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Περίληψη  

Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, 

συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων τρόπων επικοινωνίας, 

επηρεάζοντας την λειτουργία ποικίλων επιχειρηματικών διαδικασιών, μεταξύ των 

οποίων συγκαταλέγεται η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η παραδοσιακή 

εκπαιδευτική διαδικασία εκσυγχρονίζεται και εναρμονίζεται με τις καινοτομικές 

τεχνολογικές εξελίξεις, στοχεύοντας στην παροχή ευέλικτων και λειτουργικών 

υπηρεσιών μάθησης, οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των σύγχρονων 

εκπαιδευόμενων. Στα πλαίσια αυτά, παρατηρείται ευρεία εξάπλωση των 

εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική αγορά, η οποία 

εμπεριέχει την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ, που θα συμβάλουν 

καθοριστικά στη βιωσιμότητα και την επιτυχή δραστηριοποίηση τους στο σύγχρονο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον.                

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η δημιουργία ενός μοντέλου ολοκληρωμένου 

στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ των συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές, αναφορικά με την έννοια και τις 

παραμέτρους της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αναλύονται, ταξινομούνται και 

κατηγοριοποιούνται, υιοθετώντας τις βασικές διαστάσεις του σχεδιασμού 

μάρκετινγκ. Με βάση την συγκεκριμένη ταξινόμηση, προτείνονται και εξετάζονται 

εμπειρικά δύο εννοιολογικά πλαίσια κριτηρίων ανάλυσης της αγοράς και της αγοράς 

στόχου στα πλαίσια του σχεδιασμού μάρκετινγκ νιας εφαρμογής ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης.    

 Η εγκυρότητα των εννοιολογικών πλαισίων δοκιμάζεται με την διεξαγωγή 

πρωτογενούς έρευνας , τα αποτελέσματα της οποίας δύναται να τροποποιήσουν τις 

ερευνητικές διαστάσεις τους, παρέχοντας στο προτεινόμενο μοντέλο δυναμικότητα 

και προσαρμοστικότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες των 

συγκεκριμένων εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 
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Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή 1 

Κεφάλαιο 1ο 

Εισαγωγή 

1.1 Ηλεκτρονική Εκπαίδευση  

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο και η ταχύτητα της 

διάδοσης των πληροφοριών στο σύγχρονο κοινωνικό και επιστημονικό περιβάλλον 

τεχνολογικής εξέλιξης, δημιουργούν την ανάγκη διαρκούς αναβάθμισης και 

εμπλουτισμού των γνώσεων και των ικανοτήτων των ατόμων/εργαζομένων, μέσα 

από διαδικασίες δια βίου επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης.  

Ως αποτέλεσμα, το σύγχρονο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον απαιτεί και 

επιβάλλει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς να αναπτύξουν και να 

υιοθετήσουν δυνητικούς τρόπους ανταπόκρισης και δραστηριοποίησης τους στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της σημερινής εκπαιδευτικής αγοράς (Welle-Strand & 

Thune, 2003).  

Οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές μέθοδοι αποδεικνύονται ανεπαρκείς στην 

αποτελεσματική και αποδοτική κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης οικονομίας και 

την ικανοποίηση της ζήτησης για δια βίου εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζόμενων. 

Η ανάπτυξη ανοικτών, ευέλικτων, εξ’ αποστάσεως, καινοτόμων εκπαιδευτικών 

μεθόδων φανερώνει τη ζήτηση για «μη παραδοσιακή εκπαίδευση» και αποτελεί  

θετική ανταπόκριση στις σύγχρονες εξελίξεις των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών (Little, 2001; Blair & Monske, 2003). Συγκεκριμένα,  η δύναμη της 



 

Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή 2 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δημιουργείται από την ευκαιρία μόχλευσης της 

τεχνολογίας και της πληροφορικής να αλλάξει τις βασικές αρχές μάθησης, 

εξατομικεύοντας το περιεχόμενο και ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες εξειδικευμένες 

ανάγκες και μαθησιακά στυλ του κάθε εκπαιδευόμενου (Raza et al, 2007). 

Η επιτυχής δραστηριοποίηση των εμπλεκόμενων οντοτήτων στις διαδικασίες 

ανάπτυξης και υιοθέτησης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απαιτεί την 

πλήρη εξέταση και κατανόηση της έννοιας και των χαρακτηριστικών στοιχείων της. 

Η μελέτη των βασικών συστατικών στοιχείων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, των 

διαφοροποιήσεων της από την παραδοσιακή, των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας 

της καθώς και των βασικών επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης της θεωρείται 

απαραίτητη για την αποδοτική υλοποίηση εφαρμογών της από τα εμπλεκόμενα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς και την επιτυχή υιοθέτηση της από τους 

δυνητικούς εκπαιδευόμενους.   

1.2 Σκοπός - Συμβολή διατριβής 

Η δυνατότητα ενσωμάτωσης του συνόλου των διαστάσεων της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική σχεδιασμού μάρκετινγκ ανάλογων 

εφαρμογών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Η σημασία της ύπαρξης ολοκληρωμένης 

στρατηγικής εμπεριέχει την ανάπτυξη ενός σύνθετου συστήματος, το οποίο 

περιλαμβάνει ποικίλες αλληλοσχετιζόμενες λειτουργίες και παράγοντες (Alexander, 

2001). Ο στρατηγικός σχεδιασμός δύναται, αφού καθορίσει την τωρινή θέση και 

τους επιδιωκόμενους στόχους του εκπαιδευτικού οργανισμού/ιδρύματος –παρόχου 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, να προσδιορίσει τις βέλτιστες στρατηγικές και τακτικές 

μάρκετινγκ, θέτοντας τις βάσεις για την επιτυχή δραστηριοποίηση και την 

κατάκτηση ισχυρής θέσης στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.    

Ανταποκρινόμενοι στις παραπάνω προκλήσεις, η παρούσα διατριβή στοχεύει στη 

δημιουργία ενός μοντέλου στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ για την ανάπτυξη  

συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η παρούσα διατριβή λαμβάνει αρχικά 

υπόψη, την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με την έννοια και τις 

εννοιολογικές προσεγγίσεις της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επιδιώκοντας την 

ανάλυση, τη ταξινόμηση και τη κατηγοριοποίηση του συνόλου των ερευνών και των 

μελετών που περιλαμβάνονται σε αυτή. Για τον σκοπό αυτό, υιοθετεί ως εργαλείο 

τους βασικούς άξονες της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, 

ενσωματώνοντας σε αυτούς τις εναλλακτικές επιλογές στρατηγικής ηλεκτρονικής 
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εκπαίδευσης, όπως καταγράφονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η παραπάνω 

βιβλιογραφική ανάλυση παρέχει σημαντική πληροφόρηση αναφορικά με τις 

βασικές διαστάσεις και τους κρίσιμους παράγοντες ανάπτυξης εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επιτρέποντας παράλληλα το συγκερασμό και τη 

συσχέτιση τους. Με τον τρόπο αυτό, η παρούσα διατριβή ανταποκρίνεται στο κενό 

που παρουσιάζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και σχετίζεται με την έλλειψη 

συνεκτικότητας και συσχέτισης των πολυάριθμων βιβλιογραφικών πηγών που 

άπτονται των εννοιολογικών προσεγγίσεων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για την 

ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ ανάλογων συστημάτων.    

Στη συνέχεια, η παρούσα διατριβή, προτείνει ένα εννοιολογικό πλαίσιο ανάλυσης 

της αγοράς των παρόχων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, το οποίο συμβάλει 

καθοριστικά στην κατανόηση των  υιοθετούμενων ανταγωνιστικών στρατηγικών και 

τακτικών μάρκετινγκ καθώς και ένα εννοιολογικό πλάισιο ανάλυσης των 

αντιλήψεων της αγοράς στόχου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενη στην 

έλλειψη επιστημονικών ερευνών, οι οποίες συγκεράζουν το σύνολο των κρίσιμων 

κριτηρίων και παραγόντων αναφορικά με την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

για την ολοκληρωμένη ανάλυση των αντιλήψεων και των απαιτήσεων των 

δυνητικών «ηλεκτρονικά» εκπαιδευόμενων .     

1.3 Δομή διατριβής  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από έξι κεφάλαια, η σύντομη 

περιγραφή των οποίων απεικονίζεται στα σχήματα 1.1 έως 1.6 ενώ το σχήμα 1.7 

περιγράφει τη σύνδεση των κεφαλαίων και τη συνολική διαδικασία, η οποία 

ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη και συγγραφή της.    

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας 

και των συστατικών στοιχείων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η οποία ξεκινά με την 

εννοιολογική προσέγγιση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, μεταβαίνει στην 

εξελικτική της πορεία και καταλήγει στη σύγχρονη εφαρμογή της σε διεθνές και 

Ελληνικό επίπεδο. Βασική επιδίωξη, αποτελεί η καταγραφή των πλεονεκτημάτων, 

των μειονεκτημάτων, των βασικών παραγόντων και των επιχειρηματικών μοντέλων 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η τεχνολογική διάσταση της ανάπτυξης εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης περιγράφεται τέλος, από την ανάλυση των  διαφόρων 

μορφών της καθώς και των τεχνολογικών συστημάτων που την υποστηρίζουν 

(σχήμα 1.1.) 
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Θεωρητική
Προσέγγιση
Ηλεκτρονικής
Εκπαίδευσης

•Εννοιολογική Προσέγγιση ΗΕ
•Εξελικτική Πορεία ΗΕ
•Πλεονεκτήματα –
Περιοριστικοί Παράγοντες
•Κρίσιμοι Παράγοντες
Επιτυχίας ΗΕ
•Επιχειρηματικά Μοντέλα ΗΕ
•Μορφές ΗΕ
•Τεχνολογίες ΗΕ
•Πρότυπα ΗΕ

 

Σχήμα 1.1 Κεφάλαιο 2ο 

Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το προτεινόμενο μοντέλο στρατηγικού 

σχεδιασμού μάρκετινγκ συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (σχήμα 1.2). 

Αρχικά, επιδιώκεται η καταγραφή της σχετικής βιβλιογραφίας αναφορικά με της 

επιδρώντες παράγοντες επιτυχίας και της εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης 

εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

κεφαλαίου επιδιώκεται η χρήση των βασικών διαστάσεων του σχεδιασμού 

μάρκετινγκ ως εργαλείο για την καταγραφή, κατηγοριοποίηση και ανάλυση των 

βιβλιογραφικών πηγών που άπτονται του συνόλου των εννοιολογικών 

προσεγγίσεων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, αναλύονται οι τρεις 

βασικοί άξονες του προτεινόμενου μοντέλου, οι οποίοι αναφέρονται στα κάτωθι 

πλαίσια των κατευθυντήριων, εναλλακτικών επιλογών στρατηγικής ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, των κριτηρίων ανάλυσης αντιλήψεων αγοράς  ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και των κριτηρίων ανάλυσης αγοράς στόχου ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης.  
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Μοντέλο
Στρατηγικής
Ανάπτυξης
Συστημάτων
Ηλεκτρονικής
Εκπαίδευσης

•Άξονας 1ος

Θεωρητικό πλαίσιο
κατευθυντήριων, 
εναλλακτικών επιλογών
στρατηγικής ΗΕ
•Άξονας 2ος

Εννοιολογικό πλαίσιο
κριτηρίων ανάλυσης
αντιλήψεων αγοράς
στόχου ΗΕ
•Άξονας 3ος

Εννοιολογικό πλαίσιο
κριτηρίων ανάλυσης
αγοράς ΗΕ

 

Σχήμα 1.2 Κεφάλαιο 3ο 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η εμπειρική προσέγγιση του 

εννοιολογικού πλαισίου κριτηρίων ανάλυσης αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

(σχήμα 1.3). Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας επιλέγονται τα επιστημονικά 

πεδία, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών και επιχειρείται η ανάλυση των 

τρέχουσων εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση της ερευνητικές 

διαστάσεις του προτεινόμενου πλαισίου. Οι τρέχουσες εφαρμογές στα συγκεκριμένα 

επιστημονικά πεδία αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο, μέσα από μηχανές αναζήτησης 

και διαδικτυακές πύλες που αναφέρονται στην εκπαίδευση γενικά και την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση ειδικότερα, με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών.  
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Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου
κριτηρίων ανάλυσης αγοράς Ηλεκτρονικής

Εκπαίδευσης

•Καταγραφή προγραμμάτων ΗΕ σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο
(Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ηλεκτρονικό

μάρκετινγκ) 
•Ανάλυση των προγραμμάτων βάσει προτεινόμενου εννοιολογικού

πλαισίου
•Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

•Περιγραφική Στατιστική

 

Σχήμα 1.3 Κεφάλαιο 4ο 

Το κεφάλαιο πέντε εξετάζει εμπειρικά το  εννοιολογικό πλαίσιο κριτηρίων ανάλυσης 

αγοράς στόχου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (σχήμα 1.4). Η διαδικασία, η 

μεθοδολογία και οι περιορισμοί της πρωτογενούς έρευνας, για την καταγραφή και 

μελέτη των αντιλήψεων, των στάσεων, των απόψεων και των αναγκών Ελλήνων 

δυνητικών εκπαιδευομένων σε σχέση με την αποδοχή και την υιοθέτηση εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναλύονται ενώ, πραγματοποιείται σε βάθος στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων, βάσει μεθόδων ανάλυσης δεδομένων 

(Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση). Η 

στατιστική ανάλυση παρέχει σημαντική πληροφόρηση αναφορικά με της 

συσχετίσεις των ερευνητικών διαστάσεων, οι οποίες προτείνονται στο εννοιολογικό 

πλαίσιο, προσδίνοντας δυναμικότητα για μια συνεχή επαναληπτική υιοθέτηση του, 

βάσει των σύγχρονων εκάστοτε αναγκών. Συγκεκριμένα, βάσει των διαστάσεων του 

προτεινόμενου πλαισίου, μέσα από την ανάλυση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

αναπτύχθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα, επιδιώκοντας την ανάλυση και συσχέτιση 

τους. Θα πρέπει  να επισημανθεί ότι, οι επιλεγμένες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 

δεν επιδέχονται ερευνητικές υποθέσεις, επιδιώκοντας τη συνολική περιγραφή του 

φαινομένου και την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για τη 

συγκεκριμενοποίηση εκείνων των ιδιοτήτων που συμβάλλουν περισσότερο στη 
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διαφοροποίηση των ερωτηθέντων και οδηγούν στη δημιουργία συγκεκριμένων 

ομάδεων ερωτηθέντων.  

     

Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού
πλαισίου κριτηρίων ανάλυσης αγοράς
στόχου Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης

•Ανάλυση αντιλήψεων αγοράς στόχου βάσει προτεινόμενου
εννοιολογικού πλαισίου

•Επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων
•Περιγραφική στατιστική

•Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων, Παραγοντική Ανάλυση
Αντιστοιχιών

•Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων, Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση

 

Σχήμα 1.4 Κεφάλαιο 5ο 

Στο τελευταίο κεφάλαιο πραγματοποιείται σύνοψη των βασικότερων θεωρητικών 

και εμπειρικών συμπερασμάτων, προτείνοντας στη συνέχεια μελλοντικά ερευνητικά 

πεδία. 

 

Συμπεράσματα

•Συμπεράσματα θεωρητικής και
ερευνητικής προσέγγισης
•Μελλοντική έρευνα
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Σχήμα 1.5 Κεφάλαιο 6ο 

Μοντέλο
Στρατηγικής
Ανάπτυξης
Συστημάτων
Ηλεκτρονικής
Εκπαίδευσης

Θεωρητική
Προσέγγιση
Ηλεκτρονικής
Εκπαίδευσης

Εισαγωγή

Εμπειρική
έρευνα

εννοιολογικού
πλαισίου
κριτηρίων
ανάλυσης
αγοράς

Ηλεκτρονικής
Εκπαίδευσης

Συμπεράσματα

Εμπειρική έρευνα
εννοιολογικού
πλαισίου
κριτηρίων

ανάλυσης αγοράς
στόχου

Ηλεκτρονικής
Εκπαίδευσης

 

Σχήμα 1.6 Δομή Διατριβής 
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Κεφάλαιο 2ο  

Ηλεκτρονική εκπαίδευση  

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση  

Στην εποχή της διεθνοποίησης και της επικράτησης των τεχνολογικών εξελίξεων και 

καινοτομιών, η απόκτηση γνώσης αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο 

επιχειρήσεων και οργανισμών, καθιστώντας τη διαδικασία μάθησης, η οποία  

επιδρά στην απόκτηση, εφαρμογή και ανάπτυξη της γνώσης, απαραίτητη 

προϋπόθεση (Lee, 2006).   

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται το διαδίκτυο, συνέβαλε στην 

ανάπτυξη νέων καινοτόμων τρόπων επικοινωνίας σε παγκόσμια κλίμακα, 

ελαχιστοποιώντας χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς. Τα συγκεκριμένα 

επικοινωνιακά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν και στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ευέλικτων και εξατομικευμένων μεθόδων 

απόκτησης γνώσης (Cheong, 2002; Lee, 2006). 

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του διαδικτύου συνέβαλε στην επέκταση  των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση, τα οποία παρόλο που υιοθετούνται ήδη 

ένα ευρύ χρονικό διάστημα, αναπτύσσονται τεχνολογικά, μεταβάλλοντας και 

εκσυγχρονίζοντας σημαντικά το εκπαιδευτικό τοπίο (Zapalska & Brozik, 2006).  
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Οι παραπάνω αλλαγές, οι οποίες επιδρούν της σύγχρονες διδακτικές, παιδαγωγικές 

και εκπαιδευτικές μεθόδους επέφεραν τον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής 

εκπαίδευσης και συνέβαλαν στον εναρμονισμό της με της καινοτομικές 

τεχνολογικές εξελίξεις (Guha & Maji, 2008). Ο παραδοσιακός ρόλος των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της αφοσίωσης στην παραγωγή,  μετάδοση  και 

συντήρηση της γνώσης, μεταβάλλεται και αναφέρεται στην ενθάρρυνση και 

διευκόλυνση των συμμετεχόντων οντοτήτων της, που αποτελούν κοινωνικούς και 

ακαδημαϊκούς επαγγελματίες. Οι  σύγχρονες, ολοκληρωμένες, ηλεκτρονικές 

εκπαιδευτικές εφαρμογές επιτρέπουν τον σχεδιασμό νέων καινοτόμων 

περιβαλλόντων με δυνατότητες προσωπικής διερεύνησης,  συνεργατικής εργασίας 

και πνευματικής διαδραστικότητας  του συνόλου των εμπλεκομένων οντοτήτων σε 

αυτές (Kirschner, 2001). 

Η ευρεία εξάπλωση και ανάπτυξη των εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί δείκτη ότι ο ακαδημαϊκός και επιχειρηματικός  κόσμος 

έχει αποδεχθεί της νέες καινοτόμες τεχνολογίες ως μέσα παροχής αποτελεσματικής, 

ευέλικτης, αποδοτικής και άμεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης (Riley & Gallo, 

2000). Ως αποτέλεσμα, η κατανόηση της έννοιας, των χαρακτηριστικών και των 

λειτουργιών της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για της 

ενδιαφερόμενες οντότητες (εκπαιδευτικά ιδρύματα/οργανισμοί/επιχειρήσεις), οι 

οποίες επιδιώκουν την αποτελεσματική και αποδοτική δραστηριοποίηση της στην 

αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.              

Βιβλιογραφικά, η ηλεκτρονική εκπαίδευση αναφέρεται στην ηλεκτρονική παράδοση 

της μάθησης, προτείνοντας ότι αποτελεί ένα κεντρικό όρο, ο οποίος περιλαμβάνει 

πολλούς ειδικότερους (Taha, 2007). Οι σημασίες είναι ποικίλες και σχετίζονται με 

την ευρεία γκάμα των διαστάσεων του σχεδιασμού ηλεκτρονικών μαθημάτων και 

εικονικών μαθησιακών περιβαλλόντων (Kinder, 2002; Bravo et al, 2006; 

Sharifabadi, 2006).  Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, επιχειρείται η 

καταγραφή ποικίλων ορισμών της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης οι οποίοι 

συναντούνται στην διεθνή βιβλιογραφία (Πίνακας 2.1).         

Ορισμοί «Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης» στη Διεθνή Βιβλιογραφία 

(Anderson, 2000) «Η παράδοση εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη χρήση του συνόλου των 
ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία περιλαμβάνουν το διαδίκτυο, εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, 
κασέτες βίντεο, διαδραστική τηλεόραση, δορυφορικές εκπομπές, CD-ROM»    
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(Urban & Weggen, 2000) «Η παράδοση περιεχομένου μαθημάτων με ηλεκτρονικά μέσα όπως 
το διαδίκτυο, τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, οι δορυφορικές συνδέσεις, η διαδραστική 
τηλεόραση, τα CD-ROM»   

(Stokes, 2000) «Η μέθοδος εκπαίδευσης, η οποία χρησιμοποιεί νέους μηχανισμούς 
επικοινωνίας, όπως δίκτυα υπολογιστών, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, διαδικτυακές πύλες 
περιεχομένου, πολυμέσα, εκπαίδευση από απόσταση, εικονικές τάξεις»      

(Rosenderg, 2001) «Η χρήση των τεχνολογιών διαδικτύου στην παροχή ποικίλων υπηρεσιών 
στους εκπαιδευόμενους»    

(Gunasekaran, 2002) «Η μάθηση με τη χρήση του διαδικτύου. Τα συστατικά της στοιχεία 
περιλαμβάνουν τη διανομή περιεχομένου σε ποικίλες μορφές, τη διαχείριση της μαθησιακής 
εμπειρίας και την ανάπτυξη μιας δικτυακής κοινότητας εκπαιδευόμενων, ειδικών και παροχέων 
ανάπτυξης περιεχομένου» 

(Gerhard & Mayr, 2002) «Η μάθηση, η οποία υποστηρίζεται από τις τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών. Είναι σημαντικός ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών με την πραγματική 
μαθησιακή διαδικασία και όχι η χρησιμοποίηση τους ως βοηθητικά μέσα»   

(Beamish, 2002) «Ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών και διαδικασιών συγγενή με κατάρτιση και 
μάθηση, οι οποίες περιλαμβάνουν μάθηση στηριζόμενη στους υπολογιστές, ηλεκτρονική 
μάθηση, εικονικές τάξεις και ψηφιακή συνεργασία. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να διανεμηθούν 
από μια ποικιλία ηλεκτρονικών μέσων συμπεριλαμβανομένου του ενδοδικτύου, του διαδικτύου, 
της διαδραστικής και της δορυφορικής τηλεόρασης»   

(Raab et al, 2002) «Η χρήση των τεχνολογιών δικτύων στη δημιουργία, την προαγωγή, την 
παράδοση και την υποστήριξη της μάθησης, ανεξαρτήτου τοπικών και χρονικών περιορισμών» 

(Trombley & Lee, 2002) «Οι μαθησιακές μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά 
διδασκόμενο περιεχόμενο με τη χρήση του διαδικτύου»     

(Akeroyd, 2005) «Η χρήση των τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας από την αρχική εγγραφή έως την τελική χορήγηση του τίτλου σπουδών με καθόλου 
ή λίγη φυσική αλληλεπίδραση με τις εμπλεκόμενες οντότητες» 

(ebusiness forum, 2005) «Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
μέσω υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών με στόχο την υποστήριξη της μάθησης σε ατομικό, 
ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Ένα σύνολο εφαρμογών και διαδικασιών, που περιλαμβάνει 
τα μαθήματα μέσω υπολογιστή με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού, 
τη μάθηση από απόσταση μέσω του παγκόσμιου ιστού, τις εικονικές τάξεις με τη χρήση 
εργαλείων τηλεδιάσκεψης, τη συνεργατική μάθηση που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα, 
κ.λ.π.»    

(Holmes & Gardner, 2006) «Η παροχή πρόσβασης σε πηγές οι οποίες προωθούν την μάθηση 
χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς»     

(Orly, 2007) «Καλύπτει ευρεία ποικιλία προσεγγίσεων και μεθόδων. Γενικά, αναφέρεται στις 
μαθησιακές μεθόδους στις οποίες υπάρχει φυσική απόσταση μεταξύ εκπαιδευτών και 
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εκπαιδευόμενων» 

(Liaw, 2007) «Η χρήση των τεχνολογιών δικτύων για τη δημιουργία, την προαγωγή, την 
παράδοση και τη διευκόλυνση της μάθησης ανεξάρτητα από χρονικούς και τοπικούς 
περιορισμούς»  

(Ruiz-Molina & Cuadrado-Garcia, 2008) «Η χρήση προγραμμάτων υπολογιστών και 
διαδικτυακών πηγών  στην εκπαιδευτική διαδικασία»    

(Markus, 2008) «Η μαθησιακή διαδικασία η οποία δημιουργείται από την αλληλεπίδραση με 
ψηφιακό περιεχόμενο, δικτυακές υπηρεσίες και διδακτική υποστήριξη»     

(Lee & Lee, 2008) «Μια υπηρεσία βασιζόμενη στο διαδίκτυο, η  οποία μπορεί να ερμηνευτεί με 
ποικίλους τρόπους, όπως «βασιζόμενο στους υπολογιστές εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο 
παρέχεται από το διαδίκτυο» ή «η εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία παρέχει ευκαιρίες για τα 
άτομα στον σωστό τόπο, με το σωστό περιεχόμενο και στο σωστό χρόνο»   

(Sun et al, 2008) «Ένα σύστημα βασιζόμενο στο διαδίκτυο, το οποίο παρέχει πληροφορίες και 
γνώση αψηφώντας τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς» 

(Guha & Maji, 2008) «Το διδακτικό περιεχόμενο ή οι μαθησιακές τεχνικές, οι οποίες 
υποστηρίζονται από την ηλεκτρονική τεχνολογία» 

Cedefop, «Η μάθηση η οποία υποστηρίζεται από τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 
Δεν περιορίζεται στην ψηφιακή ικανότητα αλλά μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές μορφές και 
μεθοδολογίες όπως η χρήση λογισμικού, διαδικτύου, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή 
διαδραστικό μέσο»            

(Hsbollah & Idris, 2009) «Το εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται στο διαδίκτυο, το οποίο 
αξιοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών»   

(etrainers, 2006) «Η χρήση των νέων τεχνολογιών πολυμέσων και Διαδικτύου στην βελτίωση 
της ποιότητας μάθησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πηγές, υπηρεσίες, ανταλλαγές και 
συνεργασίες»       

Πίνακας 2.1 Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

Η εννοιολογική προσέγγιση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρέχει μια εικόνα των 

διαφοροποιήσεων της συγκριτικά με την παραδοσιακή εκπαίδευση.  Συγκεκριμένα, 

η σύγκριση μεταξύ ηλεκτρονικής και παραδοσιακής μάθησης εστιάζεται κυρίως στη 

διαφοροποίηση του τρόπου διανομής και παρουσίασης του περιεχομένου, 

ανάπτυξης  τεχνολογικής υποδομής, διδακτικών μεθόδων, διαδικασιών διδασκαλίας 

και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών οντοτήτων (Tennyson, 

2005).  
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Ουσιαστικά, η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ παραδοσιακής και ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης παρατηρείται στη διδακτική διαδικασία (Hamid, 2002). Η ύπαρξη 

προσωπικής επαφής, η διαπροσωπική επικοινωνία, η άμεση επαναπληροφόρηση, η 

ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και η εξέχουσα σημασία του ρόλου και 

του ελέγχου των εκπαιδευτών χαρακτηρίζουν την παραδοσιακή μαθησιακή 

διαδικασία. Αντίθετα, το μαθησιακό μοντέλο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

αναπτύσσεται γύρω από τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι αναλαμβάνουν 

ενεργητικό ρόλο στην διδακτική διαδικασία, ορίζοντας το προσωπικό τους ρυθμό 

μάθησης. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων οντοτήτων δύναται να είναι 

σύγχρονη ή ασύγχρονη, χρησιμοποιώντας έναν ευρύ αριθμό μεθόδων επικοινωνίας 

(ηλεκτρονικά μηνύματα, πίνακες συζητήσεων, κ.λ.π.), χωρίς όμως τη δυνατότητα 

προσωπικής επαφής. 

Αναφορικά με τον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης περιεχομένου, η παραδοσιακή 

εκπαίδευση χρησιμοποιεί κυρίως έντυπο υλικό, το οποίο δύσκολα ανανεώνεται και 

αναβαθμίζεται. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα εμπλουτισμού του 

ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη χρήση ποικίλων μεθόδων 

παρουσίασης, οι οποίες επιτυγχάνουν άμεσα και εύκολα την αναβάθμιση και 

εξατομίκευση του, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των 

εκπαιδευόμενων (Wild et al, 2002). 

Η τεχνολογική υποδομή στήριξης της παραδοσιακής εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνει 

διαδικτυακές τεχνολογίες και πλατφόρμες εφαρμογών. Περιορίζεται απλά, στη 

χρήση συσκευών όπως οι υπολογιστές, το ραδιόφωνο, ο προτζέκτορας και η 

δορυφορική τηλεόραση. Για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η 

απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή στηρίζεται στις ασύρματες συνδέσεις, στην 

τεχνολογία των υπολογιστών και στο διαδίκτυο. Ποικίλες και σύνθετες τεχνολογικές 

πλατφόρμες (LMS, LCMS) αναπτύσσονται και υιοθετούνται για τη διαχείριση της 

μαθησιακής διαδικασίας, ηλεκτρονικές συσκευές όπως server, υπολογιστές, 

ψηφιακές κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά και δικτυακά μέσα συμβάλουν στην 

ανάπτυξη και διανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου ενώ η υιοθέτηση 

πρωτοκόλλων και προτύπων θεωρείται απαραίτητη για την αποτελεσματική 

λειτουργία της μαθησιακής διαδικασίας. 
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2.2 Εξέλιξη της εκπαίδευσης από απόσταση  

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση αναπτύσσεται και γίνεται αποδεκτή σε παγκόσμιο 

επίπεδο, αξιοποιώντας στο μέγιστο την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα των νέων 

τεχνολογικών εξελίξεων. Συγκεκριμένα, οι λειτουργίες του διαδικτύου παρέχουν τη 

δυνατότητα πειραματισμού και επέκτασης των παραδοσιακών εκπαιδευτικών 

μεθόδων, δημιουργώντας νέα δυναμικά μοντέλα μάθησης (Gunasekaran et al, 

2002).  

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση που έχει τις ρίζες της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

εμφανίζεται το 1999. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί εντόπισαν και ανέπτυξαν 

την ηλεκτρονική εκπαίδευση για την άμεση και εύκολη κατάρτιση των εργαζομένων 

τους και σύντομα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαπίστωσαν τη δυνατότητα να 

διευρύνουν τον εκπαιδευτικό τους ορίζοντα και να προσελκύσουν γεωγραφικά 

απομακρυσμένους δυνητικούς εκπαιδευόμενους. Το 2000, ξεκίνησε η ανάπτυξη 

εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό χώρο και ταυτοχρόνως σε 

άλλα μέρη σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνήθως, αποτελούσαν εφαρμογές εκπαίδευσης 

από απόσταση, οι οποίες μετατράπηκαν σε ηλεκτρονικές, τροποποιώντας τη 

διδακτική τους προσέγγιση (Gerhard & Mayr, 2002).  

Η τυπική εκπαίδευση από απόσταση σε διάφορες μορφές συναντάται στα τέλη του 

1800. Η αναγνώριση του όρου «εκπαίδευση από απόσταση» επιτεύχθηκε το 1982 

όταν το διεθνές συμβούλιο (International Council for Correspondence Education) 

άλλαξε το όνομα του σε Διεθνές συμβούλιο Εκπαίδευσης από απόσταση 

(International Council for Distance Education) (Holmberg, 1986; Evans & Haase, 

2001). Κατά τη διάρκεια των χρόνων η μορφή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει 

αλλάξει δραματικά. 

Η εκπαίδευση από  απόσταση έχει εδώ και πολύ καιρό αναγνωριστεί ως ένα μέσο 

παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε συνθήκες που δεν ενδείκνυται η 

παραδοσιακή εκπαίδευση. Σήμερα, η ανάπτυξη και εξάπλωση της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ιδιαίτερα η μεγάλη διάδοση του 

παγκόσμιου ιστού, έχουν δημιουργήσει τις ευκαιρίες για αναβαθμισμένες εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση αποτελεί 

ενσωματωμένο τμήμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Gunasekaran, 2002). 

Επιδιώκοντας την αποσαφήνιση της εξελικτικής πορείας της εκπαίδευσης από 

απόσταση, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης, 
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διατυπώνονται ποικίλες απόψεις.  Σύμφωνα με τον Μπούρα (2009), παρατηρούνται 

πέντε γενιές μάθησης από απόσταση. Οι τρεις πρώτες γενιές αναφέρονταν στην 

χρήση του ταχυδρομείου, του βίντεο, της τηλεόρασης και των δορυφόρων ενώ οι 

επόμενες δύο βασίζονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, διαμορφώνοντας την 

εκπαίδευση με βάση τους υπολογιστές και την ηλεκτρονική εκπαίδευση με βάση το 

διαδίκτυο. 

Ο Taylor (1996), ανέπτυξε ένα μοντέλο ανάπτυξης της εκπαίδευσης από απόσταση, 

το οποίο αναφέρει έξι γενιές, περιλαμβάνοντας το μοντέλο της αλληλογραφίας 

(πρώτη γενιά),  το μοντέλο των πολυμέσων (δεύτερη γενιά), το μοντέλο της 

τηλεμάθησης (τρίτη γενιά), το μοντέλο της ευέλικτης μάθησης (τέταρτη γενιά) και 

το μοντέλο της έξυπνης - ευέλικτης μάθησης (πέμπτη γενιά), καταλήγοντας στο 

μοντέλο της κινητής εκμάθησης (έκτη γενιά), το οποίο αναπτύσσεται στην σύγχρονη 

εκπαιδευτική αρένα.  

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης από απόσταση ακολουθεί τα στάδια της χρήσης έντυπων 

υλικών, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των υπολογιστών – διαδικτύου  (Guha 

& Maji, 2008). Ο Taha (2007), αναφέρει τη χρήση ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού και 

βιντεοσκοπημένου εκπαιδευτικού υλικού ως τις μορφές εκπαίδευσης από απόσταση 

έως το 1990, μεταβαίνοντας στη χρήση των δικτύων υπολογιστών, καταλήγοντας 

στην ενσωμάτωση κινητών συσκευών στην σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης από απόσταση περιγράφεται σύμφωνα με τον Choi et al 

(2007), με βάση το είδος της αλληλεπίδρασης, τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και 

το παιδαγωγικό μοντέλο. Συγκεκριμένα, η σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση 

χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα και κυρίως τις διαδικτυακές τεχνολογίες και 

εστιάζει στην συνεργατική μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντας ασύγχρονη και 

σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων οντοτήτων. Η παλιότερη μορφή 

μάθησης από απόσταση αναφέρονταν στην ανάπτυξη περιβάλλοντος ασύγχρονης 

επικοινωνίας στο οποίο δεν υπήρχε δυνατότητα απευθείας αλληλεπίδρασης μεταξύ 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Η μαθησιακή διαδικασία εστίαζε στην 

διδασκαλία, αναπτύσσοντας παθητικά μοντέλα εκπαιδευόμενων και 

χρησιμοποιούσε έντυπο, οπτικοακουστικό, τηλεοπτικό και δορυφορικό 

εκπαιδευτικό υλικό καθώς και υλικό βασιζόμενο στους υπολογιστές για τη διανομή 

και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  
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2.3 Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο και 
Ελληνικό επίπεδο   

Η εκπαίδευση από απόσταση υλοποιείται και χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες, 

χωρίς όμως να επιδεικνύει τη γεωμετρική πρόοδο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Σύγχρονοι, τεχνολογικοί, οικονομικοί και επιστημονικοί παράγοντες, χρονικά και 

τοπικά εμπόδια των εκπαιδευόμενων στο σύγχρονο τρόπο ζωής, η μείωση της 

χωρητικότητας των φυσικών υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και ο 

συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευόμενων που απαιτούν διευρυμένη και 

εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της νέας 

εκπαιδευτικής αγοράς (Gerhard & Mayr, 2002; Blair & Monske, 2003; Kester  

&Kirschner, 2007). 

Στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, οι χώρες, οι οργανισμοί και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της διαδικτυακής οικονομίας.  Συγκεκριμένα, 

πρέπει να εκπαιδεύσουν, οι χώρες μέσω κρατικών προγραμμάτων τους πολίτες τους, 

οι επιχειρήσεις με ιδιωτικές πρωτοβουλίες τους εργαζομένους τους και τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα με καινοτομικά εκπαιδευτικά προγράμματα τους δια βίου 

εκπαιδευόμενους τους (Gunasekaran, 2002). 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αντιλαμβανόμενα  τις σύγχρονες καινοτόμες 

εκπαιδευτικές τάσεις και εκμεταλλευόμενα τον ευρύ αριθμό δυνητικών 

εκπαιδευόμενων που επιθυμούν ευέλικτες εκπαιδευτικές μεθόδους, στρέφονται στο 

στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα αυτές να αποτελούν άμεσα σημαντικό τμήμα των 

παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους (Blair & Monske, 2003; Gueverra, 

2007).  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από τα 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να παρέχουν προσβάσιμα και ποιοτικά 

προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες 

ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της 

παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας τους (Alexander, 2001; Mutula, 2002). Η 

ανταπόκριση στις παραπάνω προκλήσεις απαιτεί από τις ενδιαφερόμενες οντότητες 

ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών μεθόδων, 

επιδιώκοντας την προοδευτική ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
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επικοινωνιών στις υπάρχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές υποδομές  (Steyn et 

al, 2008). 

Η αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καλύπτει τον ακαδημαϊκό, επιχειρησιακό 

και καταναλωτικό τομέα και περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία εμπλεκόμενων 

οντοτήτων, μεταξύ των παρόχων περιεχομένου, τεχνολογίας και υπηρεσιών (Fry, 

2001).  

Πρόσφατες εκτιμήσεις και έρευνες υπολογίζουν ότι περισσότερα από δύο τρίτα του 

συνόλου των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης παρέχουν προγράμματα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τα περισσότερα των οποίων είναι ολοκληρωτικά 

ηλεκτρονικά (Wu et al, 2008). Ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονικών 

εκπαιδευόμενων έχει ξεπεράσει το 2007 τα 3,5 εκατομμύρια, ενώ συνεχίζει να 

αναπτύσσεται με σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 21,5 % (Allen & Seaman, 2007).  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ενεργειών, η προώθηση της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (eLearning 2004-

2006), αποσκοπούσε στη βελτίωση της ποιότητας των Ευρωπαϊκών συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και της πρόσβασης σε αυτά μέσω αποτελεσματικής 

χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Το πρόγραμμα 

εντάχθηκε στην Απόφαση 2318/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος 

για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Ο γενικός στόχος του προγράμματος, ήταν η προώθηση της εκπαίδευσης υψηλής 

ποιότητας και η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 

ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας γνώσεων και του Ευρωπαϊκού προτύπου 

κοινωνικής συνοχής. Τα μέτρα που ελήφθησαν βάσει του συγκεκριμένου 

προγράμματος, αφορούσαν την προώθηση της εξοικείωσης με τα ψηφιακά μέσα, τη 

δημιουργία ευρωπαϊκών εικονικών εκπαιδευτικών χώρων, την ανάπτυξη 

ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, την προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και την 

πραγματοποίηση εγκάρσιων ενεργειών για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής 

μάθησης.  
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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν ανανεώθηκε υπό τη μορφή ενός τομεακού 

προγράμματος, αλλά οι στόχοι του ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα δράσης στον 

τομέα της διά βίου μάθησης (2007-2013). Γενικός στόχος του συγκεκριμένου 

προγράμματος είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως 

προηγμένης κοινωνίας γνώσης, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. Το πρόγραμμα δύναται να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις 

ενέργειες των κρατών μελών και να ενισχύσει τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και 

την κινητικότητα μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ο 

γενικός αυτός στόχος, συνοδεύεται από ειδικότερους, οι οποίοι αφορούν τη διά βίου 

μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (2009 ) και αναφέρονται στην: 

• ανάπτυξη ποιοτικής διά βίου μάθησης και στην προώθηση των υψηλών 

επιδόσεων, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα 

εφαρμοζόμενα συστήματα και πρακτικές· 

• στήριξη της πραγμάτωσης ευρωπαϊκού χώρου της διά βίου μάθησης 

• βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της διαθεσιμότητας των 

ευκαιριών για διά βίου μάθηση 

• ενίσχυση της συμβολής της διά βίου μάθησης στην κοινωνική συνοχή, στην 

ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, στο διαπολιτισμικό διάλογο, στην 

ισότητα των φύλων και στην προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου 

• συνδρομή στην προώθηση της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας 

και της επιχειρηματικότητας 

• συμβολή στην αύξηση της συμμετοχής των ατόμων όλων των ηλικιών, 

περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μειονεκτικών 

ομάδων 

• προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλομορφίας 

• υποστήριξη της ανάπτυξης των μέσων που προσφέρουν οι τεχνολογίες των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
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• ενίσχυση του ρόλου της διά βίου μάθησης στη συνειδητοποίηση της 

ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη με αναγνώριση των ευρωπαϊκών αξιών και 

της ανοχής και σεβασμού για άλλους λαούς και πολιτισμούς 

• προώθηση της συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους 

τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

• βελτίωση της ποιότητας με την ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης των 

αποτελεσμάτων, καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών και της ανταλλαγής 

καλών πρακτικών 

Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται συνεργατικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα εθνικά γραφεία. Στο πλαίσιο αυτό, τα εθνικά γραφεία μπορούν να 

εξασφαλίσουν την επιλογή ορισμένων τύπων σχεδίων, κινητικότητας προσώπων, 

διμερών και πολυμερών εταιρικών σχέσεων ή μονομερών και εθνικών σχεδίων ενώ η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

προγράμματος δράσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.  

