από άτοµα χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου, το οποίο συνεπάγεται ότι στις 

νέες γενιές το επίπεδο εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες δεν επηρεάζεται τόσο έντονα 

από το µορφωτικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, καθολική σχεδόν χρήση Η/Υ και 

∆ιαδικτύου παρατηρείται στους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (91% και 87% 

αντίστοιχα), ενώ υψηλά ποσοστά σηµειώνονται και για τους αποφοίτους τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (78% και 68% αντίστοιχα), οι οποίοι αξιοποιούν το  ∆ιαδίκτυο ως εργαλείο 

δουλειάς και διευκόλυνσης της καθηµερινότητάς τους. Αντίθετα, µόνο το 10% των 

Ελλήνων µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο, τη στιγµή που το 

αντίστοιχο ποσοστό για την Ε.Ε.-27 ανέρχεται σε 36%, ενώ η απόκλιση από τον µέσο όρο 

της Ε.Ε.-27 µειώνεται στα άτοµα µεσαίου και υψηλού µορφωτικού επιπέδου (express.gr). 

Ο λόγος χρήσης του ∆ιαδικτύου για τις ηλικίες 16-24 είναι περισσότερο για 

ψυχαγωγία και επικοινωνία, ενώ οι ηλικίες 25-54 το αξιοποιούν σε επίπεδο ψηφιακών 

υπηρεσιών που σχετίζονται µε ταξίδια και διαµονή, για παραγγελία αγαθών-υπηρεσιών, 

καθώς και για τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών (http://www.bep.gr/index.php? 

option=com_content&task=view&id=2586&Itemid=194). Ειδικά στη χρήση online 

υπηρεσιών από ιδιώτες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση, όµως στην χρήση online 

υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις βρίσκεται να υπερβαίνει τον µέσο ευρωπαϊκό όρο 

(http://www.greekinsight.com/?conID=10279). Στον αντίποδα, οι Eλληνες που δεν έχουν 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο δηλώνουν ότι οι κύριοι λόγοι µη χρήσης του συνδέονται µε την 

αντίληψη ότι δεν τους είναι απαραίτητο (94%) και ότι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες 

ικανότητες (14%), ενώ αρκετοί επικαλούνται έλλειψη χρόνου (8%) (http://magazine. 

homeboy.gr/?p=365). Το πολύ υψηλό ποσοστό των ατόµων που θεωρούν ότι το 

∆ιαδίκτυο δεν τους είναι απαραίτητο καταδεικνύει, εν µέρει, το έλλειµµα ενηµέρωσης που 

ενδεχοµένως υφίσταται ως προς τη χρησιµότητα και τα οφέλη χρήσης των υπολογιστών 

και του ∆ιαδικτύου. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενδεικτική της εξοικείωσης του µέσου σύγχρονου Έλληνα µε 

τις ΤΠΕ είναι και η αυξανόµενη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, από το 2005 

διαπιστώθηκε ότι 9 στα 10 νοικοκυριά διαθέτουν κινητό τηλέφωνο µε συµβόλαιο ή κάρτα 

και η κατοχή και χρήση του αν και πολύ µεγάλη κυρίως στις ηλικίες 16-34, εντούτοις 

παρουσίαζε υψηλό ποσοστό και στην τρίτη γενιά (54%), βέβαια µόνο για εκτέλεση 

βασικών λειτουργιών (δηλαδή µόνο για κλήσεις) (http://www.observatory.gr/files/news_ 
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events/Kakaris_Greek%20Information%20Society%20Observatory.pdf). Κατ’ αντιστοιχία 

µε την εξάπλωση του ∆ιαδικτύου και η κινητή τηλεφωνία (κατοχή και χρήση κινητού 

τηλεφώνου) άγγιξε το 2006 το 78% του ελληνικού πληθυσµού (http://peraianews.gr/ 

content/view/114/1/). 

2.7 Ηλεκτρονική εκπαίδευση 

Εφαρµογές στον τοµέα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρατηρούνται σε όλα τα 

επίπεδα εκπαίδευσης, δηλαδή στην δηµοτική εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και 

στη δια βίου µάθηση. 

2.7.1. Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) 

Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο αποτελεί εκπαιδευτικό Ενδοδίκτυο (intranet) του 

ΥΠΕΠΘ που διασυνδέει όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και πλήθος διοικητικών 

υπηρεσιών και εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου (www.sch.gr). Πρόκειται για το 

µεγαλύτερο δίκτυο στη χώρα σε αριθµό χρηστών και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα 

αξιόλογο εκπαιδευτικό δίκτυο που προάγει την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική εκπαίδευση. Η ανάπτυξή του 

έγινε µε τη συγχρηµατοδότηση της ΕΕ και τη συνεργασία του ΥΠΕΠΘ µε δώδεκα 

εποπτευόµενους ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς του, που επιλέχθηκαν λόγω της 

υψηλής εξειδίκευσης και εµπειρίας τους σε θέµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης, και 

λειτουργίας δικτυακών υποδοµών και υπηρεσιών, ενώ σήµερα λειτουργεί από εθνικούς 

πόρους (www.infosoc.gr). Ένας από τους στόχους του ΠΣ∆ είναι να δώσει σταδιακά την 

ευκαιρία στους µαθητές να αποκτήσουν προσωπικούς λογαριασµούς πρόσβασης ώστε να 

µπορούν να επικοινωνήσουν µε συνοµήλικους τους στην Ελλάδα και όλο τον κόσµο σε 

ένα περιβάλλον ασφαλές, χωρίς απειλές από ∆ιαδικτυακούς κινδύνους 

(http://www.sch.gr:6080/sch-portlets/aboutSch/presentations/2007/Enimerotiko_ 

simioma_ GSN.pdf).  

 Ανάµεσα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται µέσα από την ιστοσελίδα 

του ΠΣ∆ είναι η Ασύγχρονη και Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση. Η υπηρεσία της 

Ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον και υποστηρίζει µία διαδικασία ανταλλαγής 

µάθησης µε ασύγχρονο τρόπο, γι’ αυτό παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα πλήθος από 

δυνατότητες και χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν τη δηµιουργία ψηφιακών 

µαθηµάτων, ενσωµατώνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πολυµεσικό (multimedia) 

υλικό (www.sch.gr/e-learning). Αρχικά, η υπηρεσία αναπτύχθηκε από τον Τοµέα 

∆ικτυακών Τεχνολογιών του ΕΑΙΤΥ (Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών) (http://www.cti.gr) και στη συνέχεια εξελίσσεται και υποστηρίζεται από το 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Εργαστήριο Παράλληλης και Κατανεµηµένης Επεξεργασίας, 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής- http://www.it.uom.gr/gr/index.html). Αντίστοιχα, 



Ε. Σιναπίδου, Σύγκριση Μεθοδολογιών Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) 38/75 

 

η υπηρεσία της Σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης υποστηρίζει την αµφίδροµη 

επικοινωνία των χρηστών σε πραγµατικό χρόνο µε ανταλλαγή εικόνας (video) και ήχου, 

ενώ επιτρέπει τον διαµοιρασµό εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών εφαρµογών 

µεταξύ των συµµετεχόντων (http://www.sch.gr/lms).  

 2.7.2 ∆ραστηριότητες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 

Στις δραστηριότητες των ελληνικών ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων διακρίνονται κάποιες 

που έχουν άµεση σχέση µε την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τόσο την Ασύγχρονη όσο και τη 

Σύγχρονη, καθώς επίσης και κάποιες που έχουν ως στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας 

της µάθησης από απόσταση. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η ανάλυση αναγκών και ο 

προσδιορισµός προδιαγραφών συστηµάτων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, η έρευνα αγοράς εργαλείων και υποδοµών υποστήριξης της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, η εγκατάσταση τεχνικών υποδοµών (hardware και software) υποστήριξης 

της διαδικασίας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης Ασύγχρονης και Σύγχρονης, η ανάπτυξη 

και διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχοµένου, καθώς και γενικά η ενηµέρωση σε θέµατα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (http://portal.gunet.gr). 

2.7.2.i Πρώτες προσεγγίσεις 

Οι πρώτες προσεγγίσεις, που ξεκίνησαν γύρω στο 1998, ήταν στον τοµέα της 

ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και της οργάνωσης του σε ψηφιακές βιβλιοθήκες. Αν 

και καθαυτές οι δραστηριότητες δεν είχαν άµεσα ως στόχο την εκπαίδευση από απόσταση, 

ήταν σαφώς υποστηρικτικές της διαδικασίας της µάθησης από απόσταση. Συγκεκριµένα, 

για παράδειγµα, το Τµήµα Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ανέπτυξε το 

πρόγραµµα “ΣΚΕΠΣΙΣ: Οµόσπονδο Σύστηµα Πανεπιστηµιακών Σηµειώσεων” 

(http://skepsis.di.uoa.gr:8080/), το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ. 

2.7.2.ii ∆ραστηριότητες στα πλαίσια της Ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Στα πλαίσια της Ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, πολλά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 

έχουν δείξει δραστηριότητα στον τοµέα της ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (http://www.teleteaching.gr), το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς (http://noc.noc.unipi.gr:8900), το Πανεπιστήµιο Κρήτης 

(http://portal.ucnet.uoc.gr), και το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Σε κάποιες 

περιπτώσεις το ενδιαφέρον των ιδρυµάτων επικεντρώνεται σε παραγωγή εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου για συγκεκριµένες κατευθύνσεις των οποίων η διδασκαλία από απόσταση 

έχει αυξηµένες απαιτήσεις και παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγµα τα 

µαθηµατικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα ιδρύµατα ενδιαφέρονται για τη µεθοδολογία και 

τεχνολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχοµένου ανεξαρτήτως αντικειµένου.   
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Μια άλλη δραστηριότητα στα πλαίσια της Ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

είναι η διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας 

κάποια ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, όπως το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, κάνουν χρήση έτοιµων 

εργαλείων και εµπορικών υποδοµών, όπως της πλατφόρµας WebCT για ανάπτυξη και 

διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχοµένου.  

Άλλα ιδρύµατα αναπτύσσουν πλατφόρµες διαχείρισης περιεχοµένου µε σκοπό την 

υποστήριξη της διαδικασίας της Ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Στον τοµέα αυτό 

δραστηριοποιούνται το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (σύστηµα eCMS: http://elearning.noc. 

uth.gr µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και το Πανεπιστήµιο Κρήτης 

(http://portal.ucnet.uoc.gr) τα οποία αναπτύσσουν πλατφόρµες για την δηµοσίευση, 

καταλογοποίηση, διάχυση, αναζήτηση, και παρουσίαση ετερογενούς και πιθανόν 

κατανεµηµένης πληροφορίας µέσα από ένα σηµείο στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια της 

δραστηριότητας αυτής έχει αναπτυχθεί και η πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-

Class (http://eclass.gunet.gr) από την GUNet.  

Επιπλέον κάποια πανεπιστήµια παρουσιάζουν δραστηριότητα σε θέµατα εκπαίδευσης 

από απόσταση σε εξειδικευµένα αντικείµενα που παρουσιάζουν αυξηµένες απαιτήσεις σε 

θέµατα διαχείρισης και παρουσίασης της πληροφορίας καθώς επίσης και σε θέµατα 

διεπαφής χρήσης, όπως είναι οι φυσικές επιστήµες (µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, κλπ). 

∆ραστηριότητα σε τέτοια θέµατα παρουσιάζουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.  

Τέλος, τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

τηλεσυνεργασίας µε σκοπό την αποτελεσµατική επικοινωνία διδάσκοντα και ακροατηρίου 

και άρα την πιο αποτελεσµατική διαδικασία µάθησης στα πλαίσια της ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τοµέα είναι το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (http://www.teleteaching.gr), το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

(http://elearning.noc.uth.gr), το Πανεπιστήµιο Κρήτης (http://portal.ucnet.uoc.gr), κ.α. 

Λόγω της ύπαρξης πολλών ελεύθερων και εµπορικών εργαλείων τηλεσυνεργασίας, τα 

ιδρύµατα χρησιµοποιούν έτοιµα εργαλεία για να επιτύχουν τηλεσυνεργασία κυρίως µέσω 

του διαδικτύου. Τέτοια εργαλεία συµπεριλαµβάνουν forums, chat-rooms, συστήµατα 

ανταλλαγής αρχείων, whiteboard space sharing, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κλπ. 

2.7.2.iii ∆ραστηριότητες στα πλαίσια της Σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Στα πλαίσια της Σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 

έχουν δείξει δραστηριότητα στην ανάπτυξη προδιαγραφών για αίθουσες τηλεδιάσκεψης 

(http://www.teleteaching.gr) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τηλε-µαθήµατα ή 

τηλεδιασκέψεις ατόµων ή οµάδων. Οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης είναι πλήρως 

διαµορφωµένες αίθουσες διδασκαλίας που έχουν εξοπλιστεί µε οπτικοακουστικά µέσα 

(κάµερες, οθόνες, µικρόφωνα, ηχεία, κλπ) µε σκοπό την αλληλεπίδραση σε πραγµατικό 
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χρόνο του διδάσκονται και των διδασκόµενων όταν αυτοί βρίσκονται σε γεωγραφικά 

αποµακρυσµένες περιοχές και την όσο το δυνατό πιο πιστή προσοµοίωση της 

παραδοσιακής τάξης διδασκαλίας.  Κάποια ιδρύµατα έχουν ήδη εξοπλισµένες αίθουσες 

τηλεδιάσκεψης σε λειτουργία, όπως το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (http://www.noc.uth.gr 

/isdnvc/), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, κ.α. Τα περισσότερα 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα προγραµµατίζουν τη διαµόρφωση και νέων αιθουσών 

τηλεδιάσκεψης µε χρηµατοδότηση µέσω προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ και της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. 

Επιπλέον, τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα χρησιµοποιούν και συστήµατα τηλεδιάσκεψης 

γραφείου σε συνδυασµό µε προσωπικούς υπολογιστές. Το πλεονέκτηµα τους είναι το 

µικρό κόστος και οι ελάχιστες απαιτήσεις από πλευράς του χρήστη που έχουν σαν 

αποτέλεσµα τη δυνατότητα µαζικής χρήσης τους.  Ένας σηµαντικός αριθµός ιδρυµάτων 

έχουν αναπτύξει υπηρεσίες video on demand και ψηφιακής µετάδοσης εικονοροών και 

ηχοροών (video and audio streaming). Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν την εκποµπή 

"ζωντανού" προγράµµατος, που ψηφιοποιείται σε πραγµατικό χρόνο και µεταδίδεται µέσω 

του διαδικτύου µε σκοπό την παρακολούθηση από απόσταση µαθηµάτων, σεµιναρίων, ή 

άλλων εκδηλώσεων. Μερικά από τα ιδρύµατα που υποστηρίζουν video servers είναι το 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, κ.α. Οι υπηρεσίες video on demand µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο στα πλαίσια της 

σύγχρονης όσο και στα πλαίσια της ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση. Στη δεύτερη 

περίπτωση οι video servers χρησιµοποιούνται για την διαχείριση και αναµετάδοση video σε 

χρόνο που εξυπηρετεί το διδασκόµενο. Με τον τρόπο αυτό ο διδασκόµενος µπορεί να 

παρακολουθήσει µέσα από το διαδίκτυο µαγνητοσκοπηµένη µετάδοση κάποιου µαθήµατος 

ή εκδήλωσης. 