Το πρόγραμμα δράσης χωρίζεται σε έξι υποπρογράμματα, από τα οποία τα τέσσερα 

είναι τομεακά. Όλα τα προγράμματα έχουν την ίδια δομή και καλύπτουν τόσο τις 

ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης των συμμετεχόντων όσο και τα ιδρύματα και 

τους οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν την εκπαίδευση σε κάθε τομέα. Η 

κινητικότητα, οι γλώσσες και οι νέες τεχνολογίες περιλαμβάνονται σε όλες τις 

ενέργειες. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 2007-2013, περιλαμβάνει το σύνολο 

των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της διά βίου μάθησης. Βασίζεται στα 

προηγούμενα προγράμματα της περιόδου 2000-2006 Socrates, Leonardo da Vinci, 

πρόγραμμα E-learning και δράση Jean Monnet, αποτελώντας ένα ενιαίο πρόγραμμα 

κοινοτικής στήριξης στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Πιο 

συγκεκριμένα, τα έξι υποπρογράμματα αναφέρονται στο πρόγραμμα Comenius, το 

οποίο αφορά την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση έως το τέλος της ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν 

την εκπαίδευση αυτή. Το πρόγραμμα Erasmus, αφορά την επίσημη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του κύκλου σπουδών, περιλαμβανομένου του 

διδακτορικού τίτλου σπουδών. Σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, η 

επαγγελματική εκπαίδευση σε τριτοβάθμιο επίπεδο υπάγεται στο πρόγραμμα 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11043_el.htm�
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11025_el.htm�
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11073_el.htm�
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Erasmus και όχι πλέον στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Το πρόγραμμα Leonardo 

da Vinci αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός του 

τριτοβάθμιου επιπέδου.  Το πρόγραμμα Grundtvig καλύπτει όλες τις μορφές 

εκπαίδευσης ενηλίκων ενώ το Εγκάρσιο πρόγραμμα καλύπτει κυρίως 

δραστηριότητες που ξεπερνούν τα όρια των τομεακών προγραμμάτων. Τέλος, το 

πρόγραμμα Jean Monnet, αναφέρεται στα ζητήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του 

ακαδημαϊκού τομέα και στην υποστήριξη των ιδρυμάτων και των ενώσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

Αναφορικά με την ανταπόκριση της Ελληνικής ακαδημαϊκής/εκπαιδευτικής αγοράς, 

παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για την υλοποίηση και υιοθέτηση νέων μορφών 

εκπαιδευτικών διαδικασιών. Η αυξημένη διείσδυση του διαδικτύου και των 

ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα, ενεργοποιούν την ζήτηση νέων καινοτόμων 

εκπαιδευτικών μεθόδων από την πλευρά του πληθυσμού (SIBIS 2002/03 pocket 

book), αλλά η έλλειψη δεδομένων αναφορικά με την ανάπτυξη υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 

(SIBIS, 2003).  

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από την εκπαιδευτική κοινότητα στην ενίσχυση και 

τη στήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση από απόσταση παρέχεται κύρια από το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ ανάλογα προγράμματα υλοποιούνται από το Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία απευθύνονται σε ευρύ κοινό και το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που έχουν ως δυνητικούς εκπαιδευόμενους τους 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΚΕΠ, 

2009).  

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, λειτουργεί από το 1998 ως Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου, αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο, το οποίο αποτελεί το 20ο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της χώρας. Το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή μετεκπαίδευσης. Η πιστοποίηση των 

σπουδών πραγματοποιείται σε 5 διαφορετικά επίπεδα που καλύπτουν το χώρο από 

τη μεταδευτεροβάθμια επιμόρφωση έως το διδακτορικό δίπλωμα (απονέμονται 

ακαδημαϊκοί τίτλοι, πτυχία, Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης, Διδακτορικά 
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Διπλώματα καθώς και πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, μεταπτυχιακής 

επιμόρφωσης και παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων). Το εκπαιδευτικό υλικό  

(έντυπο, οπτικοακουστικό και ορισμένες φορές σε ηλεκτρονική μορφή) 

αποστέλλεται στους φοιτητές στο σπίτι τους. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 

υποστηρίζονται και επικοινωνούν με τους διδάσκοντες,  ενώ ταυτόχρονα 

συμμετέχουν σε ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις με άλλους εκπαιδευόμενους 

και εκπαιδευτές (ΕΚΕΠ, 2009). Παράλληλα με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στα 

πλαίσια της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν κυρίως μετά την 

ένταξη ενός ατόμου στην αγορά εργασίας, λειτουργούν στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με τη 

μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά αφορούν 5 

εκπαιδευτικά αντικείμενα στο χρηματοοικονομικό τομέα, διάρκειας 5 έως και 9 

μηνών και η παρακολούθησή τους οδηγεί στη λήψη Πιστοποιημένης Βεβαίωσης 

Σπουδών. Συγκεκριμένα απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Πιστοποιητικό 

Εξειδίκευσης, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα επιλέξει ο 

ενδιαφερόμενος (ΕΚΠΕ, 2009).  

Επίσης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, λειτουργεί Κέντρο Εξ Αποστάσεως 

Επιμόρφωσης, μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής, από 

απόστασης επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες βασίζονται στους 

άξονες της αυτο-εκπαίδευσης (πρόσβαση σε επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό 

για διάφορα γνωστικά αντικείμενα), της συνεργατικής μάθησης  (επικοινωνία και 

συμμετοχή σε θεματικούς κύκλους συζητήσεων και εκπόνηση συνεργατικών 

δραστηριοτήτων) και της εικονικής τάξης (μαθήματα σε πραγματικό χρόνο με 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης μέσω πρωτεύουσας ISDN σύνδεσης) (ΕΚΕΠ, 2009) 

Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης, είναι να τονιστεί η ενεργοποίηση των Ελληνικών 

Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ενσωμάτωση 

των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Στα πλαίσια της 

πρόσκλησης 7 της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" (ΚτΠ) και του ΥΠΕΠΘ, είναι σε 

εξέλιξη η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων και εξοπλισμένων χώρων 

τηλεκπαίδευσης σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, προκειμένου να 

υποστηριχτούν τόσο οριζόντιες εκπαιδευτικές δράσεις για τις ανάγκες της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και άλλες σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Πολλά 

ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα για ανάπτυξη τεχνικών 

υποδομών τόσο για την σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση όπου η επικοινωνία 
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διδάσκοντα και διδασκομένων γίνεται σε πραγματικό χρόνο όσο και στην 

ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση όπου η επικοινωνία πραγματοποιείται 

έμμεσα κυρίως μέσω του διαδικτύου.  

Ωστόσο,  η μέχρι τώρα αξιοποίηση της υποδομής τηλεκπαίδευσης αφορά 

αποκλειστικά την επικοινωνία καθηγητών και σπουδαστών ενώ αναφέρεται κυρίως 

σε δραστηριότητες σχετικές με την κάλυψη πανελλήνιων συνεδρίων, την 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών από απόσταση, τις διαλέξεις στα πλαίσια των τμημάτων 

των πανεπιστημίων, την παρακολούθηση ημερίδων και την ταυτόχρονη σύνδεση 

παρακολούθησης εργασιών ημερίδας ή συνεδρίων από ενδιαφερομένους που 

βρίσκονται σε άλλες πόλεις. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι δεν έχουν 

δημιουργηθεί ακόμη προγράμματα ανοικτής εκπαίδευσης τα οποία να στοχέυουν 

στο ευρύ κοινό και τα οποία να παρέχουν τη δυνατότητα λήψης Πιστοποιημένης 

Βεβαίωσης Σπουδών (ΕΚΕΠ, 2009; Europe, 2009).           

Αναφορικά με τη στήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου 

Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης, που έχει ως 

στόχο τη συγκρότηση και τη λειτουργία ενός δημόσιου, ποιοτικού και 

αποτελεσματικού συστήματος εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως ενηλίκων προχωρεί 

στην διαμόρφωση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση, μέσα από το 

πρόγραμμα «Δημιουργία Προηγμένων Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Υπηρεσιών». 

Ο βασικός στόχος του κέντρου είναι η παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε 

ενδιαφερόμενους πολίτες. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας, στο Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων 

Τεχνολογιών στη Εκπαίδευση» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ. 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 25% από εθνικούς πόρους. Το έργο αυτό θα 

συμβάλλει ώστε να επιτευχθούν οι κύριοι στόχοι της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 

Μάθησης  (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), προωθώντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την 

κοινωνική συνοχή στη Ελληνική κοινωνία. 

Εκτός από τον ακαδημαϊκό χώρο, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

επηρεάζει και τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εμπορικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες 

ανάπτυξης προγραμμάτων και μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην 

Ελληνική εκπαιδευτική αγορά,  προέρχονται από έναν ευρύ αριθμό εταιρειών, 

οργανισμών και ιδρυμάτων, που δραστηριοποιούνται  στον χώρο, παρέχοντας μια 

μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία εκτείνονται από την παροχή 

πληροφόρησης αναφορικά με τις καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες έως την 
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ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την 

εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων τους.  

2.4 Πλεονεκτήματα και περιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης 
και υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης      

Στην σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, οι εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες εκτείνονται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των ατόμων. Οι 

ανθρώπινες ικανότητες και γνώσεις απαιτούν συνεχή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό 

και εμπλουτισμό, για να συμβαδίζουν και να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες 

τεχνολογίες και τις σύγχρονες επιστημονικές και επαγγελματικές τάσεις. Η 

ανάπτυξη προγραμμάτων  ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρέχει στους δυνητικούς 

εκπαιδευόμενους, τη δυνατότητα συνεχούς μάθησης με ευέλικτες και οικονομικές 

διαδικασίες, τιθασεύοντας τη δύναμη της πληροφορίας και της γνώσης 

(Gunasekaran, 2002).  

Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και τα ιδρύματα ανταποκρίνονται στην 

αυξανόμενη ζήτηση ευέλικτων, καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης,  δημιουργώντας 

την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης και  κατανόησης των εξειδικευμένων 

χαρακτηριστικών τους (Leacock, 2005). Συγκεκριμένα, οι πιθανοί λόγοι υλοποίησης 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και οι περιοριστικοί παράγοντες 

και οι τρόποι διαχείρισης της τροποποιημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

αποτελούν τις σύγχρονες προκλήσεις των ενδιαφερόμενων οντοτήτων (Gueverra, 

2007; Suddday & Milne, 2008).    

Στην ενότητα αυτή, επιδιώκεται ο προσδιορισμός και η περιγραφή των 

σημαντικότερων πλεονεκτημάτων και περιοριστικών παραγόντων τα οποία 

προκύπτουν από την υλοποίηση και την υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Η περιγραφή τους πραγματοποιείται με βάση τους συμμετέχοντες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι οποίοι σύμφωνα με 

τον Wu et all (2008), είναι οι ηλεκτρονικά εκπαιδευόμενοι (υπάρχοντες και 

δυνητικοί τελικοί χρήστες της μάθησης), οι ηλεκτρονικοί εκπαιδευτές (οι οποίοι 

αναπτύσσουν μαθήματα, παρέχουν υποστήριξη, αξιολόγηση και έλεγχο των 

εκπαιδευόμενων) και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (τα οποία παρέχουν την 

πλατφόρμα, τις υπηρεσίες και το περιβάλλον για την ικανοποίηση των αναγκών των 

εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών).  
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Στους πίνακες 2.2, 2.3 και 2.4 καταγράφονται τα πιθανά πλεονεκτήματα από την 

ανάπτυξη και την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τα εμπλεκόμενα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα για τους δυνητικούς εκπαιδευόμενους και για τους 

εκπαιδευτές της.  

Εμπλεκόμενες Εκπαιδευτικές Οντότητες 

Εμπλουτισμός των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, απόκτηση ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (ηλεκτρονικές 
διαλέξεις, διαδραστικές αξιολογήσεις, αίθουσες συνομιλίας, πίνακες ανακοινώσεων) (Capper, 
2001; Halkett, 2002; Mason, 2003; Kirschner, 2001; Orly, 2007; Andrade et al, 2008; Hsbollah 
& Idris, 2009) 

Διεύρυνση αγοράς στόχου με  μικρότερο κόστος  (ΕΜΠ, 2009; Breen et al, 2001; Ennew & 
Fernandez-Young, 2006; Gueverna, 2007; Marcus, 2008; Hsbollah & Idris, 2009) 

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση χρηματοοικονομικών πηγών από την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων (Block & Dobell, 1999; Nisar, 2002; Wang, 2003;  
Comacchio & Scapolan, 2004; Zhang et al, 2004; Kirschner, 2007; Roffe, 2007) 

Αντιστάθμισμα σε ελλείψεις και ανεπάρκειες του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος 
(Hsbollah & Idris, 2009) 

Άμεση και εύκολη επαναχρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού -  Αμετάβλητη διδακτική 
διαδικασία (ίδια μαθήματα με την ίδια διδακτική μέθοδο) (Nisar, 2002; Wang, 2003; Zhang et 
al, 2004) 

Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών, οι οποίες παρέχουν διεύρυνση του 
αριθμού των εκπαιδευόμενων και ενίσχυση των ερευνητικών ευκαιριών   (Mutula, 2002;  ΕΜΠ, 
2009) 

Προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού δυνητικών εκπαιδευόμενων (Gerhard & Mayr, 2002) 

Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών και γρήγορη υιοθέτηση νέων πληροφοριών και προγραμμάτων 
(Gunasekaran, 2002) 

Παροχή γρήγορης μάθησης σε μειωμένο κόστος, αυξημένη πρόσβαση στην μάθηση και σαφής 
υπευθυνότητα όλων των εμπλεκόμενων στην μαθησιακή διαδικασία (Gunasekaran, 2002) 

Ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (διανομή εκπαιδευτικού υλικού άμεσα, με μικρό 
κόστος σε  ευρύ αριθμό γεωγραφικά διασκορπισμένων εκπαιδευόμενων) (Little, 2001) 

Μαζική πρόσβαση σε διεθνείς αγορές χωρίς την απαίτηση για υψηλές επενδύσεις σε κτιριακή 
υποδομή (Ennew & Fernandez-Young, 2006) 

Άμεση και εύκολη ανανέωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου(Uhomoibhi, 2006; Fry, 2001) 

Μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά φοιτητή  (Gueverna, 2007; Marcus, 
2008) 

Μείωση στις περιόδους απόσβεσης των επενδύσεων και μεγάλη επιστροφή στην επένδυση 
(Macpherson et al, 2005) 
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Μειωμένα έξοδα ανάπτυξης και διανομής περιεχομένου  (Daniel, 1997; Alexander, 2001; Nasir, 
2002; OECD, 2005;  Uhomoibhi, 2006) 

Πίνακας 2.2 Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τα εμπλεκόμενα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα/οργανισμούς     

Εκπαιδευόμενοι 

Εξατομίκευση της εκπαιδευτικής εμπειρίας σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του 
κάθε εκπαιδευόμενου (Block & Dobell, 1999; Turk and Robertson, 2000; Fry, 2001; Kirsh, 
2002; Halkett, 2002; Wang, 2003; Zhang et al, 2004; Ennew & Fernandez-Young, 2006; 
Uhomoibhi, 2006 )  

Βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση - Αποφυγή εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων (φύλου, εσόδων, τόπου κατοικίας, κ.λ.π.) (Bates, 1995; Alexander, 2001; Steyn et al, 
2008; Hsbollah & Idris, 2009)  

Ευελιξία χρόνου και τόπου μάθησης (Trentin, 1997; Fayter, 1998; Block & Dobell, 1999; Capper, 
2001; Little, 2001; Nisar, 2002; Katz, 2002; Wang, 2003; Zhang et al, 2004; Comacchio & 
Scapolan, 2004; Homan & Macpherson, 2005; Waight & Stewart, 2005; Mihhailova, 2006; 
Ennew & Fernandez-Young, 2006; Kester, 2007; Andrade et al, 2008; Marcus, 2008) 

Δυνατότητα ανταπόκρισης σε αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις (Bennett, 2004) 

Προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορικής, επιτυγχάνοντας 
ευρύτερη ικανότητα πρόσληψης για τους εργαζόμενους και ανταγωνιστικότητα για τις 
επιχειρήσεις/οργανισμούς (Bose, 2003; Roffe, 2007; Marcus, 2008) 

Κάλυψη των αναγκών μη παραδοσιακών εκπαιδευόμενων (Kirschner, 2007) 

Πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό πληροφοριακών πηγών (Wang, 2003, Zhang et al, 2004; 
Mihhailova, 2006) 

Δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άτομα διαφορετικών πολιτικών, οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτισμικών υπόβαθρων (Cheong, 2002; Ennew & Fernandez-Young, 2006) 

Διεύρυνση κύριων και δευτερευόντων εκπαιδευτικών πηγών, ανάπτυξη ικανοτήτων οργάνωσης 
και ανάλυσης πληροφοριών, δημιουργία πιο υπεύθυνου και άμεσου ρόλου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Mutula, 2002) 

Υποστήριξη μεγαλύτερης ποικιλίας παιδαγωγικών στυλ και εμπλουτισμός του βαθμού 
προσωποποίησης και διαδραστικότητας συγκριτικά με την παραδοσιακή εκπαίδευση (Capper, 
2001; Andrade et al, 2008) 

Συνεργασία με εκπαιδευτές από διαφορετικές κουλτούρες και επαφή με νέα εκπαιδευτικά 
συστήματα (Honey, 2001; Ennew & Fernandez-Young, 2006; ΕΜΠ, 2009)  

Ελευθερία στην επιλογή του χρόνου μάθησης, έλλειψη εξάρτησης από τους χρονικούς 
περιορισμούς των εκπαιδευτών, ελευθερία στην έκφραση αποριών και ερωτήσεων χωρίς 
περιορισμούς, πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό σε εξατομικευμένο ρυθμό και χρονικό 
ορίζοντα (Honey, 2001; Nisar, 2002; Twigg, 2003; Bouhnik & Marcus, 2006;  Roffe, 2007) 

Μείωση χρόνου και κόστους μετακινήσεων (Nasir, 2002; Macpherson et al, 2005; Stockley, 
2006; Uhomoibhi, 2006; Marcus, 2008;  ΕΜΠ, 2009)  

Προώθηση της ανάπτυξης ανεξάρτητης μάθησης και παροχή μεγαλύτερου ελέγχου και ευελιξίας 
στην εκπαιδευτική διαδικασία  (Rhee et al, 2005; Marcus, 2008) 
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Δυνατότητα συνέχισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Bennett, 2004; Macpherson et al, 
2005)  

Πίνακας 2. 3 Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τους 
εκπαιδευόμενους  

Εκπαιδευτές 

Ευελιξία συμμετοχή στους σε ευρύτερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Arbaugh, 2000; 
Oubenaissa et al, 2002; Nisar, 2002; McGorry, 2003) 

Πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό πληροφοριακών πηγών (Wang, 2003; Zhang et al, 2004) 

Συνεργασία με εκπαιδευόμενους από διαφορετικές κουλτούρες και επαφή νέα εκπαιδευτικά 
συστήματα (Ennew & Fernandez-Young, 2006) 

Δυνατότητα επικοινωνίας και καθοδήγησης σε ευρύτερο χρόνο   (Block & Dobell, 1999; 
Hsbollah & Idris, 2009)    

Εμπλουτισμός μαθησιακού υλικού, χρησιμοποίηση καινούργιων τεχνολογιών (πολυμέσα 
κλπ) (Alexander, 2001; ΕΜΠ, 2009) 

Εύκολη επαναχρησιμοποίηση μαθησιακού υλικού (ΕΜΠ, 2009; Ennew & Fernandez-Young, 
2006) 

Εύκολη παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των εκπαιδευόμενων (ΕΜΠ, 2009)  

Μειωμένο κόστος και χρόνος μετακίνησης εκπαιδευτών (Nasir, 2002; Stockley, 2006; 
Uhomoibhi, 2006) 

Πίνακας 2.4 Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτές     

Παρόλο όμως την ευρεία ποικιλία των πλεονεκτημάτων της ανάπτυξης και 

υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, έρευνες φανερώνουν ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό εκπαιδευόμενων που ξεκινούν ανάλογα προγράμματα αδυνατούν 

να τα ολοκληρώνουν (Dutton & Perry, 2002). Η έλλειψη ικανοποίησης και η 

απογοήτευση που οδηγεί στην διακοπή της φοίτησης και την αναστολή της 

λειτουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οφείλεται σε έναν αριθμό 

περιοριστικών παραγόντων, που διέπει τις εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι 

σημαντικότεροι των οποίων περιγράφονται στους πίνακες 2.5, 2.6 και 2.7.       

Εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οντότητες 

Έλλειψη πλαισίου για την ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων (Bouhnik & Marcus, 2006) 

Απώλεια ατμόσφαιρας μάθησης  (Bouhnik & Marcus, 2006)    

Υψηλά αρχικά κόστη προετοιμασίας, αναβάθμισης και διατήρησης εκπαιδευτικού 
περιεχομένου με την αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών (Hamburg et al, 2003;  
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Comacchio & Scapolan, 2004) 

Υψηλό αρχικό κόστος αγοράς τεχνολογικής υποδομής (Nisar, 2002; Comacchio & Scapolan, 
2004; Leacock, 2005; Folorunso & et al, 2006; ΕΜΠ, 2009) 

Λειτουργικά αποκεντρωμένες διαδικασίες (εξωτερική ανάθεση), οι οποίες επιδρούν σε 
αλλαγή των αρμοδιοτήτων, έλλειψη ελέγχου των διαδικασιών και τροποποίηση της 
ποιότητας του προγράμματος σπουδών (CVCP, 2000; Harvey, 2002; Robinson, 2004) 

Δύσκολη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των οντοτήτων/ατόμων υπεύθυνων για την 
ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Απαίτηση για λεπτομερή εσωτερική 
διαδικασία σχεδιασμού, η οποία είναι αντίθετη με τις κλασσικές κάθετες πρακτικές που 
διέπουν τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Robinson, 2004; Walmsley, 2004; 
Connolly et al, 2005) 

Πίνακας 2. 5 Περιοριστικοί παράγοντες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τα 
εμπλεκόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα/οργανισμούς  

Εκπαιδευόμενοι 

Έλλειψη κινήτρων, καθοδήγησης  και ελέγχου από τους υπεύθυνους φορείς και ανάπτυξη  
αισθήματος απομόνωσης  (Dringus, 2000; Tao, 2008) 

Μεγάλη εξάρτηση από τεχνολογικές καινοτομίες –Άγχος και φόβος για ενδεχόμενα τεχνικά 
προβλήματα (Horwath, 1999; Nisar, 2002; Frank et al, 2003)  

Αγωνία και αδυναμία αποτελεσματικής χρησιμοποίησης και ικανοποιητικής ανταπόκρισης 
στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  (Nisar, 2002; Kulchitsky, 2008; Tao, 
2008) 

Τεχνολογικά προβλήματα (περιορισμοί εύρους ζώνης, χρόνος κατεβάσματος αρχείων), τα 
οποία μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη ή απώλεια ενδιαφέροντος   (Honey, 2001; 
Mihhailova, 2006) 

Παροχή περισσότερο πρακτικών γνώσεων  (Newton & Ellis, 2005) 

Έλλειψη άμεσης και διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ 
εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών καθώς και χαμηλός ρυθμός 
επικοινωνίας/επαναπληροφόρησης  (Kirkup & Jones, 1996; Nisar, 2002;  Frank et al, 2003; 
Chan & Welebir, 2003; Hamburg et al, 2003; Walmsley, 2004; Bouhnik & Marcus, 2006; 
Mihhailova, 2006; ΕΜΠ, 2009) 

Απαίτηση περισσότερου χρόνου για την κατανόηση των μαθημάτων – έλλειψη 
αποδοτικότητας (Bouhnik & Marcus, 2006) 

Ανάγκη διαχείρισης χρόνου, ελέγχου εκπαίδευσης, αυτό - καθοδήγησης και αυτό - 
πειθαρχίας  (Fry, 2001; Mihhailova, 2006; Bouhnik & Marcus, 2006; Uhomoibhi, 2006; 
Roffe, 2007) 

Απώλεια ατμόσφαιρας μάθησης  (Bouhnik & Marcus, 2006)    

Απώλεια κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης κοινωνικών επαφών (Nisar, 2002) 

Πίνακας 2.6 Περιοριστικοί παράγοντες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τους 
εκπαιδευόμενους  
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Εκπαιδευτές 

Αυξημένος χρόνος ενασχόλησης (προετοιμασία του μαθήματος, δημιουργία και συντήρηση 
του ψηφιακού υλικού, ασύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές (συμμετοχή σε βήματα 
συζητήσεων, απαντήσεις σε ηλεκτρονικά μηνύματα κλπ).)  (Mihhailova, 2006; ΕΜΠ, 2009) 

Δυσκολία στην ανάπτυξη συστήματος αμοιβών  (Mihhailova, 2006) 

Έλλειψη άμεσης και διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και 
εκπαιδευτών  (Bouhnik & Marcus, 2006) 

Απώλεια ατμόσφαιρας μάθησης  (Bouhnik & Marcus, 2006)    

Δυσκολία στην αξιολόγηση της ποιότητας διδασκαλίας (Mihhailova, 2006) 

Αυξημένη ανάγκη υποστήριξης προς τους εκπαιδευόμενους (Hamburg et al, 2003; Tao, 
2008) 

Ανάγκη ύπαρξης ικανοποιητικών τεχνικών γνώσεων  (Mihhailova, 2006; Tao, 2008) 

Ασάφεια στην εκτίμηση της ποιότητας διδασκαλίας και έλλειψη κανόνων και οδηγιών για 
την προετοιμασία και την ανάπτυξη ικανοποιητικών ηλεκτρονικών μαθημάτων καθώς και 
μειωμένο ενδιαφέρον για συνεργασία  μεταξύ υπευθύνων στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού 
μαθήματος  (Mihhailova, 2006) 

Πίνακας 2.7 Περιοριστικοί παράγοντες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τους 
εκπαιδευτές  

2.5 Βασικοί παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατέχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο 

στις μάθησης και κατάρτισης καθώς και την κατάλληλη  παιδαγωγική υποδομή 

εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στο χώρο της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, επιδιώκοντας την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τη 

διεύρυνση της αγοράς στόχου (Baruque et al, 2007). Παρόλο όμως τη 

σημαντικότητα των παραπάνω παραγόντων, η αποδοτική και αποτελεσματική 

ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απαιτεί 

διαφοροποιημένη θεώρηση, προσέγγιση και αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη μια 

ποικιλία κρίσιμων παραγόντων (Halkett, 2002). 

Ο όρος «κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας» εμφανίστηκε στη βιβλιογραφία το 1980, 

όταν παρουσιάστηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αιτίες επιτυχούς 

δραστηριοποίησης ορισμένων οργανισμών, συγκριτικά με άλλους (Ingram et al, 

2000). Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας αναφέρονται σε «εκείνα τα πράγματα που 

πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για να είναι επιτυχημένος» (Freud, 1988) ενώ 
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σύμφωνα με τον Bendell (1998), αποτελούν ένα μικρό αριθμό βασικών δεικτών, η 

επιτυχή πορεία των οποίων συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση της 

δραστηριοποίησης ενός οργανισμού. 

Στην περίπτωση της ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η ανάλυση 

των σημαντικών στοιχείων επιτυχίας θεωρείται κατάλληλη προσέγγιση για το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την διαχείριση τους (McPherson & Nunes, 2006). 

Σύμφωνα με τους Testa και Freitas (2003), η υιοθέτηση στρατηγικών και τακτικών 

από τα εμπλεκόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να συνδυάζεται στενά με τον 

προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. Κάτω από αυτή την προοπτική, 

η ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, δύναται να θεωρηθεί μια χρήσιμη 

μέθοδος μετατροπής των θεωρητικών στοιχείων του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, 

και της υλοποίησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε διεξοδικές 

στρατηγικές προτάσεις (McPherson & Nunes, 2004).             

 Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά, με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προσδιορίζει ένα ευρύ αριθμό παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων της επαρκούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων, της 

ανάπτυξης και της συνεχούς αναβάθμισης της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής, 

της αποτελεσματικής διάχυσης και προώθησης των προγραμμάτων και της 

υιοθέτησης παιδαγωγικών προτύπων. Συγκεκριμένα, παρακάτω περιγράφονται 

διάφορες ομάδες κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας σύμφωνα με ποικίλες 

βιβλιογραφικές πηγές και έρευνες (Πίνακας 2. 8).             

 

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας 

(McPherson & Nunes, 2006) 

– Παράγοντες ηγεσίας και οργάνωσης (υποστήριξη συστήματος διαχείρισης, σύστημα 
διαχείρισης αλλαγών, οργανωσιακό όραμα, κατάλληλη διοικητική στρατηγική, 
ικανοποιητική χρηματοδότηση, υποστήριξη οργανωσιακής κουλτούρας, οργανωσιακή 
επικοινωνία, δέσμευση του συνόλου της διοίκησης, ικανοποιητική και κατάλληλο σύστημα 
κινήτρων, κατάλληλα μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης) 

– Παράγοντες σχεδιασμού (σωστή διαχείριση έργου, συμμετοχή εκπαιδευόμενων και 
εκπαιδευτών, υποστήριξη και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, υιοθέτηση μεθόδων 
πολυμέσων, συμφωνία με την τεχνολογική υποδομή, ανάπτυξη και σωστή λειτουργία 
μαθησιακών αντικειμένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διαδικασία πιλοτικής 
εφαρμογής) 

– Τεχνολογικοί παράγοντες (αξιόπιστη και συνεχώς αναβαθμισμένη τεχνολογική υποδομή, 
ασφάλεια συστημάτων, αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη) 

– Παράγοντες διδασκαλίας/παράδοσης (υποστήριξη και καθοδήγηση εκπαιδευόμενων, 
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ανάπτυξη εκπαιδευτικών κοινοτήτων, υιοθέτηση προτύπων, ισορροπία φόρτου εργασίας 
των εκπαιδευτών)    

(Papp, 2000) 

– Καταλληλότητα θεματικού αντικειμένου 

– Λειτουργικότητα πλατφόρμας 

– Αποτελεσματική και τακτική αξιολόγηση του συστήματος και του συνολικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος 

– Αποτελεσματική ανάπτυξη, εμπλουτισμός  και διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου     

(Μπούρας, 2009)  

– Παιδαγωγικοί παράγοντες (ενθάρρυνση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας στο ρυθμό 
μάθησης των εκπαιδευόμενων)  

– Τεχνολογικοί παράγοντες (συμβατότητα με τα πρότυπα της τεχνολογίας μάθησης, 
δυνατότητα μεταφοράς αρχείων) 

(Chan & Welebir, 2003) 

– Καταλληλότητα  θεματικού αντικειμένου  

– Επάρκεια ακαδημαϊκού τμήματος     

– Επάρκεια ικανοτήτων εκπαιδευτών 

– Εστίαση στις κύριες ικανότητες, γνώσεις και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 
εμπλεκόμενων οντοτήτων      

(Ennew & Fernandez-Young, 2006) 

– Ορθή εκτίμηση της ζήτησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης      

–  Επαρκής έρευνα αγοράς και κατανόησης/γνώση αγοράς  

– Έμφαση στο τι είναι εμπορικά εφικτό και σύμφωνο με τις ανάγκες της αγοράς στόχου και 
όχι στο τι είναι τεχνολογικά εφικτό   

– Υποστήριξη των διαδικασιών μάρκετινγκ  

– Αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας από την παραδοσιακή εκπαίδευση   

– Κατανόηση των προτιμήσεων και των αναγκών των δυνητικών εκπαιδευόμενων 
αναφορικά με την φύση και τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης    

(Rhee et al, 2005) 

– Ικανοποιητική ποιότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού  

– Διαδραστικότητα ιστοσελίδας     

(Eisenbarth, 2003) 

– Υιοθέτηση  εκπαιδευτικών προτύπων 

– Ικανοποιητική φήμη και όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματος   

– Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, εμβάθυνση περιεχομένου και 
εμπλοκή των εκπαιδευόμενων με το περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες       

–  Αξιολόγηση της ικανότητας των δυνητικών εκπαιδευόμενων για επιτυχή υιοθέτηση 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και της ετοιμότητας του εμπλεκόμενου 
οργανισμού/ιδρύματος  
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(Gerhard & Mayr, 2002) 

– Κατανόηση του καινοτομικού χαρακτήρα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και ορθή 
αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της εκπαιδευτικής διαδικασία της          

(Stokes, 2000) 

– Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική συνεισφορά και δέσμευση του συνόλου των 
εμπλεκόμενων οντοτήτων (εκπαιδευτές, διαχειριστές, εκπαιδευόμενοι, 
δημόσιος/ιδιωτικός τομέας)   

(McVay-Lynch, 2002) 

– Αποτελεσματικό σύστημα υποστήριξης από τους εκπαιδευτές  

– Ικανοποιητική αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων και δυσκολιών  

– Εμπειρία εκπαιδευόμενων σε τεχνολογικά κα παιδαγωγικά θέματα     

(Packham, 2004) 

– Εξωγενείς παράγοντες αναφορικά με το προφίλ των δυνητικών εκπαιδευόμενων 
(επαρκείς ακαδημαϊκές γνώσεις, κατάλληλες συνθήκες ζωής, διαθέσιμος χρόνος για 
εκπαίδευση)  

– Ενδογενείς παράγοντες (ετοιμότητα τεχνολογικής και παιδαγωγικής υποδομής, 
κατάλληλη προετοιμασία εκπαιδευόμενων) 

(Jara & Mellar, 2009) 

– Ολοκληρωμένη ενσωμάτωση στις γενικές δραστηριότητες του ιδρύματος 

– Συντονισμός και δέσμευση της διοίκησης, ισχυρή και αποτελεσματική ηγεσία 

– Αποτελεσματικοί μηχανισμοί συνεργασίας και επικοινωνίας  

– Ξεκάθαρη κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων οντοτήτων          

(Volery & Lord, 2000) 

– Τεχνολογική επάρκεια (ευκολία χρήσης και πλοήγησης, σχεδιασμός λειτουργικής 
διεπιφάνειας, ικανοποιητικό επίπεδο αλληλεπίδρασης) 

– Επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών (τεχνική κατάρτιση, αλληλεπίδραση 
με εκπαιδευόμενους, θετική στάση απέναντι στους εκπαιδευόμενους) 

– Ικανοποιητικές γνώσεις και εμπειρία των εκπαιδευόμενων στην χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών    

(Soong et al, 2001) 

– Επάρκεια τεχνολογικής υποδομής 

– Ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων 

– Επάρκεια τεχνικών ικανοτήτων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων    

(Selim, 2007) 

– Χαρακτηριστικά εκπαιδευόμενων (ικανότητα χρήσης υπολογιστών, διαδραστικής 
συνεργασίας, κατανόησης και διαχείρισης του περιεχομένου και της διαδικασίας 
μάθησης)  

– Χαρακτηριστικά εκπαιδευτών (θετική στάση απέναντι στην υιοθέτηση των σύγχρονων 
τεχνολογιών και  δυνατότητα ελέγχου και ικανοποιητικής ανταπόκρισης σε αυτές) 
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– Τεχνολογική επάρκεια (αξιόπιστη τεχνολογική υποδομή, ευκολία χρήσης) 

– Ολοκληρωμένη δέσμευση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το σύνολο 
των οντοτήτων ανάπτυξης και διαχείρισης του προγράμματος   

(Chan & Swatman, 2002) 

– Επαρκής επένδυση σε τεχνολογική υποδομή και συνεχής αναβάθμιση και υιοθέτηση 
καινοτομικών  τεχνολογιών   

– Αποτελεσματικός σχεδιασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου 

– Ικανό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικού 

– Πρόσβαση σε ευρύ αριθμό πληροφοριακών πηγών 

– Ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών/οντοτήτων  
του προγράμματος 

–  Προσέλκυση και διατήρηση ευρέων τμημάτων αγοράς          

(Harasim, 1999) 

– Προσεκτικός σχεδιασμός διδακτικών μεθόδων   

– Αποτελεσματικό μαθησιακό τεχνολογικό περιβάλλον 

– Επαρκής τεχνολογικός εξοπλισμός 

– Ικανοποιητικό περιεχόμενο μαθημάτων    

(Sun et al, 2008) 

– Σχεδιαστικές διαστάσεις (χρηστικότητα και ευκολία χρήσης της τεχνολογικής 
πλατφόρμας)  

– Διαστάσεις μαθησιακού  περιεχομένου (ευελιξία και ποιότητα περιεχομένου) 

– Διαστάσεις εκπαιδευόμενου (επάρκεια τεχνολογικών γνώσεων και ικανοτήτων, έλλειψη 
τεχνολογικής φοβίας)   

– Διαστάσεις εκπαιδευτή (θετική στάση απέναντι στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης) 

– Περιβαλλοντολογικές διαστάσεις (ποικιλομορφία μεθόδων αξιολόγησης)     

(Anderson, 2002) 

– Καταλληλότητα θεματικού αντικειμένου σπουδών  

– Μειωμένο κόστος ανάπτυξης και υλοποίησης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης    

– Ανάπτυξη κουλτούρας αλλαγής   

– Επάρκεια τεχνολογικής υποδομής   

– Ισχυρή πολιτική μάρκετινγκ για τη διάχυση και προώθηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης        

Πίνακας 2.8 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης   

2.6 Επιχειρηματικά  μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

Η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου ορίζεται, ως η μέθοδος υλοποίησης 
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της οποίας, μια εταιρία/οργανισμός 

αποκομίζει έσοδα, ερμηνεύει τους τρόπους πραγματοποίησης κερδών και 

προσδιορίζει τη θέση της στην αλυσίδα αξίας (Rappa, 2003). Σύμφωνα με τους Weil 

& Vitale (2001), το επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί μια περιγραφή των ρόλων και 

των σχέσεων μεταξύ καταναλωτών, πελατών,  συνεργατών-συμμάχων και 

προμηθευτών, η οποία καθορίζει τις κύριες ροές προϊόντων, πληροφοριών και 

χρημάτων καθώς και τα κύρια οφέλη των εμπλεκόμενων οντοτήτων. Οι Osterwalder 

& Pigneur (2004), θεωρούν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι τίποτε άλλο από 

μια αρχιτεκτονική της επιχείρησης και του δικτύου συνεργατών για τη δημιουργία, 

προώθηση και παράδοση αξίας σε ένα ή περισσότερα τμήματα πελατών, 

προκειμένου να παραχθούν κερδοφόρες  και βιώσιμες  ροές εσόδων. Γενικότερα 

αναφορικά, με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας του επιχειρηματικού 

μοντέλου παρατηρείται μια πληθώρα ορισμών και περιγραφών των συστατικών του 

στοιχείων καθώς και των πιθανών αλληλοσυσχετίσεων τους (Nagle & Golden, 

2008).     

Ο πιο διαδεδομένους και αποδεκτός ορισμός είναι του  Timmers  (1998), στον οποίο, 

η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου αναφέρεται στην αρχιτεκτονική του 

προϊόντος, υπηρεσίας και ροής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου της 

περιγραφής των διαφόρων επιχειρηματικών οντοτήτων, των ρόλων τους, των 

δυνητικών πλεονεκτημάτων τους καθώς και των διαθέσιμων εισοδηματικών πηγών.  

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η έννοια του επιχειρηματικού 

μοντέλου δεν αποτέλεσε προϊόν σημαντικής και ευρείας έρευνας,  εστιάζοντας  

κυρίως στην ανάπτυξη μοντέλων με βάση παιδαγωγικές και τεχνολογικές 

διαστάσεις (Nagle & Golden, 2008). Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται σημαντική 

έλλειψη επιστημονικών θεωριών και επιχειρηματικών μοντέλων, ικανών να 

εξασφαλίσουν την οικονομική επιτυχία των εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

(Nagle & Golden, 2008). Σύμφωνα με τους Hoppe & Breitner (2003), τα 

επιχειρηματικά μοντέλα προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πρέπει να 

επιδιώκουν τη γενικότερη βιωσιμότητα τους, μέσα από την ανάπτυξη αποδοτικών 

και σύμφωνων με τις ανάγκες της αγοράς, προϊόντων  και υπηρεσιών.    

Οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική αγορά έχουν αναπτύξει ποικίλα μοντέλα 

παραγωγής και παροχής ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τα 

οποία προέρχονται από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό τομέα (Seufert, 

2000). Τα συγκεκριμένα μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναπτύσσονται με την 
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υιοθέτηση ποικίλων βάσεων ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης εστιάζοντας στο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο, την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, τα κανάλια διανομής, 

τις πηγές εσόδων και το εύρος των διαθέσιμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Standing 

Stones, 2000; Fry, 2001).  Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, επιδιώκεται η 

περιγραφή των βασικών επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης,  

προσδιορίζοντας τη βάση κατηγοριοποίηση τους, η οποία υιοθετείται από τις 

εκάστοτε μελέτες (Πίνακας 2. 9).       

Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

Κριτήριο Ταξινόμησης Μοντέλα 

Κλασσική Προσέγγιση (Classic Approach) 

Συνεργατική Προσέγγιση – Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς 
Φορείς (Cooperative Approach) 

Προσαρμοσμένη Προσέγγιση (Tailored Training Approach) 

Κερδοσκοπική Προσέγγιση – Εκπαιδευτικοί Πάροχοι (For Profit 
Approach – Education Providers) 

Αξιοποίηση 
Καινοτομίας (Seufert, 
2000) 

Συνεργατική – Πανεπιστημιακή Προσέγγιση (Cooperative 
Approach – University Approach) 

Εικονικά Πανεπιστήμια (Virtual Universities) 

Δίκτυα Πανεπιστημίων 

Εταιρικά Πανεπιστήμια 

Εκπαιδευτικοί Πάροχοι 

Καινοτομία Μορφών 
Εκπαιδευτικής 
Διαδικασίας (Seufert, 
2000) 

Διεθνής Εκπαιδευτική Κοινοπραξία 

Εικονικά Πανεπιστήμια / Απευθείας Πώληση (Direct Sales / 
Virtual Universities) 

Συνεργασίες / Κοινοπραξίες (Partnerships 

Μεσίτης Μάρκας (Brand Broker) 

Ενοποιημένος Μεσίτης(Mall / Aggregator Broker) 

Τοπικές Κοινοπραξίες (Regional Consortium) 

Κανάλια Διανομής ΗΕ 
(Standing Stones, 
2000) 

Πάροχος Καναλιού (Channel Supplier) 

Πάροχος Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Αλυσίδα Αξιών 
Ηλεκτρονικής 
Εκπαίδευσης (Hoppe & Πάροχος Περιεχομέν0υ 
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Πάροχος Εφαρμογών 
Breitner, 2003) 

Πάροχος Υπηρεσιών 

Πώληση Προϊόντων Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

Μεσιτικές Αμοιβές 

Εγγραφή Μέλους 

Συνδρομή 

Έσοδα από διαφημιστικά μηνύματα πάροχων προϊόντων 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Κριτήριο Εσόδων 
(Hoppe & Breitner, 
2003) 

Πώληση πληροφοριών πελατών σε πρακτορεία εξόρυξης 
δεδομένων 

Επιχειρηματικό Μοντέλο με εστίαση στις πελατειακές σχέσεις 
Καινοτομία & Ευελιξία 
(Nagle & Golden, 2007) 

Επιχειρηματικό Μοντέλο με έμφαση στην τεχνολογία 

Μοντέλο Υποστήριξης Περιεχομένου (Content & Support Model) 

Μοντέλο Περικάλυψης (Wrap Around Model) 
Παιδαγωγικές & 
Διδακτικές Μέθοδοι 
(Mason, 1998) 

Ολοκληρωμένο Μοντέλο (Integrated Model) 

Το μοντέλο Παρουσίασης 

Το Διαδραστικό Μοντέλο 

Εκπαιδευτική 
Διαδικασία/ 
Επικοινωνία (Huffaker, 
2003) 

Συνεργατικό Μοντέλο 

Πίνακας 2.9 Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Seufert (2000), έχουν αναπτυχθεί δύο κατηγορίες 

επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην 

προσέλκυση των καταναλωτών (E2C), των επιχειρήσεων/οργανισμών  (E2B) και 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (E2E). Η πρώτη αναφέρεται στα  «Πολυμεσικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Alma Mater Multimidialis) και η δεύτερη στις 

«Καινούργιες Μέθοδοι Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών».        