2.7.2.iv GU-MediaCenter  

Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο πολυµέσων, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

στα πλαίσια του προγράµµατος «Οριζόντια δράση δικτύων Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων- 

GUnet» για τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση µε σκοπό την προώθηση της χρήσης υπηρεσιών 

Σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, µετάδοσης εικονοροών (video streaming) και 

εικονογραφίας κατά απαίτηση (video on demand) σε στενή συνεργασία µε τα ιδρύµατα 

(µέλη) του GUnet και άλλους φορείς, όπως το ΥΠΕΠΘ, το Ε∆ΕΤ (Εθνικό  Ίδρυµα Έρευνας 

και Τεχνολογίας) και το ΠΣ∆, τη διεύρυνση των τεχνολογικών εξελίξεων στους τοµείς της 

παραγωγής και χρήσης πολυµέσων και της υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, καθώς και τη διεύρυνση των κατάλληλων παιδαγωγικών µεθόδων για 

υποστήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε χρήση πολυµέσων (http://mc.gunet.gr). 



Ε. Σιναπίδου, Σύγκριση Μεθοδολογιών Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) 41/75 

 

Έτσι, κατ’ αρχήν, µπορεί να  λειτουργήσει ως στούντιο παραγωγής ψηφιακού βίντεο, 

δηλαδή είναι δυνατή η βιντεοσκόπηση των διαλέξεων των εκπαιδευτών σε χώρο ειδικών 

προδιαγραφών και η παραγωγή αναλογικού και ψηφιακού βίντεο υψηλής ποιότητας. 

Επίσης, το Κέντρο Πολυµέσων παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης και κωδικοποίησης από 

αναλογική πηγή, κωδικοποίησης και διακωδικοποίησης ψηφιακών αρχείων βίντεο-

διαλέξεων. Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις 

διαλέξεις του σε ψηφιακή µορφή ή/και να τις διαθέτει µέσω του διαδικτύου. Επιπρόσθετα, 

εφόσον το οπτικοακουστικό υλικό ψηφιοποιηθεί µπορεί µετά να αποθηκεύεται σε κάποιον 

διακοµιστή (Video on Demand server). Τέλος, το GU-MediaCenter προσφέρει ένα πρότυπο 

χώρο Σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης µε δυνατότητες επικοινωνίας µε περισσότερες 

από µία αποµακρυσµένες αίθουσες Σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, και ταυτόχρονα 

χώρο για τηλεδιάσκεψη και τηλεσυνεργασία, ενώ µπορεί επιπλέον να δώσει τεχνικές 

συµβουλές και οδηγίες σχετικά µε τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη παρόµοιων 

υπηρεσιών από τα διάφορα ιδρύµατα. 

2.7.2.v Φορείς που εµπλέκονται στην προώθηση των ΤΠΕ στα πανεπιστήµια  

Πρώτα απ’ όλα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) προωθεί 

δράσεις µε συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Έχει µάλιστα ορίσει 25µελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους 

από τα πανεπιστήµια, το υπουργείο και άλλα ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης και έχει ως 

έργο την καταγραφή της παρούσας κατάστασης και την υποβολή προτάσεων για την 

καλύτερη ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (http://www.ypepth.gr). 

Κατά δεύτερο λόγο, το  GUNet (Greek University Network – Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο) 

είναι µια Αστική Εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2000 µε µέλη όλα 

τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα (20 Πανεπιστήµια και 16 ΤΕΙ) για την εξυπηρέτηση της έρευνας 

και της εκπαίδευσης µε βάση τις ευρύτερες δικτυακές ανάγκες και επιδιώξεις της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας της χώρας στα πλαίσια της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» 

(http://www.gunet.gr). Μεταξύ των σκοπών της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη 

και διαχείριση του ακαδηµαϊκού δικτύου όλων των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της χώρας, ο  

συντονισµός στη διάχυση και προαγωγή και ανάπτυξη προηγµένων δικτυακών υπηρεσιών 

και εφαρµογών στην ευρύτερη ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας και η 

µέσω αυτής γενικότερη βελτίωση της ίδιας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, 

η παροχή δικτυακών υπηρεσιών στα µέλη της και σε οποιοδήποτε τρίτο (φορείς, 

ινστιτούτα, ιδρύµατα), οι δραστηριότητες του οποίου στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της 

εκπαίδευσης και της έρευνας, η συµµετοχή σε αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά 

προγράµµατα σχετικά µε τις δικτυακές τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρµογές µε στόχο τη 

διατήρηση του ακαδηµαϊκού δικτύου στην αιχµή της τεχνολογίας, καθώς επίσης και η 

ανάπτυξη συνεργασιών µε αντίστοιχα ακαδηµαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων 

χωρών. 
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Υπάρχει ακόµα το GRNet (Greek Research and Technology Network), ένας δηµόσιος 

φορέας που συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΕΕ και έχει ως έργο 

την παροχή δικτυακών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών σε διάφορους οργανισµούς, 

που αυτή τη στιγµή ξεπερνούν τους 60 και περιλαµβάνουν όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά 

κέντρα (http://www.irc.gr/about.shtml). 

Τέλος, το HEAL Link (Hellenic Academies Libraries Link), είναι η οµάδα συνεργασίας 

µεταξύ των βιβλιοθηκών όλων των πανεπιστηµίων, που κατάφερε µέσω της 

χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ τη δεκαετία 1996-2006 να δηµιουργήσει 

συλλογικό κατάλογο των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, να εξασφαλίσει πρόσβαση 

σε 13.500 ηλεκτρονικά επιστηµονικά περιοδικά για το σύνολο των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, 

να υλοποιήσει Μονάδα Ολικής Ποιότητας και να εφαρµόσει το πρόγραµµα «Ζέφυρος», µία 

πύλη πρόσβασης για τον εντοπισµό υλικού που υπάρχει στους καταλόγους των 

βιβλιοθηκών (http://www.heal-link.gr). 

2.7.2.vi Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) και το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

της Ελλάδας (∆ΙΠΑΕ) 

Το ΕΑΠ (http://www.eap.gr/) έχει ως αποστολή την παροχή εξ’ αποστάσεως –

προπτυχιακής και µεταπτυχιακής— εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, µε την ανάπτυξη και 

αξιοποίηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και τη χρήση πρόσφορων µεθόδων 

διδασκαλίας. Στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται και η προαγωγή της επιστηµονικής 

έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και µεθοδολογίας στο πεδίο της µετάδοσης 

της γνώσης από απόσταση. Ειδικότερα, ο θεσµός παρέχει τη δυνατότητα ανώτατων 

σπουδών ανεξάρτητα από την ηλικία των υποψηφίων σπουδαστών, διασφαλίζει δηλαδή σε 

αυτούς µια «δεύτερη ευκαιρία» για τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτισή τους. Επίσης, το 

ΕΑΠ προσφέρει πανεπιστηµιακές σπουδές σε όσους για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν τη 

δυνατότητα συχνής φυσικής παρουσίας στις αίθουσες διδασκαλίας ή στα εργαστήρια. Για 

το σκοπό αυτό το ΕΑΠ οργανώνει Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών που οδηγούν σε 

Πτυχία, Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Επιµόρφωσης που οδηγούν σε Πιστοποιητικά 

Επιµόρφωσης και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό 

∆ίπλωµα Ειδίκευσης ή σε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. 

∆υνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά και µε παρακολούθηση δίνεται και από 

το ∆ιεθνές πανεπιστήµιο της Ελλάδος. Το ∆ΙΠΑΕ (http://www.ihu.edu.gr/), µε διακριτική 

ονοµασία International Hellenic University, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και αποτελεί 

αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούµενο ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα ως Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται 

από το ΥΠΕΠΘ. Έχει ως αποστολή να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση κυρίως σε αλλοδαπούς 

που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Για την επίτευξη της αποστολής του 

οργανώνει και πραγµατοποιεί Προγράµµατα Σπουδών σε Προπτυχιακό και σε 

Μεταπτυχιακό επίπεδο. Αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών 
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Επιστηµών, τη Σχολή Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και τη Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας. Τα 

Προγράµµατα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο είναι 

αντίστοιχα µε τα προγράµµατα των υπόλοιπων πανεπιστηµίων της χώρας και οδηγούν σε 

αντίστοιχους ισότιµους τίτλους σπουδών (πτυχίο, µεταπτυχιακό και διδακτορικό). 

Τονίζεται ότι αν και παρέχεται πανεπιστηµιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα 

Προγράµµατα Σπουδών της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε αριθµό το 20% εκείνων 

της εκπαίδευσης µε παρακολούθηση. 

2.7.3 ∆ια Βίου Μάθηση 

Σύµφωνα µε το ΥΠΕΠΘ, τα τελευταία δυόµιση χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί 

σηµαντικές πρόοδοι και µεγάλες επενδύσεις στο χώρο της ∆ια Βίου Μάθησης, 

πετυχαίνοντας την αντιστροφή της κατάστασης που επικρατούσε στην Ελλάδα µέχρι και το 

2003 (χαµηλά ποσοστά συµµετοχής, έλλειψη ενδιαφέροντος από τους πολίτες), οπότε 

θεωρείται πλέον προσεγγίσιµος ο στόχος της Λισσαβόνας, η συµµετοχή δηλαδή του 

πληθυσµού σε ποσοστό 12,5% έως και το 2010 στην ∆ια Βίου Μάθηση 

(http://www.ypepth.gr).  

Με άλλα λόγια, έχει αναπτυχθεί ένα σύστηµα φορέων και υπηρεσιών µε στόχο την 

προώθηση και διάχυση της ∆ια Βίου Μάθησης, όπως ο ΟΕΕΚ (Οργανισµός Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) µε τα ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης), το 

ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης) µε τα ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης), 

το σύστηµα δια βίου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ενηλίκων της ΓΓΕΕ (Γενική Γραµµατεία 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων), το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και τα Προγράµµατα Σπουδών 

Επιλογής στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η παρουσία επιπλέον ενός κεντρικού συντονιστικού 

οργάνου (της «Εθνικής Επιτροπής ∆ια Βίου Μάθησης», που συστήθηκε µε το Νόµο 

3369/2005) και η χάραξη εθνικής στρατηγικής από τα αρµόδια υπουργεία έχουν επιτρέψει 

την επίτευξη των πρώτων ικανοποιητικών αποτελεσµάτων στο πεδίο της παροχής ∆ια Βίου 

Εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε το Ν. 3369/2005 η ∆ια Βίου Μάθηση αφορά δυο πεδία, δηλαδή τη ∆ια 

Βίου Εκπαίδευση και τη ∆ια Βίου Κατάρτιση. Ως ∆ια Βίου Εκπαίδευση ουσιαστικά 

περιγράφονται οι διαδικασίες απόκτησης γενικής και επιστηµονικής γνώσης καθ’ όλη την 

διάρκεια της ζωής του ανθρώπου µε σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για την διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης 

προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην απασχόληση. Αντίθετα, η ∆ια Βίου 

Κατάρτιση διαφοροποιείται και συγκεκριµενοποιείται στην διαδικασία απόκτησης 

εξειδικευµένης µόρφωσης και πάλι καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του ανθρώπου µε σκοπό 

όµως την επίτευξη επαγγελµατικής εξειδίκευσης στο πλαίσιο συγκεκριµένης 

επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
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Η ∆ια Βίου Μάθηση πραγµατοποιείται µέσω σειράς Προγραµµάτων Σπουδών, τα 

οποία αποφέρουν συγκεκριµένη Πιστοποίηση. Τα προγράµµατα αυτά διαφοροποιούνται 

στην χρονική τους διάρκεια και αποτελούνται από συγκεκριµένες ∆ιδακτικές Ενότητες. 

Ανάλογα µε την συνολική χρονική έκταση του προγράµµατος παρέχονται διαφορετικού 

τύπου πιστοποιήσεις. Έτσι, τα Προγράµµατα ∆ια Βίου Κατάρτισης οδηγούν στην απονοµή 

Πιστοποιητικού ∆ια Βίου Κατάρτισης, ενώ τα Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, 

αναλόγως της διάρκειάς τους, οδηγούν στην απονοµή των εξής πιστοποιητικών: α) µέχρι 

75 ώρες σε Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης και β) µέχρι 250 ώρες σε Πιστοποιητικό ∆ια βίου 

Εκπαίδευσης (http://www.ideke.edu.gr/).Τα προγράµµατα αυτά χαρακτηρίζονται από την 

ευελιξία τους και µπορούν να πραγµατοποιούνται και µε την µέθοδο της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

2.7.3.i Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση 

Το µοντέλο ηλεκτρονικής µάθησης του Κέντρου Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης 

Ενηλίκων από Απόσταση (ΚΕΕΕΝΑΠ) συνδυάζει τεχνικές από την εκπαίδευση από 

απόσταση µε τεχνικές παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων, πρόκειται δηλαδή για ένα 

υβριδικό µαθησιακό µοντέλο (blended learning model) αφού προβλέπονται οµαδικές 

διδακτικές συναντήσεις - σεµινάρια στη διάρκεια της εκπαίδευσης σε κάθε διδακτική 

ενότητα ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (http://www.keeenap.gr/keeenap//index.php? 

option=com_content&task=view&id=18&Itemid=32). 

Στα  εκπαιδευτικά προγράµµατα (διάρκειας από 100 έως 250 ώρες) µπορούν να 

φοιτήσουν όλοι οι ενήλικες και προσφέρονται διαφορετικές ενότητες για τους αποφοίτους 

Γυµνασίου, Λυκείου, ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κατά περίπτωση. Οι 

εγγραφόµενοι προµηθεύονται έντυπο µαθησιακό υλικό και έχουν επίσης πρόσβαση σε 

πόρους µαθησιακού υλικού σε ψηφιακή µορφή, ώστε αφού το µελετήσουν καλούνται να 

πραγµατοποιούν µαθησιακές δραστηριότητες (π.χ. εργασίες, ασκήσεις), είτε ατοµικά είτε 

οµαδικά, ενώ στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας διεξάγονται εξετάσεις εντός του 

ΚΕΕΕΝΑΠ (http://www.keeenap.gr/keeenap/). Αντίθετα, στα επιµορφωτικά προγράµµατα 

(διάρκειας έως 75 ώρες) η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα 

από το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει. Η πρόσβαση στο µαθησιακό υλικό 

είναι επίσης ελεύθερη και οι ενδιαφερόµενοι έχουν πρόσβαση στις προσφερόµενες 

θεµατικές ενότητες του υλικού των επιµορφωτικών προγραµµάτων µετά τη συµπλήρωση 

ενός σύντοµου ερωτηµατολογίου µε δηµογραφικά στοιχεία και ερωτήσεις σχετικά µε τους 

λόγους µελέτης του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού υλικού. Η µόνη προϋπόθεση για τη 

συµµετοχή και στα δύο προγράµµατα είναι οι πιστοποιηµένες βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Αυτή τη στιγµή είναι διαθέσιµα έξι εκπαιδευτικά προγράµµατα:  Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Λυκείου), Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Γυµνασίου), Οικονοµία - ∆ιοίκηση – Επιχειρήσεις (για 
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αποφοίτους Λυκείου), Οικονοµία - ∆ιοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Γυµνασίου), 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου) και Πολιτισµός, Τουρισµός, 

Περιφερειακή Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου). Κάθε πρόγραµµα αποτελείται από 5 

διδακτικές ενότητες των 50 ωρών η µία και η κάθε ενότητα διαρκεί 8 εβδοµάδες, ενώ έχει 

υπολογιστεί ότι απαιτούνται περίπου 6 ώρες µελέτης ανά βδοµάδα (http://www.keeenap. 

gr/keeenap//index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Παραδείγµατα φορέων e-learning στη µετα-δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 

3.1 Open University (OU) 

Το ‘Open University’ («Ανοιχτό Πανεπιστήµιο») της Αγγλίας, ιδρύθηκε το 1969 και 

δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1971. Έχοντας εγγεγραµµένους πάνω από 180 

χιλιάδες φοιτητές, από τους οποίους περισσότεροι από 25 χιλιάδες εκτός Αγγλίας, 

θεωρείται το µεγαλύτερο πανεπιστήµιο στη χώρα του και ένα από τα µεγαλύτερα σε 

αριθµό φοιτητών στον κόσµο, ενώ από την ίδρυσή του έχουν αποφοιτήσει περίπου 3 

εκατοµµύρια σπουδαστές. Είναι αξιοσηµείωτο ότι σε έρευνα για την ικανοποίηση των 

φοιτητών σε Αγγλία και Ουαλία ήρθε πρώτο για τις χρονιές 2005 και 2006 και δεύτερο για 

το 2007 (http://www.open.ac.uk). 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, σκοπός του OU είναι η προσφορά 

ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης σε όσους επιθυµούν ανώτερες σπουδές εξ αποστάσεως και δεν 

µπορούν να είναι αποκλειστικά φοιτητές (part-time) ή είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

κατηγορία που αποτελεί προτεραιότητα για το ίδρυµα. 

3.2 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) 

Το «Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» ιδρύθηκε το 1992 (άρ.27 του Ν.2083/92) και 

δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το1998. Πρόκειται για δηµόσιο πανεπιστήµιο που 

είναι ισότιµο µε τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας (http://www2.eap.gr/). Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία για το 2007-2008 ο αριθµός των προπτυχιακών φοιτητών ξεπερνά τους 16 

χιλιάδες και των µεταπτυχιακών τους 9 χιλιάδες, στους οποίους συγκαταλέγονται και 51 

υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ µέχρι στιγµής έχουν αποφοιτήσει πάνω από 8 χιλιάδες άτοµα. 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, σκοπός του ΕΑΠ είναι η παροχή εξ’ 

αποστάσεως –προπτυχιακής και µεταπτυχιακής— εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, 

ανεξάρτητα από την ηλικία των υποψηφίων σπουδαστών, καθώς και η προσφορά 

σπουδών σε όσους για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν τη δυνατότητα συχνής φυσικής 

παρουσίας στις αίθουσες διδασκαλίας ή στα εργαστήρια, µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση 

του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και τη χρήση πρόσφορων µεθόδων διδασκαλίας. 

Ακόµα, το ΕΑΠ προάγει την επιστηµονική έρευνα, όπως και την ανάπτυξη τεχνολογίας και 

µεθοδολογίας στο πεδίο της µετάδοσης της γνώσης από απόσταση. 

3.3 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών υποστηρίζει προγράµµατα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης στα 

πλαίσια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που προωθεί το ΥΠΕΠΘ. Ο πρώτος κύκλος 
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σπουδών διοργανώθηκε το 2001 µε δύο τοµείς, ενώ οι επόµενοι εµπλουτίστηκαν µε νέα 

προγράµµατα ως αποτέλεσµα της θετικής ανταπόκρισης από τους ενδιαφερόµενους αλλά 

και τις αυξανόµενες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος (http://elearn.elke.uoa. 

gr/). 

3.4 Σύγκριση των τριών φορέων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Με βάση τις πληροφορίες που δίνονται στις ιστοσελίδες τους µπορεί να γίνει 

σύγκριση των τριών φορέων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ως προς τα προγράµµατα 

σπουδών και τα πτυχία που χορηγούν, τον τρόπο εισαγωγής, το εκπαιδευτικό υλικό και τη 

µεθοδολογία που ακολουθούν, καθώς και τον τρόπο εξέτασης και τις προϋποθέσεις για 

την απονοµή των τίτλων σπουδών. 

3.4.1 Προγράµµατα σπουδών 

Στο OU διδάσκονται περισσότερες από 580 θεµατικές ενότητες (courses) πάνω σε 

τουλάχιστον 50 προγράµµατα σπουδών (subjects) τα οποία καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος 

ενδιαφερόντων, όπως οικονοµικά, πληροφορική, θετικές επιστήµες, κοινωνικές επιστήµες, 

φιλολογία, θεολογία, τέχνες, µουσική, αλλά και βιολογία, ιατρική και µηχανική. 

Η καινοτοµία του OU έγκειται στη δυνατότητα απόκτησης του λεγόµενου ‘Open 

degree’ («Ανοιχτό Πτυχίο»), που είναι αναγνωρισµένος πανεπιστηµιακός τίτλος (BSc) ο 

οποίος δεν αναφέρεται όµως σε κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο. Αντίθετα, ο φοιτητής 

επιλέγει τα µαθήµατα µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του και µε τον τρόπο αυτό 

συγκεντρώνει τις απαραίτητες διδακτικές µονάδες (credit points) για την απόκτηση 

πτυχίου. Στη διάρκεια των σπουδών του ή και αργότερα µπορεί να επιλέξει µαθήµατα που 

θα οδηγήσουν στην απόκτηση ενός κλασικού πτυχίου, δηλαδή σε µια συγκεκριµένη 

κατεύθυνση (“named degree”). Ο χρόνος που απαιτείται συνήθως για την απόκτηση του 

open degree είναι 5 έτη και σήµερα περίπου το 40% των αποφοίτων του OU φεύγουν µε 

αυτό. 

Στο ΕΑΠ διδάσκονται 184 θεµατικές ενότητες πάνω σε 30 προγράµµατα σπουδών 

που καλύπτουν τοµείς της πληροφορικής, των οικονοµικών και κοινωνικών επιστηµών, 

καθώς και φιλολογία, θεολογία, αλλά και τέχνες και θετικές επιστήµες. 

Στο ΚΕΚ του ΕΚΠΑ διδάσκονται 90 θεµατικές ενότητες πάνω σε 10 προγράµµατα 

σπουδών που καλύπτουν τοµείς της πληροφορικής, καθώς και των οικονοµικών και 

κοινωνικών επιστηµών. 

Η καινοτοµία του ΕΚΠΑ έγκειται στο σχεδιασµό ειδικών προγραµµάτων «εταιρικής 

κατάρτισης» σε συνεργασία µε επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Μέχρι στιγµής το ΚΕΚ έχει 

συνεργαστεί µε 238 ελληνικές επιχειρήσεις, όπως Τράπεζες ( Εµπορική, Αγροτική, Λαϊκή, 

Eurobank), ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ), εταιρείες (ΦΑΓΕ, Τσιµέντα ΤΙΤΑΝ), αλλά και πολυεθνικούς 



Ε. Σιναπίδου, Σύγκριση Μεθοδολογιών Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) 48/75 

 

οργανισµούς όπως η SONY HELLAS, η BAYERN HELLAS, κ.α. Έτσι, για παράδειγµα, στα 

πλαίσια συνεργασίας του ΚΕΚ µε τη Σχολή Αξιωµατικών Έρευνας Πληροφορικής του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού για την επιµόρφωση εξήντα στελεχών του Στρατού Ξηράς, 

υλοποιήθηκε πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµατα επιχειρησιακής διοίκησης το διάστηµα 

25/2/2002-5/9/2003 µέσω Ασύγχρονης και Σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που 

ολοκληρώθηκε µε γραπτή εξέταση των συµµετεχόντων σε αµφιθέατρο του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. 

3.4.2 Πτυχία 

Το OU δίνει αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών από πιστοποιητικά µέχρι πτυχία 

(degrees) και µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, που διαφέρουν µόνο ως προς τις 

απαιτήσεις (αριθµός διδακτικών µονάδων και επίπεδο θεµατικών ενοτήτων) για την 

απόκτηση τους. 

Πιο αναλυτικά, «Πιστοποιητικό» (certificate) δικαιούται κάποιος που έχει 

συγκεντρώσει (από θεµατικές ενότητες επιπέδου 1) 60 διδακτικές µονάδες, τις οποίες 

µπορεί να εξακολουθεί να συγκεντρώνει προς την απόκτηση άλλων τίτλων, ενώ µε 120 

διδακτικές µονάδες (60 από κάθε επίπεδο 2 και 3) παίρνει το λεγόµενο «∆ίπλωµα» 

(diploma). Αντίστοιχα, 240 διδακτικές µονάδες από συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες 

οδηγούν στο «Βασικό πτυχίο» (foundation degree) που απαιτεί συνήθως εξάσκηση και 

αναφέρεται σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Για το πανεπιστηµιακό Πτυχίο (BA, 

BSc) απαιτούνται 360 διδακτικές µονάδες, οι οποίες ωστόσο πρέπει να προέρχονται από 

θεµατικές ενότητες τριών διαφορετικών επιπέδων (τουλάχιστον 120 από το επίπεδο 3 και 

όχι περισσότερες των 120 από το επίπεδο 1). Σε επίπεδο µεταπτυχιακών σπουδών 

υπάρχουν πάλι οι διαβαθµίσεις του πιστοποιητικού και του διπλώµατος, όµως οι απαιτήσεις 

τους είναι µεγαλύτερες, οπότε χρειάζεται κάποιος να έχει ένα πρώτο πτυχίο ή σηµαντική 

εµπειρία στο αντικείµενο. Επίσης, δίνονται Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (masters) είτε 

σε θεωρητικά αντικείµενα (taught masters), όπως το MBA, είτε σε θέµατα που απαιτούν 

έρευνα (research masters). Τέλος, χορηγούνται και ∆ιδακτορικοί τίτλοι (doctorates). 

Το ΕΑΠ µε το Ν.2552/97 δίνει πιστοποίηση σπουδών σε πέντε διαφορετικά επίπεδα, 

που καλύπτουν το χώρο από τη µετα-δευτεροβάθµια επιµόρφωση έως το διδακτορικό 

δίπλωµα. 

Πιο αναλυτικά, υπάρχουν τα «Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιµόρφωσης» για τους 

προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ και «Πιστοποιητικά µεταπτυχιακής επιµόρφωσης» για 

τους πτυχιούχους ανώτατης σχολής, για προγράµµατα µικρότερης διάρκειας από αυτά που 

οδηγούν σε κανονικό τίτλο. Για την απόκτηση ακαδηµαϊκού Πτυχίου απαιτείται καταρχήν η 

κατοχή απολυτηρίου Λυκείου για την εγγραφή και στη συνέχεια η επιτυχής 

παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον 12 θεµατικών ενοτήτων. Εάν ο φοιτητής δεν 

επιθυµεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα σπουδών, αλλά έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 
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κάποιες θεµατικές ενότητες λαµβάνει «Πιστοποιητικό παρακολούθησης θεµατικών 

ενοτήτων». Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (master) απαιτείται 

Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειµένου, επιτυχής 

παρακολούθηση και εξέταση 4 τουλάχιστον θεµατικών ενοτήτων και εκπόνηση 

διπλωµατικής εργασίας. Τέλος, για την απόκτηση ∆ιδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η 

κατοχή συγγενούς µεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Οι 

διαδικασίες επίβλεψης της ερευνητικής εργασίας, ελέγχου και έγκρισης της διδακτορικής 

διατριβής καθορίζονται σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. και 

εξειδικεύονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του ιδρύµατος.  

Το ΚΕΚ του ΕΚΠΑ χορηγεί «Πιστοποιητικό εξειδίκευσης» ή «Πιστοποιητικό 

επιµόρφωσης» ανάλογα µε το εκπαιδευτικό αντικείµενο, τα οποία είναι πιστοποιηµένα από 

το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης). Μάλιστα φέρουν τη σφραγίδα του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, δεν αποτελούν όµως πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο. Εάν ο 

εκπαιδευόµενος δεν λάβει προαγωγικό βαθµό στα µαθήµατα του προγράµµατος και 

εφόσον σε όλα τα µαθήµατα λάβει βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 30%, τότε δικαιούται να 

λάβει «Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράµµατος σπουδών» στην οποία 

περιγράφεται η επίδοσή του. 

3.4.3 Εισαγωγή των φοιτητών 

 Το OU δέχεται φοιτητές όλων των ηλικιών και κοινωνικών οµάδων, χωρίς 

προϋποθέσεις εγγραφής πέρα από τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις σπουδές του 

επιπέδου που επιλέγουν, αν και για µεταπτυχιακά µαθήµατα απαιτούνται αποδεικτικά 

στοιχεία σχετικά µε προηγούµενες σπουδές ή αντίστοιχη επαγγελµατική εµπειρία. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 70% των φοιτητών είναι εργαζόµενοι, ενώ το OU 

αποτελεί τη λύση για σπουδές σε άτοµα που βρίσκονται στο εξωτερικό, εκτίουν την ποινή 

τους στη φυλακή, υπηρετούν στο στρατό ή φροντίζουν µέλη της οικογένειάς τους. Επίσης, 

10.000 περίπου φοιτητές είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι παρόλο 

που η πλειοψηφία στο OU είναι ώριµοι φοιτητές, εντούτοις µετά την µείωση της 

οικονοµικής υποστήριξης στα δίδακτρα όσων σπουδάζουν στα παραδοσιακά πανεπιστήµια, 

πολλοί νέοι στράφηκαν στο OU, µε αποτέλεσµα το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 να 

υπάρχουν σε προπτυχιακά µαθήµατα 20% φοιτητές κάτω των 25 ετών σε σχέση µε µόλις 

12.5% το 1996-1997 (που εφαρµόστηκε πρώτη φορά το µέτρο). 