H πρώτη κατηγορία επιχειρηματικών μοντέλων, αναφέρεται στα παραδοσιακά 

πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία εκμεταλλευόμενα τις καινοτόμες 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, επιχειρούν τον μετασχηματισμό της 

εκπαιδευτικής τους διαδικασίας και τον γενικότερο εμπλουτισμό των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους. Το μοντέλο αυτό δύναται να στοχεύσει και τις τρείς 

κατηγορίες της αγοράς στόχου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τους ιδιώτες – 
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εκπαιδευόμενους, τις επιχειρήσεις/οργανισμούς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα ακόλουθα επιχειρηματικά 

μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Σχήμα 2.1).  

Κλασσική Προσέγγιση
(Classic Approach)

Συνεργατική Προσέγγιση
Συνεργασία με

εκπαιδευτικούς φορείς
(Cooperative Approach –

Classic Approach)

Προσαρμοσμένη
Προσέγγιση Κατάρτισης

(Tailored Training 
Approach)

Κερδοσκοπική
Προσέγγιση –

Εκπαιδευτικοί Παροχείς
(for profit approach –
education providers)

Συνεργατική –
Πανεπιστημιακή Προσέγγιση

(cooperative approach –
university approach)

Μεταφορά της παραδοσιακής εκπαιδευτικής
διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το κλασσικό
πρόγραμμα σπουδών με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων

Ένας εμπορικός εκπαιδευτικός πάροχος (τρίτο
μέρος) αναπτύσσει και φιλοξενεί μια εκπαιδευτική
πύλη ή ιστοσελίδα (εκπαιδευτική πλατφόρμα) με
την οποία ένας αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
παρέχει ποικίλα μαθήματα. Κύρια αγορά στόχος
είναι οι επιχειρήσεις &   τα διευθυντικά στελέχη.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παρέχουν ένα
πρόγραμμα σπουδών εστιασμένο στις εξειδικευμένες
ανάγκες & απαιτήσεις του επιχειρηματικού πελάτη -
εκπαιδευόμενου

Ανάπτυξη επιχειρήσεων από τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα για την είσοδο τους στην αγορά της
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προϊόντων
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Σχήμα 2.1 Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παραδοσιακών 
ιδρυμάτων 

Η δεύτερη κατηγορία της συγκεκριμένης μελέτης αναφέρεται στην ανάπτυξη 

καινοτόμων μορφών εκπαιδευτικών διαδικασιών. Στο σχήμα 2.2 περιγράφονται 

διάφοροι τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν καινοτόμα 

προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας ποικίλα επιχειρηματικά  

μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.   
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Σχήμα 2.2 Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καινοτομικού 
χαρακτήρα  
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Η μελέτη του οργανισμού Standing Stones (2000), κατηγοριοποιεί τα 

επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση τα κανάλια διανομής 

τους, αποδίδοντας υψηλή σημαντικότητα στην επίδραση τους αναφορικά με την 

αποδοτική και αποτελεσματική ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (σχήμα 2.3).  

 

Σχήμα 2.3 Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση τα κανάλια 
διανομής  
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Οι Hoppe & Breitner, (2003), χρησιμοποίησαν τις δραστηριότητες της αλυσίδας 

αξιών της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, για να απεικονίσουν μοντέλα δραστηριοτήτων 

για τους δυνητικούς παροχείς της (σχήμα 2. 4). Οι δραστηριότητες της αλυσίδας 

αξιών  περιλαμβάνουν το σχεδιασμό του προϊόντος, την τιμολογιακή πολιτική, το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το σχεδιασμό διδακτικής διαδικασίας, την παροχή 

λογισμικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, την προώθηση, το πακετάρισμα, 

τη διανομή, τις υποστηρικτικές διαδικασίες και τις υπηρεσίες της μαθησιακής 

διαδικασίας. 

Πάροχος Ολοκληρωμένων
Υπηρεσιών

Πάροχος Περιεχομένου

Πάροχος Εφαρμογών

Πάροχος
ηλεκτρομηχανολογικού

υλικού

Πάροχος Υπηρεσιών

Ανάπτυξη Περιεχομένου και διδακτικού πλάνου για
τις εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
(υπηρεσίες τιμολόγησης, ανάπτυξης περιεχομένου, 
διδακτικού πλάνου, προώθησης, διανομής
πακετάρισμα, τμήμα των υπηρεσιών υποστήριξης
και σχεδιασμού προϊόντων

Ανάπτυξη Εφαρμογών (υπηρεσίες τιμολόγησης, 
ανάπτυξης λογισμικού, προώθησης, διανομής, 
πακετάρισμα, τμήμα των υπηρεσιών σχεδιασμού
προϊόντος και υποστήριξης

Εστίαση σε πολλαπλές υπηρεσίες ή συγκέντρωση σε
εξειδικευμένες υπηρεσίες (υπηρεσίες τιμολόγησης, 
προώθησης, διανομής, διαχείρισης πελατειακών
σχέσεων, διαχείρισης ποιότητας, φιλοξενίας, 
υποστήριξης συστήματος διδασκαλίας

Ανάπτυξη και διαχείριση του συνόλου των
διαδικασιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
εσωτερικά. Απαιτεί υψηλή επένδυση κόστους

Ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικού υλικού
(υπηρεσιών τιμολόγησης, παροχής
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,  προώθησης, 
διανομής, πακετάρισμα, τμήμα των υπηρεσιών
σχεδιασμού προϊόντος και υποστήριξης

 

Σχήμα 2.4 Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση την 
αλυσίδα αξιών 

Επιπρόσθετα, η μελέτη των Hoppe & Breitner (2003), προσδιορίζει την 

καταλληλότητα των μοντέλων εσόδων για τις εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

και καταλήγει στην ανάπτυξη  έξι επιχειρηματικών μοντέλων (σχήμα 2. 5).         
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Πώληση Προϊόντων
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Μεσιτικές Αμοιβές

Εγγραφή μέλους

Συνδρομή

Έσοδα από διαφημιστικά
μηνύματα παροχέων

προϊόντων ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης

μοναδική ή συμπληρωματική πηγή εσόδων

από ανάθεση έργου για διευκόλυνση
συναλλαγών μεταξύ ενδιαφερομένων
οντοτήτων.

για συμμετοχή σε τακτικές υπηρεσίες
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (ενημερωτικά
δελτία, τόποι συζητήσεων)

για εξειδικευμένες ατομικές υπηρεσίες

Πώληση πληροφοριών
πελατών σε πρακτορεία
εξόρυξης δεδομένων

συλλογή κατάλληλων δεδομένων, 
λαμβάνοντας υπόψη νομικά ζητήματα

Χρήση υπαρχόντων πηγών για την έρευνα
ανάπτυξης προϊόντων ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης

 

Σχήμα 2.5 Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση τις πηγές 
εσόδων 

Σύμφωνα με τους Nagle & Golden (2008), η βάση ταξινόμησης των επιχειρηματικών 

μοντέλων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σχετίζεται με το επίπεδο καινοτομίας και 

ευελιξίας των εκπαιδευτικών παρόχων, αναπτύσσοντας δύο βασικές κατηγορίες 

μοντέλων (σχήμα 2. 6)     
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Επιχειρηματικό Μοντέλο με
εστίαση στις πελατειακές

σχέσεις

Επιχειρηματικό Μοντέλο με
έμφαση στην τεχνολογία

-υψηλός ρυθμός επένδυσης στις νέες
τεχνολογίες

-ανάπτυξη καινοτόμων και μοναδικών
προϊόντων

-ανάπτυξη δικτύου συνεργατών με τεχνολογικό
προσανατολισμό και πλήρως ενσωματωμένο
στην αξία του οργανισμού/ιδρύματος , την
ανάπτυξη αναβαθμισμένης πλατφόρμας
λογισμικού

-ευέλικτο μοντέλο εσόδων

-χαμηλός βαθμός υιοθέτησης καινοτόμων
τεχνολογιών σύμφωνα με τις ανάγκες και
ικανότητες των πελατών – εκπαιδευόμενων

-έλλειψη συνεργατών ή μειωμένη ύπαρξη
προσανατολιζόμενων στην γνώση συνεργατών, 
με μέτριο βαθμό ολοκλήρωσης με τον
οργανισμό /ίδρυμα

-λιγότερο ευέλικτο μοντέλο εσόδων

Σχήμα 2.6 Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση το επίπεδο 
καινοτομίας  

Άλλοι μελετητές όπως ο Mason (1998), επιχείρησαν την κατηγοριοποίηση των 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικές 

μεθόδους. Τα μοντέλα τα οποία αναπτύχθηκαν με βάση τη συγκεκριμένη 

ταξινόμηση περιγράφονται στο σχήμα 2. 7. 
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Μοντέλο Περικάλυψης
(Wrap Around Model)

περιλαμβάνει προσωποποιημένο εκπαιδευτικό
υλικό (πρόγραμμα σπουδών, δραστηριότητες , 
συζητήσεις) συνδυασμένο με υπάρχον υλικό
(βιβλία, CD ROM, διδακτικές παραδόσεις)

διαχωρισμός μεταξύ περιεχομένου
μαθήματος και διδακτικής υποστήριξης. Το
μοντέλο αυτό στηρίζει την ύπαρξη σταθερού
περιεχομένου το οποίο μπορεί να διδαχθεί
από άλλους εκπαιδευτές πέραν του
συγγραφέα

Ολοκληρωμένο Μοντέλο
(Integrated Model)

αποτελείται από συνεργατικές
δραστηριότητες, μαθησιακές πηγές και
ομαδικές εργασίες. Το εκπαιδευτικό υλικό
είναι δυναμικό καθώς προσδιορίζεται σε
μεγάλο βαθμός από την ατομική και ομαδική
δραστηριοποίηση, αναπτύσσοντας μια
μαθησιακή κοινότητα

Μοντέλο Υποστήριξης
και Περιεχομένου

(Content + Support 
Model)

 

Σχήμα 2.7 Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση 
παιδαγωγικές μεθόδους  

Οι μέθοδοι διδασκαλίας και αλληλεπίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσουν βάση ανάπτυξης 

επιχειρηματικών μοντέλων (Huffaker, 2003). Τα συγκεκριμένα μοντέλα 

περιγράφονται στο σχήμα 2.8.   
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ΤοΜοντέλο
Παρουσίασης

Το Διαδραστικό
Μοντέλο

απευθείας αλληλεπίδραση των χρηστών –
εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό υλικό, η
οποία επιτυγχάνει σημαντικότερες επιπτώσεις
στην μαθησιακή διαδικασία

μοντέλο ασύγχρονης εκπαίδευσης, με την
μορφή παρουσίασης και εξομοίωσης. 
Περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτήσεις σε
τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά δεν
επιτυγχάνει εύκολα την δέσμευση

Το Συνεργατικό
Μοντέλο

μοντέλο σύγχρονης εκπαίδευσης. Ενθάρρυνση
της κοινωνικής διάστασης της μάθησης, με την
δημιουργία, ηλεκτρονικών κοινοτήτων και
συνεργατικών έργων και εργασιών. 
Δυνατότητα αποθήκευσης και οργάνωσης
εγγράφων μέσα από την ανάπτυξη κεντρικής
βάσης δεδομένων.

Σχήμα 2.8 Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση τις 
μεθόδους διδασκαλίας  

Ο προσδιορισμός των βασικών επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αποδεικνύει αρχικά την 

ποικιλομορφία των βάσεων ταξινόμησης με τις οποίες πραγματοποιείται η 

κατηγοριοποίηση τους. Παράλληλα, παρατηρείται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου 

υποδείγματος ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων, το οποίο δύναται να 

ενσωματώσει το σύνολο των διαστάσεων που επιδρούν στο σχεδιασμό και την  

υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

2.7 Μορφές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Ο τρόπος υλοποίησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί το μέσο 

προσδιορισμού της υιοθετούμενης μορφής της. Οι βασικές μορφές επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης των εμπλεκόμενων οντοτήτων καθώς και ο τρόπος ανάπτυξης  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας διαχωρίζουν τις μορφές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

σε εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό, ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση και 

σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση. 
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2.7.1 Εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό 

Η εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό παρέχει στους εκπαιδευόμενους την 

δυνατότητα επιλογής και συνδυασμού ποικίλων εκπαιδευτικών υλικών, στα οποία 

περιλαμβάνονται μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, εκπαιδευτικά προγράμματα 

βασιζόμενα στο διαδίκτυο, οπτικοακουστικές κασέτες, αναφορές στο διαδίκτυο, 

βιβλία, CD-ROMs, κ.λπ. Ο χρόνος έναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο 

ρυθμός μάθησης ποικίλει και προσαρμόζεται στις εξειδικευμένες ανάγκες και 

απαιτήσεις του κάθε εκπαιδευόμενου, παρέχοντας σημαντική ευελιξία χρόνου και 

τόπου. Η εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό αποτελεί μια ασύγχρονη μορφή 

μάθησης, η οποία στερείται δυνατότητας επικοινωνίας, συνεργασίας και 

ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών οντοτήτων (Alonso 

et al, 2009).   

Οι απαιτήσεις για την υιοθέτηση μάθησης σε εξατομικευμένο ρυθμό θεωρούνται 

ιδιαίτερα μηδαμινές καθώς ένας καλά εξοπλισμένος προσωπικός υπολογιστής, που 

μπορεί να υποστηρίξει πολυμεσικές εφαρμογές επαρκεί, ενώ η έλλειψη αναγκών 

επικοινωνίας μέσω δικτύων, δεν απαιτεί την ύπαρξη και λειτουργία τους.       

2.7.2 Ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση  

Η ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση, με την χρήση των τεχνολογιών του 

διαδικτύου, αναπτύσσει ένα ευέλικτο περιβάλλον μάθησης, στο οποίο η 

εκπαιδευτική διαδικασία δεν παρέχει άμεση, ταυτόχρονη, σε πραγματικό χρόνο 

επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων οντοτήτων. Το ακαδημαϊκό και 

επιστημονικό προσωπικό αναπτύσσει το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποθηκεύεται 

σε ποικίλα ηλεκτρονικά μέσα για να γίνει προσβάσιμο προς μελέτη, χωρίς τοπικούς 

και χρονικούς περιορισμούς, στους εκπαιδευόμενους.  Η πορεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ρυθμίζεται με τη συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, μεταξύ 

των οποίων δύναται να αναπτύσσεται ασύγχρονη επικοινωνία. Το υλικό 

διδασκαλίας δεν είναι απαραίτητο να έχει δοθεί όλο από την έναρξη του μαθήματος 

αλλά μπορεί να προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους σταδιακά (elearnity, 2000).             

Η υιοθέτηση ασύγχρονης μάθησης καταρρίπτει τοπικούς και χρονικούς φραγμούς, 

παρέχοντας ευρεία πρόσβαση στην εκπαίδευση και επιτυγχάνοντας τη 

διεθνοποίηση της μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι εκμεταλλευόμενοι την ευελιξία 

χρόνου που παρέχει η ασύγχρονη εκπαίδευση, ενεργοποιούν το σύστημα 
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αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες οντότητες  στην 

κατάλληλη για αυτούς χρονική στιγμή (elearnity, 2000). Παράλληλα όμως, η 

επικοινωνία στην ασύγχρονη εκπαίδευση συχνά πραγματοποιείται με μεγάλες 

χρονικές καθυστερήσεις, δυσχεραίνοντας τη λήψη ομαδικών αποφάσεων καθώς και 

το γρήγορο έλεγχο και την επαναπληροφόρηση των ιδεών, των αποριών και των 

προβλημάτων.   

Τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του εκπαιδευτή με 

τους εκπαιδευόμενους περιλαμβάνουν  τις  πολυμεσικές δυνατότητες,  οι οποίες 

εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία κειμένων) με αρχεία βίντεο, εικόνας 

και ήχου, αποσαφηνίζοντας ποικίλες πτυχές της εκπαιδευτικής ύλης και τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία επιτρέπουν την καθημερινή επικοινωνία μεταξύ 

διαφόρων εμπλεκόμενων οντοτήτων μέσω συζητήσεων, γενικής πληροφόρησης, 

ανακοινώσεων και υποβολής εργασιών. Άλλα επικοινωνιακά μέσα αναφέρονται, 

στους καταλόγους συνδρομητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη (ηλεκτρονική πρόσβαση σε πηγές, βάσεις δεδομένων, δημοσιεύσεις, 

κ.λ.π.) και τον διαδραστικό πίνακα ανακοινώσεων (ανάπτυξη ομαδικών συζητήσεων 

σε ασύγχρονη μορφή, η οποία υποστηρίζει την διενέργεια ερωτήσεων και την 

παροχή απαντήσεων).  

Επίσης, δύναται να αναπτυχθούν ομάδες συζητήσεων (φόρουμ) και συζητήσεις με 

νήματα (threaded discussions), στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συζητάνε για τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες των μαθημάτων και γενικότερα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Τέλος, ασκήσεις προσομοίωσης και εικονικά εργαστήρια, στα οποία οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα, σε ατομικούς ρυθμούς, να πειραματιστούν 

και να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις τους καθώς και η τεχνολογία wiki αποτελούν 

επιπλέον επικοινωνιακά μέσα της ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.    

Η ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση υλοποιείται μέσω του Διαδικτύου και της 

ασύγχρονης πρόσβασης που έχουν οι εκπαιδευόμενοι σε αυτό, με την χρήση 

συγκεκριμένου λογισμικού, την  πλατφόρμα Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής 

Εκπαίδευσης ή το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού. Η μορφή της 

πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μπορεί να αποτελείται από μία 

απλή ιστοσελίδα, όπου φιλοξενείται το εκπαιδευτικό υλικό κυρίως σε κειμενική 

μορφή, έως ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης όλων των εκπαιδευτικών λειτουργιών 

που μπορεί να αφορούν τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. 
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Η αποδοτική υιοθέτηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης απαιτεί από το 

χρησιμοποιούμενο τεχνολογικό σύστημα να υποστηρίζει συγκεκριμένες βασικές 

λειτουργίες (Μπαλαούρας,  2002; ΕΜΠ, 2009). Οι πιο σημαντικές αναφέρονται 

στην υποστήριξη του χωρισμού των χρηστών σε ομάδες έτσι ώστε η ίδια πλατφόρμα 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από ένα μαθήματα, τη δημιουργίας 

βημάτων συζήτησης (discussion forums) για την ασύγχρονη επικοινωνία των 

εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών καθώς και την ευκολία και τη φιλικότητα 

χρήσης του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα πρέπει να παρέχει στον 

εκπαιδευτή την δυνατότητα να τοποθετεί εύκολα το υλικό του μαθήματος, να το 

παρέχει σε εύκολα εκτυπώσιμη μορφή, να παρακολουθεί την πρόοδο των 

εκπαιδευόμενων και να οργανώνει άμεσα τη δημιουργία εργασιών και εξετάσεων 

και στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα να αποστέλλει τις εργασίες του και να 

αποθηκεύει το μαθησιακό υλικό τοπικά για επεξεργασία εκτός του δικτύου.  

Επίσης, το περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο 

από απλό φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) ώστε να μην απαιτείται από τους 

χρήστες η εγκατάσταση άλλου λογισμικού, παρέχοντας πρόσβαση από οποιοδήποτε 

τόπο και οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.  Τέλος, το σύστημα πρέπει να παρέχει 

την δυνατότητα προσωποποίησης  των υπηρεσιών του ανάλογα με τις 

εξειδικευμένες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε χρήστη, δημιουργώντας  

προσωπικά προφίλ εκπαιδευόμενων.    

2.7.3 Σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση  

Η σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες 

των τεχνολογιών του Διαδικτύου, επιτυγχάνει την ανάπτυξη ηλεκτρονικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο. Η διδασκαλία  της σύγχρονης 

μάθησης εμφανίζει πολλά κοινά σημεία με την παραδοσιακή, με τη διαφορά ότι οι 

εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οντότητες βρίσκονται σε μια “εικονική” αίθουσα που 

δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς. Η διεξαγωγή του μαθήματος γίνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να προσφέρει τις ίδιες ή και παραπάνω δυνατότητες με αυτές που 

παρέχονται σε μία κανονική αίθουσα.  Η διδακτική διαδικασία και η παράδοση των 

μαθημάτων δύναται να καταγραφεί σε ηλεκτρονική μορφή και να επαναληφθεί 

αργότερα αν απαιτηθεί από τους εκπαιδευόμενους ή τους εκπαιδευτές. 

Η σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί να παραχθεί αμφίδρομα ή μονόδρομα. 

Η αμφίδρομη επικοινωνία παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ της 
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κύριας «αίθουσας», στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτής και των υπόλοιπων 

«αιθουσών» που βρίσκονται οι απομακρυσμένοι εκπαιδευόμενοι. Στην περίπτωση 

της υιοθέτησης μονόδρομης επικοινωνίας, μία εικονοροή μεταδίδεται από την 

αίθουσα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι 

παρακολουθούν τη διδασκαλία από τον προσωπικό τους Η/Υ, μέσω Διαδικτύου με 

χαμηλού ρυθμού γραμμή, χωρίς τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το διδάσκοντα. 

Στα νέα συστήματα σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η μονόδρομη 

επικοινωνία λειτουργεί προσθετικά της αμφίδρομης και όχι αυτόνομα.  

Η υιοθέτηση σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης καταρρίπτει ορισμένους τοπικούς 

φραγμούς, κινητοποιεί και ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους, και ενθαρρύνει τη 

συνεργασία και την ομαδική γνώση, παρέχοντας άμεση επαναπληροφόρηση και 

υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης. Η σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 

πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο με ταυτόχρονη διάδραση μεταξύ 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, αναπτύσσοντας το πλεονέκτημα της αμεσότητας, 

του αυθορμητισμού καθώς και της αίσθησης της προσωπικής επαφής ( Αντωνίου, 

2008). Παράλληλα όμως, απαιτεί την ταυτόχρονη παρουσία του συνόλου των 

εμπλεκόμενων οντοτήτων, θέτοντας αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς και 

δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας κυρίως στην περίπτωση 

μακροχρόνιας χρήσης της (elearnity, 2000). Ως αποτέλεσμα, η αποδοτική 

λειτουργία της, απαιτεί ικανοποιητικό προγραμματισμό στην ανάπτυξη και 

διαχείριση των εικονικών συναντήσεων και διαλέξεων καθώς και στον συντονισμό 

των απαιτούμενων διαφορετικών συστημάτων.   

Η σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη χρήση ποικίλων 

επικοινωνιακών μέσων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται :   

 Οι συζητήσεις, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων  σε  “δωμάτια συζητήσεων”. Μέσω των 

συζητήσεων ανταλλάσσονται  σχόλια, απορίες, επισημάνσεις, οδηγίες, 

συμβουλές με την μορφή επώνυμων μηνυμάτων, τα οποία διαβάζει και 

στα οποία ανταποκρίνεται το σύνολο των χρηστών  

 Οι «εικονικές» αίθουσες διδασκαλίας (virtual classrooms), οι οποίες 

αποτελούν σημείο συνάντησης των εκπαιδευομένων αντίστοιχο με τις 

παραδοσιακές τάξεις.  Ουσιαστικά πρόκειται για εικονικούς χώρους, οι  

οποίοι εξομοιώνουν την παραδοσιακή αίθουσα, δίνοντας την δυνατότητα 

στα μέλη της να μοιράζονται γνώση και να δημιουργούν ομάδες κάτω από 
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την καθοδήγηση του εκπαιδευτή (Stefani et al, 2006). Η συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων καταγράφεται με κάποια μορφή παρουσιολογίου,  η 

εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται  με τη χρήση ποικίλων 

τεχνολογιών ενώ η διάδραση με τους εκπαιδευόμενους προσομοιώνεται 

με της παραδοσιακής τάξης μέσα από διασκέψεις ήχου, βίντεο και 

συζητήσεων  

 Οι εικονικές/ηλεκτρονικές διαλέξεις. Αποτελούν  μαγνητοσκοπημένες 

διαλέξεις, οι οποίες εμφανίζονται συγχρονικά με την μορφή διαφανειών 

και την χρήση της φωνής των εκπαιδευτών, παρομοιάζοντας τις 

παραδοσιακές διαλέξεις. Επίσης, μπορούν να συμπεριλάβουν 

διαδικτυακά βίντεο, τα οποία παρουσιάζονται με την μορφή τηλεοπτικών 

προγραμμάτων  ή έντυπου υλικού γραμμένου σε HTML ή σε 

προγράμματα όπως το  Macromedia Authorware, το οποίο παρουσιάζεται 

με δομημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας  κάποια μορφή αλληλεπίδρασης με 

την προσθήκη πολυμέσων, όπως φωτογραφίες και βίντεο  

 Τα εικονικά εργαστήρια (virtual laboratories), τα οποία αναπτύσσονται 

με τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης  

 Οι διασκέψεις με χρήση ήχου, εικόνα και βίντεο (Audio and Video 

Conferencing), κατά τις οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντική η επίτευξη 

ικανοποιητικής ποιότητας οπτικής και ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ 

των συμμετεχόντων έτσι ώστε να εξαλείφεται η αίσθηση της απόστασης 

και να διατηρείται το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.  Παραδείγματα 

αποτελούν τα λογισμικά Ekiga Softphone (Linux), Windows Netmeeting 

(XP), Windows Meeting Space (Vista) 

 Τα άμεσα μηνύματα (Instant Messaging), με την υιοθέτηση των οποίων 

αναπτύσσεται η δυνατότητα επικοινωνίας. Τα μηνύματα περιλαμβάνουν 

λίστα επαφών και παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση για την 

συνδεσιμότητα των χρηστών (Πρωτόκολα, MSN, Yahoo!, AIM, ICQ, 

GoogleTalk, IRC, UNIX talk, ICQ) 

 Ο διαμοιραζόμενος ασπροπίνακας - Ηλεκτρονικός ασπροπίνακας, ο 

οποίος αποτελεί τον παραδοσιακό μαυροπίνακα σε ηλεκτρονική μορφή 

(πχ SMART Board)  
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 Η κοινή χρήση εφαρμογών και προγραμμάτων (application Sharing), η 

οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτές την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού 

στους σπουδαστές (power point presentation, web browser, word 

document, κτλ). Παραδείγματα λογισμικού, rdesktop, Terminal Server 

Client (Linux), Qnext, MSN Messenger (Windows)   

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι στις εφαρμογές ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης συναντάται συχνά το φαινόμενο της ολοκλήρωσης εργαλείων 

σύγχρονης εκπαίδευσης με αντίστοιχα της ασύγχρονης. Το εκπαιδευτικό αυτό 

περιβάλλον είναι κατά κύριο λόγο ασύγχρονο, παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εμπεριέχοντας όμως τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 

προκαθορισμένων «γεγονότων ζωντανού χρόνου» με την υιοθέτηση εργαλείων 

σύγχρονης επικοινωνίας (elearnity, 2000).            

2.7.4 Συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης - Μικτό σύστημα 
εκπαίδευσης (Blended learning)  

Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους με εναλλακτικές 

καινοτομικές διδακτικές μεθόδους, οι οποίες βασίζονται στις νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών, συνίσταται το μικτό σύστημα εκπαίδευσης 

(Wright, 2000; Smith, 2001). Στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική μορφή, οι 

εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τα μαθήματα στην παραδοσιακή τάξη ενώ 

ταυτοχρόνως ενσωματώνονται σε διάφορες ηλεκτρονικές τάξεις (Αντωνίου, 2008). 

Πρόκειται ουσιαστικά, για έναν νέο όρο στην εκπαιδευτική ορολογία αλλά μια κοινή 

έννοια η οποία συναντάται στη βιβλιογραφία για δεκαετίες.  

Το μικτό σύστημα εκπαίδευσης, αποτελεί φυσική εξέλιξη της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και παρουσιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολλαπλών 

εκπαιδευτικών μέσων, εφαρμοσμένο προς ένα συγκεκριμένο οργανωσιακό 

πρόβλημα σε μια βέλτιστη μορφή. Η υιοθέτηση του μικτού εκπαιδευτικού 

συστήματος ουσιαστικά προτείνει ότι, η αποδοτικότητα της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης ενισχύεται με την ανάμειξη στρατηγικών παραδοσιακής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Η χρήση του μικτού συστήματος εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να ισορροπεί και 

να βελτιστοποιεί από άποψη κόστους και χρόνου ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. O 

συνδυασμός πολλαπλών εκπαιδευτικών μεθόδων δύναται να ανταποκριθεί 
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αποτελεσματικότερα στις συγκεκριμένες και εξειδικευμένες ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων, σε σύγκριση με την αμιγή παραδοσιακή και ηλεκτρονική μάθηση. 

Το βασικό πλεονέκτημα του μικτού συστήματος εκπαίδευσης αναφέρεται στην 

ανάπτυξη μιας συνεργατικής και δυναμικής μαθησιακής δομής, η οποία παρέχει 

σημαντική ώθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία (Marcus, 2008).  

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται συνδυάζοντας 

ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως ηλεκτρονική με παραδοσιακή διδασκαλία, 

ηλεκτρονική μάθηση με την δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένους 

εκπαιδευτές/διαχειριστές, δομημένα μαθήματα με εξομοιώσεις, εκπαίδευση πάνω 

στην εργασία με άτυπες συνεδρίες,  κ.λ.π.  

Η αποδοτική και αποτελεσματική επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων, τα οποία θα 

αποτελέσουν τη μορφή του μικτού συστήματος, αξιολογεί και λαμβάνει υπόψη της 

μια σειρά σημαντικών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά και το μέγεθος των δυνητικών εκπαιδευόμενων (συνθήκες τρόπου 

ζωής, επίπεδο ικανοτήτων, μαθησιακό στυλ, κ.λ.π.),  τα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου (θεματικό αντικείμενο, συχνότητα ανανέωσης και 

αναβάθμισης, κ.λ.π.), τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές πηγές και πηγές 

ανθρώπινου δυναμικού του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς και το 

διαθέσιμο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης και υλοποίησης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος (Bersin, 2004).  

2.8 Τεχνολογίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης βασίζεται σε σημαντικό επίπεδο στην ανάπτυξη και υποστήριξη της 

κατάλληλης υποδομής (Iahad et al, 2004;  Dafoulas & Mimirinis, 2005). Ένα 

περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πρέπει να διασφαλίζει τη σχετικότητα και 

την ποιότητα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των 

επικοινωνιακών μέσων καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση των μαθημάτων 

και του συνολικού προγράμματος.       

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

απαιτεί την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής, η οποία αναφέρεται στο  

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μέσω του οποίου θα ολοκληρωθούν τα μαθήματα, το 

δίκτυο μεταφοράς καθώς και τις υπηρεσίες επικοινωνίας. Αναφορικά με τον 
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ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τις απαιτήσεις των λογισμικών, οι βασικές 

συνιστώσες τους αναφέρονται  στους διακομιστές (servers), τους πελάτες (client) 

υπολογιστές, στην μεταξύ τους διασύνδεση (δίκτυο) και στον εξοπλισμό που θα 

συμβάλει στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας και την επεξεργασία της 

(ψηφιοποιητής βίντεο, ήχου, κονσόλες ήχου, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, κατάλληλο 

στούντιο ψηφιοποιητής εικόνων, κειμένου και slides).  

Επιπρόσθετα, σχετικά με το απαραίτητο λογισμικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

κατά τη σχεδίαση ενός περιβάλλοντος υποδοχής ενός ηλεκτρονικού μαθήματος σε 

ένα υπολογιστικό σύστημα, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται προγράμματα 

προστασίας από ιούς και απρόσκλητες προσβάσεις, πρόσθετα προγράμματα 

βελτίωσης φυλλομετρητών, πλοηγοί διαδικτύου, εφαρμογές διακομιστών, βάσεις 

δεδομένων, προγράμματα ανάπτυξης και ολοκλήρωσης μαθημάτων, καμπύλη 

μάθησης λογισμικού,  παροχείς υπηρεσιών και ταχύτητες σύνδεσης. 

Η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης βασίζεται τέλος στην υιοθέτηση 

συγκεκριμένων τεχνολογικών εργαλείων, η υλοποίηση και λειτουργία των οποίων 

απαιτεί μια υποκείμενη τεχνολογική υποδομή. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει 

διαδικτυακές και ενδοδιακτυακές συνδέσεις και πρωτόκολλα, βάσεις δεδομένων, 

εργαλεία εφαρμογών και γλώσσες ανάπτυξης (Java, Javascript, Lotus Notes, κ.λ.π.), 

εξειδικευμένα πρωτόκολλα και εργαλεία (βίντεο, Η.323, NetMeeting, κ.λ.π.) καθώς 

και άλλες εφαρμογές συστημάτων Ανθρώπινων Σχέσεων (HR) και 

Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP) (elearnity, 2000).   

2.8.1 Συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Η διαχείριση της μάθησης στην ηλεκτρονική εκπαίδευση στηρίζεται στη χρήση 

βασικών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν το Σύστημα 

Διαχείρισης Εκπαίδευσης και το Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 

(Harrison, 2004).  

Πιο συγκεκριμένα, το Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης (Learning 

Management System), διεκπεραιώνει τη διαχείριση ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επιτρέποντας τη σχεδίαση, παροχή και 

διαχείριση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων οντοτήτων 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος/οργανισμού/εταιρίας. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο 
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σύστημα δεν συμβάλλει στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου αλλά 

αποκλειστικά στη διαχείρισή του (Μπούρας, 2009).  

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου συστήματος, είναι η παρακολούθηση των 

ενεργειών και της πορείας των εκπαιδευόμενων καθόλη τη διάρκεια παραμονής και 

δραστηριοποίηση τους σε αυτό. Τα δεδομένα παρακολούθησης, τα οποία 

αναφέρονται σε ενέργειες των εκπαιδευόμενων όπως η εγγραφή, η πρόσβαση και η 

συμμετοχή σε μαθήματα, τα αποτελέσματα και οι βαθμοί εξετάσεων αξιολόγησης, η 

συμμετοχή με αποστολή δημοσιεύσεων σε ομάδες συζήτησης και η συμμετοχή σε 

ζωντανές συνομιλίες και διαλόγους μεταξύ χρηστών, είναι διαθέσιμα στους 

διαχειριστές του συστήματος και τους εκπαιδευτές του προγράμματος (Αντωνίου, 

2008).  

Με τη βοήθεια των εργαλείων παρακολούθησης και επικοινωνίας του συστήματος, 

επιδιώκεται η εκτίμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του κάθε εκπαιδευόμενου, 

η διάγνωση των εξειδικευμένων αναγκών του καθώς και η αναγνώριση ενδεχομένων 

κενών-προβλημάτων που πιθανό να εμφανίζει σε συγκεκριμένες διδακτικές 

ενότητες. Ως αποτέλεσμα, ορίζεται μία ενδεικτική πορεία εκμάθησης, η οποία 

δύναται να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για την αξιολόγηση τους, να τους 

συμβουλέψει αναφορικά με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να καλύψει τα 

προσωπικά κενά και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  

Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης, ότι τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου (LMS 2.0) αποτελούν αναβαθμισμένες εκδόσεις των παραδοσιακών 

συστημάτων, παρέχοντας νέες εξελιγμένες δυνατότητες και υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα, τα συστήματα αυτά είναι αναλογικά, άτυπα και κινητά και όχι 

αναφορικά, τυπικά και διαδικτυακά, εστιάζουν στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου 

και όχι του παρόχου, παρέχουν πρόσβαση χωρίς δόμηση και όχι δομημένη διανομή 

και διαθέτουν περιεχόμενο δημιουργημένο από τον χρήστη και όχι αποκλειστικά 

ελεγχόμενο από τον παροχεά.       

Το Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Learning Content 

Management System), παρέχει ένα συνεργατικό συγγραφικό περιβάλλον, 

συμπληρώνοντας την πλατφόρμα των συστημάτων διαχείρισης μάθησης, με 

συγγραφικά εργαλεία και διαδικασίες ροών για την σχεδίαση και την κατασκευή 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στα ηλεκτρονικά μαθήματα. Το συγκεκριμένο 

σύστημα περιλαμβάνει τα εργαλεία με τα οποία, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης των 

μαθημάτων δύναται να κατασκευάζουν “κομμάτια”, τα οποία ενσωματώνονται στα 
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ηλεκτρονικά μαθήματα από τους εκπαιδευτές, παρέχοντας την ικανότητα 

διαχείρισης των υπηρεσιών αποθήκευσης και του περιεχομένου στο αναλυτικό 

επίπεδο αντικειμένων και δεδομένων.  

Με τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος, η υλοποίηση των μαθημάτων γίνεται 

άμεσα και γρήγορα καθώς χρειάζεται μόνο σύνθεση του υλικού και όχι κατασκευή 

εκ νέου, εξοικονομώντας στους σχεδιαστές σημαντικό επίπεδο προσπάθειας και 

χρόνου (Αντωνίου, 2008). Ο βασικός στόχος του συστήματος, είναι η ανάπτυξη 

διδακτικά αποτελεσματικού μαθησιακού περιεχομένου στη σωστή χρονική στιγμή 

και στα όρια του υπάρχοντος προϋπολογισμού, γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ 

συγγραφικών εργαλείων και συστημάτων διαχείρισης μάθησης (Ismail, 2002).  

Συγκεκριμένα, η χρήση του συστήματος αυτού επιτρέπει τη δημιουργία, την 

περιγραφή, την εισαγωγή/εξαγωγή, το διαμοιρασμό και την οργάνωση του 

περιεχομένου σε ευέλικτα, με δυνατότητα παραμετροποίησης, κατηγοριοποίησης 

και αναζήτησης, αντικείμενα μάθησης. Επιτυγχάνει επίσης, την 

επαναχρησιμοποίηση και την εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο καθώς  και την 

αποθήκευση των αλληλεπιδράσεων εκπαιδευόμενων και περιεχομένου.  Τέλος το 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου δημιουργεί ποικίλους εκπαιδευτικούς πόρους 

(θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις, κ.λ.π.), εφαρμόζοντας τα πρότυπα εμφάνισης 

μαθημάτων (Ismail, 2002; Αντωνίου, 2008; Μπούρας, 2009).  

Επιπλέον, στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναφέρεται 

και το Σύστημα Σχεδιασμού Μάθησης (Learning Design System), το οποίο 

επιτρέπει τους παροχείς περιεχομένου να αναλύσουν και να σχεδιάσουν διδακτικά 

μαθησιακά προγράμματα. Το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει ικανότητες 

διαχείρισης έργου και χρησιμοποιείται για να παραχθούν θεματικές ενότητες και 

διαγράμματα ροής της ολοκληρωμένης δομής του τελικού προϊόντος, η οποία 

αποτελείται από μαθησιακά αντικείμενα του διδακτικού υλικού  (Ismail, 2002).  

Τέλος, το Σύστημα Υποστήριξης Μάθησης (learning support system) 

αποτελεί ένα διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης διδακτικών και μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, παρέχοντας εργαλεία διαχείρισης και υποστήριξης των 

δραστηριοτήτων των εκπαιδευόμενων και εργαλεία σχεδιασμού εκπαιδευτικού 

υλικού από τους εκπαιδευτές. Το σύστημα  αυτό χρησιμοποιεί πρωτόκολλα 

προτύπων, επιδιώκοντας την πρόσβαση των χρηστών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

και το χρονοδιάγραμμα σπουδών καθώς και σε μια ομάδα επικοινωνιακών 

εργαλείων (Ismail, 2002).  



 

Κεφάλαιο 2ο – Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 54 

2.8.2 Περιβάλλοντα Παράδοσης Μάθησης - Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης  

Ένα βασικό τμήμα της τεχνολογικής υποδομής των εφαρμογών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, αποτελεί το περιβάλλον παράδοσης μάθησης/πλατφόρμα μέσω του 

οποίου πραγματοποιείται  ουσιαστικά η εκπαιδευτική διαδικασία, συνδυάζοντας, 

ενοποιώντας και ολοκληρώνοντας με σαφήνεια το περιεχόμενο, τη διδασκαλία, τη 

συνεργασία, την υποστήριξη και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (elearnity, 

2000).  Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου περιβάλλοντος επιτρέπει στους χρήστες – 

εκπαιδευόμενους την προσπέλαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη διεξαγωγή 

συζητήσεων, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες 

οντότητες, την υποβολή εργασιών καθώς και τη διεξαγωγή εξετάσεων.  

Γενικότερα, η έννοια της πλατφόρμας περιλαμβάνει το ηλεκτρομηχανολογικό μέρος 

και το λογισμικό τα οποία δημιουργούν τα θεμέλια ενός ηλεκτρονικού συστήματος 

(METI, 2006). Πιο συγκεκριμένα, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

αποτελούν μαθησιακές υποδομές ελεγχόμενες από λογισμικό, οι οποίες επιδιώκουν 

την αναπαραγωγή της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την χρήση ενός 

υπολογιστή στο διαδίκτυο και την βοήθεια ενός περιηγητή  (Marcus, 2008).  

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ουσιαστικά αποτελούν ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο διαδικτυακών τεχνολογιών, με το οποίο ο εκπαιδευτής 

μπορεί να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν πρόσβαση μέσω εφαρμογής του φυλλομετρητή ιστού. Οι συγκεκριμένες 

πλατφόρμες εγκαθίσταται στο διαδίκτυο (ή σε ένα ενδοδίκτυο), χρησιμοποιώντας 

έναν πλοηγό διαδικτύου για την προσπέλαση τους.  Ως βασική λειτουργία τους 

θεωρείται, η πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στις διαδικασίες εγγραφής σε 

μαθήματα, υποστήριξης των εκπαιδευτικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων 

καθώς και αξιολόγησης και πιστοποίησης των σπουδών τους.  