Στο ΕΑΠ οι προϋποθέσεις εγγραφής σχετίζονται µε το επίπεδο σπουδών, ανάλογα µε 

τον επιδιωκόµενο τίτλο. Ως προς την εισαγωγή, όταν ο αριθµός των υποψήφιων φοιτητών 

ξεπερνά τις διατιθέµενες θέσεις, γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση παρουσία εισαγγελέα. Στα 

προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, προηγούνται όσοι έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος 

της ηλικίας τους. Επίσης, άτοµα µε ειδικές ανάγκες εισάγονται σε ποσοστό 3% επιπλέον 

των καθορισµένων θέσεων. Στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών προηγούνται πάλι 
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όσοι έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εισάγονται επιπλέον µέλη 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. µε προσωποπαγή θέση, τα οποία δεν κατέχουν 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου 

αριθµού των παρεχόµενων θέσεων µεταπτυχιακών φοιτητών. Το ποσοστό αυτό είναι 

συνολικό και κατανέµεται ανάλογα στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που 

υπάρχουν. Για τα ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα, η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ µετά από 

εισήγηση των Σχολών του ΕΑΠ, και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκπόνησης ∆ιδακτορικών 

∆ιατριβών, προκηρύσσει δύο φορές το χρόνο συγκεκριµένο αριθµό θέσεων σε γνωστικές 

περιοχές για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. 

Στο ΚΕΚ του ΕΚΠΑ η συµµετοχή σε κάποιο πρόγραµµα σπουδών γίνεται κατόπιν 

έγκρισης της αίτησης συµµετοχής του υποψήφιου. Τα απαιτούµενα προσόντα αναφέρονται 

στον Οδηγό Σπουδών του εκάστοτε προγράµµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

προϋποθέσεις είναι συνήθως ένας ακαδηµαϊκός τίτλος ή απολυτήριο λυκείου και 

προϋπηρεσία στο αντικείµενο, καθώς και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Κριτήριο 

επιλογής των υποψηφίων για τη συµµετοχή στα προγράµµατα είναι ο βαθµός του 

κατεχόµενου τίτλου σπουδών, ενώ κάθε επιπλέον προσόν ενισχύει την πιθανότητα 

έγκρισης της αίτησης συµµετοχής. 

3.4.4 Εκπαιδευτικό υλικό 

Στα περισσότερα µαθήµατα του OU το εκπαιδευτικό υλικό είναι έντυπο, αλλά µπορεί 

επιπρόσθετα να προσφέρονται κασέτες ήχου, βίντεο, CD, DVD ή ακόµα εξοπλισµός για την 

εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων (kit for science courses). 

Η καινοτοµία του OU έγκειται στην προσφορά «δειγµάτων» (‘tasters’) που βοηθούν 

τον υποψήφιο στην επιλογή µαθηµάτων. Πρόκειται για δείγµατα εκπαιδευτικού υλικού από 

το συγκεκριµένο µάθηµα που συνοδεύεται από παραδείγµατα για το πρόγραµµα εργασίας, 

τις ασκήσεις που ζητούνται και διαγνωστικά τεστ επιδόσεων. 

Το µεγαλύτερο µέρος του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΑΠ που προσφέρεται στους 

φοιτητές είναι έντυπο και αποτελείται από τόµους που έχουν συγγραφεί ειδικά για το ΕΑΠ 

µε τη µέθοδο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ), βιβλία που 

αποτελούν οργανικό µέρος της διδακτέας ύλης και παράλληλα κείµενα (µέρη βιβλίων, 

άρθρα κλπ.) που αποτελούν οργανικό µέρος της διδακτέας ύλης και δίνονται υπό µορφή 

φωτοτυπιών. Επίσης, υπάρχουν συνοδευτικά βιβλία, που συνιστάται να προµηθευτούν οι 

ίδιοι οι φοιτητές. Είναι δυνατόν, το έντυπο υλικό του ΕΑΠ να συνοδεύεται, ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της θεµατικής ενότητας, από οπτικοακουστικό υλικό ή/και εκπαιδευτικό 

λογισµικό. 

Η καινοτοµία του ΕΑΠ έγκειται στον τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού σε 

κεφάλαια που βοηθούν στην ευκολότερη κατανόησή της ύλης µε την ενσωµάτωση 



Ε. Σιναπίδου, Σύγκριση Μεθοδολογιών Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) 51/75 

 

στοιχείων όπως ο σκοπός και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, έννοιες-κλειδιά και 

σύνδεση µε τα προηγούµενα µέσω υπενθυµίσεων, υπότιτλων, κλπ. Επίσης, όλοι οι τόµοι 

του ΕΑΠ διατρέχονται από διάφορες ασκήσεις, οι οποίες στην αρχή της διαδικασίας έχουν 

στόχο να φέρουν στην επιφάνεια τις υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες, εµπειρίες, ανάγκες 

και προσδοκίες των φοιτητών, µετά κατά τη µελέτη του κεφαλαίου είναι περισσότερες και 

πιο σύνθετες µε σκοπό οι φοιτητές να επεξεργαστούν πληροφορίες, να κρίνουν, να 

συνθέσουν και να αναδιαµορφώσουν απόψεις εφαρµόζοντας τµήµατα της διδακτέας ύλης, 

ενώ στο τέλος έχουν περισσότερο τη µορφή εργαλείων αυτοαξιολόγησης, προκειµένου οι 

φοιτητές να ελέγξουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν και να αξιολογήσουν τις 

δυνατότητες και τις αδυναµίες τους, τις (νέες) ανάγκες και προσδοκίες τους. 

Το εκπαιδευτικό υλικό του ΚΕΚ στο ΕΚΠΑ προµηθεύεται µέσω της ειδικά 

διαµορφωµένης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σε µορφή e-book, το οποίο µπορεί να 

αποθηκευτεί στον υπολογιστή και να τυπωθεί για όποιον προτιµά την έντυπη έκδοση. 

Επιπλέον, διατίθεται ηλεκτρονικό υλικό εµπλουτισµένο µε µελέτες περίπτωσης (case 

studies), παραδείγµατα, λυµένες ασκήσεις κτλ, που καλύπτει όλες τις ανάγκες για την 

επιτυχή υποβολή των ασκήσεων και την ολοκλήρωση του προγράµµατος. 

3.4.5 Μεθοδολογία εκπαίδευσης 

Με την έναρξη των µαθηµάτων στο OU αποστέλλεται στους φοιτητές µέσω 

ταχυδροµείου το εκπαιδευτικό υλικό που οφείλουν να µελετήσουν, το οποίο συνοδεύεται 

από τον Οδηγό Σπουδών, που τους εξηγεί αναλυτικά τι πρέπει να κάνουν. Περιλαµβάνεται 

επίσης εβδοµαδιαίο χρονοδιάγραµµα µε τις εργασίες, τις ασκήσεις και τις προθεσµίες 

παράδοσης τους, καθώς και η ηµεροµηνία των τελικών εξετάσεων. 

Για κάθε θεµατική ενότητα ορίζεται στον φοιτητή ένας εκπαιδευτής (tutor) που είναι 

ειδικός στο αντικείµενο και επιπλέον γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, του οποίου τα στοιχεία (όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας) γνωστοποιούνται 

στο φοιτητή πριν την έναρξη των µαθηµάτων. Ταυτόχρονα, χορηγείται στο φοιτητή 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα της θεµατικής ενότητας, όπου µπορεί να βρει επιπλέον 

πληροφορίες για το αντικείµενο µέσα από σχετικούς συνδέσµους (links), ενώ για 

θεµατικές ενότητες που αφορούν τους υπολογιστές η εκπαίδευση µπορεί να γίνεται 

εξολοκλήρου στο ∆ιαδίκτυο (online). Επίσης, µέσω της ιστοσελίδας της θεµατικής 

ενότητας, ο φοιτητής αποκτά πρόσβαση σε συνεδρίες Σύγχρονης ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, όπου αυτές είναι διαθέσιµες. Εδώ, η καινοτοµία του OU έγκειται στην 

οικονοµική διευκόλυνση που παρέχει στους φοιτητές του τόσο για την αγορά 

ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και τη συνδροµή στο ∆ιαδίκτυο. 

Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, επικοινωνία του φοιτητή υπάρχει τόσο µε τον 

εκπαιδευτή του, όσο και µε άλλους συµφοιτητές του από την ίδια ή από διαφορετικές 

θεµατικές ενότητες. Αυτό µπορεί να γίνει στη διάρκεια συνεδριάσεων Σύγχρονης 
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ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και µέσω του δικτύου FirstClass που συνδέει όλα τα µέλη του 

OU ή κατά πρόσωπο σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ο φοιτητικός σύλλογος, καθώς και 

µέσα από άτυπες οµάδες εργασίας (study groups), κλαµπ ή φοιτητικές οργανώσεις 

(societies). Επίσης, γίνονται οµαδικές συµβουλευτικές συναντήσεις (tutorials), όπου η 

παρουσία του φοιτητή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά εκεί έχει την ευκαιρία, πέρα από τη 

γνωριµία µε τον καθηγητή και τους υπόλοιπους συµφοιτητές του, να λύσει κάποιες 

απορίες του και µάθει τα αποτελέσµατα σε τεστ και ασκήσεις. Μεγαλύτερης διάρκειας και 

συνήθως υποχρεωτικές είναι οι ηµερίδες (day schools), καθώς και η εβδοµάδα 

καλοκαιρινών µαθηµάτων (week long summer school) για θεµατικές ενότητες που 

απαιτούν πρακτική άσκηση. 

  Με την έναρξη των µαθηµάτων στο ΕΑΠ, οι φοιτητές λαµβάνουν στο σπίτι τους το 

εκπαιδευτικό υλικό που πρέπει να µελετήσουν. Αυτό συνοδεύεται από «Οδηγό Σπουδών» 

που περιέχει τους στόχους της θεµατικής ενότητας, τη διδακτέα ύλη, το χρονοδιάγραµµα 

µελέτης και ό,τι είναι σηµαντικό για να καθοδηγήσει τους φοιτητές, ιδιαίτερα δε το 

χρονοδιάγραµµα αποστολής των γραπτών εργασιών τους στον καθηγητή τους. 

Οι φοιτητές υποστηρίζονται συνεχώς από τους διδάσκοντες (µέλη Συνεργαζόµενου 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού- ΣΕΠ) και επικοινωνούν τακτικά µε αυτούς (αντιστοιχεί ένας 

σε τριάντα περίπου φοιτητές). Η επικοινωνία µπορεί να γίνει τηλεφωνικά (ορίζεται ένα 

τρίωρο τη βδοµάδα ως «ώρες επικοινωνίας» που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της 

θεµατικής ενότητας) και µέσω email (στο οποίο το µέλος ΣΕΠ υποχρεούται να απαντάει σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα). Ο διδάσκων επικοινωνεί µε τους φοιτητές µετά από δική του 

πρωτοβουλία τουλάχιστον 6 φορές κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (πριν από την 

1η ΟΣΣ, ανάµεσα στις ΟΣΣ και µετά την τελευταία ΟΣΣ- βλέπε παρακάτω), ώστε να τους 

συµβουλεύει, να τους ενθαρρύνει και να τους καθοδηγεί. Παράλληλα, τους ενηµερώνει 

προσωπικά για το βαθµό τους στις γραπτές εργασίες, για το δικαίωµα συµµετοχής τους 

στις εξετάσεις και για τον τελικό τους βαθµό. 

Τέλος, υπάρχουν οι Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ), τετράωρα (µη 

υποχρεωτικά) σεµινάρια που πραγµατοποιούνται πέντε φορές στη διάρκεια µιας θεµατικής 

ενότητας και αποτελούν, µαζί µε τις γραπτές εργασίες, τους ακρογωνιαίους λίθους του 

διδακτικού έργου του διδάσκοντα και της σχέσης που διαµορφώνει µε τους φοιτητές. Κατά 

τη διάρκεια των ΟΣΣ το µέλος ΣΕΠ φροντίζει να διατηρείται η οµαλότερη δυνατή πορεία 

διεξαγωγής των σπουδών και η µεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία µεταξύ του ιδίου και των 

φοιτητών, καθώς και των φοιτητών µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα: ενηµερώνει τους 

φοιτητές για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της θεµατικής ενότητας, καθώς και 

για τον τρόπο µελέτης του διδακτικού υλικού, τους ενηµερώνει για πηγές πρόσθετης 

πληροφόρησης σχετικά µε το αντικείµενο και τους προετοιµάζει για τις γραπτές εργασίες. 

Επιπρόσθετα, φροντίζει για την γνωριµία των φοιτητών µεταξύ τους και τους ενθαρρύνει 

να συνεργάζονται µεταξύ τους είτε δια ζώσης είτε διά µέσω του διαδικτύου για τη µελέτη 
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και την κατανόηση της διδακτέας ύλης. Τέλος, συζητά µαζί τους διαδικαστικά θέµατα και 

οµαδοποιεί και προωθεί τυχόν αιτήµατα των φοιτητών. Στις ΟΣΣ λαµβάνουν µέρος οι 30 

περίπου φοιτητές που συγκροτούν ένα Τµήµα και πραγµατοποιούνται για τα προπτυχιακά 

προγράµµατα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, 

στη Ξάνθη, στη Λάρισα και στον Πειραιά και για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα στην 

Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. 

Στο ΚΕΚ του ΕΚΠΑ τα προγράµµατα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης υλοποιούνται µε τη 

χρήση µιας εκπαιδευτικής πλατφόρµας (λογισµικό), που αποτελεί στην ουσία έναν 

διαδικτυακό τόπο µέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των ηλεκτρονικών τάξεων και 

παρέχεται η πρόσβαση των χρηστών σε αυτές. Κάθε ηλεκτρονική τάξη αποτελεί 

προσοµοίωση µιας φυσικής, παραδοσιακού τύπου αίθουσας διδασκαλίας, όπου ο χρήστης 

µε έναν προσωπικό κωδικό µπορεί να πλοηγηθεί ανάλογα µε την εκάστοτε ανάγκη του στη 

διδακτέα ύλη, στις ανακοινώσεις, στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τα τεστ αξιολόγησης.  

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα 

µέσω των ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε µαθήµατος αναρτώνται σε σχετικό 

link οι απαραίτητες για την οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις, 

όπως το χρονοδιάγραµµα υποβολής των ασκήσεων (περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες 

διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσµίες υποβολής των αντίστοιχων ασκήσεων), ο 

οδηγός µελέτης ανά διδακτική ενότητα που διευκολύνει τον φοιτητή στην οργάνωση της 

µελέτης του και η τελική εργασία η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση του µαθήµατος 

(εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης. Αφού 

ολοκληρώσει τη µελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, ο φοιτητής καλείται να 

υποβάλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ. 

Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, ο εκπαιδευόµενος έχει πλήρη εκπαιδευτική 

υποστήριξη από τον εκπαιδευτή που του έχει οριστεί. Η επικοινωνία πραγµατοποιείται 

αποκλειστικά µέσω του ενσωµατωµένου στην εκπαιδευτική πλατφόρµα συστήµατος 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) για την επίλυση αποριών σχετικά µε τα µαθήµατα και 

τις ασκήσεις αξιολόγησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα σε σχέση µε την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτής είναι υποχρεωµένος να απαντήσει εντός µιας 

εργάσιµης ηµέρας. Με τον ίδιο τρόπο ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί 

στην ∆ιοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του προγράµµατος, ανάλογα µε τη φύση του 

ζητήµατος που τον απασχολεί. 

3.4.6 Αξιολόγηση και εξετάσεις 

Στο OU η αξιολόγηση είναι συνδυασµός δύο ως έξι γραπτών εργασιών που 

βαθµολογούνται από τον επιβλέποντα καθηγητή (tutor marked assignments- TMAs) και 

µέχρι έξι διαγωνισµάτων (100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή συµπλήρωσης κενών) 

που βαθµολογούνται από Η/Υ (computer marked assignments- CMAs). Επίσης, κάποιες 
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θεµατικές ενότητες µπορεί να απαιτούν πρακτική άσκηση, πειραµατισµό ή ερευνητική 

εργασία.  

Στο τέλος υπάρχουν κατά κανόνα οι τελικές εξετάσεις, που είναι συνήθως ένα 

τρίωρο γραπτό διαγώνισµα, αλλά µπορεί να είναι έως και τρία τρίωρα διαγωνίσµατα. Οι 

εξετάσεις γίνονται σε εξεταστικά κέντρα στην Αγγλία και άλλες χώρες, ενώ υπάρχει 

δυνατότητα οργάνωσης εξετάσεων για άτοµα σε αποµακρυσµένες περιοχές (µε κόστος 

περίπου  250€ για κάθε εξέταση). Υπάρχουν παρόλα αυτά και θεµατικές όπου οι τελικές 

εξετάσεις είναι µια ακόµη εργασία που γίνεται στο σπίτι και βαθµολογείται από τον 

επιβλέποντα καθηγητή (TMA). Εργασίες και εξετάσεις συµµετέχουν εξίσου στη 

διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας της θεµατικής ενότητας. Η βαθµολογική κλίµακα για 

την επιτυχή εξέταση είναι 1 (>85%), 2 (70-84%), 3 (55-69%) και 4 (40-54%), ενώ µε 

ποσοστό µικρότερο του 40% η εξέταση θεωρείται ανεπιτυχής. Στον τελικό βαθµό 

λαµβάνεται υπόψη η βαθµολογία σε κάθε θεµατική ενότητα και το επίπεδο στο οποίο αυτή 

ανήκει, π.χ. σε προπτυχιακό επίπεδο µία θεµατική ενότητα στο επίπεδο 3 έχει διπλάσια 

βαρύτητα από µία άλλη επιπέδου 2. 

Στο ΕΑΠ οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτικά τέσσερεις µε έξι γραπτές εργασίες (6-10 

σελίδες η κάθε µία) που αξιολογούνται από τον διδάσκοντα, στον οποίο αποστέλλονται 

βάσει προκαθορισµένου χρονοδιαγράµµατος. Κάθε φοιτητής µπορεί να µην εκπονήσει µία 

µόνο εργασία, αφού αν δεν εκπονήσει δύο δε µπορεί να συµµετέχει στις τελικές εξετάσεις. 

Στις εργασίες αυτές ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικό βαθµό που να είναι 

τουλάχιστον το 50% του αθροίσµατος των δυνητικών άριστα σε όλες τις εργασίες, 

διαφορετικά και πάλι δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στις τελικές εξετάσεις. Και στις δύο 

περιπτώσεις (ελλιπής αριθµός εργασιών ή χαµηλή βαθµολογία), ο φοιτητής δικαιούται να 

επαναλάβει την ίδια θεµατική ενότητα την επόµενη χρονιά έχοντας όµως τις ίδιες 

εκπαιδευτικές και οικονοµικές υποχρεώσεις. Ο µέσος όρος των βαθµών των γραπτών 

εργασιών συµµετέχει στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού για τη θεµατική ενότητα κατά 

30%, ενώ το υπόλοιπο (70%) προέρχεται από τον βαθµό των τελικών εξετάσεων που 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 5.  

Οι τελικές εξετάσεις είναι γραπτές και πραγµατοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα, ενώ 

για άτοµα µε αποδεδειγµένα και χρόνια προβλήµατα υγείας που δεν επιτρέπουν τη 

συµµετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις προβλέπεται προφορική εξέταση. Αν κάποιος 

αποτύχει στις τελικές εξετάσεις, επαναλαµβάνει τις εξετάσεις µετά από χρονικό διάστηµα 

που δεν ξεπερνά τον ένα µήνα. Εάν αποτύχει και πάλι, µπορεί να επανεγγραφεί στην ίδια 

θεµατική ενότητα και να συµµετάσχει στις αντίστοιχες πρώτες και επαναληπτικές εξετάσεις 

του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους, καταβάλλοντας το 1/3 των δαπανών για τη 

συγκεκριµένη θεµατική ενότητα. Κατά τη διάρκεια αυτού του ακαδηµαϊκού έτους, ο 

φοιτητής δεν είναι υποχρεωµένος για τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα να συµµετέχει 

στις ΟΣΣ, ούτε και να εκπονεί γραπτές εργασίες όµως εξετάζεται στην ύλη του τρέχοντος 
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έτους. Αν και πάλι αποτύχει, τότε µπορεί να ξαναγραφεί στη θεµατική ενότητα µε πλήρεις 

όµως εκπαιδευτικές και οικονοµικές υποχρεώσεις. 

Στο ΚΕΚ του ΕΚΠΑ υπάρχουν για κάθε µάθηµα ασκήσεις αξιολόγησης τις οποίες ο 

εκπαιδευόµενος αφού επιλύσει υποβάλει ηλεκτρονικά εντός συγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος. Η βαθµολογία κάθε θεµατικής ενότητας προκύπτει κατά 60% από τις 

ασκήσεις αξιολόγησης και 40% από µία τελική εργασία που εκπονείται όταν 

ολοκληρωθούν τα µαθήµατα. Κάθε βαθµολογία ανακοινώνεται στον εκπαιδευόµενο. Σε 

περίπτωση που η συνολική βαθµολογία σε µία ή περισσότερες θεµατικές ενότητες δεν 

ξεπερνά το 50% ο εκπαιδευόµενος έχει δικαίωµα επανεξέτασης σε αυτές. Η χορήγηση του 

τίτλου σπουδών πραγµατοποιείται, όταν ο εκπαιδευόµενος λάβει σε όλα τα µαθήµατα 

βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 50%.  

Παρόλα αυτά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος και τη χορήγηση του 

Πιστοποιητικού απαιτείται ακόµη η συµµετοχή του εκπαιδευόµενου σε µία σειρά 

διαδικασίες όπως, ελέγχου ταυτοποίησης, αξιολόγησης προτεινόµενων εκπαιδευτικών 

αντικειµένων, αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος και αξιολόγησης των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, εξουσιοδοτηµένο στέλεχος του ΚΕΚ, επικοινωνεί τηλεφωνικά 

µε τους εκπαιδευόµενους, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν συµµετέχουν στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράµµατος, εάν οι ίδιοι υποβάλλουν τις ασκήσεις 

αξιολόγησης και εάν αντιµετωπίζουν προβλήµατα σε σχέση µε το εκπαιδευτικό υλικό, την 

επικοινωνία µε τον ορισµένο εκπαιδευτή τους και γενικότερα την µαθησιακή διαδικασία. Σε 

περίπτωση µη ταυτοποίησης του εκπαιδευόµενου δεν χορηγείται το πιστοποιητικό 

σπουδών, ακόµα και αν η βαθµολογία που έχει συγκεντρώσει ο εγγεγραµµένος στο 

πρόγραµµα είναι ικανή. 

3.4.7 Αναστολή των σπουδών 

Στο OU υπάρχει δυνατότητα επιλογής θεµατικών ενοτήτων µικρών απαιτήσεων ώστε 

να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόµενος µε τη διαδικασία πριν αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα 

ακολουθήσει. Επίσης, αναφέρεται ότι τα µαθήµατα διαρκούν 6 µε 9 µήνες, οπότε υπάρχει 

ένα διάστηµα διακοπών στο οποίο µπορεί ο επιβλέπων καθηγητής να επαναφέρει τον 

εκπαιδευόµενο σε κανονικούς ρυθµούς µελέτης. Γενικά, µε εξαίρεση τους ταχέως 

εξελισσόµενους τοµείς (π.χ. τεχνολογία υπολογιστών), δεν υπάρχει χρονικός περιορισµός 

στο διάστηµα για την απόκτηση πτυχίου. 

Στο ΕΑΠ όταν ένας φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον µία θεµατική 

ενότητα έχει το δικαίωµα να διακόψει τις σπουδές του και να τις συνεχίσει ύστερα από 

χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 3 χρόνια. Σε περίπτωση που 

παρέλθουν τα 3 χρόνια και ο φοιτητής δεν εγγραφεί για το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό 

έτος σε µία τουλάχιστον νέα θεµατική ενότητα, διαγράφεται οριστικά. 
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Στο ΚΕΚ του ΕΚΠΑ υπάρχει δυνατότητα αναστολής των σπουδών και συµµετοχής 

στον επόµενο κύκλο του προγράµµατος, όπου µεταφέρεται και η βαθµολογία των 

θεµατικών ενοτήτων που εξετάστηκαν µε επιτυχία. Επίσης γίνεται συµψηφισµός στην 

αποπληρωµή των διδάκτρων.  

3.4.8. ∆ιάρκεια σπουδών – Ώρες µελέτης 

Στο OU οι θεµατικές ενότητες είναι κατηγοριοποιηµένες σε επίπεδα που δίνουν 

διαφορετικό αριθµό διδακτικών µονάδων και όσο περισσότερες µονάδες δίνουν τόσο 

περισσότερο χρόνο και προσπάθεια απαιτούν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για µία θεµατική 

ενότητα 10 διδακτικών µονάδων απαιτούνται 6-8 ώρες µελέτης τη βδοµάδα για 20 

εβδοµάδες, για 30 διδακτικές µονάδες οι απαιτήσεις ανεβαίνουν σε 16 ώρες τη βδοµάδα 

για 6 µήνες (ή 8 ώρες τη βδοµάδα για 9 µήνες) και φτάνουν τις 16 ώρες τη βδοµάδα για 9 

µήνες όταν πρόκειται για θεµατική ενότητα των 60 διδακτικών µονάδων. Οι περισσότεροι 

φοιτητές του OU εργάζονται, οπότε επιλέγουν να συγκεντρώσουν 60 διδακτικές µονάδες 

το χρόνο και µε τον τρόπο αυτό εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις λήψης του Πτυχίου (BA ή 

BSc) σε 5 χρόνια ή 6 για πτυχίο µε βαθµό «άριστα» (BSc Honours). Εναλλακτικά, αν 

κάποιος αφιερώσει διπλάσιο χρόνο µελέτης, δηλαδή 32 ώρες τη βδοµάδα (πλήρης 

απασχόληση), τότε ο χρόνος λήψης του πτυχίου συντοµεύει αντίστοιχα. Αναφέρεται ότι 

απαιτείται ειδική άδεια για κάποιον που επιθυµεί να πάρει θεµατικές ενότητες που 

ξεπερνούν τις 120 διδακτικές µονάδες το χρόνο, η οποία συνήθως δεν δίνεται. 

Στο ΕΑΠ κάθε θεµατική ενότητα προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών αποτελείται 

από 800 περίπου σελίδες εξεταστέας ύλης, ενώ το αντίστοιχο νούµερο για τις 

µεταπτυχιακές σπουδές είναι 1.000 σελίδες, χωρίς να σηµαίνει ότι οι αριθµοί αυτοί είναι 

απόλυτοι αφού επηρεάζονται από το περιεχόµενο και τις απαιτήσεις του προγράµµατος. 

Ενδεικτικά, έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται 10 ώρες µελέτης εβδοµαδιαίως. Οι φοιτητές 

έχουν το δικαίωµα να εγγραφούν το πολύ σε 3 θεµατικές ενότητες στα προπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών και σε 2 στα µεταπτυχιακά, είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση είτε 

για εγγραφή µόνο για εξετάσεις. Επίσης, πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι θεµατικές 

ενότητες του προηγούµενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η εγγραφή σε εκείνες του 

επόµενου έτους. 

Στο ΚΕΚ του ΕΚΠΑ για κάθε πρόγραµµα σπουδών υπάρχει στον «Οδηγό Σπουδών» 

εκτίµηση για το χρόνο ενασχόλησης που απαιτείται βάσει στατιστικών στοιχείων που 

διατηρεί το ίδρυµα. Ενδεικτικά αναφέρεται ένας µέσος όρος 4-6 ώρες τη βδοµάδα. 

Σηµειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που παρουσιαστεί ειδικός λόγος, ο εκπαιδευόµενος 

δύναται να λάβει παράταση για την υποβολή ασκήσεων, µε την προϋπόθεση ότι θα 

υποβάλλει σχετικό αίτηµα στον εκπαιδευτή του, πριν την παρέλευση της προθεσµίας 

υποβολής. 
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3.4.9 ∆ίδακτρα 

Στο OU ο φοιτητής πληρώνει για κάθε θεµατική ενότητα που επιλέγει, οπότε το 

κόστος για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών εξαρτάται από τον αριθµό και το είδος των 

θεµατικών ενοτήτων που τελικά θα διαλέξει, καθώς και από τον τόπο διαµονής του (οι 

κάτοικοι του Ηνωµένου Βασιλείου έχουν οικονοµική ενίσχυση από την κυβέρνηση της 

χώρας τους). Για παράδειγµα, για έναν κάτοικο Αγγλίας το «ανοιχτό» Πτυχίο µε έµφαση 

στην πληροφορική διάρκειας 5 ετών στοιχίζει περίπου £3.500 (4.500 €), το Πτυχίο µε 

άριστα στην ψυχολογία (BSc Honours) διάρκειας 6 ετών θα στοιχίσει περίπου £4.000 

(5.000 €), ενώ το ΜΒΑ για 3 χρόνια υπολογίζεται στα £11.000 (13.860 €). Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι υπάρχουν προγράµµατα υποτροφιών για διάφορες κοινωνικές οµάδες (π.χ. 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες) και γίνονται ευκολίες στις πληρωµές (π.χ. µηνιαίες δόσεις). 

Στο ΕΑΠ οι φοιτητές που εισήχθησαν από το 2005 και µετά καταβάλλουν 700 ευρώ 

για κάθε θεµατική ενότητα για διάρκεια σπουδών ως 6 έτη, µετά την οποία το ποσό θα 

ευθυγραµµίζεται µε εκείνο του τρέχοντος έτους. Επίσης, στα προγράµµατα σπουδών που 

περιλαµβάνουν εργαστήρια, η οικονοµική συµµετοχή του φοιτητή σε αυτά αντιστοιχεί σε 

µία θεµατική ενότητα. Αντίστοιχα για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές το ποσό για κάθε 

θεµατική ενότητα είναι 850 ευρώ και διαρκεί για 4 έτη σπουδών, µετά την πάροδο των 

οποίων ακολουθεί το ύψος του τρέχοντος έτους. Επιπρόσθετα, η εκπόνηση της 

διπλωµατικής εργασίας αντιστοιχεί σε µία θεµατική ενότητα. Έτσι, για ένα Πτυχίο σε 

θεωρητικό αντικείµενο (χωρίς εργαστήρια) το κόστος ανέρχεται περίπου στα 8.400 €, ενώ 

το MBA κοστίζει περίπου 4.250 €. Πρέπει να σηµειωθεί ότι δίνονται υποτροφίες µε βάση 

οικονοµικά, κοινωνικά και ακαδηµαϊκά κριτήρια. 