Συγκεκριμένα, οι βασικές λειτουργίες μιας  πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

αναφέρονται στη:    

 Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τη μαθησιακή πορεία και την 

γενικότερη εικόνα και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες δημιουργούν προσωπικούς φακέλους 

εκπαιδευομένων, οι οποίοι δύναται να συντελέσουν στην καλύτερη 

αλληλεπίδραση του κάθε εκπαιδευόμενου με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες 
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οντότητες και το σύστημα/πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

γενικότερα 

 Αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου μέσω ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής, συμπλήρωσης κενού και επιλογής σωστών προτάσεων καθώς 

και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

γενικότερα. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές αξιολογούν την πορεία των εκπαιδευόμενων 

μέσω εργασιών και εξετάσεων, παρέχοντας τους  την κατάλληλη και 

απαραίτητη επαναπληροφόρηση     

 Δημιουργία και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού προς τους εκπαιδευτές, 

ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση,  η προσαρμογή σύμφωνα με τις 

εξειδικευμένες ανάγκες της εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και η 

επαναχρησιμοποίηση του από διαφορετικούς χρήστες/εκπαιδευτές 

 Διεξαγωγή αναζητήσεων συγκεκριμένων ενοτήτων μαθησιακού υλικού, 

από το σύνολο του εκπαιδευτικού περιεχόμενου που διαχειρίζεται η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι συζητήσεις 

μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών καθώς και οι εργασίες 

των εκπαιδευομένων 

 Διαχείριση περιεχομένου, όπως διαχείριση των χρηστών, διαχείριση των 

δημιουργούμενων αρχείων (όπως είναι οι εργασίες των εκπαιδευομένων), 

αλλά και των αρχείων που περιέχουν το εκπαιδευτικό υλικό 

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης διακρίνονται σε ανοικτού κώδικα και σε 

κλειστού κώδικα/εμπορικές. Οι πλατφόρμες ανοικτού κώδικα αναπτύσσονται από 

τη διεθνή κοινότητα ανοικτού κώδικα,   παρέχονται στις ενδιαφερόμενες οντότητες 

δωρεάν (στο πλαίσιο σχετικής άδειας χρήσης), προσαρμόζονται και επεκτείνονται 

σύμφωνα με τις ανάγκες  κάθε εφαρμογής (είναι διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας), 

διαθέτουν φιλική διαδικτυακή ομάδα στήριξης και παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο 

στους εκάστοτε διαχειριστές τους. Γνωστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανοικτού 

κώδικα που διατίθενται ελεύθερες προς χρήση, είναι οι ATutor, Claroline, ClassWeb, 

Ilias,  Manhattan, Moodle, Dokeos , Sakai, LON-CAPA Open USS και η openClass 

(αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη των 

Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). 

http://www.dokeos.com/�
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Οι εμπορικές-κλειστού κώδικα πλατφόρμες, παράγονται από εταιρείες ανάπτυξης 

λογισμικού και διατίθενται έναντι υψηλού χρηματικού αντιτίμου. Οι συγκεκριμένες 

πλατφόρμες διαθέτουν ποικίλες λειτουργίες, (περισσότερες από τις ανοικτού 

κώδικα), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εικονοδιάσκεψη πολλών σημείων, ο 

ολοκληρωμένος αμφίδρομος ήχος και ο διαμοιρασμός εφαρμογών, χωρίς όμως να 

παρέχεται στους διαχειριστές η δυνατότητα προσαρμογής σε συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι πιο γνωστές εμπορικές πλατφόρμες είναι οι WebCT 

Blackboard, TopClass , The Learning Manager, Virtual Learning Environments και 

E-College.  

2.9 Εκπαιδευτικά πρότυπα   

Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη ζήτηση ευέλικτων μορφών 

μάθησης δημιουργεί την ανάγκη για ανάπτυξη αποδοτικών και προσαρμόσιμων 

μεθόδων παράδοσης μαθημάτων, εκμεταλλευόμενα τις νέες τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών  και σεβόμενα απόλυτα τα παιδαγωγικά πρότυπα 

(Leacock, 2005). Η ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απαιτεί προγραμματισμένη και σχεδιασμένη υλοποίηση, 

καθώς και συνεχιζόμενη αξιολόγηση και επαναπληροφόρηση, διαδικασίες οι οποίες 

διασφαλίζονται με  την ανάπτυξη προτύπων για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο  και  

τη δημιουργία σχεδίων για αξιόπιστη τεχνολογική υποδομή (Fry, 2001; Sun 

Microsystems, 2002).      

Καθώς λοιπόν, η αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται, η ανάπτυξη 

προτύπων για την δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου γίνεται πιο πολύπλοκη 

και διευρυμένη. Η κατανόηση και η αποδοχή των προτύπων αποτελεί για τις 

εμπλεκόμενες οντότητες απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς δραστηριοποίηση τους. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες παρέχονται από τα πρότυπα, δημιουργούν την 

υποδομή ενός έργου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, παρέχοντας σταθερή απεικόνιση 

και επικοινωνία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη, την παράδοση και τη διατήρηση των σταδίων του (Macromedia, 2009).  

Ως πρότυπα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ορίζονται τα μέσα παροχής ευέλικτου 

περιεχομένου και αποδοτικών λύσεων υποδομής. Ο βασικός στόχος τους είναι η 

ανάπτυξη συνεκτικών μεθόδων για το «πακετάρισμα» του μαθησιακού 

περιεχομένου και των πηγών για τους εκπαιδευόμενους και τους υπεύθυνους 

ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Singl & Reed, 2002). 
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Παράλληλα, η υιοθέτηση προτύπων επιτυγχάνει την παροχή δομών δεδομένων και 

πρωτόκολλων επικοινωνίας για αντικείμενα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και 

συστήματα ροών εργασίας (Ellis,2005).   

Γενικότερα, η διαδικασία της προτυποποίησης στην ηλεκτρονική εκπαίδευση 

αναφέρεται στον καθορισμό προτύπων για την ενθάρρυνση διεθνούς αναγνώρισης 

και διανομής μεταξύ ανταγωνιστικών κατασκευαστών λογισμικού. Η επίτευξη 

συμφωνίας στην ανάπτυξη προτύπων αναφορικά με τη γλώσσα και τα συστατικά 

στοιχεία του σχεδιασμού λογισμικού, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 

συστημάτων και εφαρμογών, επιτρέποντας  στους κατασκευαστές λογισμικού και 

τους εκπαιδευτικούς να διασυνδέσουν περιεχόμενο και εργαλεία από διαφορετικούς 

πωλητές (Huffaker, 2003). 

Η διαδικασία ανάπτυξης προτύπων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει 

τέσσερα βασικά στάδια, τα οποία αναφέρονται στην  (Ellis,2005): 

1. Έρευνα και ανάπτυξη για την αναγνώριση πιθανών λύσεων   

2. Ανάπτυξη προδιαγραφών. Όταν μια προκαταρτική λύση εμφανίζει να έχει 

πλεονεκτήματα, τεκμηριώνεται μια λεπτομερής γραμμένη προδιαγραφή ώστε 

να επιτρέπεται η υλοποίηση και η κωδικοποίηση της. Η προδιαγραφή αποτελεί 

λεπτομερή και ακριβή δήλωση των λειτουργικών απαιτήσεων και πληροφοριών 

για κάτι που πρέπει να χτιστεί, να εγκατασταθεί ή να κατασκευαστεί. Στη φάση 

αυτή ποικίλοι οργανισμοί  συνεργάζονται  για την ανάπτυξη αρχικών 

προδιαγραφών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Παραδείγματα σημαντικών 

συνεργασιών αναφέρονται το IMS Global Learning Consortium, το GEN/ISSS 

Workshop on Learning Tecnhology, το HR-XML Consortium και το CLEO 

(IBM, Microsoft, Cisco, NetG, click2learn) (Sun Microsystems, 2002)       

3. Πιλοτική δοκιμή των προδιαγραφών, επιδιώκοντας τον εντοπισμό 

προβλημάτων, ατελειών, απωλειών, κ.λ.π. Η αποτελεσματικότητα και η 

χρηστικότητα των προδιαγραφών ελέγχεται και αναπτύσσονται testbeds για 

την τεκμηρίωση συμφωνίας με τις προδιαγραφές. Επίσης, αναπτύσσονται 

διδακτικά μοντέλα ελέγχου των τρόπων που διαφορετικές προδιαγραφές και 

πρότυπα συνεργάζονται για την υποστήριξη ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης ((Sun Microsystems, 2002). Οι σημαντικότεροι οργανισμοί που 

αναπτύσσουν ανάλογα μοντέλα είναι οι ADL/SCORM, ALIC και EdNA         
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4. Πιστοποίηση και απόκτηση διεθνούς επιπέδου προτύπου. Οι δοκιμασμένες 

προδιαγραφές αξιολογούνται από διαπιστευμένους οργανισμούς 

προτυποποίησης και στην συνέχεια γίνονται ευρέως εφαρμόσιμες, μέσα από 

μια ανοικτή και ομόφωνη διαδικασία για την παραγωγή ενός προσχεδίου το 

οποίο τίθεται σε τυπική ψηφοφορία. Αν εγκριθεί, λαμβάνει αναγνωρισμένη 

πιστοποίηση από τον διαπιστευμένο οργανισμό και γίνεται προσβάσιμο σε 

όλους μέσα από αυτόν. Οι οργανισμοί που αναπτύσσουν διαπιστευμένα 

πρότυπα είναι οι Learning Technology Standards Committee (IEEE) Joint 

Technology Committee Subcommittee on Standards for Learning και Education 

and Technology  (ISO/IEC)  (Sun Microsystems, 2002)             

Μετά τη δημιουργία τους, τα πρότυπα διακρίν0νται ανάλογα με το επίπεδο 

εφαρμογής στο οποίο λειτουργούν, τους τομείς εφαρμογής τους και τον τύπο 

λειτουργίας τους στα εκ των πραγμάτων (de facto), στα οποία οι προδιαγραφές 

έχουν ευρέως υιοθετηθεί ακόμη και πριν την τυπική προτυποποίηση τους και τα  

τυπικά (formal) πρότυπα (Singl & Reed, 2002). 

 Οι βασικοί τομείς κατευθυντήριων οδηγιών που καλύπτει η ανάπτυξη των 

προτύπων αναφέρονται, στην περιοχή της Διεπαφής επικοινωνίας (communication 

interface), των μετα-δεδομένων (meta-data), των πακέτων δεδομένων (packaging) 

και του προφίλ των εκπαιδευόμενων (Sun Microsystems, 2002; Macromedia,  

2009).  

Ο πρώτος τομέας προτύπων αναφέρεται στα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τα 

μοντέλα δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν το μαθησιακό περιεχόμενο να 

επικοινωνήσει με το σύστημα που το παράγει. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του 

περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης, δημιουργεί την ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ 

των δεδομένων του εκπαιδευόμενου και της προηγούμενης πληροφόρησης για την 

δραστηριοποίηση του περιεχομένου (Sun Microsystems, 2002). Τα πρότυπα του 

συγκεκριμένου τομέα περιλαμβάνουν τις μεθόδους μετατροπής των πηγών μάθησης 

σε δυναμικές πληροφορίες και αναπτύσσονται από τους οργανισμούς ADL και 

AICC. Το πιο γνωστό πρωτόκολλα επικοινωνίας, για τις οντότητες που αναπτύσσουν 

περιεχόμενο, είναι το AICC HACP, το οποίο περιγράφει μια ομάδα καταγραφής 

δεδομένων αναφορικά με την απόδοση των εκπαιδευόμενων ενώ για τους πωλητές 

συστημάτων διαχείρισης μάθησης (LMS), είναι το «API communication».   

Το πρωτόκολλο μετα-δεδομένων, παρέχει πρότυπα για την αποθήκευση δεδομένων 

του συνόλου των πηγών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το μαθησιακό περιεχόμενο και 
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οι παροχές του καταλόγου πρέπει να χαρακτηρίζονται με σταθερούς τρόπους για να 

υποστηρίζουν την εύρεση, την αποθήκευση, την αναζήτηση και την ανάκτηση 

μαθησιακών αντικειμένων με ποικίλα εργαλεία δια μέσου πολλαπλών πηγών 

πληροφοριών (Sun Microsystems, 2002). Το πιο γνωστό πρότυπο σε αυτήν την 

κατηγορία είναι το LOM (Learning Object Metadata), παρεχόμενο από τον 

οργανισμό IEEE.  

Ο τομέας των πακέτων δεδομένων αναφέρεται στην συγκέντρωση και την 

περιγραφή των πηγών ενός μαθήματος. Ο βασικός στόχος των προτύπων αυτών, 

είναι να καταστεί δυνατή η μεταφορά μαθημάτων και περιεχομένου μεταξύ 

ποικίλων μαθησιακών συστημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το 

μαθησιακό περιεχόμενο δύναται να δημιουργηθεί με την χρήση ενός συγκεκριμένου 

εργαλείου, να τροποποιηθεί από κάποιο άλλο, να αποθηκευτεί σε μια αποθήκη ενός 

παρόχου και να χρησιμοποιηθεί από το περιβάλλον παράδοσης άλλου παρόχου (Sun 

Microsystems, 2002). Οι σημαντικότερες οδηγίες του τομέα αυτού είναι το 

πρωτόκολλο AICC Course Structure File, το οποίο παρέχει αναβαθμισμένες 

δυνατότητες απεικόνισης προϋποθέσεων μαθημάτων και το πρότυπο  IMS Content 

Packaging Specification, το οποίο περιγράφει ένα αρχείο XML με τρείς κατηγορίες, 

μετα-δεδομένα, πίνακα περιεχομένων και πηγές.   

Ο τομέας των προτύπων αναφορικά με το προφίλ των εκπαιδευόμενων, επιτρέπει τα 

συστατικά στοιχεία διαφορετικών συστημάτων να μοιράζονται πληροφορίες για 

αυτούς. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, 

πλάνα μάθησης, μαθησιακή ιστορία, απαιτήσεις προσβασιμότητας, πτυχία και 

πιστοποιητικά σπουδών, αξιολόγηση ικανοτήτων και γνώσεων καθώς και επίπεδο 

συμμετοχής τους στην τρέχουσα μαθησιακή κατάσταση. Επιπρόσθετα, αναφέρονται 

πρότυπα που σχετίζονται με πληροφορίες για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων, τα 

οποία επιτρέπουν στα συστατικά στοιχεία της παράδοσης και διαχείρισης μάθησης 

να γνωρίζουν τις πιο κατάλληλες προσφορές για κάθε εκπαιδευόμενο καθώς και να 

παρέχουν πληροφόρηση για τους συμμετέχοντες στο περιβάλλον εκπαίδευσης (Sun 

Microsystems, 2002).  

Η υιοθέτηση  προτύπων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επιτρέπει την συνεργασία 

μεταξύ συστημάτων διαχείρισης μαθησιακού υλικού, την επαναχρησιμοποίηση, την 

βελτίωση, την ενημέρωση καθώς και την εύκολη αναζήτηση του μαθησιακού υλικού 

(ΕΜΠ, 2009). Επίσης, τα συγκεκριμένα πρότυπα παρέχουν ευκαιρίες για την 

κατασκευή ατομικών μοντέλων μάθησης, ικανοποιώντας διαφορετικές ανάγκες και 
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στυλ μάθησης, διευκολύνουν την διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή, 

προστατεύουν τις επενδύσεις σε περιεχόμενο, επιδιώκοντας γενικότερα την 

επίτευξη ικανοποιητικής ποιότητας και πληρότητας του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου (Μπούρας, 2009). 

Η παραπάνω περιγραφή των τομέων προτύπων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης οδηγεί 

στον προσδιορισμό των σημαντικότερων από αυτών που έχουν αναπτυχθεί και 

εφαρμοστεί και τα οποία αναλύονται παρακάτω:  

 SCORM (Shareable Content Object Reference Model). Αναπτύχθηκε από 

τον οργανισμό  ADL (Advanced Distributed Learning). Ο βασικός στόχος 

του είναι η συνένωση των υπολοίπων προτύπων και περιλαμβάνει 

στοιχεία από τις κατευθυντήριες οδηγίες των οργανισμών IEEE, AICC και 

IMS  

 CMI (Computer Management Instruction). Αναπτύχθηκε από τον 

οργανισμό AICC (Aviation Industry CBT Committee). Σκοπός του, είναι η 

παροχή οδηγιών για την δημιουργία περιεχομένου το οποίο θα 

επικοινωνεί με την βάση του CMI και του συστήματος διαχείρισης 

μάθησης (LMS). Παρέχει υποδείξεις αναφορικά με λειτουργικά 

συστήματα, σταθμούς παράδοσης μαθημάτων, περιφερειακές συσκευές 

εκπαίδευσης, ψηφιακό ήχο, πρότυπα εικόνων και ανταλλαγή μαθημάτων 

 LOM (Learning Object Metadata). Αναπτύχθηκε από τον οργανισμό IEEE 

LTSC (Insitute for Electrical and Electronic Engineers Learning 

Technology Standards Committee). Αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο 

πρότυπο του τομέα τεχνολογίας μάθησης, ορίζοντας ομάδες στοιχείων οι 

οποίες περιγράφουν μαθησιακές πηγές      

 ARIADNE. Αποτελεί υπόδειξη για μεταδεδομένα που βασίζονται στο 

LOM,  ως αποτέλεσμα των Ευρωπαϊκών έργων Έρευνας & Ανάπτυξης, 

ARIADNE I & II. 

 Metadata standard. Αναπτύχθηκε από τον οργανισμό Dublin Core 

Metadata initiative. Αποτελεί Εθνικό πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών, 

το οποίο συνυπάρχει με άλλα πρότυπα για μεταδεδομένα,  

διευκολύνοντας την ανακάλυψη ηλεκτρονικών πόρων 
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 CEN/ISSS WS/LT. Ασχολείται με την ανάπτυξη υποδείξεων αναφορικά 

με την διεθνοποίηση του LOM, τις εκδόσεις εναλλακτικών γλωσσών, την 

υποστήριξη πολυγλωσσίας, τις γλώσσες εκπαιδευτικής μοντελοποίησης, 

τις αποθήκες ταξινομήσεων/Λεξικών για Ευρωπαϊκή κοινωνία μάθησης 

καθώς και τους όρους αναφορικά με πνευματικά δικαιώματα για χρήση 

σε εκπαιδευτικές εφαρμογές   

 ISO/IEC/JTC1/SC36. Αποτελεί σύμπραξη μεταξύ των οργανισμών SC36 

(υπο-οργανισμός του ISO, International Standards Organization), IEC 

(International Electro-Technical Committee) και JTC1 (Joint Technical 

Committee on Informational Technology).   Τα βασικότερα έργα του 

αναφέρονται σε λεξιλόγιο, συνεργατικούς χώρους εργασίας, σχήμα 

αλληλεπίδρασης μαθητή με μαθητή, Agent/Agent επικοινωνία, κ.λ.π. 

 IMS Meta-data, IMS Content Packaging, IMS QTI (Question and Test 

Interchange), LRN (content packaging specification), IMS Simple 

Sequencing specification, QTI. Αναπτύχθηκαν από τον οργανισμό IMS 

Global Consortium και αποτελούν οδηγίες βασιζόμενες στην XML, οι 

οποίες παρέχουν την δομή για την απεικόνιση των δεδομένων που 

αφορούν δεδομένα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Για τη δημιουργία των παραπάνω προτύπων και γενικότερα των προδιαγραφών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δραστηριοποιείται και συνεργάζεται ένας ευρύς αριθμός 

οργανισμών, αναπτύσσοντας ποικίλες δραστηριότητες και λαμβάνοντας διάφορες 

αρμοδιότητες. Ο παρακάτω πίνακας  (πίνακας 2.10) προσδιορίζει τους 

σημαντικότερους οργανισμούς στην αγορά των προτύπων και περιγράφει τις 

βασικές τους δραστηριότητες.            

 

IMS Global Consortium 
(www.imsproject.org) 

Παράγει προδιαγραφές, προσφέρει 
υποστήριξη, δημιουργεί προγράμματα 
συμμόρφωσης και πιλοτικής εφαρμογής   

ADL (Advanced Distributed Learning 
Initiative) (www.adlnet.org) 

Συγγράφει, επικυρώνει, προωθεί και 
χρηματοδοτεί την ανάπτυξη προδιαγραφών 
και  προτύπων από άλλες πηγές      

SIF (Schools Interoperability 
Framework) (www.siia.net/sif/about.html) 

Παράγει προδιαγραφές ως ανοικτή  
βιομηχανία προτύπων  
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IEEE (Learning Tecnhlogy Standards 
Committee) (www.ieee.org) 

Παράγει διαπιστευμένα πρότυπα   

AICC (Aviation Industry CBT 
Committee) (www.aicc.org) 

Παράγει προδιαγραφές. Έχει υλοποιήσει 
ένα πρόγραμμα πιστοποίησης και έχει 
μεταφέρει την δουλειά του στους 
οργανσιμούς ADL & IEEE   

WSLT CEN/ISSS Workshop on learning 
Technology (www.imsproject.org) 

Επικυρώνει, τροποποιεί και διαχέει 
προδιαγραφές για τον Ευρωπαϊκό χώρο  

ALIC (Advanced Learning Infrastructure 
Consortium) (www.alic.gr.jp/eng/index.htm) 

Επικυρώνει και συγγράφει προδιαγραφές 
από άλλες πηγές και παράγει κάποιες. 
Τμήμα του σκοπού του είναι η προώθηση 
τους    

ARIADNE (Alliance of Remote 
Instructional and  Distribution 
Networks For Europe) (www.ariadne-eu-
org) 

Παράγει προδιαγραφές και 
εργαλεία/υπηρεσίες βασιζόμενα σε αυτές   

EdNA (Education Network Australia) 
(www.edna.edu.au) 

Επικυρώνει έγγραφα και διαδίδει 
προδιαγραφές  και πρότυπα σαν δωρεάν 
υπηρεσίας στους Αυστραλούς εκπαιδευτές      

PROMETEUS (Promoting Multimedia 
Access to Education  And training in 
European Society) (www.prometeus.org) 

Παρέχει σχόλια για προδιαγραφές και 
πρότυπα καθώς και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες δικτύωσης    

Πίνακας 2.10 Οργανισμοί ανάπτυξης προτύπων   

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των προτύπων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι παρόλο που η συνεχής ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εξελίξεων 

αυξάνει τη χρήση των προτύπων, η συνειδητοποίηση και κινητοποίηση της 

εκπαιδευτικής αγοράς αποτελεί ακόμη παράγοντα προβληματισμού. Η επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας στα συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί δύσκολο 

στόχο. Η πραγμάτωση των στόχων αυτών και η ενεργοποίηση των αγοραστών 

λογισμικού, αναφορικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης των προτύπων, θα 

ενθαρρύνει τους κατασκευαστές και  πωλητές να συμμορφωθούν και να 

προωθήσουν τις πρακτικές των προτύπων (Huffaker, 2003). 
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Kεφάλαιο 3ο  

Μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ 
συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

3.1 Μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ συστημάτων 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του σύγχρονου, δυναμικού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, απαιτεί από τα κρατικά και ιδιωτικά ιδρύματα/οργανισμούς να 

ενσωματώσουν τις καινοτόμες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στις 

υπάρχουσες δομές και δραστηριότητες της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας, 

επιδιώκοντας τη βελτίωση και τη διεύρυνση των παρεχόμενων διδακτικών, 

υποστηρικτικών, συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασιζόμενα στις σύγχρονες, ηλεκτρονικές 

τεχνολογίες αποτελεί το βασικό μέσο εδραίωσης εικονικής παρουσίας των 

ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων, η οποία θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων 

εκπαιδευτικών διαδικασιών, ενισχύοντας την εικόνα τους στο σύγχρονο, καινοτόμο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Ανταποκρινόμενα στις παραπάνω προκλήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δέχονται 

σημαντικές πιέσεις να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές εφαρμογές 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται από 

αποτελεσματικά προγράμματα σπουδών, υποστηριζόμενα από τις κατάλληλες 

διδακτικές μορφές, τα αποτελεσματικότερα εκπαιδευτικά μοντέλα, τις 
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αποδοτικότερες πολιτικές προϊόντος, τιμών, διανομής και προώθησης, την 

απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και γενικότερα την αποδοτικότερη αξιοποίηση 

των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πηγών και πηγών ανθρώπινου δυναμικού 

(Marcus, 2008). Γενικότερα, ένα συνεκτικό υπόδειγμα σχεδιασμού, υλοποίησης και 

διαχείρισης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απαιτεί τον προσδιορισμό και 

την ισορροπία μεταξύ ποικίλων βασικών παραγόντων, που άπτονται παιδαγωγικών, 

διδακτικών, τεχνολογικών και διοικητικών ζητημάτων (Welle-Strand & Thune, 

2003). 

Στα πλαίσια αυτά, η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ, η 

οποία θα συμπεριλάβει το σύνολο των βασικών παραγόντων και των διαστάσεων 

υλοποίησης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης συμβάλλει καθοριστικά στη 

βιωσιμότητα και την επιτυχή δραστηριοποίηση τους στο σύγχρονο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον.  Σύμφωνα με τους Gerhard & Mayr (2002), η ανάπτυξη ολοκληρωμένης 

στρατηγικής μάρκετινγκ θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχή και αποδοτική 

υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας την ενδυνάμωση της 

εικόνας του εμπλεκόμενου ιδρύματος και τη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος σε 

μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη αγορά. Η επιτυχημένη στρατηγική 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και υλοποίηση, θέτοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκτίμηση και αξιολόγηση του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος, στον προσδιορισμό των βασικών στόχων, στην ανάλυση των 

ανταγωνιστικών στρατηγικών  και στη σκιαγράφηση της αγοράς στόχου (Evans & 

Haase, 2001; Gordon et al, 2003). 

Σύμφωνα με τους Nagle & Golden (2008), στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται 

έλλειψη ολοκληρωμένων θεωριών κα επιχειρηματικών μοντέλων, ικανών να 

εξασφαλίζουν την αποτελεσματική ανάπτυξη και γενικότερα την οικονομική 

βιωσιμότητα των εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, η τρέχουσες 

εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποδεικνύουν 

την αδυναμία τους να ενσωματώσουν το σύνολο των διαστάσεων (παιδαγωγικών, 

τεχνολογικών, διοικητικών, διδακτικών) στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης 

στρατηγικής μάρκετινγκ. Ένας ευρύς αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

αναπτύσσει εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, που στηρίζονται αποκλειστικά 

στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αποδίδοντας ελάχιστη σημασία στη 

διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευόμενων, την ανάλυση των ανταγωνιστικών 

στρατηγικών καθώς και στον προσδιορισμό των διαθέσιμων ικανοτήτων, πηγών και 

στόχων τους.  
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Ως αποτέλεσμα, η αναγκαιότητα ανάπτυξης ερευνητικών προσπαθειών αναφορικά 

με το σχεδιασμό ολοκληρωμένων μοντέλων και πλαισίων για τον αποδοτικό και 

επιτυχή προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης κρίνεται σημαντική και επιβεβλημένη.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους, η παρούσα διατριβή επιχειρεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού μάρκετινγκ, προτείνοντας ένα εννοιολογικό πλαίσιο κριτηρίων 

ανάλυσης αγοράς και αγοράς στόχου της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 

το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στην καταγραφή και την ταξινόμηση των 

βιβλιογραφικών πηγών που άπτονται της έννοιας και των διαστάσεων της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη διαδικασία  

σχεδιασμού μάρκετινγκ. Βασική επιδίωξη είναι η  ανάπτυξη ενός θεωρητικού 

πλαισίου κατευθυντήριων, εναλλακτικών επιλογών στρατηγικής ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης που δύναται να χρησιμοποιήσουν τα ιδρύματα-παροχείς ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (1ος ερευνητικός άξονας). Στηριζόμενο στην πληροφόρηση που 

παρέχεται από το παραπάνω πλαίσιο, το μοντέλο αναλύει και προτείνει κριτήρια τα 

οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της αγοράς και της αγοράς στόχου των 

εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Τα συγκεκριμένα εννοιολογικά πλαίσια 

επιδιώκουν την πλήρη εξέταση και κατανόηση της στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία 

ακολουθείται από τους συμμετέχοντες  στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

(2ος ερευνητικός άξονας) καθώς και των αντιλήψεων και στάσεων της αγοράς 

στόχου αναφορικά με τις βασικές παραμέτρους των συστημάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (3ος ερευνητικός άξονας).  

Η εφαρμογή των προτεινόμενων εννοιολογικών πλαισίων ερευνάται εμπειρικά με 

την διεξαγωγή δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας σε συγκεκριμένα θεματικά 

αντικείμενα, τα αποτελέσματα της οποίας δύναται να τροποποιήσουν τις 

ερευνητικές διαστάσεις τους. Η επαναπληροφόρηση αυτή και η δυνατότητα 

μεταβολής των κριτηρίων των προτεινόμενων εννοιολογικών πλαισίων σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ανάγκες, συνθήκες και πηγές πληροφόρησης των συγκεκριμένων 

εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι οποίες δύναται να τροποποιούνται και να 

εξελλίσονται διαχρονικά, προσδίδει προσαρμοστικότητα και δυναμικότητα στο 

προτεινόμενο μοντέλο.  

Τα παραπάνω προτεινόμενα πλαίσια λειτουργούν ως απαραίτητες διαδικασίες για 

την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ των συστημάτων ηλεκτρονικής 
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εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας την ενσωμάτωση του συνόλου των διαστάσεων, οι 

οποίες επηρεάζουν και επιδρούν στην ανάπτυξη ενός αποδοτικού και 

αποτελεσματικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (σχήμα 3.1). 

 

θεωρητικό πλαίσιο κατευθυντήριων, εναλλακτικών επιλογών στρατηγικής ΗΕ
χρήση του σχεδιασμού μάρκετινγκ ως εργαλείου για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των

βιβλιογραφικών πηγών που άπτονται του συνόλου των διαστάσεων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Εμπειρική έρευνα

Σχεδιασμός μάρκετινγκ συγκεκριμένης δραστηριότητας ΗΕ

Εννοιολογικό Πλαίσιο Κριτηρίων Ανάλυσης
Αντιλήψεων Αγοράς Στόχου ΗΕ

Εννοιολογικό Πλαίσιο Κριτηρίων
Ανάλυσης Αγοράς ΗΕ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Στάση Απέναντι στην ΗΕ

Αντιλήψεις σε σχέση με
παραμέτρους ΗΕ

Προφίλ Παρόχου

Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικά
Εκπαιδευόμενων

Στοιχεία Μίγματος
Μάρκετινγκ

 
Σχήμα 3.1 e-Learning Marketing Criteria Analysis (eLMarCAnalysis)  

3.2 1ος ερευνητικός άξονας - θεωρητικό πλαίσιο κατευθυντήριων, 
εναλλακτικών επιλογών στρατηγικής ΗΕ 

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που 

δύναται να αναπτύξει συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναφέρεται στην 

ανάλυση της παρούσας θέσης του στη συνολική αγορά, τον προσδιορισμό των 

επιδιωκόμενων στόχων του, τον καθορισμό των στρατηγικών και των τακτικών 

μάρκετινγκ, θέτοντας τις βάσεις για την ενίσχυση της θέσης των εμπλεκόμενων 

οντοτήτων στη αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Το προτεινόμενο θεωρητικό πλαίσιο λαμβάνει υπόψη του τους βασικούς άξονες της 

διαδικασίας σχεδιασμού μάρκετινγκ για την κατηγοριοποίηση των βιβλιογραφικών 

πηγών, οι οποίες αναφέρονται στην έννοια, τις βασικές λειτουργίες, τα τεχνολογικά 
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συστήματα, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, τις ανταγωνιστικές στρατηγικές 

και τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών-εκπαιδευόμενων των συστημάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.        

Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, οι οποίοι 

λαμβάνονται υπόψη για τη ανάπτυξη του προτεινόμενου θεωρητικού πλαισίου, 

αναφέρονται στις διαστάσεις της ανάλυσης SWOT, στα χαρακτηριστικά της 

ανάλυσης ανταγωνιστικών στρατηγικών, στον καθορισμό των στόχων και των 

στρατηγικών εισόδου κα δραστηριοποίησης στην  αγορά, στην ανάλυση της αγοράς 

στόχου και στις διαστάσεις των πολιτικών μείγματος μάρκετινγκ (προϊόντος, 

διανομής, τιμής και προώθησης).  

3.2.1 Διαστάσεις SWOT ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης  

Η στρατηγική ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει 

αρχικά την ανάλυση της παρούσας κατάστασης, η οποία συμβάλλει σημαντικά στον 

καθορισμό των επιδιωκόμενων επιχειρηματικών στόχων και των εξειδικευμένων 

αναγκών και απαιτήσεων, επιτυγχάνοντας την ετοιμότητα των εμπλεκόμενων 

οντοτήτων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (Baruque et all, 2007). 

Σύμφωνα με τον Nisar (2002), η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

συνεπάγεται σημαντική επένδυση χρόνου και επαρκή επίπεδο  υποδομής, 

απαιτώντας τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης και λεπτομερούς ανάλυσης αγοράς, 

αναγκών, περιβαλλοντολογικών απαιτήσεων και ωφελιμότητας.  Η ανάπτυξη και η 

υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποκλειστικά βάσει των 

τεχνολογικών, παιδαγωγικών  η/και διοικητικών δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών 

παρόχων δεν αποτελεί στρατηγικά ορθολογική επιλογή και δεν συνιστά την έλλειψη 

επαρκούς ανάλυσης αγοράς (Ennew & Fernandez-Young, 2006).               

Η επιτυχής δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βασίζεται σε 

σημαντικό βαθμό στην ικανότητα ανταπόκρισης τους στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο 

και τεχνολογικά ωθούμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον. (Folorunso et al, 2006).  Η 

εναρμόνιση των παρόχων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση της 

προσέλκυσης πελατών/εκπαιδευμένων και της γενικότερης επιτυχούς 

δραστηριοποίηση τους σε αυτό. Η πρόβλεψη, η κατανόηση και η εκτίμηση του 
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εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικές προκλήσεις στις οποίες οι 

ενδιαφερόμενες οντότητες πρέπει να ανταποκριθούν (Seufert, 2000; Gordon et al, 

2003). Το σύνολο των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης πρέπει να εκτιμηθεί, να ελεγχθεί και να αναλυθεί, αναπτύσσοντας τις 

κατάλληλες δομές και ροές πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις 

αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ 

εισόδου και δραστηριοποίησης στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Chan 

&Welebir, 2003).  

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος εντοπίζει τις κυρίαρχες τάσεις του καθώς 

και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον δραστηριοποίησης ενός 

ιδρύματος/οργανισμού/επιχείρησης, υποδεικνύοντας τις σημαντικότερες ευκαιρίες 

και τους κινδύνους που δύναται να αντιμετωπίζει. Σκοπός της συγκεκριμένης 

ανάλυσης είναι να περιγράψει τις κυριότερες εξελίξεις, τάσεις και πληροφορίες που 

πρέπει να λάβει υπόψη του ένας οργανισμός, πριν προχωρήσει στη διαμόρφωση των 

στόχων και των στρατηγικών του. Η παρούσα έρευνα στηρίζεται σε δευτερογενείς 

έρευνες και μελέτες, αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν και επιδρούν 

στην  απόφαση ενός δυνητικού παρόχου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, για να επιτύχει 

τον προσδιορισμό των σημαντικότερων ευκαιριών και απειλών που διαφαίνονται 

στο μακροπεριβάλλον του.     

Παράλληλα, στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο βασικός κορμός του εσωτερικού 

περιβάλλοντος (μικροπεριβάλλον) ενός δυνητικού εκπαιδευτικού 

ιδρύματος/φορέα/οργανισμού, επιδιώκοντας τον προσδιορισμό και την ανάλυση 

των κυριότερων χαρακτηριστικών στοιχείων του, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν 

πιθανές δυνάμεις και αδυναμίες του.  

Ευκαιρίες- Απειλές  

Προηγούμενες μελέτες αναφορικά με την αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

αναδεικνύουν ότι παρουσιάζει υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, γεγονός το οποίο δύναται 

να επιδράσει σημαντικά στην απόφαση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων/οργανισμών/επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν (Nisar, 

2002; Eisenbarth, 2003; Gordon et al, 2003).    

Οι σύγχρονες αλλαγές και εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

συμβάλουν θετικά στην υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η 

συνεχής αναβάθμιση δικτύων τεχνολογικής υποδομής των τηλεπικοινωνιών 
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(Mutula, 2002), η μείωση τιμών και η συνεχής αναβάθμιση των δυνατοτήτων των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Evans & Haase, 2001), η γενικότερη ανάπτυξη εθνικών 

υποδομών, η υποστήριξη και η ενθάρρυνση εθνικών δραστηριοτήτων και η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την υιοθέτηση 

των νέων τεχνολογιών (Harvey & Beards, 2004) καθιστούν την τεχνολογία άμεσα 

και εύκολα προσβάσιμη, ευέλικτη και διεισδυτική σε ένα αυξημένο αριθμό ατόμων 

(Evans & Haase, 2001; Uhomoibhi, 2006). Παράλληλα, το αυξημένο επίπεδο 

εξοικείωσης και γνώσης των νέων τεχνολογιών των σύγχρονων και κυρίως των 

επόμενων γενεών ατόμων, θεμελιώνει την ανάπτυξη σημαντικού τμήματος 

δυνητικών «ηλεκτρονικά» εκπαιδευόμενων, το οποίο δύναται να αποτελέσει την 

μελλοντική αγορά στόχο συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Eisenbarth, 2003; 

Ettinger et al, 2006).         

Σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές του σύγχρονου τρόπου ζωής, 

εκπαίδευσης  και εργασίας επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη συστημάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, με την αύξηση των 

επαγγελματικών υποχρεώσεων και των ωρών εργασίας και την αναγκαστική μείωση 

του ελεύθερου χρόνου (Evans & Haase, 2001; Gordon, et al, 2003) είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του εύρους των ατόμων που αναζητούν διαφορετικές 

εκπαιδευτικές μεθόδους και διαδικασίες (μερική φοίτηση, δια βίου εκπαίδευση, 

εκπαίδευση από απόσταση, ηλεκτρονική εκπαίδευση) (Alexander, 2000; Fry, 2001; 

Eisenbarth, 2003).   

Επίσης, η γρήγορη παλαίωση της γνώσης και της εκπαιδευτικής κατάρτισης (Fry, 

2001; Stockley, 2006) και η αυξανόμενη ανάγκη για συνεχή ανανέωση και 

αναβάθμιση των γνώσεων των εργαζομένων/ατόμων, οι οποίες θεωρούνται 

απαραίτητες στην γενικότερη ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, 

απαιτούν αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες  μεθόδους παροχής 

εκπαίδευσης στις οποίες συγκαταλέγεται και η ηλεκτρονική (Clarke & Hermens, 

2001; Fry, 2001; Evans & Haase, 2001; ΕΜΠ, 2009). Παράλληλα, η 

παγκοσμιοποίηση επέφερε σημαντική αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων, 

δημιουργώντας περιοριστικούς παράγοντες στις προσπάθειες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης τους με τις παραδοσιακές μεθόδους και ενισχύοντας την υιοθέτηση 

νέων από απόσταση μορφών, όπως η ηλεκτρονική (Mihhailova, 2006). Τέλος, ο 

παγκόσμιος χαρακτήρας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος συμβάλλει καθοριστικά 

στην πρόθεση των ατόμων για σπουδές και κατάρτιση σε άλλες χώρες (Gordon et al, 

2003; Eisenbarth, 2003), παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς παροχείς ηλεκτρονικής 
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εκπαίδευσης τη δυνατότητα να στοχεύουν σε νέα ευρύτερα τμήματα της 

παγκόσμιας αγοράς εκπαίδευσης (Alexander, 2001; Driscoll, 2004; Gueverna, 

2007).  

Γενικότερα, ο σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης εκπαιδευτικών διαδικασιών 

εμφανίζεται διαφοροποιημένος και τροποποιημένος (Nasir, 2002; Ettinger et al, 

2006). Αρχικά, παρατηρείται μια έντονη τάση παροχής κινήτρων και 

χρηματοοικονομικής υποστήριξης από κρατικές και κοινοτικές πηγές για 

στρατηγική ανάπτυξη, υιοθέτηση και προώθηση  ευέλικτων και ανεξάρτητων πηγών 

μάθησης (Harvey & Beards, 2004; Uhomoibhi, 2006; Folorunso, et al, 2006). 

Παράλληλα, στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό περιβάλλον παρατηρούνται αυξημένες 

δυνατότητες σύναψης στρατηγικών συμμαχιών συνεργασίας μεταξύ ποικίλων 

ενδιαφερόμενων  οντοτήτων (ιδιωτικά/δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

δημόσιοι/ιδιωτικοί οργανισμοί/επιχειρήσεις), οι οποίες επιτρέπουν την ανταλλαγή 

απόψεων, εμπειριών και φιλοσοφιών μάθησης και οι οποίες δύναται να 

αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από την ανάπτυξη κοινών 

εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Harvey & Beards, 2004; ΕΜΠ, 2009).  

Στα πλαίσια αυτά, περιλαμβάνεται και η έντονη κινητικότητα των 

καθηγητών/εκπαιδευτών, καθώς και η αυξημένη δυνατότητα κατάρτισης τους 

απέναντι στις χρήση νέων τεχνολογιών, παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά 

την υιοθέτηση ηλεκτρονικών μορφών εκπαίδευσης (Harvey & Beards, 2004; ΕΜΠ, 

2009).  Τέλος, η ανάπτυξη εθνικών συστημάτων αξιολόγησης προγραμμάτων, ο 

καθορισμός ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών και η 

ανάπτυξη προτύπων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θεμελιώνουν την ασφαλή και 

μεθοδευμένη ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Gordon et al, 

2003; Harvey & Beards, 2004).  