Στο ΚΕΚ του ΕΚΠΑ το ύψος των διδάκτρων εξαρτάται από το πρόγραµµα σπουδών 

που θα επιλέξει ο εκπαιδευόµενος. Παράδειγµα ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης 2 µηνών για 

την εκµάθηση του Microsoft Word κοστίζει 400 ευρώ, ενώ το 7µηνο πρόγραµµα 

εξειδίκευσης στο αντικείµενο «Πληροφοριακά Συστήµατα και ∆ιαδικασίες λήψης 

αποφάσεων (MIS)» φτάνει στα 1900 ευρώ, όπως και το αντίστοιχο 8µηνο πρόγραµµα στη 

«∆ιοίκηση Επιχειρήσεων» που ανέρχεται σε 1950 ευρώ. Γίνονται ειδικές τιµές για 

εταιρείες.  

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται σύγκριση τριών φορέων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Πίνακας 5. Σύγκριση τριών φορέων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

 OU ΕΑΠ ΕΚΠΑ 

Έτος ίδρυσης 1969 1992 2001 

Αριθµός φοιτητών 200.000 25.000 δεν αναφέρεται 

Θεµατικές ενότητες 
(courses) 

> 580 184 90 

Προγράµµατα 
Σπουδών (subjects) 

> 50 30 περίπου 10 

Καινοτοµία Open degree  Εταιρική κατάρτιση 
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Πτυχία 

• Προπτυχιακά: 
Πιστοποιητικό, 
∆ίπλωµα, Βασικό 
πτυχίο, Πτυχίο 

• Μεταπτυχιακά: 
Πιστοποιητικό, 
∆ίπλωµα, 
Μεταπτυχιακό 
(θεωρητικό, 
ερευνητικό), 
∆ιδακτορικό 

• Προπτυχιακά: 
Πιστοποιητικό 
επιµόρφωσης, 
Πιστοποιητικό 
παρακολούθησης 
θ.ε., Πτυχίο 

• Μεταπτυχιακά: 
Πιστοποιητικό 
επιµόρφωσης, 
Μεταπτυχιακό, 
∆ιδακτορικό 

• Πιστοποιητικό 
επιµόρφωσης 

• Πιστοποιητικό 
εξειδίκευσης 

• Βεβαίωση 
παρακολούθησης του 
προγράµµατος 
σπουδών 

Εισαγωγή-
απαιτούµενα 
προσόντα 

• Προπτυχιακά: 
ικανότητα 
παρακολούθησης 

• Μεταπτυχιακά: 
τίτλος σπουδών ή 
εµπειρία 

• Τίτλος σπουδών 
• Ειδικές κατηγορίες: 

ΑΜΕΑ, διδακτικό 
προσωπικό ΤΕΙ 

• Τίτλος σπουδών ή 
εµπειρία, αγγλικά 
(κατά περίπτωση) 

Εισαγωγή-διαδικασία • Έγκριση αίτησης • Κλήρωση • Έγκριση αίτησης 

Εκπαιδευτικό υλικό 

• Έντυπο κυρίως 
• Κασέτες ήχου, 

βίντεο, CD, DVD 
• Kits 

• Έντυπο κυρίως 
• Οπτικοακουστικό 
• Εκπαιδευτικό 

λογισµικό 

• e-book (έντυπο) 
• ηλεκτρονικό 

Καινοτοµία ‘tasters’ Ασκήσεις αξιολόγησης  

Μεθοδολογία 

• Ασύγχρονη ηλ. 
εκπαίδευση κυρίως 

• Ένας καθηγητής ανά 
φοιτητή 

• Οδηγός Σπουδών 
• Σύγχρονη ηλ. 

εκπαίδευση 
• Web-based για 

µαθήµατα σε Η/Υ 

• Ασύγχρονη ηλ. 
εκπαίδευση κυρίως 

• Ένας καθηγητής ανά 
30 φοιτητές 

• Οδηγός Σπουδών 

• Ασύγχρονη ηλ. 
εκπαίδευση 

• Ένας καθηγητής ανά 
φοιτητή 

• Ηλεκτρονική τάξη 

Επικοινωνία 

• Με καθηγητή 
• ∆ίκτυο FirstClass 
• Φοιτητικοί σύλλογοι 
• Tutorials 
• Day schools 
• Summer schools 

• Με τον καθηγητή 
• Οµαδικές 

Συµβουλευτικές 
Συναντήσεις 

• Με τον καθηγητή 
µόνο µέσω email 

Αξιολόγηση 
φοιτητών 

• 1-6 εργασίες (TMA) 
• 1-6 τεστ (CMA) 
• Πρακτική άσκηση 

• 4-6 εργασίες 
• Ασκήσεις 

αξιολόγησης 
• Τελική εργασία 

Τελικές εξετάσεις 
θεµατικής ενότητας 

• Σε εξεταστικό κέντρο 
• Γραπτές, συνήθως 
• Μία εργασία, σπάνια 

• Σε εξεταστικό κέντρο 
• Γραπτές, συνήθως 

• Ηλεκτρονικά 

Βαθµός θεµατικής 
ενότητας 

50% Βαθµός 
εργασιών+50% Βαθµός 
εξετάσεων 

30% Βαθµός 
εργασιών+70% Βαθµός 
εξετάσεων 

60% Βαθµός ασκήσεων 
αξιολόγησης+40% 
Βαθµός τελικής 
εργασίας 

Απαιτήσεις για τη 
χορήγηση τίτλου 

Πτυχίο: 360 διδακτικές 
µονάδες 

Πτυχίο: 12 θεµατικές 
ενότητες 

• Τελικός βαθµός 
≥50% 

• Έλεγχος 
ταυτοποίησης 

Αναστολή σπουδών 

• Εισαγωγικές 
θεµατικές ενότητες 
εξοικείωσης 

• Όχι χρονικός 
περιορισµός 

Μέχρι 3 χρόνια, αν 
υπάρχει επιτυχής 
εξέταση σε µία θεµατική 
ενότητα 

Υπάρχει δυνατότητα και 
µεταφέρεται η 
βαθµολογία 

Ώρες µελέτης 16 ώρες/βδοµάδα 10 ώρες/βδοµάδα 4-6 ώρες/βδοµάδα 

∆ιάρκεια σπουδών 
Πτυχίο: 5 χρόνια (µε 16 

ώρες µελέτη τη 
βδοµάδα x 9 µήνες) 

Πτυχίο: 4 χρόνια 
Ανάλογα µε το 

πρόγραµµα   
(2-9 µήνες) 

∆ίδακτρα 
• Πτυχίο: 4.500 € 
• MBA:  13.860 € 

• Πτυχίο: 8.400 € 
• MBA:  4.250 € 

• Επιµόρφωση: 400 € 
• Εξειδίκευση: 1.900 € 
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το OU είναι το παλιότερο από όλα τα ιδρύµατα 

και προσφέρει µεγάλο αριθµό θεµατικών ενοτήτων αλλά και προγραµµάτων σπουδών και 

έχει επίσης έναν εντυπωσιακό αριθµό φοιτητών. Αναγνωρισµένα πτυχία προσφέρουν και 

τα δύο ανοιχτά πανεπιστήµια τόσο σε προπτυχιακό όσο και µεταπτυχιακό επίπεδο. Η 

καινοτοµία ωστόσο του OU στον τοµέα αυτό έγκειται στην παροχή του ‘Open degree’ το 

οποίο ο κάθε φοιτητής µπορεί να «χτίσει» µόνος του διαλέγοντας θεµατικές ενότητες 

ανάλογα µε τις ικανότητες και τις ανάγκες του. Η επιλογή µάλιστα του «Ανοιχτού 

Πτυχίου» φαίνεται να είναι τόσο δηµοφιλής, ώστε να την ακολουθεί το 40% των 

φοιτητών. Στον αντίποδα των δύο πανεπιστηµίων, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΚΕΚ 

(ΕΚΠΑ) δίνουν κυρίως έµφαση στην επιµόρφωση και εξειδίκευση ως κοµµάτι της δια βίου 

µάθησης. Στην περίπτωση αυτή, η καινοτοµία του ΕΚΠΑ βρίσκεται στην οργάνωση από 

κοινού προγραµµάτων εκπαίδευσης µε επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυµούν την επιµόρφωση 

και εξειδίκευση του προσωπικού τους. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι σε αντίθεση µε το ΕΑΠ, τόσο 

το OU όσο και το ΕΚΠΑ προσφέρουν µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και σε άτοµα 

χωρίς πρώτο πτυχίο, αλλά µε σηµαντική εµπειρία σε ένα συγκεκριµένο κλάδο. Ως προς το 

εκπαιδευτικό υλικό, ξεχωρίζει η καινοτοµία του OU να προσφέρει ‘testers’, δηλαδή 

δείγµατα του περιεχοµένου καθώς και των απαιτήσεων µιας θεµατικής ενότητας πριν 

αποφασίσει κάποιος να την επιλέξει. Εξίσου σηµαντική ωστόσο είναι και η µέθοδος που 

εφαρµόζει το ΕΑΠ µε τα τεστ αξιολόγησης σε όλη τη διαδικασία της µάθησης, αρχικά για 

να εντοπίσει ο εκπαιδευόµενος της δεξιότητες αλλά και τις αδυναµίες του, στη συνέχεια ως 

εργαλείο της προόδου του και στο τέλος ως δείκτης των ικανοτήτων που απέκτησε σε 

σχέση µε τις προσδοκίες του. Ακόµα, η µεθοδολογία που ακολουθείται παρουσιάζει 

αρκετές οµοιότητες και είναι αξιοσηµείωτο πόση έµφαση δίνουν και οι τρεις φορείς στην 

καθοδήγηση του φοιτητή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο µέσα από τον «Οδηγό 

Σπουδών» όσο και την επικοινωνία µε τον υπεύθυνο καθηγητή του. Οι µορφές 

επικοινωνίας ωστόσο διαφέρουν σηµαντικά ανάµεσα στα ιδρύµατα. Έτσι, στο ΕΚΠΑ ενώ 

αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά φοιτητή (όπως και στο OU) η µεταξύ τους επικοινωνία 

γίνεται µόνο µέσω email, ενώ δεν αναφέρεται τίποτα για αλληλεπίδραση µεταξύ των 

φοιτητών. Στο ΕΑΠ η αλληλεπίδραση των φοιτητών προωθείται µέσα από τις ΟΣΣ 

(Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις), οι οποίες καίτοι µη υποχρεωτικές θεωρούνται 

εντούτοις ουσιώδεις τόσο για την κατανόηση της ύλης όσο και για την ενθάρρυνση των 

φοιτητών στο έργο τους. Στην περίπτωση µάλιστα του OU, η δυνατότητα αλληλεπίδρασης 

του φοιτητή δεν περιορίζεται στον καθηγητή και τους συµφοιτητές του, αλλά περιλαµβάνει 

ολόκληρη τη φοιτητική κοινότητα, µέσα από το δίκτυο του φοιτητικού συλλόγου, τις 

εκδηλώσεις που αυτός οργανώνει, καθώς και διάφορα κλαµπ και άτυπες οµάδες, αλλά 

ακόµα και µέσα από τις µη υποχρεωτικές συναντήσεις και τα υποχρεωτικά σεµινάρια. Ως 

προς την αξιολόγηση, οι διαφορές ανάµεσα στα τρία ιδρύµατα είναι µικρές, µε µόνη 

διαφοροποίηση στον τρόπο εξέτασης στο ΕΚΠΑ που υλοποιείται ηλεκτρονικά, οπότε 

περιλαµβάνει υποχρεωτικά τη διαδικασία ταυτοποίησης του εκπαιδευόµενου. Τέλος, και οι 
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τρεις φορείς εκπαίδευσης τονίζουν τη σηµασία συνειδητοποίησης από πλευράς φοιτητή 

του χρόνου που απαιτείται για µελέτη, ώστε να κάνει σωστές επιλογές και να οργανώσει 

ορθολογικά το πρόγραµµά του, οπότε για το λόγο αυτό αναφέρουν ενδεικτικά τις ώρες 

µελέτης κατά περίπτωση. Τα δίδακτρα βέβαια είναι αρκετά υψηλά, πχ στην περίπτωση του 

ΕΑΠ σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ για το OU κυρίως σε επίπεδο µεταπτυχιακού. Παρόλα 

αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως την 

ενίσχυση από το κράτος καθώς και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Έτσι είναι 

χαρακτηριστικό ότι το OU χορηγεί στην Αγγλία περισσότερα πτυχία MBA από όλα τις 

υπόλοιπες οικονοµικές σχολές της χώρας µαζί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 Παράγοντες για την βελτίωση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι ένας σύνθετος όρος που συνδυάζει τη διάσταση της 

τεχνολογίας («ηλεκτρονική») µε τη διάσταση της µόρφωσης, δηλαδή της απόκτησης 

γνώσης και δεξιοτήτων («εκπαίδευση»). Κατ’ αυτή την έννοια αποτελεί ένα πολύπλοκο 

φαινόµενο που έχει πολλές διαφορετικές πλευρές, όπως παιδαγωγική (pedagogical: ως 

προς τον τρόπο διδασκαλίας), διδακτική (curricular: ως προς το περιεχόµενο της 

διδασκαλίας), κοινωνική, οικονοµική, φιλοσοφική και πολιτική (http://www.wwwords.co. 

uk/ELEA). Εποµένως πολλοί είναι και οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχηµένη 

εφαρµογή της και σίγουρα είναι δύσκολο να βρεθούν γενικευµένες λύσεις που να ισχύουν 

σε όλες τις περιπτώσεις.  

Μελετώντας την εισαγωγή της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήµια, οι 

McPherson και Nunes αναγνώρισαν έναν αριθµό παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη, όπως τη δοµή και στρατηγική του οργανισµού που θα εφαρµόσει την ηλεκτρονική 

εκπαίδευση (organizational setting) (McPherson and Nunes, 2006a), τις τεχνολογικές 

υποδοµές που υπάρχουν (technological infrastructure) (McPherson and Nunes, 2006b), το 

σχεδιασµό του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού προγράµµατος (curriculum development) 

(McPherson and Nunes, 2007a), το σχεδιασµό του τρόπου διδασκαλίας (instructional 

systems design) (McPherson and Nunes, 2007b) και τελικά την προσφορά όλου του 

«πακέτου» (delivery) (McPherson and Nunes, 2008). Όλοι οι παράγοντες, καθώς επίσης οι 

γνώσεις που απαιτούνται, αλλά και ο βαθµός ανάµιξης του οργανισµού και των 

ενδιαφερόµενων στις παραπάνω διαδικασίες, εµφανίζονται συνοπτικά στο Σχεδιάγραµµα 3 

Σχεδιάγραµµα 3. Παράγοντες για τη µελέτη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

 

 

 

 

VLE (virtual 
learning 
environment), 
CMC (computer-
mediated 
communication), 
ICT (information 
and 
communication 
technology)  

(Πηγή: McPherson 
and Nunes, 2008) 
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Ειδικότερα στο τελευταίο θέµα, δηλαδή την προσφορά ενός προγράµµατος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι παραπάνω ερευνητές διατύπωσαν τέσσερεις «σηµαντικούς 

παράγοντες επιτυχίας» (critical success factors- CSF): τον καθορισµό των δεξιοτήτων 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων, την αναγνώριση των αναγκών εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόµενων, την υιοθέτηση της κατάλληλης µεθοδολογίας και την παροχή 

υποστήριξης από τη διοίκηση (McPherson and Nunes, 2008). Η παρουσίαση των 

παραγόντων αυτών, καθώς και των θεµάτων που τους επηρεάζουν παρουσιάζεται 

συνοπτικά στο Σχεδιάγραµµα 4 (µε στοιχεία από τη δηµοσίευσή των McPherson and 

Nunes, 2008). 