Σε αντίθεση με τους παραπάνω παράγοντες που αναδεικνύονται θετικοί στην 

ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση αναφέρεται ένας αριθμός ζητημάτων, τα οποία αναστέλλουν ή 

δυσκολεύουν την υιοθέτηση ανάλογων συστημάτων. Η συνεχής αλλαγή στις 

τεχνολογίες υπολογιστών  και διαδικτύου, η ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών 

διαχείρισης της τεχνολογικής παλαίωσης (Clarke & Hermens, 2001; Mutula, 2002) 

καθώς και το υψηλό κόστος για τη συνεχή υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση 

των νέων τεχνολογιών (Driscoll, 2004; ΕΜΠ, 2009) αποτελούν σημαντικές απειλές 

για την υιοθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, η  
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τεχνολογική φοβία, η αντίσταση στην αλλαγή και η έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο των 

εκπαιδευόμενων όσο και των εκπαιδευτών απέναντι στην ηλεκτρονική εκπαίδευση 

οδηγεί στην ανάπτυξη αρνητικής στάσης απέναντι στην υποστήριξη εκπαιδευτικών 

διαδικασιών που στηρίζονται στα σύγχρονα/ηλεκτρονικά μέσα και εργαλεία 

(Wallace & Wallace, 2001; Fry, 2001; Mutula, 2002; Uhomoibhi, 2006).    

Ιδιαίτερα σημαντική απειλή αποτελεί ο έντονος ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο 

(Mihhailova, 2006), ο οποίος ενισχύεται σημαντικά από τα χαμηλά εμπόδια εισόδου 

στην αγορά, τα οποία  προσελκύουν ευρύ αριθμό παρόχων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης από συγγενείς επιστημονικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς, από 

εκπαιδευτικά παραδοσιακά ιδρύματα, καθώς και από νεοεισερχόμενους παροχείς 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Alexander, 2001; Gordon et al, 2003)           

Σύμφωνα με τους Evans & Haase (2001), εμφανίζεται έντονη η πεποίθηση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση έχει χαμηλότερα πρότυπα 

και χαμηλότερο επίπεδο γοήτρου,  ενισχύοντας την άποψη των  Stefani et al. (2006) 

για πιθανότητα μείωσης της φήμης του ονόματος του εμπλεκόμενου ιδρύματος.  

Επίσης, το γεγονός ότι δίνεται έμφαση στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης στις περιπτώσεις απόκτησης βασικών, τεχνικών και συγκεκριμένων 

επαγγελματικών γνώσεων και όχι τόσο στην ανάπτυξη οργανωσιακών και 

διοικητικών ικανοτήτων μειώνει την ισχύ της για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευση σε γενικούς επιστημονικούς τομείς 

(Comacchio & Scapolan, 2004).    

Παράλληλα, νομικά προβλήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα του 

εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο και άρα 

«αντιγράψιμο», την έλλειψη ενός  θεσμικού πλαισίου των ΑΕΙ/ΤΕΙ αναφορικά με 

την ανεύρεση πόρων για τη συντήρησή τους, τη γλώσσα διδασκαλίας των 

μαθημάτων, την πιστοποίηση και την γενικότερη ανάπτυξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας προσδιορίζουν προβλήματα ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και 

βιωσιμότητας των συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης(Gordon et al, 2003; 

Ettinger et al, 2006; ΕΜΠ, 2009).   

Επιπρόσθετα, διαφαίνεται έντονα η ύπαρξη πνεύματος και κουλτούρας 

συντηρητισμού αναφορικά με την παροχή πληροφοριών και γνώσης (Raza et all, 

2007), καθώς και μια γενική απροθυμία και αντίσταση των εκπαιδευόμενων και των 

εκπαιδευτών να ενσωματωθούν στο νέο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό περιβάλλον, η 

οποία οφείλεται στην έλλειψη εξοικείωσης τους με τις νέες τεχνολογίες, στην 
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ανάγκη αυξημένου χρόνου ενασχόληση τους με αυτές καθώς και στην προσήλωση 

τους στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία και κουλτούρα (Folorunso et al, 

2006; ΕΜΠ, 2009). Η συγκεκριμένη λογική αποτελεί σημαντική απειλή για τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς μειώνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών 

ηλεκτρονικά εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.     

Τέλος, ο χαμηλός δείκτης διάχυσης και προώθησης των τεχνολογικών 

εκπαιδευτικών καινοτομιών, ο οποίος συνεπάγεται μειωμένο επίπεδο ενημέρωσης 

και γνώσης των εκπαιδευόμενων αναφορικά με την έννοια και τα πλεονεκτήματα 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, δυσχεραίνει την υιοθέτηση ανάλογων συστημάτων 

από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς (Folorunso et al, 2006).  

Δυνάμεις – Αδυναμίες   

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα/οργανισμός που προχωρά στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πρέπει να προσδιορίζει τις 

συγκεκριμένες δυνάμεις και αδυναμίες που προέρχονται από τις εξειδικευμένες 

πηγές και δεξιότητες του (Chan &Welebir, 2003). Ως αποτέλεσμα, μετά τον 

προσδιορισμό των σημαντικότερων ευκαιριών και απειλών που προκύπτουν από την 

ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος της αγοράς  της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

ακολουθεί η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του εμπλεκόμενου 

ιδρύματος/οργανισμού/επιχείρησης. Στο σημείο αυτό, εντοπίζονται τα διαφορικά 

πλεονεκτήματα (δυνατότητες), καθώς και οι περιοριστικοί παράγοντες (αδυναμίες), 

οι οποίοι σχετίζονται και επηρεάζουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

Η παρούσα έρευνα έχει ως βασικό στόχο, να αναζητήσει βιβλιογραφικές πηγές, 

αναφορικά με τους παράγοντες και τα κρίσιμα στοιχεία της ανάπτυξης εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επιδιώκοντας να καταγράψει πιθανές δυνάμεις και 

αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών φορέων, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε αυτές. Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

ανέδειξε έναν ευρύ αριθμό σημαντικών παραγόντων, οι οποίοι αποτελούν πηγές 

άντλησης δυνάμεων και αδυναμιών για τους φορείς ανάπτυξης ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Οι παράγοντες αυτοί ταξινομήθηκαν σε συγκεκριμένες γενικές 

κατηγορίες, έχοντας ως κριτήριο το εύρος των διαστάσεων, οι οποίες απαιτούνται 

για την υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (πίνακας 3.1).              
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Κατηγορίες 
δυνάμεων/ 

αδυναμιών 

Παράγοντες 

Ακαδημαϊκές 
διαστάσεις 

 Έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό   

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης και χρησιμοποίησης υπάρχοντος 
διδακτικού περιεχομένου  σε προγράμματα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης (Driscoll, 2004) 

 Ικανότητα διατήρησης της υψηλής ποιότητας και εμπειρίας 
των παραδοσιακών προγραμμάτων σπουδών στα καινοτόμα 
ηλεκτρονικά προγράμματα (Eisenbarth, 2003) 

 Ικανότητα ύπαρξης έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού, 
το οποίο δύναται να ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξημένες, 
διαφοροποιημένες και χρονοβόρες απαιτήσεις της 
διδασκαλίας καθώς και της επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης με τους δυνητικούς εκπαιδευόμενους, 
παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Wallace & Wallace, 2001; Dringus & 
Mihhailova, 2006) 

 Δυνατότητα  πιστοποίησης (Chan &Welebir, 2003) 

Χαρακτήρας φορέα 
παροχής ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης     

 

 Φήμη, όνομα, ρυθμός ανάπτυξης και εμπειρία στην αγορά 
στης παραδοσιακής εκπαίδευσης (Eisenbarth, 2003; Chan 
&Welebir, 2003) 

 Πολιτισμική κουλτούρα – Διεθνής χαρακτήρας, ο οποίος 
υποστηρίζεται από την ύπαρξη εκπαιδευόμενων, οι οποίοι 
προέρχονται από μεγάλο αριθμό διαφορετικών χωρών     

 Συνάφεια των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
με το όραμα και το βασικό σκοπό του φορέα/παροχέα 
(Gueverna, 2007) 

Τεχνολογικές 
διαστάσεις  

 

 Υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή (Mutula, 2002) 

 Δυνατότητα ανάπτυξης προηγμένης τεχνολογίας 

 Ικανότητα άμεσης και έγκαιρης ανταπόκρισης σε τεχνικής 
φύσεως προβλήματα (φόρτωση εγγράφων, διακοπή 
συνδέσεων διαδικτύου, άνοιγμα εγγράφων) (Gordon et al, 
2003; Mihhailova, 2006) 

Διοικητικές και 
χρηματοοικονομικές 
διαστάσεις  

 

 Δυνατότητα ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας  

 Ύπαρξη οργανωτικής δομής ανάπτυξης και στήριξης νέων 
εκπαιδευτικών διαδικασιών (Driscoll, 2004) 

 Ικανό διοικητικό προσωπικό και επαρκώς οργανωμένη 
ομάδα μάρκετινγκ (Driscoll, 2004) 

 Ικανότητα ανταπόκρισης σε τεχνολογικές και 
οργανωσιακές αλλαγές (Comacchio & Scapolan, 2004) 

 Δυνατότητα ανεύρεσης και διάθεσης των απαραίτητων 
επενδυτικών κεφαλαίων (ιδίων, κρατικών/κοινοτικών) για 
την αποτελεσματική στήριξη του υψηλού κόστους της 
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απαραίτητης υποδομής (Mutula, 2002; Nasir, 2002; Chan 
&Welebir, 2003; Folorunso et al, 2006)  

 Κατανόηση του πραγματικού χρόνου, χρημάτων και 
δέσμευσης που απαιτείται για την επιτυχή ανάπτυξη 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  (Nasir, 2002) 

 Ικανότητα διεκπεραίωσης των διοικητικών εργασιών για 
την ανάπτυξη της κατάλληλης, αποδοτικής και 
αποτελεσματικής ατμόσφαιρας μάθησης (Dringus & 
Scigliano, 2000) 

 Δυνατότητα ανάπτυξης συστήματος παροχής κινήτρων και 
ενθάρρυνσης της εγρήγορσης των εκπαιδευόμενων 
(Mihhailova, 2006) 

Εξασφάλιση δέσμευσης του συνόλου των εμπλεκόμενων οντοτήτων 
και αντιμετώπιση πιθανών θεμάτων αντίστασης - αποτελεσματική 
ηγεσία εκπαιδευτικού ιδρύματος, η οποία κατανοεί και υποστηρίζει 
την ομάδα ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  Η διοικητική 
ομάδα θα πρέπει να αναπτύξει την κατάλληλη μαθησιακή 
κουλτούρα, να παρέχει την αναγκαία οικονομική υποστήριξη και 
γενικότερα να ενθαρρύνει και να προωθεί το όραμα και την 
υλοποίηση της καινοτόμας μαθησιακής διαδικασίας (Waight, 2005; 
Baruque et all, 2007) 

Πίνακας 3.1 Παράγοντες προσδιορισμού δυνάμεων και αδυναμιών συστημάτων 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης        

3.2.2 Καθορισμός στρατηγικών στόχων συστημάτων ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Πριν την ανάπτυξη στρατηγικών και τακτικών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι 

ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικές οντότητες, πρέπει να προσδιορίσουν με ακρίβεια 

τους βασικούς λόγους εμπλοκής και δραστηριοποίηση τους στη συγκεκριμένη αγορά 

(elearnity, 2000; Mainka & Benzies, 2006). Η επιτυχής ανάπτυξη προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απαιτεί την ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες της αγοράς στόχου και στις απαιτήσεις, τους στρατηγικούς στόχους και 

τις αξίες του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος/οργανισμού (Steyn et all, 

2008).  

Οι οργανισμοί, τα ιδρύματα και οι επιχειρήσεις που αποτελούν δυνητικούς παροχείς 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επιβάλλεται να κατανοήσουν ότι η 

συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης θα πρέπει  να επιλέγεται ως η πιο αποδοτική και 

αποτελεσματική για την κάλυψη και την ικανοποίηση αναγνωρίσιμων και 

συγκεκριμένου εύρους εκπαιδευτικών και γενικότερα στρατηγικών αναγκών τους. 

Οι στόχοι που θα καθοριστούν θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί, 

πραγματοποιήσιμοι και θετικοί καθώς υπερβολικά αισιόδοξοι και ανέφικτοι στόχοι, 

αναφορικά με τον προϋπολογισμό κόστους και χρόνου, και σύμφωνα με τις βασικές 
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αρχές ανάπτυξης στόχων και σκοπών, οδηγούν σε αναποτελεσματική ανάπτυξη 

συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Alexander, 2001; Stockley, 2006; Quilter, 

2008). Ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη του βασικού άξονα δραστηριοτήτων και 

στον καθορισμό των στόχων κρίνεται η συμμετοχή, συμβολή και δέσμευση του 

συνόλου των εμπλεκόμενων οντοτήτων του ιδρύματος/οργανισμού που επιδιώκει τη 

δραστηριοποίηση του στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Eltrun, 2003). 

Συγκεκριμένα, ένας ευρύς αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αναπτύσσει 

εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επειδή διαθέτει τις ικανότητες και τις 

απαραίτητες υποδομές και πηγές ή επειδή θεωρεί ότι αποτελεί έναν αποτελεσματικό 

τρόπο αξιοποίησης και ανταπόκρισης στις καινοτομικές εξελίξεις των σύγχρονων 

τεχνολογιών. Επίσης, ένα σύνολο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θεωρεί ότι η ανάπτυξη 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί θετική ανταπόκριση στις 

ανταγωνιστικές διεθνείς πιέσεις, άποψη η οποία στερείται στρατηγικού οράματος 

και ορθολογικής αντίληψης. Η μείωση εξόδων μπορεί επίσης, να θεωρηθεί 

σημαντική αιτία δραστηριοποίησης στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευση, 

αποτελώντας όμως μια αρνητική και ελλιπή στρατηγική προσέγγιση. Η 

αποτελεσματική παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πρέπει να συνδέεται με στόχους 

όπως, η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων, η αύξηση των εσόδων καθώς και 

η διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την 

ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην υπάρχουσα στρατηγική του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος (Morgan, 2001; Mainka & Benzies, 2006).  

Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε ένα σημαντικό  πλήθος 

δυνητικών αντικειμενικών στόχων για την είσοδο και την δραστηριοποίηση των 

ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών φορέων/ιδρυμάτων/οργανισμών στην αγορά της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (πίνακας 3.2). Οι ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικές 

οντότητες θα πρέπει να αξιολογήσουν τη συνοχή των στόχων αυτών με τις 

διαθέσιμες πηγές και το μακροπρόθεσμο όραμα της μελλοντικής πορείας τους, 

υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό των προσπαθειών τους.   

Λόγοι Υιοθέτησης – Στόχοι  
Βιβλιογραφικές 
πηγές 

Επέκταση της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, στο πλαίσιο 
της συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης  -επέκταση των 
δραστηριοτήτων του ιδρύματος/οργανισμού      

Dringus & Scigliano, 
2000; 

Mutula, 2002; 

Mihhailova, 2006; 
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Aczel, 2008  

Προσέγγιση νέων τμημάτων αγοράς στόχου (π.χ. ενήλικες, 
εργαζόμενοι, με οικογενειακές υποχρεώσεις κάτοικοι διαφόρων 
περιοχών, επιχειρήσεις) 

Dringus & Scigliano, 
2000; 

Mihhailova, 2006; 

Gueverna, 2007 

Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (είσοδος σε 
διεθνείς αγορές & προσέγγιση τμημάτων αγοράς σε διεθνές επίπεδο)  

Dringus & Scigliano, 
2000; 

Steward, 2002; 

Middlehurst, 2003; 
Mihhailova, 2006 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ιδρύματος στο σύγχρονο 
παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον  

Mutula, 2002 

 

Bελτίωση και αναβάθμιση του προφίλ του εκπαιδευτικού ιδρύματος  
στην εκπαιδευτική αγορά    

Bell et al, 2004 

Ανταπόκριση στον αυξανόμενο  ανταγωνισμό, αναφορικά με τον 
αριθμό εγγραφών και την επίτευξη αποδοτικής και αποτελεσματικής 
δραστηριοποίησης       

World Bank, 2002; 

Mason, 2003 ;  

Clegg et al, 2003 ; 

Web Ct, 2005; Aczel, 
2008 

Αύξηση των εσόδων του εκπαιδευτικού ιδρύματος/οργανισμού 
(μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά φοιτητή)  

Macpherson et al, 2005; 
Mainka & Benzies, 2006;  

Rentroia-Bonito et al, 
2006; Gueverna, 2007 

Ανταπόκριση στις σύγχρονες  εξειδικευμένες και διαφοροποιημένες 
ανάγκες των εκπαιδευόμενων   

Halkett, 2002; Bose, 
2003; Newton & Ellis, 
2005 

Αξιοποίηση του ανεπτυγμένου διδακτικού και μαθησιακού υλικού 
και μετατροπή του σε νέες ηλεκτρονικές μορφές        

 

Mutula, 2002 

Αξιοποίηση του έμπειρου ακαδημαϊκού – διδακτικού προσωπικού     Aczel, 2008 

 

Ανάπτυξη πιστότητας & μακροπρόθεσμης δέσμευσης των 
εκπαιδευόμενων   

Siritongthaworn & 
Krairit, 2006; 

Aczel, 2008 

Πίνακας 3.2 Δυνητικοί στόχοι ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης    
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3.2.3 Στρατηγικές μάρκετινγκ συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Ο έντονος  ανταγωνισμός στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, απαιτεί από 

τα ενδιαφερόμενα  ιδρύματα/οργανισμούς την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

στρατηγικών και νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία 

υποστηρίζουν την αποτελεσματική παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Με τον 

τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται θετική ανταπόκριση στις αλλαγές του ανταγωνιστικού 

διεθνούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, μεταφορτώνοντας το ρόλο της σύγχρονης 

εκπαίδευσης και μάθησης και δημιουργώντας διαρκή πλεονεκτήματα για τους 

φορείς/οργανισμούς/ιδρύματα που υιοθετούν την εφαρμογή μορφών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (Seufert, 2000).  

Η διαμόρφωση στρατηγικής μάρκετινγκ βασίζεται στα αποτελέσματα της ανάλυσης 

της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε 

συνδυασμό με τους επιδιωκόμενους επιχειρηματικούς στόχους του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος/οργανισμού. Ιδιαίτερα σημαντική στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της 

στρατηγικής θεωρείται η δέσμευση του συνόλου των εμπλεκόμενων οντοτήτων 

(εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό όλων των επιπέδων) απέναντι στην αξία 

και τη σημασία της ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Mainka & 

Benzies, 2006).  

Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων επιχειρεί την απόκτηση στρατηγικού 

επιχειρηματικού προσανατολισμού, χρησιμοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές και 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ικανά να τους εξασφαλίσουν την επιτυχή είσοδο και 

δραστηριοποίηση τους στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, κατακτώντας 

σημαντικά μερίδια σε αυτήν (Henry, 2001).   Η επιλεγόμενη στρατηγική επιδιώκει 

τον προσδιορισμό των κενών από την ανάπτυξη των προσφερόμενων εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, προτείνοντας τους αποδοτικότερους και 

αποτελεσματικότερους τρόπους κάλυψης τους (Baruque et all, 2007).  

Οι εξειδικευμένες ικανότητες των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών οντοτήτων, όπως 

περιγράφηκαν στην SWOT  ανάλυση, οι συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς στόχου, 

οι επιδιωκόμενοι στόχοι του σχεδίου μάρκετινγκ και γενικότερα ο βαθμός 

σημαντικότητας της ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα 

υπάρχοντα στρατηγικά σχέδια τους, επηρεάζει και καθορίζει την επιλογή των 
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εναλλακτικών στρατηγικών εισόδου και δραστηριοποίηση τους στην συγκεκριμένη 

αγορά (Gerhard & Mayr, 2002). Ο βασικός στόχος είναι η αποτελεσματική και 

ανταγωνιστική τοποθέτηση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

απέναντι στα προγράμματα παραδοσιακών και ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων (Schneider, 1999; Evans & Haase, 2001). 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να τοποθετηθούν στρατηγικά σε πλεονεκτικές 

θέσεις στα δίκτυα αξιών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές 

αρμοδιότητες, να διατηρήσουν τα υπάρχοντα πλεονεκτήματα τους, να 

αναθεωρήσουν παραδοσιακές εκπαιδευτικές δομές και να επιτύχουν το σύνολο των 

επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών στόχων τους (Wu et all, 2008). 

Ένα αρχικό σημείο στρατηγικής τοποθέτησης των εμπλεκόμενων οντοτήτων στην 

αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αποτελεί η επιλογή μεταξύ των γενικών 

στρατηγικών του Porter, αναφορικά με την ηλεκτρονική εκπαίδευση (Chan & 

Welebir, 2003) (σχήμα 3. 2).  

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Χαμηλό Κόστος Διαφοροποίηση

Α
Γ
Ο
Ρ
Α
Σ
Τ
Ο
Χ
Ο
Σ

Αμιγές Εικονικό
Πανεπιστήμιο

Μεγάλο Πανεπιστήμιο
Υψηλής
Αναγνωρισιμότητας

Μικρό – Μεσαίο
Δημόσιο Πανεπιστήμιο
με περιορισμένο
Πρόγραμμα Σπουδών

Πανεπιστήμιο που
εστιάζει σε
εξειδικευμένο
Πρόγραμμα Σπουδών

Ευρεία
Τμήματα

Μικρά
Εξειδικευμένα
Τμήματα

Πανεπιστήμια
με

Στρατηγικές
Συμμαχίες

 

Σχήμα 3.2 Είδη ανταγωνιστικών στρατηγικών 

Σύμφωνα με τη μήτρα αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φορείς/ιδρύματα πρέπει να 

επιλέξουν το εύρος της αγοράς στόχου (οριζόντιος άξονας), επιδιώκοντας να 

στοχεύσουν σεευρέα τμήματα αγοράς ή να εστιάσουν σε μικρά εξειδικευμένα 



 

Κεφάλαιο 3ο – Μοντέλου Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ  
Συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

90 

τμήματα, καθώς και τα μέσα απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 

(κατακόρυφος άξονας), τα οποία δύναται να προκύψουν από την κατάκτηση 

χαμηλού κόστους εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή την ανάπτυξη διαφοροποιημένου 

μίγματος μάρκετινγκ των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.         

Συγκεκριμένα, τα ενδιαφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί εναλλακτικά να 

επιδιώξουν τη στρατηγική χαμηλού κόστους σε ευρύτερα τμήματα αγοράς, η οποία 

δε σχετίζεται με το μέγεθος του εκπαιδευτικού ιδρύματος αλλά με την ικανότητα 

θετικής  ανταπόκρισης του στις ανάγκες κόστους της ανάπτυξης εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, ανήκουν κυρίως εικονικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς  το κόστος επένδυσης για τα παραδοσιακά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, αποτρέποντας τα από την 

συγκεκριμένη στρατηγική τοποθέτηση. Ως αποτέλεσμα, η επιδίωξη της ηγεσίας 

κόστους στην αγορά ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  καθίσταται εφικτή για ένα σχετικά 

περιορισμένο αριθμό ιδρυμάτων.  

Η στρατηγική της διαφοροποίησης σε μεγάλο αγοραστικό κοινό , θεωρείται η πιο 

εφικτή επιλογή, ιδιαίτερα κατά την είσοδο των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων στην 

αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, καθώς δεν έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστες 

τεχνολογικές υποδομές και παιδαγωγικές δομές, οι οποίες να επιτρέπουν την 

κατάκτηση ηγεσίας κόστους. Εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλους μεγέθους με υψηλή 

φήμη και θετική εικόνα στην εκπαιδευτική αρένα αποτελούν τις κυρίαρχες 

οντότητες στην συγκεκριμένη τοποθέτηση.  

Τη στρατηγική της εστίασης σε συγκεκριμένα τμήματα αγοράς, επιδιώκοντας 

παράλληλα την ηγεσία κόστους, επιλέγουν μικρά και μεσαία εκπαιδευτικά ιδρύματα 

τα οποία αναπτύσσουν περιορισμένα προγράμματα σπουδών. Εκπαιδευτικά 

ιδρύματα επιλέγουν επίσης, μέσα από την στρατηγική της διαφοροποίησης, την 

ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία απευθύνονται και 

στοχεύουν σε μικρά τμήματα αγοράς με ιδιαίτερες ανάγκες.  

Η στρατηγική παροχής μεγάλου εύρους προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται σε 

υψηλό αριθμό δυνητικών εκπαιδευόμενων επιτυγχάνοντας ταυτοχρόνως 

ικανοποιητικό επίπεδο κόστους τοποθετεί τις εμπλεκόμενες οντότητες ως παροχείς 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης βέλτιστης αξίας. Η παραπάνω τοποθέτηση, παρόλο τα 

συντριπτικά της πλεονεκτήματα, περιλαμβάνει σημαντικά εμπόδια όπως τα υψηλά 

αρχικά κόστη επένδυσης, τις σημαντικές ανάγκες για διοικητικούς πόρους και 
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ανθρώπινο δυναμικό και τα σημαντικά ζητήματα για την προβολή και προώθηση 

των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Chan & Welebir, 2003). 

Στο κεντρικό σημείο της μήτρας ανταγωνιστικών στρατηγικών τοποθετείται η 

δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικών συμμαχιών. Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης 

στρατηγικής στηρίζεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απαιτεί σημαντικό επίπεδο παιδαγωγικών και 

τεχνολογικών γνώσεων και υποδομών, το οποίο καλούνται να καλύψουν οι 

εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οντότητες.  

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, το ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα κατέχει 

παράλληλα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την τεχνολογική γνώση για την 

παραγωγή και την παροχή ηλεκτρονικής μάθησης, επιλέγει την στρατηγική της 

αποκλειστικής ανάπτυξης και διανομής, επιδιώκοντας τον εμπλουτισμό του 

υπάρχοντος εκπαιδευτικού προγράμματος. Η στρατηγική αυτή τοποθέτηση 

θεωρείται αποτελεσματική, όταν τα εμπλεκόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

χαρακτηρίζονται από καλά εδραιωμένη γνώση, εμπειρία και φήμη στην 

παραδοσιακή ή την ηλεκτρονική εκπαίδευση, καθώς και από την κατάλληλη 

τεχνολογική υποδομή, επιδιώκοντας την επέκταση τους στην παροχή νέων 

καινοτόμων υπηρεσιών τόσο στα υπάρχοντα όσο και σε νέα τμήματα αγοράς (π.χ. 

Stanford University). Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που κατέχουν τις παραπάνω 

δεξιότητες, θεωρούν ότι η εσωτερική ανάπτυξη των τεχνολογικών και παιδαγωγικών 

στοιχείων ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Σε αντίθεση με την παραπάνω στρατηγική τοποθέτηση, η έλλειψη χρηματικών 

ή/και ανθρώπινων πόρων καθώς και η ανεπαρκής τεχνολογική υποδομή, η οποία 

είναι απαραίτητη στην ανάπτυξη περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

αποτελούν βασικές αιτίες σύναψης στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ των διαφόρων 

ενδιαφερόμενων οντοτήτων. Οι στρατηγικές συμμαχίες βασίζονται στην ανάπτυξη 

κοινών-συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

μοιράζοντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και παρέχοντας κοινό δίπλωμα σπουδών 

(χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η συνεργασία μεταξύ του  Harvard 

Business School και του Stanford University’s Graduate School of Business καθώς 

και της εταιρείας Smartforce και του πανεπιστημίου Capella). 

Η στρατηγική σύναψης συμμαχιών και εξωτερικής ανάθεσης του σχεδιασμού και 

της ανάπτυξης των δομικών παιδαγωγικών και τεχνολογικών στοιχείων ενός 
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προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε τρίτες εμπλεκόμενες οντότητες, 

δύναται να επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους αγοράς του απαραίτητου 

τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και της πρόσληψης του κατάλληλου ακαδημαϊκού, 

τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Ιδιαίτερη προσοχή, στην περίπτωση της 

σύναψης στρατηγικών συμμαχιών, πρέπει να δοθεί στην προσεκτική επιλογή των 

συμμετεχόντων οντοτήτων στις στρατηγικές συμμαχίες, αποφεύγοντας την 

πιθανότητα δυσμενών συνεπειών στην εικόνα και τη φήμη των εμπλεκόμενων 

φορέων.  

Επιπλέον, η κατανόηση των ενδεχόμενων προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με 

θέματα εκδοτικών/πνευματικών δικαιωμάτων, εμπιστευτικότητας εκπαιδευτικού 

περιεχομένου και διοικητικών διαδικασιών, διάρκειας της δέσμευσης στις 

στρατηγικές συμμαχίες καθώς και συμβατότητας υποδομών, θεωρείται απαραίτητη 

για την επιτυχή ανάπτυξη και την μακροπρόθεσμη αποδοτική λειτουργία των 

στρατηγικών συμμαχιών για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων (Ettinger et al, 

2006; Stockley, 2006).  

Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αναφέρονται  διάφορα είδη 

στρατηγικών συμμαχιών για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τους Chan & Welebir (2003), εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη τεχνολογικών βάσεων συνάπτουν συμμαχίες με 

εταιρείες/οργανισμούς υποστήριξης τεχνολογικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν 

την απαραίτητη τεχνογνωσία και την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για την 

ανάπτυξη και τη στήριξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Στην 

περίπτωση αυτή, οι υπηρεσίες ποικίλουν και αναφέρονται στον σχεδιασμό της 

πλατφόρμας και του απαραίτητου λογισμικού, την υποστήριξη της ιστοσελίδας και 

την παροχή διοικητικών λειτουργιών και λειτουργιών μάρκετινγκ (Guha & maji, 

2008).  Παράλληλα, αναφέρονται συμμαχίες για την πώληση εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, κατά τις οποίες ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα πουλάει το περιεχόμενο του 

σε μια τεχνολογική εταιρεία ως μέλος της «ακαδημαϊκού συνεταιρισμού». (π.χ. η 

εταιρεία, UNEXT, η οποία παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα και πανεπιστήμια 

ιδρύματα, όπως το University of Chicago, London Business School, Columbia 

University, Carnegie Mellon University).  

Επιπλέον, αναφέρονται συμμαχίες μεταξύ εικονικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι 

οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη μεγάλου εύρους και ποικιλίας εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και στη 
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πιστοποίηση των προγραμμάτων (Chan & Welebir, 2003; Guha & maji, 2008).  

Συμμαχίες συνάπτονται επίσης, με την εμπλοκή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

κυβερνητικών οργανισμών και φορέων (Eisenbarth, 2003), καθώς και με την 

συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικές περιοχές ή χώρες, επιδιώκοντας την επέκταση σε εθνικό ή διεθνές 

επίπεδο (Daniel, 1994; Chan & Welebir, 2003; Mihhailova, 2006). Τέλος, 

παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα αναπτύσσουν, με τη δημιουργία θυγατρικών 

εταιρειών αυτόνομες εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, όπως το πανεπιστήμιο  

New York με την εταιρεία NYUOnline.     

3.2.4 Διαστάσεις μείγματος μάρκετινγκ συστημάτων ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων οντοτήτων στις προκλήσεις της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και η επίτευξη των καθορισμένων στόχων και στρατηγικών τους, 

απαιτεί την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού,  διαχείρισης και αξιολόγησης 

συγκεκριμένων τακτικών, πολιτικών και ενεργειών (Harvey & Beards, 2004; 

Gotthardt et al, 2006; Baruque et all, 2007). Συγκεκριμένες δραστηριότητες και 

τακτικές, οι οποίες καθορίζονται με λογική χρονική σειρά και περιλαμβάνουν 

αναλυτικές αρμοδιότητες σε συγκεκριμένους φορείς/άτομα, που εμπλέκονται στη 

διαδικασία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, πρέπει να σχεδιαστούν και να 

υλοποιηθούν (Mainka & Benzies, 2006).   

Η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρουσιάζει σημαντικές 

διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες συγκριτικά με την παραδοσιακή εκπαίδευση 

καθώς και με τυπικές εφαρμογές λογισμικού και δεν μπορεί να στηριχθεί 

αποκλειστικά σε τρέχουσες πρακτικές, που εφαρμόζονται σε προγράμματα 

παραδοσιακής εκπαίδευσης (Stefani et all, 2006). Ως αποτέλεσμα, απαιτούνται 

σημαντικές τροποποιήσεις, οι οποίες θα επιφέρουν την ικανοποίηση των 

εξειδικευμένων αναγκών των δυνητικών εκπαιδευόμενων και των στόχων των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Eltrun, 2003; Ettinger et al, 2006).  

Παρόλο που η  έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απέχει από την παραδοσιακή 

προσέγγιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, το μείγμα μάρκετινγκ αποδέχεται 

πλήρη εφαρμογή (Rizkalla, 2001). Το σημαντικό στοιχείο είναι να θεωρείται η 

ηλεκτρονική εκπαίδευση ως «προϊόν», οι εκπαιδευόμενοι ως «πελάτες» και τα 

παραδοσιακά και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα ως «ανταγωνιστές». Ο 
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βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και η προβολή της 

προς τους δυνητικούς  εκπαιδευόμενους, ως αποτελεσματική και αποδοτική μορφή 

εκπαίδευσης (Rizkalla, 2001). 

Συγκεκριμένα, η αποτελεσματική και ολοκληρωτική αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απαιτεί  τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μεθόδων 

και εργαλείων, την επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής, την επιλογή του 

καταλληλότερου εκπαιδευτικού περιεχομένου, την ανάπτυξη της απαραίτητης 

κουλτούρας, καθώς και τη συμμετοχή και συμβολή του συνόλου των εκπαιδευτικών 

οντοτήτων και ατόμων (οντότητες ανάπτυξης μέσων επικοινωνιών, ανάπτυξης 

περιεχομένου και διδακτικών μέσων, διοικητικών οντοτήτων διαχείρισης 

διαδικασιών και προβλημάτων) (Mutula, 2002; Lea, 2003; Galagan,2002).  

Γενικότερα, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, παρατηρείται μια διαφοροποίηση στο βασικό σημείο εστίασης, το 

οποίο από την τεχνολογία μετατοπίζεται στην ανάπτυξη ποιοτικού και 

εξατομικευμένου περιεχομένου (Lea, 2003). Ως αποτέλεσμα, χρηστικά 

εκπαιδευτικά συστήματα και μαθησιακά περιεχόμενα πρέπει να δημιουργηθούν, 

λαμβάνοντας υπόψη τεχνικές, παιδαγωγικές και οργανωσιακές διαστάσεις (Gifford, 

1976; Knirk, 1987; Wilkinson, 2001; Lea, 2003). Η απαραίτητη χρηματοοικονομική 

υποστήριξη πρέπει να αναζητηθεί, επιλέγοντας τις αποδοτικότερες 

κοινοτικές/κρατικές/ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει 

επίσης, να αποδοθεί στην ανάπτυξη και λειτουργία επικοινωνιακών και 

πληροφοριακών δικτύων για την συμμετοχή των ιδρυμάτων που παρέχουν 

ηλεκτρονική εκπαίδευση (Uhomoibhi, 2006).  

Πολιτική Προϊόντος  

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής δε δημιουργεί αυτόματα ηλεκτρονική 

εκπαίδευση. Το συστατικό «e» της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναφέρεται και 

επηρεάζει έναν ευρύ αριθμό παραγόντων όπως, η επιλογή των ηλεκτρονικών 

εκπαιδευτικών μέσων, οι μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των 

εκπαιδευόμενων, η διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι καινοτομικές 

υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και η δυνατότητα αυτό-διαχείρισης και 

αυτοελέγχου στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος (Roffe, 2002).  
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Ως αποτέλεσμα, οι προσπάθειες ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων οντοτήτων θα πρέπει να επικεντρώνονται στη 

μεταφορά και τροποποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις ανάγκες 

και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Stefani et al, 2006). Κατάλληλες 

τεχνολογίες, παιδαγωγικά μοντέλα, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και διδακτικά 

συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, πρέπει να αναπτυχθούν επιδιώκοντας την 

παροχή στους  συμμετέχοντες συνεχιζόμενης πρόσβασης, σχετικού και ακριβούς 

περιεχομένου και ολοκληρωμένης δεσμευτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας (Harvey & 

Beards, 2004; Stefani et al., 2006; Hutchins, 2008).    

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο προσδιορισμός και η ανάλυση των βασικών ενεργειών 

ανάπτυξης των συστατικών στοιχείων του προϊόντος/υπηρεσίας της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Η ανάλυση αυτή, θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο 

κατευθυντήριων διαστάσεων, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική, ποιοτική 

και αποδοτική παροχή εκπαιδευτικής εμπειρίας με την αξιοποίηση και τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Ιδιαίτερα σημαντικό, πριν την ανάλυση των βασικών παραμέτρων του προϊόντος 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, είναι ο προσδιορισμός των βασικών αρχών που 

πρέπει να τις διέπουν. Γενικότερα, η ανάπτυξη της πολιτικής προϊόντος πρέπει να 

συνδυάζει δημιουργικά παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους και νέες καινοτόμες, 

με τη χρήση των τεχνολογιών  πληροφορικής και επικοινωνιών, επιδιώκοντας την 

ανάπτυξη και την αναγνώριση του ονόματος του εκπαιδευτικού προγράμματος 

(Waight, 2005; Quilter, 2008). Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να  προσελκύει τον 

εκπαιδευόμενο, ξεπερνώντας την υπαγόρευση του ρυθμού και στυλ εκπαίδευσης και 

επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός συνεργατικού και αλληλεπιδραστικού 

περιβάλλοντος, κατά το οποίο ο χρήστης και το σύστημα λειτουργούν ως 

συνεργάτες στην επιδίωξη εκπαιδευτικών στόχων (Morgan, 2001). Παράλληλα, 

πρέπει να αναπτύσσονται διδακτικές διαδικασίες  με άξονα  την κατανόηση των 

αναγκών των εκπαιδευόμενων, τη συσχέτιση των διαδικασιών με τους στόχους των 

προγραμμάτων, την ανάπτυξη μηχανισμών για χρήσιμη επαναπληροφόρηση των 

εκπαιδευόμενων καθώς και την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για την 

εφαρμογή διαφορετικών μορφών μάθησης και εργασίας σε ομάδες (Alexander, 

2001). 

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δύναται να επιτρέπουν την ανάπτυξη 

εξατομικευμένων και ευέλικτων υπηρεσιών, οι οποίες να ανταποκρίνονται απόλυτα 
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στις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις αναφορικά με το μαθησιακό  στυλ του 

κάθε εκπαιδευόμενου (Eltrun, 2003). Ως αποτέλεσμα, σημαντικά στοιχεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως η δυνατότητα εστίασης σε συγκεκριμένα τμήματα 

του εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και η επιλογή συγκεκριμένου ρυθμού και 

τρόπου διδασκαλίας γίνονται εφικτά, συμβάλλοντας στην επιτυχή ανάπτυξη και 

διαχείριση της (Morgan, 2001).  

Η ύπαρξη ικανής και αποτελεσματικής ακαδημαϊκής και διοικητικής ομάδας 

ανθρώπινου δυναμικού, η οποία συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτές, ερευνητές, ειδικούς 

πληροφορικής, επιστήμονες υπολογιστών, βιβλιοθηκάριους, καθώς και διοικητικό 

και τεχνικό προσωπικό κρίνεται καθοριστική στη γενικότερη ανάπτυξη και 

λειτουργία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας την ενσωμάτωση όλων 

των συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε μια ενιαία 

και ολοκληρωμένη εφαρμογή (Dringus & Scigliano, 2000; Little, 2001; Eltrun, 

2003; Waight, 2005; Barron, 2006).   

Παράλληλα, συγκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθώς επίσης υψηλά 

πρότυπα για την εγγύηση της ποιότητας και της ικανότητας των συστημάτων, των 

ανθρώπινων πηγών και της τεχνολογικής υποδομής πρέπει να αναπτύσσονται 

(Little, 2001). Τα εκπαιδευτικά πρότυπα πληροφορούν το προσωπικό αναφορικά με 

την ύπαρξη καλών πρακτικών, βοηθούν στο σχεδιασμό μάθησης και παρέχουν τη 

βάση για συζήτηση γύρω από την ποιοτική διδασκαλία της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Η έλλειψη συνεκτικών, κατευθυντήριων οδηγιών και προτύπων 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (Suddaby, 2008).  

Γενικότερα, στο σχεδιασμό της πολιτικής προϊόντος πρέπει να επιδιώκεται η 

ανάπτυξη  του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου το οποίο παρέχει μια 

ολοκληρωμένη και γενική άποψη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

υποστηρίζοντας δομικά (τεχνολογική υποδομή και απαιτήσεις, διαδικασία μάθησης, 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός) και επικοινωνιακά θέματα (συνήθειες και ικανότητες 

των χρηστών, πρότυπα επικοινωνίας) (Little, 2001; Rentroia-Bonito et al, 2006) 

Βασιζόμενοι στις παραπάνω γενικές αρχές σχεδιασμού υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, η παρούσα έρευνα επιδιώκει την κατηγοριοποίηση και την ανάλυση 

των βασικών συστατικών στοιχείων των παραμέτρων που τις ορίζουν. Βασικός 

στόχος, είναι ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας των 
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παραμέτρων αυτών, επιδιώκοντας την πληροφόρηση και την καθοδήγηση των 

εμπλεκόμενων οντοτήτων.    

Η πρώτη παράμετρος που ορίζει την ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι το Πρόγραμμα 

Σπουδών, το οποίο αναπτύσσεται σε μια ανάλογη εφαρμογή. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά του αναφέρονται στην εγκυρότητα, τη σχετικότητα, την ποιότητα 

και τη συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου (Evans & Haase, 2001; 

Newton et al.  2002; Roffe, 2002; Driscoll, 2004;Uhomoibhi, 2006; Sun et al, 

2008), το οποίο είναι συμβατό με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών (Little, 2001; Young, 2001; Steward, 2002; 

Newton et al.  2002; Harvey & Beards, 2004; Stockley, 2006; Gotthardt et all, 2006; 

Boehle, 2007). Ο αποτελεσματικός τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, ο οποίος ικανοποιεί τους επιδιωκόμενους στόχους του 

εκπαιδευτικού προγράμματος (Harvey & Beards, 2004) σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη σχεδιαστικών πλάνων για τη συνεχή αξιολόγηση,  αναβάθμιση και 

ανανέωση του σύμφωνα με της τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις (Newton et al.  

2002; Barron, 2006; Boehle, 2007).  

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η καταλληλότητα του θεματικού αντικειμένου για την 

εφαρμογή του σε περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Stockley, 2006), η 

χρησιμοποίηση προτύπων διδακτικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη και διανομή του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου (Little, 2001; Roffe, 2002), η δυνατότητα 

προσαρμογής και εξατομίκευσης του γενικού προγράμματος σπουδών (Chan 

&Welebir, 2003), καθώς και η άμεση πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο οποιαδήποτε χρονική στιγμή (ανάγνωση περιεχομένου, 

συζήτηση ερωτήσεων με άλλους εκπαιδευόμενους, εφαρμογή πρακτικών 

ερωτήσεων, υποβολή εργασιών) (Leacock, 2005).  

Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας θεωρείται επίσης, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

των συστατικών στοιχείων του περιεχομένου (κείμενο, μέσα, λογισμικό, οδηγίες, 

διδακτικά βοηθημάτα  (Steward, 2002; Harper, 2004; Boehle, 2007). Παράλληλα, η 

επιλογή των κατάλληλων μέσων διανομής περιεχομένου τα οποία περιλαμβάνουν 

έντυπα μέσα (βιβλία, οδηγοί σπουδών, βιβλία ασκήσεων), ακουστικά μέσα 

(streaming audio, Cd), οπτικά μέσα (streaming video, videotapes, δορυφορική 

τηλεόραση) και δεδομένα αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (εταιρικές 

ιστοσελίδες, CD-ROM, αρχεία δεδομένων με δυνατότητα email ή download, 

ηλεκτρονικά τεστ-εξετάσεις) είναι σημαντική για τον επιτυχή σχεδιασμό του 
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προγράμματος σπουδών  (Chan &Welebir, 2003). Επίσης, η εξασφάλιση 

ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας και εμπιστευτικότητας δεδομένων (Evans & 

Haase, 2001) συντελεί στην ανάπτυξη δυναμικών και ποικιλόμορφων 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας παράλληλα με την παροχή χρήσιμου και επίκαιρου 

εκπαιδευτικού περιεχομένου (Ruiz-Molina & Cuadrado-Garcia, 2008).  

Τέλος, ο καθορισμός των οντοτήτων, των φορέων και των ατόμων, οι οποίοι θα είναι 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τη συγγραφή του εκπαιδευτικού περιεχομένου 

πρέπει να επιδιώκει το συνδυασμό ειδικών σε θεματικές επιστημονικές ενότητες και 

ειδικών σε θέματα πληροφορικής και σχεδιασμού στο διαδίκτυο (Gotthardt et al, 

2006), συμβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού 

προγράμματος σπουδών.  

Η επόμενη παράμετρος της ανάπτυξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

αναφέρεται στη Διδακτική στρατηγική, τα βασικότερα συστατικά στοιχεία της 

οποίας περιλαμβάνουν (Eltrun, 2003):    

 το Περιεχόμενο (βασικοί παράγοντες επιτυχίας : χρηστικότητα  

περιεχομένου και ικανότητα εκπαιδευόμενων για έλεγχο της πρόσβασης 

σε αυτό)   

 την Αλληλεπίδραση (ανάπτυξη κοινωνικών επαφών και κοινοτήτων 

μάθησης) 

 την Επαναπληροφόρηση (παρακολούθηση των μεθόδων επεξεργασίας 

των πληροφοριών από τους εκπαιδευόμενους, ενθάρρυνση των 

εκπαιδευόμενων να εμπλακούν σε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις)  

 το Σχεδιασμό διεπιφάνειας (ευκολία πλοήγησης, αίσθηση ανθρώπινης 

επαφής, ανταπόκριση στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, 

αποτελεσματικός σχεδιασμός των στοιχείων κειμένου όπως διαύγεια 

γραφικών, γραμματοσειρά, διάταξη οθόνης, αισθητική ιστοσελίδας) 

 τη Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου (ενθάρρυνση και ενεργοποίηση 

συμμετοχής εκπαιδευόμενων, παρέχοντας δυνατότητες για πρακτική 

εκτέλεση διαδικασιών) 

Οι γενικές αρχές, οι οποίες καθορίζουν την ανάπτυξη της διδακτικής στρατηγικής 

αναφέρονται στη χρήση ποικίλων διδακτικών μέσων, πηγών διανομής και 
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επικοινωνιακών μεθόδων (Kester et al, 2005).  Σε περιβάλλον ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, οι απαιτήσεις των μαθημάτων, τα κίνητρα μάθησης, οι μαθησιακές 

μέθοδοι, το μοντέλο κοινωνικοποίησης και η υποστήριξη μάθησης τροποποιούνται 

και προσαρμόζονται. Η υλοποίηση συνεργατικής μάθησης απαιτεί σημαντικές 

τροποποιήσεις ή προσαρμογές στον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της 

διδακτικής δραστηριότητας (Wu et all, 2008).   

Η Γλώσσα επικοινωνίας αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο μιας εφαρμογής 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη διεθνούς στρατηγικής, η οποία επιδιώκει 

την προσέλκυση φοιτητών από ευρύ αριθμό χωρών, απαιτεί τη χρήση της αγγλικής 

γλώσσας. Η επιλογή τοπικής γλώσσας συνίσταται στην περίπτωση μειωμένης 

ζήτησης του προγράμματος από διεθνείς φοιτητές και εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

παρακολούθησης του προγράμματος αποκλειστικά από ομογενείς φοιτητές  

(Mihhailova, 2006; Stefani et al, 2006). Η τοπική γλώσσα συνίσταται επίσης στην 

περίπτωση κατά την οποία ένας ευρύς αριθμός εκπαιδευόμενων παρουσιάζει σαφή 

προτίμηση στην υιοθέτηση της μητρικής τους γλώσσας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, παρόλο τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες τους (Ettinger et al, 2006) 

Η Μορφή αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη σύγχρονη, ασύγχρονη και την 

ηλεκτρονική μάθηση σε εξατομικευμένο ρυθμό (Steward, 2002), η ανάλυση των 

οποίων πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής. Η 

εμπλεκόμενη εκπαιδευτική οντότητα πρέπει να επιλέξει επίσης, τη δυνατότητα 

ανάπτυξης μικτού συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, το οποίο συνίσταται στις 

περιπτώσεις έλλειψης προθυμίας και συμμόρφωσης της αγοράς στόχου απέναντι 

στις μεθόδους ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, καθώς και στην περίπτωση των 

εκπαιδευόμενων που απαιτούν και χρειάζονται την ύπαρξη προσωπικής επαφής 

(Young, 2001; Steward, 2002; Ettinger et al, 2006; Stockley, 2006). Η επιλογή 

μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων βασίζεται κυρίως στην τεχνολογική και 

λειτουργική υποδομή των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών οντοτήτων καθώς και στην 

επιδιωκόμενη επιστροφή στην επένδυση (Tucker & Gentry, 2009).  

Η επιτυχημένη υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στηρίζεται σε 

σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής και του 

κατάλληλου τεχνολογικού περιβάλλοντος υποστήριξης, τα οποία θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από προσαρμοστικότητα, δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης, 
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διαλειτουργικότητα,  συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

(Waight, 2005; Dafoulas,2005) καθώς και αξιοπιστία (Alexander, 2001).  

Γενικά, η Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών 

αναφέρεται στον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του 

λογισμικού, του ηλεκτρομηχανολογικού μέρους, των περιοχών συχνοτήτων καθώς 

και των υποστηρικτικών υπηρεσιών (Tucker & Gentry, 2009).  Ο βασικός στόχος 

είναι η ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής, η οποία υποστηρίζει τις εκάστοτε 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Evans & Haase, 2001) και δημιουργεί ένα αποδοτικό και 

λειτουργικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο αναμειγνύει τη μορφή και τη 

λειτουργικότητα των τεχνολογικών μέσων με μαθησιακούς και ανθρώπινους 

παράγοντες καθώς και παράγοντες απόδοσης (Emmons & Wiklinson, 2001), 

αξιοποιώντας πλήρως τη δύναμη και την ευελιξία της τεχνολογίας υπολογιστών 

(Dringus & Scigliano, 2000). 

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενες οντότητες, στη διαδικασία ανάπτυξης και 

υιοθέτησης τεχνολογικής υποδομής, αναλύουν την τρέχουσα υποδομή τους, 

προσδιορίζουν τις εξειδικευμένες λειτουργικές ανάγκες τους,  σχεδιάζουν  την 

αρχιτεκτονική των εφαρμογών και καθορίζουν τις απαιτήσεις ολοκλήρωσης της 

(Baruque et all, 2007; Wu et al, 2008).  

Η επιτυχής χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης συνίσταται στην 

ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος διοίκησης μάθησης το οποίο παρέχει εύκολες 

στην χρήση επιλογές διδασκαλίας, μάθησης, αξιολόγησης και επικοινωνίας. 

(Gotthardt et all, 2006). Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές 

οντότητες επιλέγουν συγκεκριμένα πληροφορικά συστήματα τα οποία 

περιλαμβάνουν το  Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης, το Σύστημα Διαχείρισης 

Περιεχομένου, και το Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Harrison, 

2004), καθώς και τα εργαλεία για τη διανομή περιεχομένου μάθησης και την 

παροχή αλληλεπιδράσεων (διαδίκτυο, intranets, extranets, CD –ROMS, interactive 

TV, audio/video tapes, satellite broadcasts) (Uhomoibhi, 2006),  η ανάλυση των 

οποίων πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής. Η 

στρατηγική απόφαση των εμπλεκόμενων οντοτήτων αναφέρεται στην αγορά 

υπάρχοντος εικονικού περιβάλλοντος μάθησης ή τον σχεδιασμό και την κατασκευή 

καινούργιου προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες  ανάγκες τους (Ennew & 

Fernandez-Young, 2006). Παράλληλα, αποφάσεις αναφορικά με την ανάπτυξη 

μεθόδων για τη διαχείριση ενδεχόμενων τεχνολογικών θεμάτων και ζητημάτων 
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ασφάλειας (Tucker & Gentry, 2009), το επίπεδο προσβασιμότητας του 

επιλεγόμενου συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από όλες τις πλατφόρμες 

(Newton et al, 2002) και τον καθορισμό της τεχνικής υποστήριξης ανά εξάμηνο 

(μεγαλύτερη στο πρώτο εξάμηνο, μικρότερη στο δεύτερο) (Gotthardt et all, 2006) 

επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξης της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής.     

Ο γενικός άξονας της ανάπτυξης τεχνολογικής υποδομής αναφέρεται στον 

προσδιορισμό των τρόπων χρήσης και ενσωμάτωσης των τεχνολογικών καινοτομιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στα παιδαγωγικά πλαίσια και την γενικότερη 

φιλοσοφία της συγκεκριμένης εμπλεκόμενης οντότητας (Dalsgaard, 2006) και στην 

υιοθέτηση φιλικής στο χρήστη τεχνολογίας (Ettinger et al , 2006), επιδιώκοντας  την 

επιλογή του συστήματος διαχείρισης μάθησης με κριτήρια την λειτουργικότητα, την 

μεταβλητότητα και την ολοκλήρωση (elearnity, 2000). Ένα ικανοποιητικά 

σχεδιασμένο περιβάλλον εργασίας και επικοινωνίας επιτυγχάνει να τραβήξει και να 

διατηρήσει την προσοχή των εκπαιδευόμενων, να τους κινητοποιήσει ως προς την 

αλληλεπίδραση με το σύστημα και να τους βοηθήσει στην επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων χωρίς σύγχυση και ιδιαίτερη προσπάθεια (Hutchins, 2008). 

Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην ευκολία χρήσης, την προσβασιμότητα, 

την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος (Μπούρας, 2009) 

καθώς και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού (Stockley, 2006).    

Το τεχνολογικό τμήμα ενός συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα πρέπει να 

ενθαρρύνει την αφοσίωση των φοιτητών στην εκμάθηση του εκπαιδευτικού υλικού 

και όχι στην εξοικείωση με τα εργαλεία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας  (Sun et al, 

2008). Θα πρέπει να υιοθετούνται τεχνολογικά εργαλεία τα οποία ενθαρρύνουν την 

συμμετοχή και επιτρέπουν τη διατήρηση του ελέγχου του συνόλου των 

εμπλεκόμενων οντοτήτων (εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών, διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού), παρέχοντας ένα πλαίσιο ενίσχυσης του καινοτομικού χαρακτήρα της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Halkett, 2002).  

Η τεχνολογική υποδομή θα πρέπει να καθιστά εφικτή στις εμπλεκόμενες οντότητες 

την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και εργαλείων της έτσι ώστε να παρέχεται 

η κατάλληλη πληροφόρηση την κατάλληλη χρονική στιγμή, η αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ τους, η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων καθώς και η ανάπτυξη 

νέων ικανοτήτων. Ο σχεδιασμός της τεχνολογικής υποδομής  πρέπει να 

πραγματοποιείται με κεντρικό άξονα τους δυνητικούς εκπαιδευόμενους, 

επιδιώκοντας την ανάπτυξη ευέλικτης, φιλικής και εξατομικευμένης  μάθησης 
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(Stefani et al,2006), καθώς ακατάλληλη τεχνολογία με χαμηλό βαθμό 

ανταπόκρισης, συχνά τεχνικά προβλήματα και έλλειψη συνεργειών αποθαρρύνει, 

δυσχεραίνει και απογοητεύει τους δυνητικούς εκπαιδευόμενους (Evans & Haase, 

2001).  

Παράλληλα με τις βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, μια ανάλογη 

εφαρμογή απαιτεί την ανάπτυξη Υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες 

στοχεύουν στη διαρκή ικανοποίηση των εξειδικευμένων αναγκών και απαιτήσεων  

υποστήριξης των εκπαιδευόμενων (Newton & Ellis, 2005). Η ανάπτυξη και 

διαχείριση ενός συστήματος είκοσι τετράωρης βάσης  ευέλικτων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών από εκπαιδευτές και διοικητικό προσωπικό  (ειδικοί σε θέματα 

ψηφιακών δικαιωμάτων, ειδικοί ανάπτυξης μέσων) σε ασύγχρονη βάση συμβάλλει 

σημαντικά στην αποτελεσματική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τους 

εκπαιδευόμενους (Wallace & Wallace, 2001; Leacock, 2005; Barron, 2006; 

Gueverna, 2007). Συγκεκριμένα, η παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευόμενους 

επιδιώκει την κινητοποίηση και ενεργοποίηση τους (Steward, 2002) καθώς και την 

επίλυση τεχνολογικών και ακαδημαϊκών προβλημάτων, η οποία μειώνει την 

αβεβαιότητα και τη σύγχυση των εικονικών φοιτητών, οδηγώντας σε 

αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες μαθησιακές εμπειρίες (Uhomoibhi, 2006; 

Sun et al, 2008).   

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους επιτυχημένης ανάπτυξης εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και ένα σημαντικό αναγνωριστικό πλεονέκτημα αποτελεί 

η Πιστοποίηση τους (Hambrecht & Co, 2000; Clarke & Hermens, 2001; 

Eisenbarth, 2003), η οποία αναφέρεται στην παροχή αναγνωρισμένου τίτλου 

σπουδών ή την παροχή εκπαιδευτικού υλικού χωρίς την απόκτηση πιστοποιητικού 

(Evans & Haase, 2001).   

Η διαδικασία της πιστοποίησης εξασφαλίζει ότι ο εκπαιδευτικός οργανισμός έχει 

ελεγχθεί όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό του, το προσωπικό του και τη 

διαχείριση των μαθημάτων. Η πιστοποίηση συμβολίζει την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τη συνεχή προσπάθεια των ιδρυμάτων να 

βελτιώσουν την αποδοτικότητά των προγραμμάτων τους.  

Οι δύο κύριοι τύποι πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται διεθνώς είναι η θεσμική 

και η εξειδικευμένη-επαγγελματική πιστοποίηση. Η θεσμική πιστοποίηση 

απονέμεται, όταν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ικανοποιεί τα συγκεκριμένα κριτήρια 

που έχει προκαθορίσει ο οργανισμός πιστοποίησης ενώ η εξειδικευμένη, 
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απευθύνεται σε τμήματα πανεπιστημίων ή σε συγκεκριμένα προγράμματα 

μαθημάτων και όχι σε ολόκληρο το ίδρυμα. Στόχος της είναι να εστιάσει σε ένα 

μικρό σύνολο κριτηρίων που ελέγχουν την αποδοτικότητα στο συγκεκριμένο κάθε 

φορά επιστημονικό πεδίο. 

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου θα πρέπει να πραγματοποιείται με 

βάση τα Πρότυπα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  (Gotthardt et all, 2006).  Η 

οικοδόμηση κοινών πλατφόρμων και προτύπων υπηρεσιών, τα οποία υποστηρίζουν 

τη διαφάνεια και τη διαλειτουργικότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική ανάπτυξη περιβαλλόντων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Young, 2001; 

Wu et all, 2008). Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται ο καθορισμός 

διαδικασίας ανανέωσης και αναβάθμισης των προτύπων, η οποία εξασφαλίζει την 

μακροπρόθεσμη αποδοτική λειτουργία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.   

Η Διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευόμενων από τις εμπλεκόμενες 

εκπαιδευτικές οντότητες, αναφέρεται στην επιλογή των μεθόδων αξιολόγησης των 

εκπαιδευόμενων (εξετάσεις, εργασίες, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις 

σωστό/λάθος, υποβολή εργασιών, εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, κ.λ.π.) 

(elearnity, 2000) καθώς και στη λεπτομερή ανάλυση των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων τους (δυνατότητα επανεξέτασης, διατήρηση βαθμολογίας, κ.λ.π.). Το 

θεωρητικό αυτό πλαίσιο αναπτύσσεται με βάση τον αρχικό σχεδιασμό 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και τους καθορισμένους στόχους (Alexander, 2001), 

την προστασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων αξιολόγησης των 

εκπαιδευόμενων (Weippl & Tjoa, 2005) και την δημιουργία λειτουργικής και 

εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων, η οποία θα οδηγηθεί σε 

θετική εμπειρία συνεργασίας και αλληλεπίδρασης (Barron, 2006).   

Οι  ποικίλες μέθοδοι αξιολόγησης για την παροχή άμεσης και έγκυρης 

επαναπληροφόρησης και άσκησης κριτικής σε προσωπικό αλλά και δημόσιο 

επίπεδο αναφορικά με την πορεία και την πρόοδο των εκπαιδευόμενων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτούν σημαντικό χρόνο και δαπάνη από το σύνολο των 

εκπαιδευτών και διαχειριστών του προγράμματος (Barron, 2006). Αποτελούν όμως 

απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς υιοθέτησης εφαρμογών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης καθώς καθιστούν δυνατή την αποδοτικότερη διερεύνηση των 

αποτελεσμάτων από διαφορετικές διαστάσεις, επιτρέποντας την 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία, μετριάζοντας σημαντικά ενδεχόμενα τεχνολογικά 

και επικοινωνιακά προβλήματα (Harper, 2004) και επηρεάζοντας σημαντικά την 
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ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

(Sun et al, 2008).  

Η Διάρκεια φοίτησης επηρεάζει σημαντικά την πρόθεση υιοθέτησης 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τους δυνητικούς εκπαιδευόμενους. 

Η συγκεκριμένη παράμετρος αναφέρεται στην απόφαση παροχής ευέλικτης ή 

σταθερής,  πλήρους ή μερικής διάρκειας φοίτησης (Evans & Haase, 2001) καθώς και 

στον καθορισμό της διάρκειας του κάθε εξαμήνου και του συνολικού προγράμματος 

σπουδών (Gotthardt et al, 2006).  

Η διαδικασία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πρέπει να καθοδηγείται σε σημαντικό 

βαθμό από Παιδαγωγικά ζητήματα και όχι αποκλειστικά τεχνολογικά, καθώς 

αναφέρεται περισσότερο στην εκπαίδευση και λιγότερο στην τεχνολογία που την 

υποστηρίζει (Harvey & Beards, 2004; Macpherson et al, 2004).  Αποδοτικές 

εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εστιάζουν στην ικανοποίηση των 

παιδαγωγικών απαιτήσεων των εκπαιδευόμενων και όχι στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών παρόχων (Harvey & Beards, 2004). 

Στην περίπτωση της ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης γίνεται 

αντιληπτή η αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία από έμφαση στον εκπαιδευτή σε 

έμφαση στον εκπαιδευόμενο η οποία απαιτεί την προσαρμογή του τρόπου 

ανταπόκρισης στους εκπαιδευόμενους και την επίτευξη της ικανοποίησης τους 

(Berge, 1995; Wu et al, 2008). 

Η Επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο θα στελεχώσει και θα 

στηρίξει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί σημαντική παράμετρο 

της επιτυχούς λειτουργίας του. Η επιλογή έμπειρων και καταρτισμένων  

εκπαιδευτών σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκουν 

αλλά κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με την διαφορετικότητα της μάθησης που 

πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα (γνώση της λειτουργίας και χρήσης της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας) διαμορφώνει ένα αποδοτικό περιβάλλον μάθησης και 

ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες (απορίες, προβλήματα, ερωτήσεις) των 

εκπαιδευόμενων (Berge, 1995; Barron, 2006; Mainka & Benzies, 2006). 

Η άμεση ανταπόκριση, η ευελιξία, η προθυμία και η θετική στάση απέναντι στην 

επικοινωνία, την πληροφόρηση, την υποστήριξη τη γενικότερη συνεργασία με τους 

εκπαιδευόμενους καθώς και την πλήρη αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έναντι της παραδοσιακής μάθησης (Berge, 1995; 
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Barron, 2006; Sun et al, 2008; Wu et all, 2008; Hsbollah & Idris, 2009)  

θεωρούνται απαραίτητες ικανότητες των δυνητικών εκπαιδευτών. Επιπλέον, 

απαιτείται ο ενθουσιασμός των εκπαιδευτών, η ισχυρή δέσμευση στην 

αλληλεπίδραση με τους φοιτητές, καθώς και  η ικανοποιητική εξοικείωση τους με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις (Webster & Hackley, 1997; Frank et all, 2003).  

Οι εμπλεκόμενες οντότητες πρέπει να  καθορίσουν τις βασικές επιδιώξεις της 

ανάπτυξης κατάλληλου και επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες 

αναφέρονται στην ενίσχυση του προγράμματος σπουδών ικανοποιώντας τις 

απαιτήσεις και ανάγκες των εκπαιδευόμενων, τη διεύρυνση του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου και την επίτευξη της εξατομίκευσης των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (Mutula, 2002). Παράλληλα θα πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη 

τακτικών υπηρεσιών υποστήριξης των εκπαιδευτών και διαχειριστών του 

προγράμματος (Evans & Haase, 2001; Mainka & Benzies, 2006), ο καθορισμός 

ικανοποιητικού συστήματος αμοιβών των εκπαιδευτών  (Mihhailova, 2006), η 

παροχή βοηθητικών και υποστηρικτικών μέσων στη προετοιμασία του ηλεκτρονικού 

μαθήματος (Mihhailova, 2006), ο προσεκτικός καθορισμός των ρόλων και των 

καθηκόντων των εκπαιδευτών (Kirschner, 2001) και ο προσδιορισμός του βαθμού 

αντίστασης των εκπαιδευτών απέναντι στην ηλεκτρονική εκπαίδευση (Newton & 

Ellis, 2005).  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατανόηση της αυξημένης προσπάθειας από την 

πλευρά των εκπαιδευτών σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά 

προγράμματα. O χρόνος των εκπαιδευτών δαπανάται όχι μόνο στην διανομή των 

εκπαιδευτικών υλικών αλλά και στην υποστήριξη των φοιτητών και την 

προετοιμασία της διδασκαλίας. Η διοίκηση των προγραμμάτων θα πρέπει να 

αποτιμά τις διαθέσεις και τις ικανότητες των εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι αυτοί που 

θα υλοποιήσουν τις αλλαγές και θα στηρίξουν τις νέες εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Τα σημαντικότερα εμπόδια των εκπαιδευτών είναι ο χρόνος που απαιτείται για την 

κατανόηση των νέων τεχνολογιών και προετοιμασία των ηλεκτρονικών μαθημάτων, 

καθώς και το κόστος της εργασίας από το γραφείο και το σπίτι (Harper, 2004). 

Ως αποτέλεσμα,  απαιτείται η ενίσχυση της συμμετοχής και της δέσμευσης των 

εκπαιδευτών στη χρήση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με την παροχή κινήτρων για 

το χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλουν ενώ επιπρόσθετα, πρέπει να 

αναπτυχθούν μηχανισμοί ελέγχου της συμμετοχής τους στην χρήση της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Rentroia-Bonito, 2006). Επιπλέον,  η ύπαρξη ομάδας 
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ανθρώπινου δυναμικού με συμπληρωματικές ικανότητες (ακαδημαϊκές, 

τεχνολογικές, διοικητικές), συμβάλλει σημαντικά στη καθοδήγηση αναφορικά με 

παιδαγωγικά ζητήματα, τεχνολογικά εργαλεία και υποστηρικτικές υπηρεσίες της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Berge, 2005; Leacock, 2005; Tucker & Gentry, 2009).  

Καθώς οι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι χωριστά από 

κοινωνική, τοπική και ψυχολογική απόσταση, η ανάπτυξη στρατηγικών οι οποίες 

υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία αποτελεί βασικό συστατικό 

στοιχείο για τον σχεδιασμό του προγράμματος (Aragon, 2003; Hutchins, 2008). Ως 

αποτέλεσμα, ο Καθορισμός της διαδικασίας επικοινωνίας μεταξύ των 

συμμετεχόντων οντοτήτων μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης κρίνεται 

σημαντικός.      

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοποιητικού επιπέδου 

υποστήριξης και επικοινωνίας που είναι ζωτική, για την ακαδημαϊκή διαδικασία, 

από το σύνολο των εμπλεκόμενων οντοτήτων (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, 

διαχειριστές) (Powers & Mitchell,1997; Hara & Kling, 1999; Myerton, 1999; 

Rossman,1999; Fredericksen et al,  2000;  Weller & Mason, 2000; Alexander, 2001; 

Young, 2001), τον προσεκτικό καθορισμό οδηγιών και κατευθύνσεων επικοινωνίας 

(Dringus & Scigliano, 2000; Halkett, 2002) , τον καθορισμός της συχνότητας και 

των επιπέδων επικοινωνίας, επαφής και υποστήριξης (αριθμός και είδος 

συναντήσεων, αριθμός μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών)  

(Gotthardt et all, 2006) καθώς και την ανάπτυξη της κατάλληλης τεχνολογίας 

επικοινωνιών (Gueverna, 2007). 

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργατικών διαδικασιών, τεχνικών και 

μηχανισμών επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών και δεδομένων τα οποία 

συμβάλλουν στην παροχή σταθερής και συνεκτικής πληροφόρησης προς τους 

φοιτητές (ηλεκτρονική αλληλογραφία - email, ομάδες ειδήσεων - newsgroups, 

συνδιάσκεψη με βάση κείμενο - text-based conference, συνδιάσκεψη με βάση βίντεο 

- video-based conference, τηλεφωνία βάσει υπολογιστή - computer telephony, 

κοινόχρηστες εφαρμογές - shared applications, ηλεκτρονικά δελτία - e-newletters, 

blogs, ανακοινώσεις - campus announcements)(Little, 2001; Wallace & Wallace, 

2001; Halkett, 2002; Gueverna, 2007 ). 

Ο βασικός στόχος της διαδικασίας επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης είναι η παροχή 

αίσθησης ανθρώπινης επαφής (Newton & Ellis, 2005), η ενθάρρυνση των 

εκπαιδευόμενων για επικοινωνία, η επίλυση θεμάτων μέσω της πλατφόρμας  
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(Dafoulas,2005; Brown et al, 2006; Hrastinski, 2007) και η γενικότερη ανάπτυξη 

κουλτούρας συνεργασίας και επικοινωνίας. Σημαντική επιδίωξη είναι η δημιουργία 

ενός ανοικτού συστήματος, το οποίο υποστηρίζει τη συχνή αξιολόγηση των 

διαδικασιών και των υπηρεσιών, την επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών και 

προτάσεων και τη γενικότερη συνεργασία των διαφόρων οντοτήτων του 

εκπαιδευτικού οργανισμού (Leacock, 2005; Gueverna, 2007). 

Πολιτική Τιμής 

Ο καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής των προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο επιτυχούς ανάπτυξης και 

δραστηριοποίησης τους. Οι νόμοι της προσφοράς και ζήτησης, οι οποίοι ισχύουν 

στην περίπτωση της πλειοψηφίας των παραγόμενων αγαθών/υπηρεσιών επιδρούν 

και επηρεάζουν την πολιτική τιμολόγησης που ακολουθούν οι εμπλεκόμενες 

οντότητες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

Ο καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής των εφαρμογών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης επηρεάζεται από την εσφαλμένη αντίληψη και απαίτηση  των 

δυνητικών ηλεκτρονικών εκπαιδευόμενων για την καταβολή χαμηλότερων 

διδάκτρων συγκριτικά με αντίστοιχα προγράμματα παραδοσιακής εκπαίδευσης 

(Haase, 2001). Παράλληλα, η θεώρηση σημαντικού αριθμού  ιδρυμάτων, 

οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης ότι η ανάπτυξη και διαχείριση ανάλογων προγραμμάτων απαιτεί μικρό 

εύρος επένδυσης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δυνητικών εκπαιδευόμενων, 

ενισχύει την λανθασμένη αντίληψη που επικρατεί γενικότερα στην αγορά 

αναφορικά με τη σύγκριση του κόστους της ηλεκτρονικής και της παραδοσιακής 

εκπαίδευσης (Mashal et al, 2008). 

Παράλληλα, ο καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής των εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δύναται να επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη 

συγκεκριμένων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τα οποία προέρχονται από την 

μείωση του επενδυτικού κόστους στην περίπτωση αυξημένου πλήθους 

εκπαιδευόμενων, την ανάπτυξη  οικονομιών κλίμακας και την γρήγορη απόσβεση 

των εξόδων (Bartley & Golek, 2004; Walliker, 2005).  Σύμφωνα με τον Adkins 

(2002), και τους Segrave & Holt (2003), οι εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

έχουν την προοπτική να είναι λιγότερο δαπανηρές συγκριτικά με τις αντίστοιχες της 

παραδοσιακής εκπαίδευσης μετά τον αρχικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη τους. 
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Παράλληλα, η μείωση του κόστους σχετίζεται με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

εκπαιδευόμενων, τη γεωγραφική διασπορά τους και τη συχνότητα 

επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών (Mashal  et al, 

2008). 

Οι εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οντότητες θα πρέπει, στα πλαίσια του καθορισμού 

τιμών, να ακολουθήσουν τα βασικά στάδια καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, τα 

οποία αναφέρονται στην επιλογή των τιμολογιακών στόχων, τον καθορισμό της 

ζήτησης, την εκτίμηση του κόστους, την ανάλυση της πολιτικής στων ανταγωνιστών 

και την επιλογή της τιμολογιακής μεθόδου, επιλέγοντας  τις κατάλληλες στρατηγικές 

και τακτικές.   

Αρχικά, θα πρέπει να επιλεγούν οι επιδιωκόμενοι τιμολογιακοί στόχοι μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνονται η επιβίωση, η μεγιστοποίηση τρεχόντων εσόδων, η 

μεγιστοποίηση μεριδίου αγοράς, η μεγιστοποίηση ξαφρίσματος αγοράς και η ηγεσία 

ποιότητας προϊόντος. Στο επόμενο στάδιο επιδιώκεται ο προσδιορισμός της ζήτησης 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και η ευαισθησία της στην 

μεταβολή των τιμών. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η τιμή των διδάκτρων στην 

ηλεκτρονική εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται αποδεκτή από τους δυνητικούς 

ενδιαφερόμενους και δύναται να κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από ανάλογα 

προγράμματα της παραδοσιακής μάθησης  (Evans & Haase, 2001) .  Σύμφωνα με 

τους Mashal et al. (2008), στην εκπαιδευτική αγορά περιλαμβάνονται προγράμματα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε υψηλότερες, χαμηλότερες αλλά και ανάλογες τιμές 

αναφορικά με τα αντίστοιχα της παραδοσιακής εκπαίδευσης.   

Οι βασικές διαφορές κόστους μεταξύ ηλεκτρονικής και παραδοσιακής εκπαίδευσης, 

οι οποίες επηρεάζουν τη ζήτηση των καταναλωτών/εκπαιδευόμενων, αναφέρονται 

στο κόστος μετακίνησης και διαβίωσης για την παρακολούθηση μαθημάτων σε 

εκπαιδευτικό ίδρυμα μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας, στο κόστος χαμένων 

εισοδημάτων στην περίπτωση παραίτησης από την εργασίας του για την 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών μαθημάτων και στο κόστους απώλειας προσωπικού 

χρόνου, για οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς ο συγκεκριμένος δαπανάται για την 

παρακολούθηση παραδοσιακών μαθημάτων  (Mashal et al, 2008).  Η παραπάνω 

ανάλυση κάνει φανερή την ανάγκη ύπαρξης μιας γενικότερης θεώρησης των 

πλεονεκτημάτων και του κόστους των καταναλωτών/εκπαιδευόμενων τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την σύγκριση παραδοσιακών και ηλεκτρονικών 

εκπαιδευτικών εφαρμογών.                      
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Ο καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής σχετίζεται καταλυτικά με την κάλυψη του 

κόστους παραγωγής, διανομής και πώλησης των αγαθών, επιδιώκοντας ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο επιστροφής του ρίσκου και των προσπαθειών της 

επιχείρησης/οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών 

οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα 

πρέπει να αναλυθούν τα είδη δαπανών για την ανάπτυξη και υλοποίηση της, στα 

οποία αποδίδεται υψηλός βαθμός σημαντικότητας για τον καθορισμό της 

τιμολογιακής πολιτική τους.  

Σύμφωνα με τους  Mashal et al (2008), τα κόστη ανάπτυξης για το δυνητικό πάροχο 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τρεις βασικές κατηγορίες, την ανάπτυξη 

περιεχομένου, τα έξοδα μάρκετινγκ και τις τεχνολογικές δαπάνες.  Πιο 

συγκεκριμένα, η ανάπτυξη περιεχομένου αναφέρεται στην  ανάπτυξη και ανανέωση 

εκπαιδευτικού περιεχομένου (Chan & Welebir, 2003; Hoppe & Breitner, 2003), την 

επαρκή χρηματοδότηση των εκπαιδευτών για την ενασχόληση τους με την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση (Mainka & Benzies, 2006) και την ανάπτυξη διοικητικών 

διαδικασιών (Chan &Welebir, 2003). Τα έξοδα μάρκετινγκ περιλαμβάνουν την 

ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς στόχου (Hoppe & Breitner, 2003), 

την ανάπτυξη και προώθηση της κατάλληλης μαθησιακής κουλτούρας (Waight, 

2005), την ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους εκπαιδευόμενους 

(Roffe, 2002; Gueverna, 2007) καθώς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθόδων 

και μέσων προβολής των προγραμμάτων  (Hoppe & Breitner, 2003). Τέλος, η 

τεχνολογική επένδυση αναφέρεται στην ανάπτυξη και υποστήριξη της απαραίτητης 

τεχνολογικής υποδομής (Comacchio & Scapolan, 2004; Waight, 2005; Gueverna, 

2007) καθώς και την ανάπτυξη, αγορά και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης 

εκπαιδευτικού περιεχομένου (Tucker & Gentry, 2009).  

Οι βασικές διαστάσεις της ανάλυσης και του προσδιορισμού των βασικών 

κατηγοριών κόστους έγκειται αρχικά στην συνειδητοποίηση ότι ο σχεδιασμός, η 

υλοποίηση και η προώθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δεν 

συνεπάγεται πάντοτε την ύπαρξη μειωμένων εξόδων (Stockley, 2006). Πιο 

συγκεκριμένα, το σταθερό κόστος ανάπτυξης θεωρείται υψηλό ενώ το μεταβλητό 

αρκετά χαμηλότερο (Mashal et al, 2008). Το σχήμα 3.3 περιγράφει την καμπύλη 

κόστους μεταξύ ηλεκτρονικής και παραδοσιακής εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας ότι 

το κόστος ανά φοιτητή της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι υψηλό σε μια τάξη 

περιορισμένου αριθμού φοιτητών. Πέρα όμως από την αφετηρία αποδοτικότητας, 
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το κόστος είναι λιγότερο από τον αντίστοιχο της παραδοσιακής εκπαίδευσης και 

μειώνεται σημαντικά με την αύξηση των φοιτητών ανά τάξη.     

 

Ηλεκτρονική τάξη

Αφετηρία Αποδοτικότητας

Σύνορο αποδοτικότητας

Η εικονική τάξη είναι
αποδοτικότερη από
άποψη κόστους

Η παραδοσιακή
τάξη είναι
αποδοτικότερη από
άποψη κόστους

Κ
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σ
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ΣΚ

Παραδοσιακή τάξη

Αριθμός σπουδαστών
 

Σχήμα 3.3 Από κοινού θεώρηση της καμπύλης κόστους μεταξύ ηλεκτρονικής και 
παραδοσιακής τάξης. Πηγή Minh, Umesh, & Joseph (2003)    

Γενικότερα, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται, η ανάπτυξη προκαταρτικής μελέτης και 

αξιολόγησης των δυνητικών τρόπων χρηματοδότησης των προγραμμάτων καθώς 

και της ορθολογικής κατανομής των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων και 

πηγών (Eisenbarth, 2003; Driscoll, 2004).  

Η τιμολογιακή πολιτική την οποία υιοθετούν τα ανταγωνιστικά 

ιδρύματα/οργανισμοί, αποτελεί πεδίο έρευνας και ανάλυσης από την πλευρά των 

ενδιαφερόμενων εμπλεκόμενων οντοτήτων, παρέχοντας την δυνατότητα 

ανταπόκρισης στις ανταγωνιστικές τιμές (καθορισμός τιμής ίδια ή  υψηλότερη ή 

χαμηλότερη των ανταγωνιστών), καθώς και το ενδεχόμενο απόκτησης 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.  

Αναφορικά με την επιλογή της τιμολογιακής μεθόδου, οι πιο κοινές προσεγγίσεις 

στην τιμολόγηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι η τιμολόγηση ανά 
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θέση,  η ενιαία αμοιβή, η πληρωμή μετά την έναρξη, η τιμολόγηση ανά εξυπηρετητή 

και η δωρεάν παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου (ShiftCentral, 2001). Ειδικότερα: 

 στην Τιμολόγηση ανά θέση (Price per seat), η εμπλεκόμενη οντότητα 

τιμολογεί και πληρώνει ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευόμενων. Όταν ο 

αριθμός των συμμετεχόντων από μία επιχείρηση είναι μεγάλος, τότε ο 

πάροχος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προχωρά σε μείωση της συνολικής 

τιμής. 

 στην Ενιαία Αμοιβή (One-time flat fee), οι παροχείς ηλεκτρονικών 

μαθημάτων παρέχουν μία σειρά από μαθήματα πάντοτε στην ίδια τιμή, 

επιτρέποντας την απεριόριστη παρακολούθηση τους. 

 στην Τιμολόγηση μετά την έναρξη (Pay as you go),  η χρέωση ξεκινά μετά 

την έναρξη των μαθημάτων και ο εκπαιδευόμενος δύναται να την 

ολοκληρώσει κατά την διάρκεια παρακολούθησης τους.  

 στην Τιμολόγηση ανά εξυπηρετητή (Per server),  οι παροχείς ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης μεταφέρουν τις άδειες χρήσης του περιεχομένου τους σε 

εξυπηρετητές και πληρώνονται ανάλογα με τον αριθμό τους.  

 στη Δωρεάν (Free) περιλαμβάνονται οι δωρεάν ηλεκτρονικές κάρτες, τα 

δωρεάν γραφικά, τα δωρεάν ηλεκτρονικά μαθήματα  

 στην Τιμολόγηση βάσει χρόνου (Payment base on time), η οποία εξαρτάται 

από το χρόνο που δαπανά ο εκπαιδευόμενος σε μία σειρά μαθημάτων. 

Άλλη προσέγγιση στην ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής (Vossen & Westerkamp, 

2007) περιγράφει έξι εναλλακτικά τιμολογιακά μοντέλα, τα οποία βασίζονται σε 

διαφορετικές διαστάσεις κατηγοριοποίησης. Το πρώτο μοντέλο αναφέρεται στην 

τιμή βάσει πελάτη-εκπαιδευόμενο, τροποποιώντας το κόστος των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα  του (ηλικία, φύλο, 

επαγγελματική κατάσταση, κ.λ.π.). Η διάκριση των τιμών βάσει της πωλούμενης 

ποσότητας αποτελεί το δεύτερο μοντέλο, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να 

επιτύχουν καλύτερες τιμές όσο αυξάνουν τα ζητούμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η τοποθεσία αγοράς των υπηρεσιών παρέχει επίσης τη 

βάση για διαφοροποίηση των τιμών τους. Ο χρόνος κατανάλωσης και αξιοποίησης 

των υπηρεσιών δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη τιμολογιακού 

μοντέλου, κυρίως με την έννοια της απόδοσης της διοίκησης, η οποία έτσι δύναται 
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να ελέγχει ζητήματα χωρητικότητας των μαθημάτων και των προγραμμάτων. Άλλες 

βάσεις ταξινόμησης αναφέρονται στην ποιότητα του προϊόντος και στην αγορά ενός 

ολοκληρωμένου πακέτου λογισμικού από ένα μόνο πάροχο.  

Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι ο αυξημένος ρυθμός 

ανάπτυξης και εξέλιξης της αγοράς και των μοντέλων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

καθώς και οι υψηλές δυνατότητες εξατομίκευσης τους επηρεάζουν σημαντικά τον 

προσδιορισμό της τιμολογιακή πολιτικής τους. Η έννοια της τιμολόγησης βάσει 

αξίας (Value –Based Pricing), η οποία επιχειρεί τον καθορισμό τιμών βασιζόμενη 

στο επίπεδο προθυμίας των καταναλωτών επιδέχεται εφαρμογή και στην αγορά της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (ShiftCentral, 2001).  Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης 

πολιτικής είναι η ανάπτυξη της βάσης και της πιστότητας των εκπαιδευόμενων και η 

δυνατότητα αύξησης των εσόδων και των κερδών. Η υιοθέτηση της τιμολόγησης 

βάσει αξίας, αναφέρεται στην ανάπτυξη και την παροχή στους δυνητικούς 

εκπαιδευόμενους μιας ποικιλίας «παραλλαγών-εναλλακτικών επιλογών» 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται με 

διαφοροποιημένες τιμές, ικανοποιώνατς εξατομικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις 

τους.  

Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της συγκεκριμένης πολιτικής είναι η αποφυγή 

σημαντικών επιπτώσεων στην ποιότητα της εκπαιδευτικής υπηρεσίας των διαφόρων 

παραλλαγών και η ενσωμάτωση ποικίλων μεθόδων και τρόπων διαφοροποίηση 

τους. Στον πίνακα 3.3 παραθέτονται οι εναλλακτικές βάσεις διαφοροποιήσεων, οι 

οποίες δύναται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της τιμολόγησης βάσει αξίας, χωρίς 

την επιβάρυνση πρόσθετου κόστους.  