Σχεδιάγραµµα 4. Παράγοντες επιτυχίας στην προσφορά προγράµµατος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

 

 

Όπως είναι φυσικό, έρευνες γίνονται τόσο για την καλύτερη εφαρµογή των 

σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην ηλεκτρονική εκπαίδευση 

όσο και στην αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών για την προσαρµογή των 

παιδαγωγικών µεθόδων στις νέες συνθήκες. 

Έτσι, µία µελέτη περίπτωσης για την εφαρµογή «ασπροπινάκων αλληλεπίδρασης» 

(IWBs: Interactive Whiteboards) στα µαθήµατα λογοτεχνίας και µαθηµατικών σε παιδιά 

δηµοτικού σχολείου (9-11 ετών) στην Αγγλία τις χρονιές 2003-2004, έδειξε ότι υπήρχε 

θετική ανταπόκριση τόσο από τους δασκάλους όσο και από τους µαθητές (Smith et al, 

2005). Πρόκειται για ηλεκτρονικούς πίνακες, ευαίσθητους στην αφή που ελέγχονται από 

έναν υπολογιστή και είναι συνδεδεµένοι µε µία ψηφιακή συσκευή προβολής (digital 

projector), οι οποίοι κατασκευάστηκαν αρχικά για εφαρµογές γραφείου (Greiffenhagen, 

2002). Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας στο συγκεκριµένο σχολείο, διαπιστώθηκε 

αυξηµένη αλληλεπίδραση των µαθητών µε το αντικείµενο και καλύτερη αντίληψη των 
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δασκάλων για τα επίπεδα κατανόησης της ύλης, ενώ κατά την έρευνα σχολιάστηκε η 

σηµασία του ενθουσιασµού του εκπαιδευτή στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

παρέχει ο πίνακας. Είναι επίσης αξιοσηµείωτη η ενθάρρυνση από πλευράς βρετανικής 

κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση µε επενδύσεις ύψους £50 εκατοµµυρίων 

(περίπου 63 εκ. ευρώ)για την προµήθεια των σχολείων µε αυτούς τους πίνακες την 

περίοδο 2003-2005 (Clarke, 2004). 

Άλλη µελέτη περίπτωσης, αυτή τη φορά για τη χρήση υπολογιστών χειρός (PDAs: 

personal digital assistants) ως βοηθητικό εργαλείο κατά τις ακαδηµαϊκές σπουδές τους, 

έγινε το έτος 2002-2003 σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Ηλεκτρονικής και 

Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου του Birmingham (UK), στους οποίους χορηγήθηκαν 

δωρεάν συσκευές µε λογισµικό προσαρµοσµένο να υποστηρίζει πρόσβαση στη διδακτική 

ύλη και στο πρόγραµµα της σχολής τους (χρονοδιάγραµµα, αίθουσες κλπ), ενώ 

ταυτόχρονα τους έδινε τη δυνατότητα εφαρµογής κλασικών εργαλείων γραφείου, όπως 

ψηφιακό ηµερολόγιο, λίστα υποχρεώσεων, σηµειώσεις και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

(Corlett et al, 2005). Οι φοιτητές αξιοποίησαν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, 

παρατήρησαν ωστόσο ότι οι συσκευές θα ήταν περισσότερο κοµµάτι της καθηµερινότητάς 

τους αν µπορούσαν π.χ. να «κατεβάζουν» τραγούδια, ενώ θα ήταν χρήσιµο να υπάρχουν 

περισσότερες δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών και πρόσβασης σε υπηρεσίες της 

σχολής (administration). Είναι ωστόσο σηµαντικό να τονιστεί ότι το αντικείµενο των 

σπουδών των συγκεκριµένων φοιτητών σήµαινε ότι ήταν εξοικειωµένοι µε τις νέες 

τεχνολογίες. 

Αντίθετα, η αξιολόγηση του προγράµµατος «Εικονικής Πανεπιστηµιούπολης» που 

σχεδίασε το πανεπιστήµιο της Murcia (Ισπανία), στο οποίο συµµετείχαν φοιτητές τριών 

διαφορετικών Σχολών (Χηµείας, Ιατρικής και Παιδαγωγικής), έδειξε ότι οι ψηφιακές τους 

γνώσεις δεν ήταν επαρκείς για να χρησιµοποιήσουν τα προσφερόµενα µέσα µάθησης µε 

αποτελεσµατικό τρόπο, αν και η αντιµετώπιση των νέων τεχνολογιών από το σύνολο των 

συµµετεχόντων ήταν θετική (Castaneda, 2007). Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι η 

επικοινωνία online µεταξύ φοιτητών και καθηγητών γινόταν συνήθως µέσω email και 

λιγότερο από άλλα µέσα (βήµατα συζητήσεων, πίνακες ανακοινώσεων, κλπ) που 

απαιτούσαν περισσότερο χρόνο και καλύτερο συντονισµό, ενώ µετά το πείραµα παρόλο 

που η χρήση των ΤΠΕ δεν αυξήθηκε, εντούτοις βελτιώθηκε αρκετά. Το σηµαντικότερο 

συµπέρασµα ήταν ότι σηµασία για τη βελτίωση της εφαρµογής των ΤΠΕ στην ανώτερη 

εκπαίδευση έχει η παιδαγωγική µεθοδολογία που εφαρµόζεται στα διάφορα µαθήµατα. 

Η µεθοδολογία ωστόσο πρέπει να είναι εναρµονισµένη µε τους εκάστοτε στόχους της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως προκύπτει από άλλη µελέτη περίπτωσης, όπου 

εξετάστηκε η διδασκαλία επίλυσης προβληµάτων συσχέτισης σε δύο οµάδες µαθητών του 

δηµοτικού µε τη χρήση λογισµικού σε υπολογιστή στη µία περίπτωση και µε χαρτί και 

µολύβι στην άλλη (Karasavvidis et al, 2003). Έτσι, όταν ο σκοπός του µαθήµατος ήταν ο 
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πειραµατισµός µε διαφορετικά δεδοµένα, η αναζήτηση λύσεων και η εξήγηση των 

αποτελεσµάτων, τότε η χρήση του λογισµικού αποδείχθηκε προτιµότερη από την άποψη 

ότι οι µαθητές δε φοβόταν µήπως κάνουν λάθος στους υπολογισµούς και είχαν 

περισσότερη διάθεση για ενασχόληση µε το αντικείµενο, ενώ επέδειξαν περισσότερο αυτό-

έλεγχο µέσα στην τάξη. Αντίθετα, κατά τη διδασκαλία των βασικών εννοιών στην 

εισαγωγή του µαθήµατος, το χαρτί και το µολύβι είχαν καλύτερα αποτελέσµατα στην 

αφοµοίωση της ύλης. 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία όπως και το ρόλο 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων κατέληξαν µελέτες περιπτώσεων εφαρµογής 

προγραµµάτων προσοµοίωσης µε αλληλεπίδραση (interactive simulation), τα οποία 

επιτρέπουν στους εκπαιδευόµενους να αλλάζουν τις παραµέτρους (δηλαδή τις συνθήκες) 

των πειραµάτων και να βλέπουν τα αποτελέσµατα που προκύπτουν κάθε φορά (Hennessy, 

2006; Blake and Scalnon, 2007). Ειδικά για τις εφαρµοσµένες επιστήµες, αυτού του 

είδους τα προγράµµατα παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα, όπως τη δυνατότητα εκτέλεσης 

πειραµάτων που διαφορετικά απαιτούν ειδικούς χώρους και κατάλληλο εργαστηριακό 

εξοπλισµό, ενώ µπορεί να περιλαµβάνουν στάδια επικίνδυνα ή άλλα που εµπίπτουν σε 

ηθικούς κανόνες (π.χ. χρήση πειραµατόζωων) και ταυτόχρονα απαλλάσσουν τον 

διδάσκοντα από την ευθύνη διαχείρισης του εργαστηρίου δίνοντας τους το χρόνο και τη 

δυνατότητα να αφοσιωθούν στην καθοδήγηση των εκπαιδευόµενων (Wellington, 2004). 

Από παιδαγωγικής άποψης, τα αποτελέσµατα επηρεαζόταν από τη γνώση του καθηγητή ως 

προς το αντικείµενο, αλλά και τους τρόπους χρήσης της τεχνολογίας, καθώς επίσης και 

από τους µαθητές, δηλαδή την ηλικία τους και την εµπειρία τους σε σχέση µε το 

αντικείµενο αλλά και την τεχνολογία. 

4.1 Συµπεράσµατα 

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 

που µπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία, οπότε δεν πρέπει να θεωρείται ότι 

η ηλεκτρονική και η κλασική εκπαίδευση δεν είναι κατ’ ανάγκη αµοιβαία αποκλειόµενες. 

Αντίθετα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση µπορεί να θεωρηθεί ως µια νέα διάσταση της 

εκπαίδευσης που µεταµορφώνει το ρόλο του διδάσκοντα και ταυτόχρονα υποστηρίζει τη 

µαθησιακή δραστηριότητα του εκπαιδευόµενου. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός έχει τη 

δυνατότητα πέρα από τη µετάδοση γνώσεων (η οποία γίνεται περισσότερο από τους 

υπολογιστές) να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόµενους στην αναζήτηση της γνώσης και την 

κατανόηση των πληροφοριών που δέχεται µέσα από ερωτήσεις και διάλογο (Volery and 

Lord, 2000). 

Είναι κατανοητό ότι, αναζητώντας τρόπους βελτίωσης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

οφείλει κανείς να λάβει υπόψη του και τους τρεις παράγοντες που συµµετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία: τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόµενους και την εκπαιδευτική 
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διαδικασία καθαυτή µέσα από τις µεθόδους που εφαρµόζονται και τα εργαλεία 

(τεχνολογία) που χρησιµοποιείται. 

Εκπαιδευτές 

 Οι εκπαιδευτές είναι εκείνοι που ουσιαστικά καλούνται να επωµιστούν το 

µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, κατά συνέπεια η έλλειψη 

κινήτρων (όχι µόνο οικονοµικών) στη φάση εκκίνησης της διαδικασίας είναι πολύ πιθανό 

να επιφέρει δυσκολίες. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε δραστηριότητα δεν είναι το είδος των 

εργαλείων που διαθέτει κάποιος, αλλά το πώς τα χρησιµοποιεί, οπότε κατ’ επέκταση είναι 

σηµαντικό να υπάρξει υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση αν το ζητούµενο είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι απλά 

η παρουσία των υποδοµών για λόγους προβολής.  

Υπό αυτή την έννοια, πρέπει να υπάρξει επιµόρφωση των καθηγητών στη χρήση των 

ΤΠΕ και πολύ περισσότερο εισαγωγή σχετικών αντικειµένων στις Σχολές όπου 

εκπαιδεύονται οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Επίσης, θα ήταν ίσως χρήσιµο να διακριθεί ο 

υπερ-ρόλος, που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός, σε επιµέρους ειδικότητες, όπως 

σχεδιαστής περιεχοµένου για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, υπεύθυνος 

ψηφιοποίησης του διδακτικού υλικού, υπεύθυνος διδασκαλίας, τεχνικός επιτηρητής, κ.ο.κ.  

Τέλος, είναι εξίσου σηµαντικό για τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την αξία της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, κάτι που προϋποθέτει πέρα από την ενηµέρωση, την ξεκάθαρη 

στρατηγική και στήριξη της διαδικασίας της αλλαγής από τη διοίκηση του εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος όπου υπηρετούν. 

Εκπαιδευόµενοι 

Όπως και στην περίπτωση των εκπαιδευτών είναι αναγκαίο οι εκπαιδευόµενοι να 

εξοικειωθούν µε το χειρισµό της νέας τεχνολογίας. Η επαφή µε την ηλεκτρονική 

εκπαίδευση είναι καλό να ξεκινά ακόµη και στις µικρές ηλικίες ώστε οι µαθητές να 

αποκτούν πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο νωρίς τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλεκτρονική εκπαίδευση. 

Εκπαιδευτική διαδικασία 

Το παιδαγωγικό µοντέλο που εφαρµόζεται παίζει ουσιαστικό ρόλο στην αξιοποίηση 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Ιδανικά, αυτό πρέπει να στηρίζεται λιγότερο στη ξερή 

παρουσίαση γνώσεων όπου ο καθηγητής είναι το επίκεντρο της διαδικασίας και ο µαθητής 

παθητικός δέκτης, και πολύ περισσότερο στη συµµετοχή του φοιτητή και τη 

διαδραστικότητα τόσο ανάµεσα στον καθηγητή και τους φοιτητές όσο και µεταξύ των 

φοιτητών.  
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Επίσης, το περιεχόµενο των µαθηµάτων είναι καλό να καλύπτει τις βασικές πτυχές 

του θέµατος, αλλά ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυµούν επιπλέον 

αναζήτησης και αυτόνοµης εκπαίδευσης. Μπορεί µάλιστα να είναι δοµηµένο σε µικρά, 

ευέλικτα τµήµατα που να βοηθούν τις επαναλήψεις, αλλά και όσους έχουν κενά. Συνήθως 

κατά τη διδασκαλία συµπιεσµένη γνώση και τρόποι κατανόησης της διοχετεύονται από τον 

εκπαιδευτή στον εκπαιδευόµενο, ο οποίος στη συνέχεια καλείται να την αφοµοιώσει 

κάνοντας χρήση όσων έµαθε. Θα ήταν ίσως δύσκολο να αντικατασταθεί ο άνθρωπος ως 

δάσκαλος, αφού το πρόγραµµα που θα έκανε την ίδια δουλειά πρέπει να είναι πολύπλοκο 

και δύσκολο όσο και δαπανηρό στην ανάπτυξή του. Εκεί όµως που ο υπολογιστής και η 

ηλεκτρονική εκπαίδευση θα είχε µεγαλύτερη αξία, είναι ακριβώς το στάδιο της κατανόησης 

και της αφοµοίωσης. 

Τέλος, το λογισµικό που χρησιµοποιείται είναι καλό να απαιτεί τη µικρότερη δυνατή 

µάθηση, να κάνει εύκολη την πλοήγηση στις διάφορες πηγές και να έχει ξεκάθαρη και 

εργονοµική σχεδίαση που να υπαγορεύεται περισσότερο από εκπαιδευτικές και λιγότερο 

από αισθητικές ανάγκες. 