Μετά την ανάλυση του κόστους και την κατανόηση των διαφορετικών πολιτικών 

τιμολόγησης, το εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα/οργανισμός πρέπει να 

καθορίσει την τελική τιμή διδάκτρων. Παράγοντες, όπως η γενικότερη εικόνα της 

εμπλεκόμενης οντότητας και το επίπεδο του ρίσκου που περιλαμβάνει η υλοποίηση 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πρέπει να ληφθούν υπόψη, 

ολοκληρώνοντας τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής τους. Ιδιαίτερα 

σημαντικός θεωρείται επίσης, ο προσδιορισμός των διαθέσιμων εναλλακτικών 

χρηματοοικονομικών επιλογών των δυνητικών εκπαιδευόμενων, οι οποίες επιδρούν 

καταλυτικά στην απόφαση υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

(είδη δανείων, όροι πληρωμής, δυνατότητες υποτροφιών, κλπ.). 
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Βάση διαφοροποίησης  Τιμολόγηση βάσει αξίας, ανάπτυξη μοντέλου 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης    

Προγράμματα σε πακέτο Υποστήριξη μετά την διδασκαλία, προσθήκη τεχνικών 
χαρακτηριστικών, προσθήκη βοηθητικών μεθόδων 
(αξιολόγησης, τεστ, κ.λπ.)  

Επίπεδο υπηρεσιών/επίπεδο 
προτεραιοτήτων  

Προσθήκη υπηρεσιών, όπως αμεσότερος χρόνος 
ανταπόκρισης για σημαντικούς πελάτες, ανάπτυξη 
«δωρεάν» εκπαίδευσης ή άλλες υπηρεσίες ανάλογα με το 
εύρος και την σημαντικότητα της χρήσης των σταθερών 
υπηρεσιών  για χρήση       

Επιλογή χρόνου  Ποικιλία στην ταχύτητα παράδοσης, ευελιξία για 
σημαντικούς πελάτες-πληρωτές   

Διεπιφάνεια χρήστη  Εξατομίκευση διεπιφάνειας για σημαντικούς πελάτες   

Κανάλια διανομής/μέθοδοι 
διανομής  

Κανάλια διανομής τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις 
προτιμήσεις πελατών   

Ικανότητα  Ενσωμάτωση συγκεκριμένων λειτουργιών όπως γραφείο 
υποστήριξης, υποστήριξη μετά την διδασκαλία, κ.λ.π.   

Περιεκτικότητα  Ενσωμάτωση επιπλέον χαρακτηριστικών περιεχομένου 
όπως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, αναβάθμιση προϊόντων 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, διευρυμένα εκπαιδευτικά 
εγχειρίδια, κ.λπ. 

Ευκολία  Ανάπτυξη παραμέτρων ευκολίας όπως διαθεσιμότητα 
24ώρου και 7 ημερών,  διευκολύνσεις μετά από σύντομη 
ενημέρωση, κ.λπ. 

Πίνακας 3.3  Εναλλακτικές βάσεις διαφοροποίησης (Πηγή ShiftCentral, 2001) 

Πολιτική Διανομής  

Η διανομή ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι πολύ διαφορετική 

από την παραδοσιακή, πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, απαιτώντας αλλαγές και 

μετατροπές στη συμπεριφορά και τους ρόλους των εμπλεκόμενων οντοτήτων 

(elearnity, 2000). Η διανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου στην ηλεκτρονική 

εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικούς δικτυακούς τόπους και 

με την εμπλοκή ποικίλων  ακαδημαϊκών τμημάτων (Ettinger, et al, 006).  

Η τοποθεσία επηρεάζει σημαντικά τον εκπαιδευόμενο, ο οποίος μπορεί επίσης να 

εκπαιδευτεί σε «μη παραδοσιακές τοποθεσίες». Η βασιζόμενη στην τοποθεσία 

εκπαίδευση (μικτό σύστημα εκπαίδευσης),  στην περίπτωση της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης απαιτείται σε κάποιες περιπτώσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα 

που απαιτούν εργαστήρια, πειράματα, κ.λ.π.    (Stefani et al, 2006).  
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Το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής έχει καταγράψει τα εναλλακτικά 

μοντέλα διανομής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την έρευνα των Standing 

Stones 2001, τα οποία περιλαμβάνουν την απευθείας πώληση, την ανάπτυξη 

συνεργασιών/κοινοπραξιών, τον μεσίτη μάρκας, τον ενοποιημένο μεσίτη, τις 

τοπικές κοινοπραξίες και τους παροχείς καναλιών. 

Πολιτική Προώθησης  

Η αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη καινοτομικών υπηρεσιών/ αγαθών 

στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στη διαδικασία με την οποία υιοθετείται, διαχέεται 

και γίνεται αποδεκτή από τα μέλη μιας συγκεκριμένης κοινότητας/αγοράς. Ως 

αποτέλεσμα, μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί η διαδικασία διάδοσης και προώθησης του 

καινοτομικού χαρακτήρα και των παρεχόμενων δυνατοτήτων τους (Eisenbarth, 

2003). Οι εμπλεκόμενες οντότητες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα πρέπει να 

αναπτύξουν ολοκληρωμένη στρατηγική προβολής των προγραμμάτων τους, 

ενσωματώνοντας το σύνολο των στρατηγικών προωθητικών ενεργειών και 

διαθέσιμων πηγών τους, έχοντας ως βασικό στόχο τους την αναγνώριση και την 

απόκτηση μεριδίου στην αγορά (Ettinger et al, 2006).  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία διάχυσης είναι η ίδια η καινοτομία, οι 

τρόποι επικοινωνίας των πληροφοριών αναφορικά με την καινοτομία, καθώς και ο 

χρόνος και η φύση του κοινωνικού συστήματος  μέσα στο οποίο εισάγεται η 

καινοτομία. Μέσα στα πλαίσια αυτά, στόχος της προωθητικής πολιτικής είναι να 

καταγραφούν και να αναλυθούν τρόποι και μεθοδολογίες ανάλογα με τη 

φάση/στάδιο εφαρμογής ενεργειών μάρκετινγκ προς τις εμπλεκόμενες οντότητες 

των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

Ως εμπλεκόμενες οντότητες στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, θεωρούνται οι πελάτες –

εκπαιδευόμενοι οι οποίοι αναζητούν εκπαιδευτικά προγράμματα και το ακαδημαϊκό 

και διοικητικό προσωπικό το οποίο συμβάλλει στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και 

τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Τα βασικά στάδια της προωθητικής 

στρατηγικής περιλαμβάνουν την προσέλκυση των εμπλεκόμενων οντοτήτων στα 

προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, την ικανοποίηση από την υιοθέτηση τους 

και την επίτευξη πιστότητας σε αυτά.  
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Η επιτυχημένη ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών και προγραμμάτων προώθησης 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα πρέπει να στηρίζεται σε βασικές 

στρατηγικές διαστάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην εναρμόνιση τους με την 

φιλοσοφία και τους στόχους του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Roffe, 

2002), στην υιοθέτηση  της φιλοσοφίας ανάπτυξης ολοκληρωμένων επικοινωνιών 

μάρκετινγκ, με ευρύ χρονικό ορίζοντα (Quilter, 2008), καθώς και στην υποστήριξη 

της διαφορετικότητας και του καινοτομικού χαρακτήρα της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (Evans & Haase, 2001)  

Ο κεντρικός άξονας της προωθητικής πολιτικής αναφέρεται στη κατανόηση και την 

ανάλυση των εξειδικευμένων απαιτήσεων, αναγκών και προτιμήσεων της αγοράς 

στόχου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατανόηση ότι η υιοθέτηση οποιωνδήποτε 

προωθητικών ενεργειών πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες τεχνολογικές 

πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο  επίπεδο γνώσης και 

εξοικείωσης των εκπαιδευόμενων με τα διαφορετικά είδη τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (Evans & Haase, 2001). Η προώθηση των 

προγραμμάτων πρέπει να στηρίζεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής εμπειρίας, το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις παροχές και όχι αποκλειστικά στα οφέλη και τα 

πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την τεχνολογία (Evans & Haase, 2001). Τέλος 

ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η αναζήτηση και η δέσμευση επαρκών 

χρηματοδοτικών πηγών, οι οποίες θα στηρίξουν την μακροπρόθεσμη προωθητική 

πολιτική των εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Ettinger et al, 2006, Ennew & 

Fernandez-Young, 2006).  

Πιο συγκεκριμένα, οι πίνακες 3.4, 3.5, και 3.6 παρουσιάζουν τις εναλλακτικές 

προωθητικές ενέργειες, τις οποίες δύναται να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί 

παροχείς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

Βήματα υποστήριξης 
προώθησης 

Δυνητικοί πελάτες - Εκπαιδευόμενοι 

Προσέλκυση    

 Προσέλκυση 
προσοχής    

  

 Διάχυση 
προγράμματος   

Παραδοσιακές μέθοδοι προώθησης  

 Διαφήμιση  

◊ Ραδιοφωνικά διαφημιστικά μηνύματα - (Evans & Haase, 
2001; Blair et all, 2003; Bennett, 2004) 

◊ Άρθρα σε εφημερίδες  (Galagan, 2002) 

◊ Διαφημιστικά έντυπα-φυλλάδια-κατάλογοι (Rollett et al, 
2003; Quilter, 2008)  

 Δημόσιες Σχέσεις  
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◊ Ανάπτυξη θετικής δημόσιας εικόνας (Naude, 1999) 

◊ Υποστήριξη αθλητικών οργανώσεων (Bennett, 2004)  

 Προώθηση πωλήσεων  

◊ Δοκιμαστική εφαρμογή (Eisenbarth, 2003; Rollett et al, 
2003; Hsbollah & Idris, 2009) 

◊ Συμμετοχή σε εκθέσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
οργανισμών  (Evans & Haase, 2001; Rollett et al, 2003; 
Quilter,2008) 

 Προσωπική πώληση  

◊ Προώθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μέσα 
από συνεδρία και επιστημονικές έρευνες, οι οποίες 
δημιουργούν δίκτυα για ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων. (Comacchio & Scapolan, 2004) 

◊ Πραγματοποίηση σεμιναρίων (Rollett et al, 2003; Quilter, 
2008) 

 Προώθηση στην Ιστοσελίδα  

◊  Ελκυστικό και φιλικό, εταιρικό τόπο, προσελκύοντας 
εκπαιδευόμενους σε παγκόσμια κλίμακα(Roffe, 2002; Chan 
&Welebir, 2003; Rollett et al, 2003) 

◊ Ικανοποιητικό επίπεδο  πληροφοριών για την φιλοσοφία και 
τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος γενικά 
και το συγκεκριμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
ειδικότερα (Mihhailova, 2006) 

◊ Ανάπτυξη συγκεκριμένων προδιαγραφών (Gunasekaran, 
2002)  

o Σωστά δομημένες τις δυνατότητες του διαδικτυακού 
τόπου 

o Αναζήτηση υπηρεσιών 

o Ανανέωση των δεδομένων  

o Υπηρεσίες και τόποι αλληλεπίδρασης 

◊ Ανάπτυξη συστήματος ιογενούς μάρκετινγκ (Viral 
marketing) για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής «από  στόμα σε 
στόμα επικοινωνία»  

 Ηλεκτρονικά μέσα προώθησης    

◊ Λίστες και βάσεις δεδομένων  

◊ Χρησιμοποίηση μηχανών αναζήτησης. Ενσωμάτωση  λέξεων 
κλειδιά και φράσεων τίτλων σελίδων της ιστοσελίδες της 
χρησιμοποιώντας τα συστήματα web authoring έτσι ώστε οι 
μηχανές αναζήτησης να επανακτούν πληροφορίες (Hanson, 
2000; Evans & Haase, 2001 ) 

◊ Δημιουργία συνδέσεων σε εταιρικούς τόπους  
εκπαιδευτικών/κυβερνητικών/κοινοτικών οργανισμών –
ιδρυμάτων-επιχειρήσεων (Evans & Haase, 2001)     

◊ Ηλεκτρονική διαφήμιση (Galagan, 2002) 

◊ Εγγραφή σε  Internet news groups and mailing lists 
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(Galagan, 2002)  

◊ Άρθρα σε newsletters (Galagan, 2002) 

◊ Αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σε λίστες ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων (Quilter, 2008)     

Πίνακας 3.4 Προωθητικές ενέργειες σταδίου προσέλκυσης δυνητικών 
εκπαιδευόμενων    

 

Βήματα υποστήριξης 
προώθησης 

Εν δυνάμει Εκπαιδευόμενοι 

Ικανοποίηση 

 Αξιοπιστία 
περιεχομένου  

 Χρηστικό και φιλικό 
περιβάλλον 
εκπαίδευσης   

 Εξατομίκευση εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα από την 
ανάπτυξη προφίλ του κάθε εκπαιδευόμενου (Chan &Welebir, 
2003)      

 Παροχή αξιόπιστου, χρήσιμου, ποικιλόμορφου και ποιοτικού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου (Evans & Haase, 2001; Galagan, 
2002; Ettinger et al, 2006) 

 Διατήρηση και ανανέωση του περιεχομένου και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών (Roffe, 2002; Galagan, 2002) 

 Χρηστικός, λειτουργικός, ποιοτικός και ποικιλόμορφος 
σχεδιασμός της διδακτικής διαδικασίας  (Ettinger et al, 2006; 
Zapalska & Brozik, 2006) 

 Ασφαλής χρήση των προσωπικών δεδομένων (υιοθέτηση 
προτύπων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης)    

 Χρηστικό και φιλικό σύστημα πλατφόρμας     

 Αποτελεσματικό, φιλικό και ασφαλές σύστημα υποστήριξης των 
εκπαιδευόμενων από τους εκπαιδευτές και τους διαχειριστές  
(Evans & Haase, 2001; Zapalska & Brozik, 2006) 

Πίνακας 3.5 Προωθητικές ενέργειες σταδίου ικανοποίησης  εν δυνάμει 
εκπαιδευόμενων    

 

Βήματα υποστήριξης 
προώθησης 

Μελλοντικοί Εκπαιδευόμενοι 

Ανάπτυξη πιστότητας     Ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων –σεμιναρίων-
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Ανάπτυξη τρόπων 
διατήρησης  των 
εκπαιδευόμενων σε 
μακροπρόθεσμη βάση  

 

μαθημάτων 

 Διαρκής ανανέωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών   

 Ανάπτυξη μεθόδων σχεσιακού μάρκετινγκ   

◊  Διατήρηση της επαφής (ηλεκτρονικής) για την ενημέρωση 
των αποφοίτων      

◊ Δημιουργία κοινοτήτων και τόπων συζήτησης στους οποίους 
δύναται να συμμετέχουν και απόφοιτοι  (Chan &Welebir, 
2003; Bennett, 2004)   

 Δυνατότητα ανταλλαγή μονάδων μάθησης μεταξύ των 
διαφόρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μιας χώρας (Ennew & 
Fernandez-Young, 2006)  

 Διατήρηση της θετικής δημόσιας εικόνας (Naude, 1999) 

Πίνακας 3.6 Προωθητικές ενέργειες σταδίου ανάπτυξης πιστότητας μελλοντικών 
εκπαιδευόμενων    

3.2.5 Αξιολόγηση συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Η αξιολόγηση της πορείας και ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του 

σχεδιασμού μάρκετινγκ για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και στηρίζεται σε λόγους αντίστοιχους των 

παραδοσιακών (Morgan, 2001; Alexander, 2001; Roffe, 2002). Η αξιολόγηση 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναφέρεται γενικότερα στην διαδικασία 

προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής εμπειρίας (Kelly, 2008). 

Το σχέδιο αξιολόγησης θα πρέπει να παρέχει ενημέρωση για τις διαδικασίες που θα 

ακολουθηθούν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας 

επίτευξη των επιθυμητών στόχων και συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Stefani et al, 2006).  

Συγκεκριμένα, η εποπτεία των εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που 

βρίσκονται σε εξέλιξη παρέχει σημαντική πληροφόρηση στις οντότητες διαχείρισης 

τους σε συνεχή συστηματική μορφή και κρίνεται απαραίτητη, καθώς δικαιολογεί 

την αρχική επένδυση και πρωτοβουλία, βελτιώνει την υλοποίηση των  διαδικασιών 

(Ρετάλης και Κορρές), εντοπίζει λάθη, εμπόδια, περιορισμούς, αναγνωρίζει τις καλές 

πρακτικές (Roffe, 2002), διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων με τον καθορισμένο 

προϋπολογισμό εξόδων και χρονικό περιθώριο (Baruque et all, 2007 Ρετάλης και 

Κορρές, 2008) και συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων για την επέκταση, συνέχιση ή 

διακοπή του προγράμματος (Ρετάλης και Κορρές, 2008).  

Η διαδικασία του ελέγχου και της αξιολόγησης των εφαρμογών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης απαιτεί την ενασχόληση και την δέσμευση του συνόλου των 
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εμπλεκόμενων σε αυτές, περιλαμβάνοντας τους υπευθύνους τεχνολογιών 

πληροφορικής, τους εκπροσώπους φοιτητών, το ακαδημαϊκό προσωπικό των 

εκπαιδευτικών τμημάτων και την διοίκηση του ιδρύματος (Mutula, 2002).  

Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης διαδικασίας αποτελούν η συνεχής ενημέρωση για 

τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η ενσωμάτωση εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στις υπάρχουσες δομές, η προώθηση τους στο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και η εισήγηση βελτιώσεων και συμβουλών αναφορικά 

με θέματα που άπτονται παιδαγωγικών, πνευματικών, διαχειριστικών και 

τεχνολογικών ζητημάτων.  

Ως κύριος στόχος θεωρείται η επιτυχής, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη 

ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην υπάρχουσα εκπαιδευτική 

διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη το όραμα, τους στόχους, τις ιδιαιτερότητες του 

ιδρύματος καθώς και την γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης.  Η αναπροσαρμογή 

τομέων, διαδικασιών και τακτικών ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

καθώς και η γενικότερη ανάπτυξη παιδαγωγικής επιδεξιότητας μέσα από την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα της διαδικασίας 

ελέγχου (Mutula, 2002; Gotthardt et al, 2006).  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προσδιορίζεται ένας 

αριθμός βασικών διαστάσεων αξιολόγησης, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν 

για τον έλεγχο υλοποίησης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (πίνακας 3.7).  

 

Διαστάσεις αξιολόγησης 
Βιβλιογραφική 
Αναφορά 

 αριθμός των εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα  

 αποδοτική χρήση των πηγών 

 αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων  

 επιστροφή στην επένδυση  

(Roffe, 2002) 

 αξιολόγηση  λογισμικού ηλεκτρονικής μάθησης από 

o παιδαγωγική άποψη 

o τεχνολογική άποψη 

 

(Stefani et al, 2006) 

 βιωσιμότητα (τεχνολογική, εκπαιδευτική)  (Stefani et al, 2006). 
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 αποτελεσματικότητα κόστους (οικονομική βιωσιμότητα) 

 λειτουργικότητα και επίδραση στις υπάρχουσες 
εκπαιδευτικές πρακτικές (παροχή υπηρεσιών)   

 μέθοδο παροχής  

 περιεχόμενο  

 λειτουργίες του συστήματος  

 διευκόλυνση της επικοινωνίας     

(Siritongthaworn & 
Krairit, 2006) 

 οργανωσιακές διαστάσεις (ανάλυση τρέχουσας 
κατάστασης για την εκτίμηση ετοιμότητας του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος,  

 διδακτικές διαστάσεις (προσδιορισμός του module 
ηλεκτρονικής εκπάιδευσης)  

 διαχειριστικές διαστάσεις (σχεδιασμός και διαχείριση του 
έργου)  

 τεχνολογικές διαστάσεις  (εγκαθίδρυση της τεχνολογικής 
υποδομής σύμμετρης με τις δραστηριότητες της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης)  

(Baruque et all, 
2007) 

 χρηματοικονομικοί παράγοντες  

 παιδαγωγικοί παράγοντες  

 προωθητικοί παράγοντες (βελτίωση εικόνας ιδρύματος)  

 ικανοποίηση φοιτητών  

 παράγοντες πρόσβασης     

(Mainka & Benzies, 
2006) 

 έλεγχος ποιότητας περιεχομένου (ειδικοί σε 
συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα) 

 έλεγχος περιβάλλοντος εργασίας των web courses 
(ειδικοί)     

 τεστ χρηστικότητας 

(Eltrun, 2003) 

 αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των 
διδακτικών μεθόδων από τους εκπαιδευόμενους κατά την 
διάρκεια του προγράμματος (μετά την λήξη ενός 
εξαμήνου ή μιας περιόδου).  

 χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευόμενων  

 παρουσίαση του διδακτικού υλικού  

 χρηστικότητα του LMS, των εξετάσεων, του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου  

 επίπεδο υποστήριξης των εκπαιδευτών    

(Gotthardt et all, 
2006) 

 αξιολόγηση του έργου  

 αξιολόγηση τεχνολογικής υποδομής και αναβάθμιση της  

 αξιολόγηση τεχνολογικής υποστήριξης 

 ικανοποίηση εκπαιδευόμενων   

(Calderhead, 1999) 
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 αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος και του 
ακαδημαϊκού έτους για την παροχή πληροφοριών 
αναφορικά με την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας 
ηλεκτρονικά   

(Dringus & Scigliano, 
2000) 

 συστήματα μέτρησης της εφαρμογής της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης περιλαμβάνει πολλά περισσότερο από την 
εκτίμηση  της απόδοσης των εκπαιδευόμενων σε 
εξετάσεις και εργασίες και επεκτείνεται στην αποτίμηση 
των αποτελεσμάτων της διαχείρισης γνώσης  

(Fry, 2001) 

 συστήματα διαχείρισης περιεχομένου(LMS) διαθέτουν 
μηχανισμούς ανίχνευσης της συμμετοχής και δέσμευσης 
των εκπαιδευόμενων 

 ROI  

 ικανοποίηση των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων 

(Tucker & Gentry, 
2009) 

Πίνακας 3.7 Διαστάσεις αξιολόγησης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Η ανάπτυξη της διαδικασίας αξιολόγησης , αναφέρεται αρχικά στην επιλογή της 

μεθόδου αξιολόγησης (διάπλασης ή αθροιστική), στην επιλογή ατόμων-ομάδων που 

θα διενεργήσουν την αξιολόγηση, τη διερεύνηση των ρόλων και των απαιτήσεων 

των εμπλεκόμενων οντοτήτων, την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης, την επιλογή 

μεθόδου συλλογής δεδομένων, την επιλογή των δεδομένων καθώς και τη συγγραφή 

του τελικού κειμένου και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (Moussiades & 

Iliopolou, 2006). 

Το μοντέλο αξιολόγησης του Kirkpatrick (1994), δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί 

στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αναπτύσσοντας τα τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης: 

αντιδράσεις (των εκπαιδευόμενων από την εκπαιδευτική διαδικασία), μάθηση ή 

γνώση (που αποκτήθηκε από την εκπαιδευτική διαδικασία), συμπεριφορά ή 

μεταφορά δεξιοτήτων (από την εκπαιδευτική διαδικασία στην επαγγελματική) και 

αποτελέσματα ή αντίκτυπος (της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο άτομο/την 

επιχείρηση/τον οργανισμό).  

Η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση προσωπικών 

συνεντεύξεων, προσωπικής παρατήρησης και πρωτογενών ερευνών. Η 

επαναπληροφόρηση και η αξιολόγηση της προόδου και των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος πρέπει να παρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την 

διάρκεια της εφαρμογής (μετά από συγκεκριμένες δραστηριότητες και μετά το 

τέλος του εξαμήνου) και μετά την ολοκλήρωση του, καθιστώντας εφικτή την 

ανάπτυξη υποδείξεων και την αλλαγή συστατικών στοιχείων του προγράμματος 

(elearnity, 2000; Kelly, 2008). 
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3.3 2ος Ερευνητικός Άξονας - Εννοιολογικό πλαίσιο κριτηρίων 
ανάλυσης αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανταγωνίζονται σε ένα συνεχώς αυξανόμενο 

διεθνές περιβάλλον. Ιδιαίτερα έντονος εμφανίζεται ο ανταγωνισμός στην 

εκπαιδευτική αρένα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, στην οποία τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα υλοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης επιδιώκοντας τη διατήρηση 

και την αύξηση του μεριδίου αγοράς τους σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η 

γνώση εξελίσσεται και η εμφάνιση νέων εκπαιδευτικών παρόχων και στρατηγικών 

συμμαχιών/συνεργασιών γίνεται ιδιαίτερα εμφανής (Fry, 2001). 

Η ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, δύναται να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο και 

το είδος του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

παροχείς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η κατανόηση και η αξιολόγηση των δυνάμεων, 

των αδυναμιών, του μεριδίου αγοράς και της γενικότερης τοποθέτησης στην αγορά 

των ανταγωνιστικών συστημάτων και εφαρμογών συμβάλλει στην ορθολογική λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων, η οποία αποτελεί βασική απαίτηση αποτελεσματικής και 

αποδοτικής επιχειρηματικής δραστηριοποίησης (Kotler et al, 1996; Gordon et al, 

2003). 

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται 

από τη δραστηριοποίηση παραδοσιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με πολυετή 

εκπαιδευτική εμπειρία, από πρόσφατα ιδρυθείσα ιδιωτικά ιδρύματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, καθώς και από εταιρείες και οργανισμούς συγγενών επιχειρηματικών 

κλάδων όπως η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, η παροχή εκπαιδευτικού 

περιεχομένου και η υποστήριξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κ.λ.π. (Gerhard & Mayr, 

2002; Chan & Welebir, 2003). Η δραστηριοποίηση των παραπάνω φορέων 

ενισχύεται σημαντικά από την ανάπτυξη κυβερνητικών πολιτικών, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, οι οποίες παρέχουν σημαντικό αριθμό κινήτρων και δραστηριοτήτων, 

αναφορικά με την υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μορφών και διαδικασιών. 

Βασικός στόχος, είναι η αποτελεσματική και αποδοτική ένταξη του συνόλου των 

ενδιαφερόμενων φορέων στο σύγχρονο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter, το οποίο προσδιορίζει την 

ελκυστικότητα συγκεκριμένων τμημάτων αγοράς δύναται να εφαρμοστεί και στις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

(Karagiannopoulos et al, 2005). Στην περίπτωση της ανάπτυξης συστημάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, το μοντέλο του Porter δύναται να χρησιμοποιηθεί για 
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την ανάλυση των σημαντικών ανταγωνιστικών δυνάμεων που χαρακτηρίζουν την 

αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (σχήμα 3.4).  
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Σχήμα 3.4 Μοντέλο 5 Δυνάμεων (Chan & Welebir, 2003) 

Συγκεκριμένα, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην αγορά της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αντιμετωπίζει έντονο και συνεχώς αυξανόμενο 

υφιστάμενο ανταγωνισμό από εκπαιδευτικά ιδρύματα κοντινών γεωγραφικών 

περιοχών καθώς και από ευρέως γνωστά και αποδεκτά ιδρύματα ανεξαρτήτου 

γεωγραφικής περιοχής (Chan & Welebir, 2003). Οι νέες είσοδοι στην αγορά 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, προέρχονται κυρίως από την δραστηριοποίηση 

φορέων/οργανισμών, οι οποίοι παρέχουν αμιγή προγράμματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (Chan & Welebir, 2003). Η απειλή υποκατάστατων προϊόντων 

εκπροσωπείται από την ανάπτυξη εταιρικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί ενσωματώνουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των εργαζομένων τους προγράμματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, εκμεταλλευόμενοι τον ευέλικτο ρυθμό μάθησης και το μειωμένο 

κόστος και χρόνο μετακίνησης των εκπαιδευόμενων (Eisenbarth, 2003; Chan & 

Welebir, 2003). Η κατάργηση των εμποδίων της φυσικής απόστασης συνεπάγεται 



 

Κεφάλαιο 3ο – Μοντέλου Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ  
Συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

124 

τη δυνατότητα των εκπαιδευόμενων να επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα από ένα 

ευρύ αριθμό επιλογών (Chan & Welebir, 2003).  

Οι αγοραστές, δυνητικοί εκπαιδευόμενοι διαθέτουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε 

δεδομένα-πληροφορίες προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τα οποία 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, το μαθησιακό περιεχόμενο και το 

εύρος των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (Gordon et 

al, 2003). Τέλος, οι προμηθευτές της απαιτούμενης τεχνολογικής και παιδαγωγικής 

υποδομής για την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελούν 

την τελευταία ανταγωνιστική δύναμη, περιλαμβάνοντας τους φορείς παροχής 

μέσων διανομής εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και ανάπτυξης, υποστήριξης 

και αναβάθμισης τεχνολογικών υπηρεσιών (Chan & Welebir, 2003). Η παρούσα 

έρευνα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες αλλά και το σύνολο κύριων 

βιβλιογραφικών πηγών, οι οποίες αναφέρονται στις βασικές διαστάσεις του 

στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, η οποία αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, προτείνει ένα 

εννοιολογικό πλαίσιο κριτηρίων για την ανάλυση των τρεχουσών εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.    

Το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο κριτηρίων ανάλυσης της αγοράς 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τρεις βασικές ερευνητικές διαστάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται (σχήμα 3.5): 

 στο προφίλ του εκπαιδευτικού παρόχου  

 στα χαρακτηριστικά των δυνητικών εκπαιδευόμενων, στους 

οποίους απευθύνονται οι τρέχουσες εφαρμογές ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης      

 τα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ των τρέχουσων εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης     
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3

Μείγμα
Μάρκετινγκ

Ανάλυση Αγοράς

Προφίλ
Παρόχου

1

Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρονικά

Εκπαιδευόμενων

2

Χώρα Προέλευσης

Τύπος Εκπαιδευτικής Οντότητας

Πιστοποίηση

Κριτήρια Εισαγωγής

Γλώσσα Επικοινωνίας

Αγορά Στόχος

θεματική ενότητα
διάρκεια Σπουδών
πλατφόρμα ΗΕ
αριθμός μαθημάτων
διδακτικές μέθοδοι

δίδακτρα
χορηγίες / 
χρηματοδότηση

μικτό σύστημα 
εκπαίδευσης
μικτό σύστημα 
εκπαίδευσης

εγγραφή σε μηχανές 
αναζήτησης, βάσεις 
δεδομένων, λίστες
Πλοήγηση σε 
Δικτυακούς Τόπους

ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

 

Σχήμα 3.5 Προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο κριτηρίων ανάλυσης της αγοράς 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Συγκεκριμένα, οι διαστάσεις αυτές αναλύονται σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία 

οποία προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (πίνακας 3. 8).        
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Ερευνητική 
διάσταση  

Κριτήριο  Βιβλιογραφικές πηγές  

Προφίλ 
παρόχου 

Πιστοποίηση  

Τύπος και αριθμός παρόχων 
(εικονικό ίδρυμα, 
παραδοσιακό ίδρυμα, 
στρατηγικές συμμαχίες)  

Daniel, 1994; Hambrecht & Co, 2000; Clarke & Hermens, 2001; Evans & Haase, 2001; Einserbath, 2003; 
Chan &Welebir, 2003; Hanna, 2004; Mihhailova, 2006; McPerson and Nunes, 2006; Wu et all, 2008; 
Guha & Maji, 2008. 

Χαρακτηριστικά 
δυνητικών 
εκπαιδευόμενων   

Δημογραφικά 
χαρακτηριστικά 

Επαγγελματική εμπειρία 

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο    

Alexander, 2001; Henry, 2001; Young, 2001;  Evans & Haase, 2001; Haase, 2001; Roffe, 2002; Newton et 
al, 2002; Nasir, 2002; Bose, 2003; Eltrun, 2003; Eisenbarth, 2003; Chan &Welebir, 2003; Packham et al, 
2004; Harvey & Beards, 2004; Stonebraker & Hazeltine, 2004; Ηanna, 2004; Blass, 2006; Mainka & 
Benzies, 2006; Stockley, 2006; Mihhailova, 2006; Stefani et al, 2006; Ettinger et al, 2006; McPerson and 
Nunes, 2006; Ettinger et al, 2006; Orly, 2007; Taha, 2007; Quilter, 2008; Goodfellow, 2008; Sun et al, 
2008; Wu et al, 2008; Μπούρας 2009  

Προϊόν (πρόγραμμα 
σπουδών, διδακτική 
στρατηγική, γλώσσα 
επικοινωνίας, μορφή 
αλληλεπίδρασης, τεχνολογία, 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
πιστοποίηση,  διαδικασία 
αξιολόγησης, διάρκεια 
φοίτησης, παιδαγωγικά 
ζητήματα, εκπαιδευτικό 
προσωπικό, διαδικασία 
επικοινωνίας, )  

Leidner & Jarvenpaa 1993; Dillon & Guawardena, 1995; Powers & Mitchell,1997; Webster and Hackley, 
1997; Moore, 1997; McKemzie, &Geissinger, 1998; Brown and Floyd, 1999; Harasim, 1999; Hara & Kling, 
1999; Myerton, 1999; Rossman,1999; elearnity, 2000; Fredericksen et al,  2000; Volery and Lord, 2000; 
Hambrecht & Co, 2000; Weller & Mason, 2000; Dringus & Scigliano, 2000; Dringus & Scigliano, 2000; 
Papp, 2000; Benigno &Trentin 2000; Aldexander, 2001; Soong et all, 2001; Evans & Haase, 2001; Emmons 
& Wiklinson, 2001; Clarke & Hermens, 2001; Capper, 2001; Morgan, 2001; Soong et al, 2001; Little, 2001; 
Wallace & Wallace, 2001; Young, 2001; Newton et al, 2002; Steward, 2002; Halkett, 2002; Mutula, 2002; 
Roffe, 2002;  Aragon, 2003; Eisenbarth, 2003;  Chan &Welebir, 2003; McPerson and Nunes, 2003; Lea, 
2003; Gordon et al, 2003; Eltrun, 2003; Harvey & Beards, 2004; Stonebraker and Hazeltine, 2004; 
Harrison, 2004; Harper, 2004; Leacock, 2005; Newton & Ellis, 2005; Dafoulas,2005;  Waight, 2005; 
Weippl & Tjoa, 2005; Ennew & Fernandez-Young, 2006; Dalsgaard, 2006; Ettinger et al, 2006; Stockley, 
2006; Gotthardt et all, 2006; Bouhnik and Marcus, 2006; Mihhailova, 2006; McPerson and Nunes, 2006; 
Stefani et all. 2006; Barron, 2006; Brown et al, 2006;  Gotthardt et all, 2006; Hanna, 2006; Uhomoibhi, 
2006; Driscoll, 2004, Selim 2007; Boehle, 2007; Baruque et all, 2007; Gueverna, 2007;  Hrastinski, 2007; 
Wu et all, 2008; Ruiz-Molina & Cuadrado-Garcia, 2008; Sun et al, 2008; Hutchins, 2008; Tucker & 
Gentry, 2009 

Στοιχεία 
μείγματος 
μάρκετινγκ 

Τιμή (ύψος διδάκτρων, 
τιμολογιακή μέθοδος) 

Greco, 1997; Hartley, 2001; Evans & Haase, 2001; Adkins, 2002; Nasir, 2002; Taylor, 2002; Mutula, 2002; 
Chan &Welebir, 2003;  Eisenbarth, 2003; Segrave & Holt, 2003; Umesh, and Joseph, 2003; Bartley & 
Golek, 2004; Driscoll, 2004; Walliker, 2005; McPerson and Nunes, 2006; Folorunso et al, 2006; Hanna, 
2006; Vossen & Westerkamp, 2007; Mashal  et al, 2008 
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Διανομή (μικτό σύστημα, 
αλληλεπίδραση) 

Young, 2001; Steward, 2002; Ettinger et al, 2006; Stockley, 2006; Miller, 2007 

Προώθηση (προωθητικές 
ενέργειες) 

Naude, 1999; Hanson, 2000; Evans & Haase, 2001; Roffe, 2002; Gunasekaran, 2002; Eisenbarth, 2003; 
Chan &Welebir, 2003; Blair et al, 2003; Rollett et al 2003; Bennett, 2004; Comacchio & Scapolan, 2004; 
Galagan, 2004; Ennew & Fernandez-Young, 2006; Ettinger et al, 2006; Mihhailova, 2006; Rollett et al, 
2003; Quilter, 2008; Hsbollah & Idris, 2009  

Πίνακας 3.8 Διαστάσεις παραμέτρων προτεινόμενου εννοιολογικού πλαισίου ανάλυσης αγοράς    



 

Κεφάλαιο 3ο – Μοντέλου Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

128 

Βάσει του προτεινόμενου μοντέλου ανάλυσης αγοράς, πραγματοποιήθηκε εμπειρική 

έρευνα, με την ανάλυση διαδικτυακών τόπων τρεχουσών εφαρμογών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα και θεματικά αντικείμενα. 

Συγκεκριμένα, η εμπειρική έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάλυση και αξιολόγηση 

εφαρμογών ηλεκτρονικών εκπαίδευσης σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών στα 

θεματικά πεδία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», «ηλεκτρονικού εμπορίου» και 

«ηλεκτρονικού μάρκετινγκ», μέσα από την αξιολόγηση του περιεχομένου των 

ιστοσελίδων.    

Από την παραπάνω έρευνα προέκυψαν αδυναμίες συλλογής πληροφοριών, για την 

ανάλυση  συγκεκριμένων παραμέτρων όπως η εξέταση του συνόλου των 

προωθητικών ενεργειών, το επίπεδο των υποστηρικτικών υπηρεσιών, ο αριθμός και 

το είδος του εκπαιδευτικού προσωπικού και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

δυνητικών εκπαιδευόμενων. Τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας έχουν ως στόχο 

την αναδιαμόρφωση των κριτηρίων ανάλυσης του εννοιολογικού πλαισίου.  

3.4 3ος Ερευνητικός Άξονας - Εννοιολογικό πλαίσιο κριτηρίων 
ανάλυσης αγοράς στόχου 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών μοντέλων και των διαδικασιών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό, στη διερεύνηση, τον 

προσδιορισμό και την κατανόηση των αντιλήψεων, των στάσεων και των 

απαιτήσεων της αγοράς στόχου, αναφορικά με την έννοια, τα χαρακτηριστικά  και 

τις διαστάσεις των συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Young, 2001). 

Επιδιώκοντας την αποτελεσματική διαβούλευση και συνεργασία με την αγορά 

στόχο, οι εξειδικευμένες απαιτήσεις, ανάγκες και γνώσεις της πρέπει να 

προσδιορίζονται και να αναλύονται (Chan & Welebir, 2003; Rusell et all, 2003). 

Η αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης βρίσκεται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης και 

οι δυνητικοί εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επαρκώς 

ενημερωμένοι αγοραστές και καταναλωτές (Henry, 2001). Σύμφωνα με τον 

Alexander, (2001), παρατηρείται, ιδιαίτερα έντονα σε έναν ευρύ αριθμό εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, λανθασμένη εκτίμηση της  πρόθεσης, της προθυμίας 

καθώς και των ικανοτήτων των δυνητικών εκπαιδευόμενων να υιοθετήσουν και να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτές. Ως αποτέλεσμα, η έρευνα, η ανάλυση και 

η κατανόηση των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς των δυνητικών 



 

Κεφάλαιο 3ο – Μοντέλου Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης 

129 

ηλεκτρονικών εκπαιδευόμενων θεωρείται καθοριστική για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη στρατηγικής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Young, 2001).  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις 

ανάγκες των εκπαιδευόμενων της ηλεκτρονικής μάθησης αναδεικνύει τη 

σημαντικότητα κάποιων παραμέτρων, επιδιώκοντας την ανάπτυξη του προφίλ τους.  

Πιο συγκεκριμένα, οι «ηλεκτρονικά» εκπαιδευόμενοι έχουν ηλικία άνω των 24 ετών 

(Roffe, 2002; Packham et al, 2004), έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις   

(Bose, 2003; Packham et al, 2004), είναι στην ίδια αναλογία άνδρες και γυναίκες 

(Orly, 2007), κατοικούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε ανεπτυγμένες περιοχές 

και όχι σε περιοχές χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (Orly, 2007) και 

ανήκουν σε διαφορετικές εθνικότητες, κουλτούρες, κοινωνικοοικονομικά και 

πολιτικά υπόβαθρα (Wu et all, 2008). Αναφορικά με τις γνώσεις και την εκπαίδευση 

τους, κατέχουν επαρκή επίπεδο ικανότητας χρήσης υπολογιστών (Newton, et al, 

2002; Stockley, 2006; Sun et all, 2008),  διαθέτουν επαρκή προηγούμενη 

εκπαίδευση στο επαγγελματικό  αντικείμενο τους (Roffe, 2002; Nasir, 2002; 

Packham et al, 2004 ) και επιδιώκουν την  εφαρμογή των πρακτικών γνώσεων τους 

από την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία (Evans 

& Haase, 2001). Ως εκπαιδευόμενοι εμφανίζονται  ανεξάρτητοι, εστιασμένοι και 

υπεύθυνοι, με αυξημένες ικανότητες αυτοπειθαρχίας, συγκέντρωσης και 

παρακίνησης ενώ χαρακτηρίζονται από έλλειψη εξάρτησης και υποστήριξης από το 

ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό (Bose, 2003; Ettinger et al. 2006; Orly, 

2007; Wu et all, 2008; Μπούρας, 2009), επιδεικνύοντας θετική αντίδραση σε 

αλλαγή καθιερωμένων δομών (Stockley, 2006). 