Σίγουρα είναι δύσκολο να βρεθεί ένα γενικευµένο µοντέλο που να καλύπτει όλα τα 

διαφορετικά στυλ εκπαίδευσης. Σε άρθρο τους σχετικά µε τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, οι Anderson και Jackson (2000) αναφέρουν ότι υπάρχει ένα φάσµα 

εκπαιδευτικών συστηµάτων που κυµαίνονται από την πλήρως καθοδηγούµενη 

προσχεδιασµένη δοµή µαθήµατος ως την τελείως ελεύθερη όπου ο εκπαιδευόµενος µόνος 

του αναζητά τις διάφορες πληροφορίες και αναλύει τα δεδοµένα. Έχει µάλιστα 

παρατηρηθεί η τάση οι εκπαιδευόµενοι να µεταβαίνουν σταδιακά από τις δοµηµένες 

µορφές εκπαίδευσης στις πιο ελεύθερες καθώς οι γνώσεις τους σε κάποιο αντικείµενο 

αυξάνονται (Clarke, 1990). Έτσι, στην πρώτη περίπτωση ταιριάζουν περισσότερο 

µαθήµατα τύπου παρουσίασης, ενώ στην δεύτερη η εκµάθηση γίνεται πιο ουσιαστική µε 

µεθόδους προσοµοίωσης (simulation) που δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να 

πειραµατιστεί µε διαφορετικά δεδοµένα και συνθήκες (Blake & Scanlon, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 Γενικά συµπεράσµατα 

Ακούγονται διάφοροι προβληµατισµοί σχετικά µε την επίδραση των τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον τοµέα της ανώτερης εκπαίδευσης. 

Χαρακτηριστικά, ο T.Varis, καθηγητής «Μέσων Εκπαίδευσης» (Media Education) στο 

πανεπιστήµιο της Tampere στη Φιλανδία και διευθυντής (chair) της UNESCO σε θέµατα 

παγκόσµιας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Global e-Learning), θεωρεί ότι οι παραδόσεις των 

τελευταίων αιώνων του ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις 

στον 21ο αιώνα (Varis, 2006). Έτσι, κατά την περίοδο του ∆ιαφωτισµού µε τις σκέψεις του 

Kant δόθηκε έµφαση στην ανθρώπινη λογική. Αργότερα, τον 19ο αιώνα, µε τις ιδέες του 

Humboldt προωθήθηκαν η κουλτούρα και ο πολιτισµός ως ο απώτερος σκοπός της 

ανώτερης εκπαίδευσης (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_ Humboldt). Αυτό το 

όραµα αντικαταστάθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα από την αντίληψη περί αριστείας, που 

συνεπάγεται εξαιρετική εξειδίκευση, αλλά περιορίζει το φάσµα της µόρφωσης. Κατά 

συνέπεια το ιδεώδες του πολιτισµού εκφυλίστηκε σε ένα τεχνοκρατικό, γραφειοκρατικό 

σύστηµα. Το φαινόµενο µάλιστα αυτό έγινε πιο έντονα αισθητό µε την εξέλιξη των 

πανεπιστηµίων µε βάση το µοντέλο της αγοράς σε ιδρύµατα που ευνοούν τους τοµείς 

εκείνους ενδιαφέροντος (της ανθρώπινης διερεύνησης) που αποφέρουν χρηµατικά οφέλη. 

Η τάση αυτή φαίνεται ακόµα στην εµφάνιση των εταιρικών πανεπιστηµίων (corporate 

universities) και την ανάπτυξη προγραµµάτων εξειδίκευσης µε την εφαρµογή µεθόδων 

ηλεκτρονικής ή «κινητής» εκπαίδευσης (e-learning, mobile learning). 

Στο ίδιο πνεύµα, ο Dreyfus (2001) θεωρεί ότι η εκπαίδευση µέσω δικτύου είναι κατ’ 

εξοχήν υποδεέστερη αυτής κατά πρόσωπο, αφού είναι µία διαδικασία όπου απουσιάζει η 

φυσική παρουσία (το σώµα: disembodiment), που είναι απαραίτητο ως δέκτης 

ερεθισµάτων – δεδοµένου ότι τα συναισθήµατα παίζουν κεντρικό ρόλο στην εκµάθηση. 

Τέτοιοι δισταγµοί όµως δεν πρέπει να σκιάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η 

ηλεκτρονική εκπαίδευση. Έτσι, η Spender (1998) εξηγεί ότι οι άνθρωποι µπορούν να 

εκτελούν µε τον ίδιο τρόπο στο δίκτυο συνήθειες που έχουν και ως φυσικά πρόσωπα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει τους φόβους που εκφράστηκαν όταν στις αρχές του 20ου αιώνα 

το τηλέφωνο ως εµπειρία στην οποία δε λειτουργούσε το σώµα άµεσα θα δηµιουργούσε 

προβλήµατα σύγχυσης γιατί χωρίς οπτική επαφή δεν θα ήταν δυνατή η αναγνώριση του 

φύλου του συνοµιλητή. Αυτό όχι µόνο δεν απασχολεί τους χρήστες του τηλεφώνου 

σήµερα, αλλά όπως διαπιστώνει µε έρευνά της η Spender η επικοινωνία διεξάγεται µε τον 

ίδιο τρόπο είτε υπάρχει φυσική παρουσία είτε ψηφιακά. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, υπάρχουν αυτοί που επικεντρώνονται µόνο στην πνευµατική 

υπόσταση του ανθρώπου, όπως δηλώνει και το επιστηµονικό όνοµα του είδους (Homo 

sapiens: ο σκεπτόµενος άνθρωπος) και αντιµετωπίζουν το σώµα µόνο ως φορέα του 

πνεύµατος. Με αυτή τη λογική, η ηλεκτρονική τεχνολογία θα φέρει την επανάσταση που 
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θα απαλλάξει τον άνθρωπο από το φθαρτό του σώµα, κάτι που ο H. Moravec, επικεφαλής 

του Carnegie-Mellon’s Robot Laboratory οραµατίζεται να επιτύχει «φορτώνοντας» 

(download) όλες τις πληροφορίες ενός ανθρώπινου εγκεφάλου σε έναν υπολογιστή. Στον 

αντίποδα, η Hayles (1993) απαντά ότι το πνεύµα είναι κάτι περισσότερο και το βιολογικό 

σώµα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της νοηµοσύνης του ανθρώπου. Ακόµα και το 

µυθιστόρηµα του W. Gibson “Neuromancer” (1986), όπου χρησιµοποιείται για πρώτη 

φορά ο όρος «κυβερνοχώρος» (‘cyberspace’), ο Wintermute, µια µηχανή τεχνητής 

νοηµοσύνης (artificial intelligence), φέρεται να λέει στον άνθρωπο-πρωταγωνιστή, Case, 

ο οποίος αφήνει πίσω το σώµα του για να «µπει» στον κυβερνοχώρο, ότι «έχω πρόσβαση 

στη µνήµη σου, αλλά όχι στο πνεύµα σου».  

Κάτι που πολλές φορές παραβλέπεται είναι, σύµφωνα µε τον Latour (1994) ότι, η 

ηλεκτρονική τεχνολογία που βοηθά στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης είναι αποτέλεσµα της 

συµβιωτικής σχέσης ανθρώπων και µηχανών και ως αποτέλεσµα φέρει κοινωνικούς 

κανόνες και ηθικές αξίες. Με άλλα λόγια, όπως η γνώση εξελίσσεται µέσα από την εµπειρία 

έτσι και η τεχνολογία εξελίσσεται µέσα από τη χρήση της. Ο Latour αναφέρει ότι οι 

άνθρωποι ως όντα έχουν αναπτύξει πολύπλοκες σχέσεις συµβίωσης (symbiosis) µε 

κοινωνία (society) και εργαλεία (tools), έτσι ώστε δεν µπορούν να υπάρξουν χώρια από 

αυτά: δεν νοείται ανθρώπινο είδος έξω από µία κοινωνία και χωρίς εργαλεία. Κατ’ 

επέκταση, τη στιγµή που οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι απαραίτητοι στην 

καθηµερινότητα (τουλάχιστον του αναπτυγµένου δυτικού κόσµου), το περιβάλλον 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από τις ΤΠΕ είναι χώρος αλληλεπίδρασης 

ανθρώπων και µηχανών ως κοινωνικό κατασκεύασµα. Η έννοια «κοινωνικό 

κατασκεύασµα» (social construct) µπορεί να γίνει κατανοητή αν σκεφτεί κάποιος τη 

γλώσσα (language) ως κοινωνικό κατασκεύασµα: το κάθε γράµµα είναι ένα σύµβολο που 

αντιστοιχεί σε κάποιον ήχο και πολλά γράµµατα µαζί στοιχειοθετούν µια λέξη ή µία έννοια, 

ενώ η κάθε λέξη είναι ένας κωδικός που αποκωδικοποιείται από τον ακροατή. Η ερµηνεία 

όµως µιας λέξης µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε τη χρήση της και τα συµφραζόµενα, οπότε 

υπάρχει εξέλιξη όπως και στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Όπως διδάσκει η Ιστορία, κάθε τι επαναστατικό που ανακαλύπτεται στο τέλος 

καταλήγει σταδιακά να «µεταλλάσσεται» και να επανεξετάζεται ως προς τη χρήση του το 

ίδιο, παρά να οδηγεί σε πλήρη ανατροπή και µεταµόρφωση του τρόπου ζωής πριν από 

αυτό (Livingstone and Bober, 2004). Με άλλα λόγια, η προσεκτική µελέτη της εφαρµογής 

των ΤΠΕ στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα την εργασία, 

την εκπαίδευση, τη διασκέδαση, την επικοινωνία, την κατανάλωση αγαθών, θα 

αποκαλύψει ότι όλες αυτές είναι σε διαρκή εξέλιξη κατά τρόπο που αλληλεπιδρά µε και 

ταυτόχρονα διαµορφώνει τις ΤΠΕ. Βέβαια, υπάρχουν από την άλλη πλευρά και σχολιαστές 

που θεωρούν τις αλλαγές που προκαλούν οι ΤΠΕ πιο ριζικές, βλέποντας το ∆ιαδίκτυο ως 

παρακινητή µεγάλων κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών µεταρρυθµίσεων (Tuckle, 

1995; Poster, 2001; Kellner, 2002). Ακόµα κι αυτές οι απόψεις ωστόσο απέχουν αρκετά 
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από τα πρώτα οράµατα όπου το ∆ιαδίκτυο «γκρέµιζε» τα σύνορα µεταξύ τους και 

ενοποιούσε ξεχωριστές δραστηριότητες και έννοιες όπως την εκπαίδευση και τη 

διασκέδαση, τη δουλειά και την απόλαυση, τον καταναλωτή και τον παραγωγό, το τοπικό 

και το παγκόσµιο (Livingstone and Bober, 2004). 

 

Ειδικά για την εκπαίδευση, καίτοι ο σηµαντικότερος ρόλος του σχολείου είναι 

αντικειµενικά η µετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, σήµερα υπάρχει µια τάση στους 

εκπαιδευτές να δίνουν περισσότερη έµφαση στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης παρά 

στη γνώση καθαυτή. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση πρέπει να βοηθάει τον εκπαιδευόµενο 

να αναπτύσσει την αντιληπτική ικανότητα που θα του επιτρέψει να καθοδηγεί αυτόνοµα τη 

µόρφωσή του και να αφοµοιώνει νέες γνώσεις ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί σε ένα 

πολύπλοκο και δυναµικό περιβάλλον εργασίας. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση έχει εξελιχθεί 

από διδασκαλία σε µόρφωση και ο εκπαιδευτής έχει περάσει από το ρόλο του διδάσκοντα 

στο ρόλο του µέντορα, του καθοδηγητή και του συµβούλου (Rumble, 2001). Σηµαντικό 

στοιχείο στην αλλαγή αυτή είναι η χρήση των υπολογιστών και ευρύτερα η εφαρµογή των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία δε µπορεί από µόνη της να 

µεταµορφώσει την εκπαίδευση χωρίς να συνοδεύεται από τις κατάλληλες παιδαγωγικές 

µεθόδους.  

 

Από την εποχή του Σωκράτη, οι δάσκαλοι γνώριζαν ότι υπάρχει διαφορά ανάµεσα 

στο το να κάνεις τους µαθητές να εκτελέσουν µια συγκεκριµένη δραστηριότητα –από τις 

γυµναστικές ασκήσεις µέχρι τους µαθηµατικούς υπολογισµούς και την απαγγελία ενός 

κειµένου– και στο να τους δώσεις να κατανοήσουν αυτό που κάνουν. Η µία διαδικασία 

µπορεί να αποκαλεστεί «εκγύµναση» (training) ενώ η άλλη «διδασκαλία» (teaching). 

Όµως οι εκπαιδευτές, που είναι συνήθως καλύτεροι στο πρώτο παρά στο δεύτερο, δεν 

προχωρούν σε διαχωρισµό των δύο εννοιών, οπότε και οι µέθοδοι που ακολουθούνται για 

την επίτευξη τους συχνά µπερδεύονται. Και στις δύο περιπτώσεις η επικοινωνία έχει 

κεντρικό ρόλο, παρόλα αυτά η εξήγηση που ο καθένας δίνει µε τον όρο «επικοινωνία» δεν 

είναι πάντα η ίδια. 

Von Glaserfeld, 1989   
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http://www.keeenap.gr/keeenap//index.php?option=com_content&task=view&id=20&Ite
mid=34 
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http://www.knowledgepresenter.com/  

http://www.learningcircuits.org/glossary.html 

http://www.lms.unimelb.edu.au/  

http://www.londonexternal.ac.uk/150/history/index.shtml 

http://www.mdata.gr  

http://www.noc.uth.gr/isdnvc/ 

http://www.observatory.gr/files/meletes/080707_LexUriServ.pdf 

http://www.observatory.gr/files/meletes/080731_ broadand_b08.pdf 

http://www.observatory.gr/files/news_events/Kakaris_Greek%20Information%20Society
%20Observatory.pdf 

http://www.open.ac.uk 

http://www.sch.gr/lms 

http://www.sch.gr:6080/sch-
portlets/aboutSch/presentations/2007/Enimerotiko_simioma_ GSN.pdf 

http://www.spi.pt/innoelearning/results/best_practices_in_e-learning_study.pdf 

http://www.teleconferencemagazine.com/ 

http://www.teleteaching.gr 

http://www.wbtexpress.com/  

http://www.webct.com/webct/ 

http://www.wwwords.co.uk/ELEA 

http://www.ypepth.gr 

http://www2.eap.gr 

www.infosoc.gr 

www.sch.gr 

www.sch.gr/e-learning 
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A final thought on the usefulness of networks: “Call it a clan, call it a 
network, call it a tribe, call it a family. Whatever you call it, whoever you 
are, you need one” 

Jane Temple Howard (1935-1996) 

 