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, κοινωνικά και τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά των δυνητικών εκπαιδευόμενων (επίπεδο γνώσης και εξοικείωσης 

με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, επίπεδο εμπειρίας και 

ειδίκευσης, θεωρητικό υπόβαθρο),  (Henry, 2001; Alexander, 2001; Eisenbarth, 

2003; Eltrun, 2003; Chan &Welebir, 2003; Mainka & Benzies, 2006; Stockley, 

2006; Orly, 2007), αντιλήψεις για την έννοια και τα χαρακτηριστικά της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Taha, 2007), δημογραφικά χαρακτηριστικά  (ηλικιακό 

επίπεδο, γεωγραφική διασπορά, επαγγελματικές υποχρεώσεις τους), (Young, 2001; 

Evans & Haase, 2001; Harvey & Beards, 2004; Stockley, 2006; Quilter,2008), 

καθώς και μαθησιακές προτιμήσεις και επιλογές της αγοράς στόχου (Newton et al, 

2002) θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες για την αποδοτική ανάπτυξη εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.      
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Παράλληλα, προηγούμενες έρευνες αποδεικνύουν ένα υψηλό ποσοστό αποχώρησης 

των ηλεκτρονικών εκπαιδευόμενων από την περάτωση του προγράμματος σπουδών 

(Dutton & Perry, 2002). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχουν κάποιοι 

παράγοντες που εμποδίζουν την επιτυχή λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (Liaw, 2008). Η δυσαρέσκεια και η έλλειψη ικανοποίησης των 

ηλεκτρονικών εκπαιδευόμενων δύναται να στηρίζεται σύμφωνα με τους Bouhnic & 

Marcus (2006), σε παράγοντες όπως ο υψηλός βαθμός αυτοπειθαρχίας και 

αυτοελέγχου, που πρέπει να τους διέπει καθώς και η έλλειψη προσωπικής επαφής 

και μαθησιακής ατμόσφαιρας. Επίσης, η έλλειψη ικανοποιητικού επιπέδου τεχνικής, 

διοικητικής και ακαδημαϊκής υποστήριξης δύναται να οδηγήσει σε ανεπαρκή 

λειτουργία εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Alexander et al, 1998; Soong et 

al, 2001; Selim 2007). Ως αποτέλεσμα, τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες των 

εκπαιδευτών αναφορικά με το στυλ διδασκαλίας, τις τεχνικές γνώσεις τους καθώς 

και την στάση τους απέναντι στην υποστήριξη και την παροχή βοήθειας προς τους 

εκπαιδευόμενους επηρεάζει σημαντικά την επιτυχή λειτουργία της ηλεκτρονικής 

μάθησης (Webster & Hackley, 1997; Volery & Lord, 2000). 

Κατανοώντας τη σημαντικότητα των παραπάνω παραγόντων, η παρούσα έρευνα 

επιδιώκει την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου για την ανάλυση των 

αντιλήψεων, των στάσεων και των αναγκών της αγοράς στόχου απέναντι στις 

βασικές διαστάσεις ενός συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το πλαίσιο αυτό 

στηρίζεται στις κατευθυντήριες εναλλακτικές επιλογές στρατηγικής ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω, επιδιώκοντας το προσδιορισμό των 

κρίσιμων ζητημάτων και των βασικών ερευνητικών διαστάσεων, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των δυνητικών ηλεκτρονικών εκπαιδευόμενων, 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ των 

συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.         

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο κριτηρίων ανάλυσης της 

αγοράς στόχου αναφέρεται στον προσδιορισμό των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών της αγοράς στόχου, στην καταγραφή της στάσης τους απέναντι 

στην έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, καθώς 

και στον λεπτομερή καθορισμό των αντιλήψεων τους αναφορικά με τις λειτουργίες 

και τις διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία  ενός 

συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (σχήμα 3.7)   
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Ανάλυση Αγοράς-Στόχου

Πλαίσιο
Μαθήματος

Πρόγραμμα Σπουδών

Κριτήρια Εισαγωγής

Δίδακτρα

Εκπαιδευτικές
Μέθοδοι

/Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα

Διδακτική & Τεχνική Υποστήριξη

Διδακτικά Μέσα & Μέθοδοι

Κριτήρια Αξιολόγησης

Στάση απέναντι
στην HE

2

Δημογραφικά
Χαρακτηριστικά

1

Χρηματοδότηση

Στρατηγική Προώθησης

Πιστοποίηση Σπουδών

Ίδρυμα / Οργανισμός

Χαρακτηριστικά
Παροχέα

Αντιλήψεις σε σχέση
με παραμέτρους HE

3

Διάρκεια Σπουδών

 

Σχήμα 3.6 Εννοιολογικό πλαίσιο κριτιρίων ανάλυσης αντιλήψεων αγοράς στόχου 
για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης    

Συγκεκριμένα, οι τρείς βασικές ερευνητικές διαστάσεις του προτεινόμενου πλαισίου 

αναφέρονται :  

(1) Στα δημογραφικά χαρακτηριστικά,   

(2) Στη στάση απέναντι στην έννοια και τα χαρακτηριστικά της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

(3) Στις αντιλήψεις απέναντι σε συγκεκριμένες κρίσιμες παραμέτρους 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται : 

 Το πλαίσιο μαθήματος, το οποίο εστιάζει στην περιγραφή των 

χαρακτηριστικών του προγράμματος σπουδών, βασιζόμενο σε συστατικά 

στοιχεία όπως η διατύπωση του προγράμματος, τα κριτήρια αποδοχής 

φοιτητών, η διάρκεια σπουδών και τα δίδακτρα σπουδών     

 Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και η ηλεκτρονική πλατφόρμα οι οποίες 

περιλαμβάνουν ποικίλες πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(διδακτικές μέθοδοι, πρακτικές επικοινωνίας και αξιολόγησης, και 
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βασικές λειτουργίες και διαστάσεις του διαδικτυακού μαθησιακού 

περιβάλλοντος) 

 Το προφίλ του εκπαιδευτικού παρόχου, το οποίο αναφέρεται στον τύπο 

και τον αριθμό των παρόχων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, την εγκυρότητα 

και πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, την αναζήτηση και 

επιλογή χρηματοοικονομικών πηγών  

Συγκεκριμένα η επιλογή των συγκεκριμένων ερευνητικών διαστάσεων του 

προτεινόμενου πλαισίου προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση πηγών, οι 

οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ για την 

ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (πίνακας 3. 6).                
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά  Alexander, 2000; Evans & Haase, 2001; Fry, 2001; Henry, 2001; Roffe, 2002; Newton & Ellis, 2002; Nasir, 
2002; Gordon, et al, 2003; Bose, 2003; Eisenbarth, 2003; Packham et al, 2004; Stockley, 2006;  Ettinger et 
al, 2006; Orly, 2007; Wu et all, 2008; Sun et all, 2008; Μπούρας, 2009  

Στάση απέναντι στην έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Wallace & Wallace, 2001; Evans & Haase, 2001; Fry, 2001; Mutula, 2002; Comacchio & Scapolan, 2004; 
Uhomoibhi, 2006; Stefani et al., 2006; Folorunso et al, 2006; Raza et all, 2007; ΕΜΠ, 2009  

Αντιλήψεις απέναντι σε συγκεκριμένες 
κρίσιμες παραμέτρους της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

 Πλαίσιο μαθήματος 

Evans & Haase, 2001; Hartley, 2001; Newton et al.  2002; Adkins, 2002; Roffe, 2002; Segrave & Holt, 
2003; Umesh, & Joseph, 2003; Lea, 2003; Driscoll, 2004;Harvey & Beards, 2004; Walliker, 2005; Bartley 
& Golek, 2004; Uhomoibhi, 2006; Gotthardt et all, 2006; Vossen & Westerkamp, 2007; Sun et al, 2008; 
Mashal  et al, 2008 

 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και ηλεκτρονική 
πλατφόρμα 

 Powers & Mitchell,1997; Rossman,1999; Myerton, 1999; Hara & Kling, 1999; Brown and Floyd, 1999; 
Weller & Mason, 2000; Fredericksen et al  2000; Εlearnity, 2000;  Dringus & Scigliano, 2000; Young, 
2001; Morgan, 2001; Evans & Haase, 2001; Emmons & Wiklinson, 2001; Little, 2001; Alexander, 2001; 
Steward, 2002; Roffe, 2002; Hussin & Mutula, 2002; Halkett, 2002; Gordon et al, 2003; Eltrun, 2003;  
Chan &Welebir, 2003;  Aragon, 2003; Weippl & Tjoa, 2005; Wallace & Wallace, 2001; Harvey & Beards, 
2004; Harper, 2004; Harrison, 2004; Waight, 2005; Newton & Ellis, 2005; Leacock, 2005; Dafoulas,2005; 
Uhomoibhi, 2006; Stockley, 2006; Stefani et al., 2006; Mihhailova, 2006; Mainka & Benzies, 2006; 
Gotthardt et al, 2006; Ettinger et al, 2006; Ennew & Fernandez-Young, 2006; Dalsgaard, 2006; Brown et 
al, 2006; Barron, 2006;  Hrastinski, 2007; Gueverna, 2007; Boehle, 2007; Baruque et all, 2007; Wu et al, 
2008;  Sun et al, 2008; Ruiz-Molina & Cuadrado-Garcia, 2008; Hutchins, 2008; Tucker & Gentry, 2009  

 Προφίλ εκπαιδευτικού παροχέα Daniel, 1994; Naude, 1999; Hanson, 2000; Hambrecht & Co, 2000; Rewixk, 2001; Haase, 2001; Fry, 2001; 
Evans & Haase, 2001; Clarke & Hermens, 2001; Roffe, 2002; Nasir, 2002; Mutula, 2002; Kiser, 2002; 
Gunasekaran, 2002; Francis & Emelo, 2002; Rollett et al 2003;Chan &Welebir, 2003; Rollett et al, 2003; 
Chan &Welebir, 2003; Eisenbarth, 2003; Blair et al, 2003;  Comacchio & Scapolan, 2004; Galagan,2004; 
Bennett, 2004; Uhomoibhi, 2006; Zapalska & Brozik, 2006; Stockley, 2006; Mihhailova, 2006; Evans, 
Driscoll, 2004; Ettinger et al, 2006; Folorunso et al, 2006; Ennew & Fernandez-Young, 2006; Gueverna, 
2007; Guha & Maji, 2008; Quilter, 2008; Hsbollah & Idris, 2009 

Πίνακας 3.9 Διαστάσεις παραμέτρων προτεινόμενου εννοιολογικού πλαισίου ανάλυσης αγοράς στόχου  
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Γενικά, η υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί δύσκολο και 

πολύπλοκο έργο, το οποίο ενσωματώνει παιδαγωγικούς, εκπαιδευτικούς, 

οργανωσιακούς, τεχνολογικούς, διαχειριστικούς και διοικητικούς παράγοντες. Οι 

ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές οντότητες πρέπει να προβούν σε 

κατανόηση και εξέταση των παραπάνω παραγόντων από τη σκοπιά των δυνητικών 

εκπαιδευόμενων, οι αντιλήψεις των οποίων αναφορικά με αυτούς θα αποτελέσουν 

καθοριστικό παράγοντα στην τελική  ανάπτυξη των διαστάσεων της ηλεκτρονικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο βασικός σκοπός του εννοιολογικού πλαισίου είναι να 

συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αποδοτικής και 

αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ ενός συστήματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης.                    

3.5 Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ  

Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ για την είσοδο και τη 

δραστηριοποίηση στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί βασική 

επιδίωξη για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία 

αντιλαμβάνονται την τάση της αγοράς και των δυνητικών εκπαιδευόμενων προς 

αυτήν (Gueverna, 2007). Μια ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ για το 

σχεδιασμό εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εμπεριέχει την ανάπτυξη ενός 

σύνθετου συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει ποικίλες αλληλοσχετιζόμενες 

λειτουργίες και παράγοντες (Alexander, 2001). Ο στρατηγικός σχεδιασμός 

μάρκετινγκ καθορίζει την τωρινή θέση, και τους επιδιωκόμενους στόχους του 

εμπλεκόμενου οργανισμού/ιδρύματος, αναλύει τα ανταγωνιστικά συστήματα και 

προσδιορίζει τις στρατηγικές και τις τακτικές μάρκετινγκ, οι οποίες θέτουν τις 

βάσεις για την επιτυχή και μακροπρόθεσμη δραστηριοποίηση τους στην αγορά της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Wensley, 1991). Συγκεκριμένα, αναγνωρίζει σαφέστατα 

τους λόγους ανάπτυξης ανάλογων προγραμμάτων, προσδιορίζει το απαραίτητο 

επίπεδο ανάμειξης και δέσμευσης της διοίκησης, των εκπαιδευτών και των 

εκπαιδευόμενων, κατανοεί και λαμβάνει υπόψη του τη διαφορετικότητα της 

εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας και παρέχει επαρκή και τακτική 

ενημέρωση του συνόλου των εμπλεκόμενων οντοτήτων (Alexander, 2001; Driscoll, 

2004).  

Ανταποκρινόμενο σε αυτές τις προκλήσεις, το προτεινόμενο μοντέλο στηρίζει το 

στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ ενός συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 
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συντονίζοντας, οργανώνοντας και παρέχοντας στρατηγική κατεύθυνση στις 

προσπάθειες των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, 

επιτρέπει :  

 Τον προσδιορισμό και την κατανόηση των βασικότερων  επιλογών 

στρατηγικής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων και επιτρέποντας την ορθολογικότερη και 

αποδοτικότερη κατανομή και αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών (1ος 

ερευνητικός άξονας) 

 Την ανάλυση των υιοθετούμενων στρατηγικών των ανταγωνιστικών 

εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τι 

σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις για την ανάπτυξης τους (2ος 

ερευνητικός άξονας)        

 Την ανάλυση των αντιλήψεων και των στάσεων της αγοράς στόχου ενός 

συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση τους κρίσιμους 

παράγοντες, τις διαφοροποιημένες διαδικασίες και τις σημαντικές 

λειτουργίες που το διέπουν (3ος ερευνητικός άξονας)          
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
ανάλυσης αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

4.1 Στόχος εμπειρικής έρευνας ανάλυσης αγοράς ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης   

Το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο ανάλυσης αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

εξετάζεται εμπειρικά με την  καταγραφή του πλήθους, της μορφής και των 

λειτουργιών  των τρεχουσών εφαρμογών/προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

μεταπτυχιακού επιπέδου στα θεματικά πεδία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», 

«ηλεκτρονικού εμπορίου» και «ηλεκτρονικού μάρκετινγκ». Η ανάλυση των 

υπαρχόντων προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στις εξεταζόμενες θεματικές 

ενότητες παρέχει σημαντική πληροφόρηση αναφορικά με τις υιοθετούμενες 

βέλτιστες στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ καθώς και τα ανεπτυγμένα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας, είναι ο προσδιορισμός και η 

καταγραφή του πλήθους των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 

αντίστοιχα θεματικά αντικείμενα σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η ανάλυση των 

παραμέτρων που αυτά υιοθετούν για την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους. 

Επιδιώκεται στη συνέχεια, η κατηγοριοποίηση των ευρημάτων στα εξεταζόμενα 

προγράμματα, με βάση το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο κριτηρίων ανάλυσης 

αγοράς. Θα πρέπει επίσης, να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα 
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πραγματοποιείται αποκλειστικά, με βάση την ανάλυση του περιεχομένου και των 

πληροφοριών που παρέχονται στις ιστοσελίδες των εξεταζόμενων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.        

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια ανάλυσης αγοράς στόχου περιγράφηκαν βάσει 

συγκεκριμένων μεγεθών μετρήσεων, οι οποίες προέκυψαν από τη πληροφόρηση 

που παρέχεται στις ιστοσελίδες των τρέχουσων εφαρμογών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (πίνακας 4.1).       

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Μεγέθη Μέτρησης (ποιοτικά) 

Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας του 
προγράμματος ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

1. Δημόσιο /ιδιωτικό Πανεπιστήμιο  

2. Εικονικό Πανεπιστήμιο 

3. Συνεργασία φορέων 

Χώρα Προέλευσης 
1. Αμερική 

2. Ευρώπη   

Τύπος πτυχίου/θεματική ενότητα   

1. Ηλεκτρονικό επιχειρείν 

2. Ηλεκτρονικό εμπόριο  

3. Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ  

Ύπαρξη - Είδος πιστοποίησης 
1. Ύπαρξη πιστοποίησης 

2. Έλλειψη πιστοποίησης   

Απαιτήσεις αποδοχής 

1. Συγκεκριμένης ειδικότητας πτυχίο 
και γνώση αγγλικής γλώσσας   

2. Οποιαδήποτε ειδικότητας πτυχίο 
και γνώση αγγλικής γλώσσας   

3. Επαγγελματική εμπειρία, πτυχίο και 
γνώση αγγλικής γλώσσας   

Διάρκεια σπουδών 1. Συγκεκριμένη Διάρκεια 

2. Ευέλικτη διάρκεια   

Πρόγραμμα σπουδών – Σύνολο 
μαθημάτων 

1. < 12 μαθήματα 

2. > 12 μαθήματα 

Μέθοδοι διδασκαλίας (έντυπες πηγές, 
εργασίες, εξετάσεις, παρουσιάσεις, 
συζητήσεις) 

1. Ναι  

2. Όχι  

Μέθοδος – μορφή αλληλεπίδρασης 1. Ασύγχρονη ηλεκτρονική 
εκπαίδευση  
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2. Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση   

Ύπαρξη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης 

1. Ύπαρξη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης  

2. Έλλειψη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης    

Γλώσσα επικοινωνίας  1. Αγγλική  

2. Τοπική  

Ύψος διδάκτρων 1. < 8,000 

2. >8,000 

Πηγές χρηματοδότησης 1. Κρατικές –κοινοτικές πηγές  

2. Ίδια χρηματοδότηση  

Εφαρμοσμένη τεχνολογία 1. Συγκεκριμένη ηλεκτρονική 
πλατφόρμα  

 Πίνακας 4.1 Διαστάσεις Κριτηρίων ανάλυσης αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης    

4.2 Καταγραφή και κατηγοριοποίηση τρεχουσών εφαρμογών 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

Η αναζήτηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο 

χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης (Google), διαδικτυακές πύλες με 

αντικείμενο, είτε την εκπαίδευση (Gradshcool.com, WorldWideLearrn, SREB), είτε 

πιο συγκεκριμένα την ηλεκτρονική εκπαίδευση (Beefreeway.org, 

elearningeuropa.info, webALL.org, elearners.com, OnlineDegreeZone, elearning 

yellow pages), καθώς και ιστοσελίδες παραδοσιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι 

λέξεις κλειδιά που δόθηκαν για την αναζήτηση των εξεταζόμενων εφαρμογών 

περιελάμβαναν έναν ευρύ αριθμό συνδυασμών μεταξύ των οποίων αναφέρονται οι 

“e learning programs”,  “elearning postgraduate programs”, “e business, e 

commerce,  e marketing postgraduate courses”  «e learning postgraduate course e 

business (e commerce και e marketing)”, κ.λ.π. Επίσης, η έρευνα εστίασε στο τμήμα 

της Ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης με λεπτομερή εξέταση των ιστοσελίδων του 

συνόλου των κρατικών Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών ιδρυμάτων για την 

καταγραφή ενδεχόμενων προσπαθειών ανάπτυξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες 

(http://www.ypepth.gr/el_ec_category131.htm). Η έρευνα κατέληξε στον 

προσδιορισμό είκοσι ενός μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες, τα οποία 
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παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 4.2 και αναλύονται βάσει του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας τους ξεχωριστά στις παρακάτω ενότητες.          

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

1. Columbia Southern 
University 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία 

2. Ellis College of New 
York Institute of    
Technology 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – 
Ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

3. Dallas Baptism 
University 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  

4. University of Maryland 
University College 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

5. Stratford University 
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση επιχειρήσεων  με 
κατεύθυνση την τεχνολογία πληροφορικής και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο 

6. DeVry University, 
Keller Graduate School of 
Management 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Διοίκηση ηλεκτρονικού 
εμπορίου 

7. Norwich University  
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Ειδίκευση Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

8. DePaul University-
College of Computing and 
Digital Media»  

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην τεχνολογία ηλεκτρονικού 
εμπορίου 

9. North Central 
University»  

MBA Ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

10. University of 
Kaiserslautern 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ηλεκτρονικό εμπόριο και 
ηλεκτρονικό επιχειρείν   

11. University of Paisley 
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση του Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν 

12. Staffordshire 
University    

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

13. National University Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

14. National University»  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

15. Florida Institute of 
Technology    

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
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16. Florida Institute of 
Technology    

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση, Κατεύθυνση 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

17. Mercy College 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Διαδικτυακά Επιχειρησιακά 
Συστήματα 

18. Westwood College» 
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

19. Euclid University 
Consortium 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν 

20. Εθνικό & 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

21. Kingston University  
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

Πίνακας 4.2 Συγκεντρωτικός πίνακας των εξεταζόμενων προγραμμάτων   

1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Columbia Southern 
University»(http://www.columbiasouthern.edu/degree/business/
master/mba-technology/) 

Το Columbia Southern University, είναι ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά 

πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το οποίο αναπτύχθηκε με τη δυνατότητα χρήσης των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιδιώκοντας την ικανοποίηση 

εκπαιδευόμενων που επιδιώκουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές εμπειρίες. Το 

πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά προγράμματα σε 

μια ευρεία γκάμα θεματικών τομέων, η οποία περιλαμβάνει τη διοίκηση 

επιχειρήσεων, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, τις νομικές επιστήμες καθώς και τις 

τεχνολογίες πληροφοριών. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται 

εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, προσφέροντας στους φοιτητές τα πλεονεκτήματα της 

ευελιξίας τόπου, χρόνου και ρυθμού μάθησης.  

Το εξεταζόμενο πρόγραμμα (ΜΒΑ: Ειδίκευση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και την 

τεχνολογία) σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και λειτουργεί επιδιώκοντας τη  δημιουργία 

διαπρεπών ηγετών στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ικανοποιώντας τις 

ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Τα βασικά στοιχεία του 

εξεταζόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος περιγράφονται στον παρακάτω  

πίνακα (πίνακας 4.3),  χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση που αναπτύχθηκε 

στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής.  
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Κριτήρια 
MBA 

Concentration in E-Business& Technology 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο   

2. Χώρα Προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία    

4. Ύπαρξη - Φορέας 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Φορέας πιστοποίησης :Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α. 
{Higher Education Accreditation and Distance Education and 
Training Council, Council for Higher Education Accreditation, 
Council for Adult and Experiential Learning, American Council on 
Education, State of Alabama, Department of Post Secondary 
Education} 

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο  οποιαδήποτε ειδικότητας   

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας {ενδεικτικά αποτελέσματα, 
TOEFL 500 μονάδες, IELTS 61 μονάδες}  

6. Διάρκεια σπουδών Ευέλικτη διάρκεια  

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο διδακτικών μονάδων 37 (13 μαθήματα) 

Βασικός κορμός προγράμματος (9 μαθήματα)  

1. Εισαγωγικό μάθημα –Φοιτητικός προσανατολισμός 

2. Μέθοδοι διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

3. Μάρκετινγκ 

4. Οργανωσιακή έρευνα και θεωρία 

5. Διεθνές επιχειρείν 

6. Διοίκηση Πληροφοριακών συστημάτων 

7. Μέθοδοι έρευνας    

8. Επιχειρηματική ηθική 

9. Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή 
πολιτική 

Κατεύθυνση προγράμματος «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & 
Τεχνολογία»(4 μαθήματα) 

1. Ηλεκτρονικό εμπόριο 

2. Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου  

3. Διοίκηση ηλεκτρονικού εμπορίου  
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4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου  

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Έντυπες πηγές, εργασίες, μελέτες περιπτώσεων, παραδόσεις με τη 
μορφή διαφανειών, διεξαγωγή εξετάσεων    

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης 

Όχι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα 

12. Ύψος διδάκτρων 250 $ ανά  διδακτική μονάδα 

Σύνολο 9250 $  

13. Πηγές 
χρηματοδότησης 

Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους    

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία 

Blackboard suite  

Πίνακας 4.3 Columbia Southern University, MBA, Concentration in E-Business 
and Technology  

2ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «Ellis College of New York Institute of    
Technology» 

(http://ellis.nyit.edu/schools/mba/specialization.php) 

Το  Ellis College, αποτελεί τμήμα του New York Institute of Technology (NYIT), 

παρέχοντας σε εργαζόμενους ενήλικες αξιόπιστες μεθόδους μάθησης αξιοποιώντας 

τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το NYIT έχοντας πείρα 50 ετών 

στην εκπαιδευτική αγορά και περιλαμβάνοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 

τοποθεσιών και αποφοίτων, αποτελεί ένα από τα πρώτα κολέγια που κατανόησαν 

και αξιοποίησαν τη σημασία και την αξία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.      

Το Ellis College of New York Institute of Technology, παρέχει περισσότερα από 

πενήντα διαφορετικά πιστοποιημένα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

ενσωματώνοντας τις καινοτομικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στα 

πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, παρέχεται ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη 

διοίκηση επιχειρήσεων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές μετά την 

απόκτηση του βασικού κορμού μαθημάτων να επιλέξουν συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις. Μια από τις κατευθύνσεις είναι η ειδίκευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 

η οποία εφαρμόζει τις βασικές αρχές της οικονομίας στην κατανόηση και 
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εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιουργεί η ενσωμάτωση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η ανάλυση των βασικών στοιχείων και χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου 

προγράμματος περιγράφονται στον πίνακα 4.4.  

 

Κριτήρια 
MBA 

E-COMMERCE 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Συνεργασία φορέων  

{Cardean Learning Group (CLG) & New York Institute of Technology 
(NYIT)}   

2. Χώρα Προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κατεύθυνση : 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο  

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Commission on Higher Education of the Middle States 
Association of Colleges and Schools 

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιασδήποτε ειδικότητας    

 Τριετής επαγγελματική απασχόληση σε συναφές 
αντικείμενο  

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας {ενδεικτικά αποτελέσματα, 
TOEFL Print:550, Computer:213, Internet 79}  

6. Διάρκεια σπουδών Ευέλικτη διάρκεια  

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων 12 

Βασικός κορμός προγράμματος (9 μαθήματα)  

1. Διοικητικό μάρκετινγκ 

2. Λογιστική για μάνατζερ  

3. Επιχειρησιακά χρηματοοικονομικά   

4. Διοίκηση επιχειρήσεων 

5. Διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων  

6. Οικονομικά  

7. Επιχειρησιακά μοντέλα αποφάσεων 

8. Διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον 

9. Διοικητική στρατηγική   

Κατεύθυνση (3 μαθήματα) 
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1. Βασικές αρχές διαδικτυακού μάρκετινγκ 

2. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

3. Θεωρία παιγνίων  

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Διαδραστικό περιβάλλον, προσομοιώσεις,  παρουσιάσεις με βίντεο, 
συζητήσεις, εργασίες  

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Σύγχρονη 

   

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης Όχι 

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 685$ ανά μονάδα  

Σύνολο 24666$ 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους    

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία Virtual campus  

Πίνακας 4.4 Ellis College of New York Institute of Technology - Masters in 
Business Administration – E-Commerce  

3ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «Dallas Baptism University»   

(http://www.dbu.edu/graduate/mba_ebusiness.asp) 

Από το 1998, το πανεπιστήμιο Dallas Baptist, παρέχει πιστοποιημένα 

προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης,  δημιουργώντας ένα περιβάλλον  

διαδραστικότητας και επικοινωνίας. Σήμερα, προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχοντας την δυνατότητα να 

ικανοποιήσει φοιτητές που κατοικούν και εργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 

συγκεκριμένο πανεπιστήμιο παρέχει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση 

επιχειρήσεων με κατεύθυνση το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Επιδίωξη του 

προγράμματος είναι η παροχή επιχειρηματικών και τεχνικών γνώσεων και 

ικανοτήτων,  οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή δραστηριοποίηση 

στο σύγχρονο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου.    

Ο πίνακας 4.5 περιγράφει τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, 

χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

διατριβής.     
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Κριτήρια  
MBA 

Ε- BUSINESS 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Μη κρατικό μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα Προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Commission on Colleges of the Southern Association of 
Colleges and Schools 

  Association of Collegiate Business Schools and Programs 

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιασδήποτε ειδικότητας  

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά αποτελέσματα, 
GMAT score of 425) 

 Πέντε έτη επαγγελματικής εμπειρίας  στον τομέα της 
διοίκησης / ηγεσίας  

6. Διάρκεια σπουδών 1 – 2 χρόνια 

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων 12  

 Βασικός κορμός προγράμματος (8 μαθήματα ) 

1. Λογιστική 

2. Χρηματοοικονομικά 

3. Επιχειρησιακή ηθική 

4. Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης  

5. Διοίκηση και ηγεσία 

6. Στρατηγική διοίκηση αποφάσεων 

7. Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων 

8. Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων για αποφάσεις μάρκετινγκ  

Κατεύθυνση προγράμματος (4 μαθήματα) 

1. Τεχνολογίες ηλεκτρονικού επιχειρείν 

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν  

3. Επιχειρηματικότητα ηλεκτρονικού επιχειρείν 

4. Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού επιχειρείν 

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιάσεις σε μορφή βίντεο ή 
PowerPoint, discussion forum, εργασίες, εξετάσεις   
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9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Aσύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 

10.Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης Όχι 

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων $21500 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους 

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία 

e-learning Blackboard  

Πίνακας 4.5 Dallas Baptism University – MBA ebusiness concentration 

4ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «University of Maryland University 
College»  

(http://www.umuc.edu/programs/grad/mba/additional.shtml#MBATMAN) 

Το  University of Maryland ιδρύθηκε το 1947 και αναπτύσσει εκπαιδευτικά 

προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, 

τεχνολογίες πληροφορικής, νομικών σπουδών, ψυχολογίας, κ.λ.π., παρέχοντας σε 

κάθε φοιτητή τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίων παραδοσιακά με παρακολούθηση 

διαλέξεων και πρακτική εξάσκηση ή ηλεκτρονικά, με ευελιξία χρόνου και τόπου 

εκπαίδευσης. 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση τεχνολογιών με ειδίκευση στο 

ηλεκτρονικό επιχειρείν παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών πάνω στις βασικές αρχές 

διοίκησης, νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα μέσα από το εξεταζόμενο πρόγραμμα να αποκτήσουν μια 

εμπεριστατωμένη κατανόηση των τρόπων με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες 

επηρεάζουν τη διοίκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και μια 

ικανοποιητική γνώση της ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Η ανάλυση του εξεταζόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος βάσει των 

ανεπτυγμένων κριτηρίων παρουσιάζεται στον πίνακα 4.6   
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Κριτήρια 

MBA-MASTER OF SCIENCE IN TECHNOLOGY 
MANAGEMENT 

E-BUSINESS SPECIALIZATION 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Εικονικό Πανεπιστήμιο  

 

2. Χώρα προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Τεχνολογιών, 
Κατεύθυνση: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Commission on Higher Education of the Middle States 
Association of Colleges and Schools 

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας  

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά αποτελέσματα 
IELTS 7, TOEFL 90)   

6. Διάρκεια σπουδών Ευέλικτη διάρκεια 2 -5έτη  

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων 13  

Βασικός κορμός προγράμματος (7 μαθήματα ) 

1. Ο μάνατζερ στους οργανισμούς και την κοινωνία 

2. Διοίκηση ανθρώπων και ομάδων στο διεθνές περιβάλλον 
εργασίας  

3. Οικονομικά διοικητικών αποφάσεων 

4. Διοίκηση έργων, οργανισμών και πληροφοριακών 
συστημάτων    

5. Διοίκηση μάρκετινγκ και καινοτομίας  

6.  Διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων  

7. Στρατηγική διοίκηση στο διεθνές περιβάλλον αγοράς   

Κατεύθυνση προγράμματος (6 μαθήματα) 

1. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν 

2. Κοινωνικά, ηθικά, νομικά και κανονιστικά θέματα  

3. Ηλεκτρονική τεχνολογία 

4. Οικονομικά ηλεκτρονικού επιχειρείν 

5.  capstone ηλεκτρονικού επιχειρείν 

6. Ηλεκτρονική ανάπτυξη και διοίκηση   

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Έντυπες πηγές, εργασίες, συζητήσεις  

9. Μέθοδος – μορφή Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 
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αλληλεπίδρασης      

10.Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης 

Όχι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα 

12. Ύψος διδάκτρων 694 δολάρια /διδακτική μονάδα, 41164$ 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους 

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία WebTycho, online παράδοση του software του πανεπιστημίου 

Πίνακας 4.6 University of Maryland University College, MBA/Master of Science in 
Technology Management, E-Business 

5ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «Stratford University» 

 (http://www.stratford.edu/?page=masterba) 

Το πανεπιστήμιο του Stratford στοχεύει στην προώθηση της δημιουργικής και 

αποδοτικής  σταδιοδρομίας των δυνητικών φοιτητών σε τομείς υψηλής ζήτησης 

όπως  η τεχνολογία πληροφορικής και η διοίκηση επιχειρήσεων, παρέχοντας 

προγράμματα παραδοσιακής και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

Το προσφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το πανεπιστήμιο του Stratford 

επιδιώκει τη δημιουργία  μελλοντικών ηγετών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

στοχεύοντας στην ανάπτυξη τεχνικών, αναλυτικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων 

των φοιτητών τους. Το πρόγραμμα παρέχει ευρεία κατανόηση του τομέα της 

διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ η προσφερόμενη εξειδίκευση στην διοίκηση 

τεχνολογίας και ηλεκτρονικού εμπορίου επιτρέπει στους φοιτητές, να 

επικεντρωθούν σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της τεχνολογίας και των 

εφαρμογών της, καθώς και  στην ανάπτυξη επιτυχών δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού 

επιχειρείν.  

Ο πίνακας 4.7 περιγράφει τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, χρησιμοποιώντας 

την κατηγοριοποίηση που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής.  
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Κριτήρια 
MBA 

INFORMATION TECHNOLOGY & E-COMMERCE 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο   

2. Χώρα Προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην διοίκηση Επιχειρήσεων , Κατεύθυνση 
: Τεχνολογία Πληροφοριών και Ηλεκτρονικό Εμπόριο  

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Accrediting Council for Independent Colleges and Schools) 

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιασδήποτε ειδικότητας   

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  (ενδεικτικά 
αποτελέσματα TOEFL 500, IELTS 6) 

 Επαγγελματικής εμπειρία  

6. Διάρκεια σπουδών Ευέλικτη διάρκεια 

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων 16 

Βασικός κορμός προγράμματος  (12 μαθήματα) 

1. Μέθοδοι έρευνας 

2. Διεθνής ηγεσία επιχειρήσεων 1 

3.  Διαχείριση πληροφοριών και Διαδίκτυο 

4. Ηλεκτρονικό εμπόριο: Επιχειρησιακά μοντέλα και 
τεχνολογίες   

5. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων 

6. Μάρκετινγκ και πωλήσεις  

7. Επιχειρησιακή και δημόσια πολιτική 

8. Λογιστική 

9. Μακροοικονομικά 

10. Διεθνής οικονομία 

11. Διοίκηση χρηματοοικονομικών προϊόντων 

12. ΜΒΑ capstone 

 

Κατεύθυνση προγράμματος (επιλογή 4 από 6 μαθήματα) 

1. Επιχειρησιακές εφαρμογές στο Διαδίκτυο 

2. Τεχνολογίες πληροφορικής και εταιρικός μετασχηματισμός 

3. Ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου 1 
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4. Ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου 2 

5. Διοίκηση πελατειακής βάσης δεδομένων  

6. Συστήματα διανομής  

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Έντυπες πηγές, συζητήσεις, εργασίες,  

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης Ναι 

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 360 δολάρια/ διδακτική μονάδα, 25920$ 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης 

Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους 

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία 

WEB CT 

Πίνακας 4.7 Stratford University, MBA with specialization Information 
Technology and E- Commerce  

 6ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «DeVry University, Keller Graduate 
School of Management»  

(http://www.devry.edu/keller/programs/electronic_commerce_management/abou

t.jsp) 

Το Keller Graduate School of Management παρέχει μια ευρεία γκάμα 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία αποκτούνται σε πλήρη ή μερική 

απασχόληση με παραδοσιακή ή ηλεκτρονική εκπαίδευση, ικανοποιώντας τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις και τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε δυνητικού φοιτητή.           

Το εξεταζόμενο πρόγραμμα αναφέρεται στις επιχειρηματικές στρατηγικές μέσα από 

το διαδίκτυο καθώς και στις τεχνικές πώλησης, οι οποίες απαιτούνται για την 

ανάπτυξη επιτυχημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. Η διερεύνηση όλων 

των θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής των  νέων τεχνολογιών στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες,  όπως η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών 

και η ανάπτυξη και υποστήριξη σχεδίων μάρκετινγκ αποτελούν τμήματα του 

ενδιαφέροντος του προγράμματος, το οποίο παρέχεται από έμπειρους 

επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και του γενικότερου ηλεκτρονικού επιχειρείν.  
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Τα βασικά χαρακτηριστικά εξεταζόμενου προγράμματος, περιγράφονται στον 

πίνακα 4.8. 

Κριτήρια 
GRADUATE CERTIFICATE IN ELECTRONIC COMMERCE 

MANAGEMENT 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα Προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διοίκηση Ηλεκτρονικού εμπορίου   

4.Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Higher Learning Commission & North Central Association  

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαsδήποτε ειδικότητας  

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά αποτελέσματα 
TOEFL 550, IELTS 5,5) 

6. Διάρκεια σπουδών Σταθερή 

7.Πρόγραμμα σπουδών 

Σύνολο μαθημάτων (8) 

1. Διοίκηση μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου  

2. Διοίκηση 
Τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου 

3. Διοίκηση λειτουργιών ηλεκτρονικού εμπορίου    

4. Στρατηγική διοίκηση ηλεκτρονικού εμπορίου 

5. Λογιστική και Χρηματοοικονομικά: Διοικητική χρήση και 
ανάλυση 

6. Οργανωσιακή συμπεριφορά και ηγεσία  

7. Διοίκηση μάρκετινγκ 

8. Συστήματα διοίκησης έργων  

8.Μέθοδοι διδασκαλίας 
Online συζητήσεις, εργασίες, μελέτες περιπτώσεων, quizzes κι 
έρευνα, έντυπες πηγές, εξετάσεις, παρουσιάσεις  

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης Ασύγχρονη 

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος 
εκπαίδευσης 

Ναι 

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 2100$ ανά μάθημα, 16800$ 
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13. Πηγές 
χρηματοδότησης 

Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους 

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία Ecollege 

Πίνακας 4.8  Keller Graduate School of Management, Graduate certificate in 
Electronic Commerce Management 

7ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «Norwich University»  

(http://www.graduate.norwich.edu/mba/) 

Το πανεπιστήμιο του Norwich έχει αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον σύγχρονης αιχμής, με τη συνεχή και ολοκληρωμένη συμβολή του 

συνόλου της ακαδημαϊκής του κοινότητας (καθηγητές, διοικητικό και τεχνικό 

προσωπικού και φοιτητών). Το ανεπτυγμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον μεταφέρει την 

παραδοσιακή τάξη σε ένα ανώτερο επίπεδο και προωθεί την ικανοποιητική και 

αποτελεσματική επικοινωνία, επαφή και αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων, εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.      

Το εξεταζόμενο πρόγραμμα (ΜΒΑ με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο) συνδυάζει 

το πρόγραμμα σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στη διοίκηση 

επιχειρήσεων με τις εξειδικευμένες εφαρμογές του  ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 

πρόγραμμα επιτρέπει στους σπουδαστές του την ανάπτυξη μιας περιεκτικής 

κατανόησης των επιχειρησιακών και των τεχνικών πτυχών του ηλεκτρονικού 

εμπορίου.  

Ο πίνακας 4.9 περιγράφει τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του 

προγράμματος.      

Κριτήρια 
ONLINE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  E-

COMMERCE 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Ιδιωτικό πανεπιστήμιο  

2. Χώρα Προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην διοίκηση επιχειρήσεων Ειδίκευση: 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
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4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Commission on Institutions of Higher Education  

 New England Association of Schools and Colleges  

 Association of Collegiate Business Schools and Programs   

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαsδήποτε ειδικότητας   

 Δύο τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας  

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά αποτελέσματα, 
550 TOEFL)    

6. Διάρκεια σπουδών 2 έτη 

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο  μαθημάτων 6 

1. Διοίκηση στρατηγικών πόρων 

2. Χρηματοοικονομικά 

3. Διοίκηση στρατηγικού μάρκετινγκ 

4. Διοίκηση στρατηγικών λειτουργιών 

5. Στρατηγική διοίκηση   

6. Ηλεκτρονικό εμπόριο 

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Συζητήσεις, έντυπες πηγές, εργασίες, εξετάσεις  

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Aσύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 

 

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης 

Όχι . Η τελικές εξετάσεις απαιτούν την φυσική παρουσία του 
φοιτητή για μια εβδομάδα στο campus του πανεπιστήμιου  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων $701 ανά διδακτική μονάδα, 25236$  

13. Πηγές 
χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους  

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία Πλατφόρμα WebCT 

Πίνακας 4.9 Norwich University –Online Master of Business Administration - E-
Commerce 

8ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «DePaul University-College of 
Computing and Digital Media»  

(http://www.cdm.depaul.edu/academics/Pages/MSecommercetechnology.aspx) 
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Τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του DePaul University-College of 

Computing and Digital Media, σχεδιάστηκαν για να ανταποκριθούν στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής και εργασίας των ατόμων, παρέχοντας ευελιξία χρόνου, τόπου και 

ρυθμού εκπαίδευσης. Το πανεπιστήμιο παρέχει οκτώ μεταπτυχιακά προγράμματα 

και πάνω από ογδόντα ανεξάρτητα μαθήματα.         

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην τεχνολογία ηλεκτρονικού εμπορίου που αποτελεί 

αντικείμενο της έρευνας, απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν εξειδίκευση στην 

ανάπτυξη και τη διοίκηση των συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η 

κατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος βάσει των κριτηρίων που 

αναπτύχθηκαν περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.10).  

  

Κριτήρια  
MASTER OF SCIENCE IN E-COMMERCE 

TECHNOLOGY 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνολογία ηλεκτρονικού Εμπορίου   

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 North Central Association of Colleges and Schools 

5. Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας  

 Επιτυχία σε GRE ή GMAT 

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά αποτελέσματα, 
550 toefl) 

6. Διάρκεια σπουδών 2 έτη  

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (13 μαθήματα) 

Προπαρασκευαστικό τμήμα προγράμματος  (5 μαθήματα) 

1. Java I          

2. Programming in Java II     

              ή   Java for Programmers   

              ή   Programming in Java I and II     

3. Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου  

4. Βασικές αρχές και εφαρμογές of Software Engineering   
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5. Αλγόριθμοι in Java    

Βασικός κορμός μαθημάτων (4 μαθήματα) 

1. Τεχνικές προδιαγραφές διανομής πληροφοριακών 
συστημάτων 

2. Μηχανολογία εταιρικών ιστοσελίδων ηλεκτρονικού 
εμπορίου   

3. Σχεδίαση βάσεων δεδομένων ή τεχνολογίες βάσεων 
δεδομένων  

4.  Object Oriented Modeling    

Προχωρημένο τμήμα προγράμματος (4 μαθήματα) 

1. Διαδικτυακές πύλες και  Intranets              

2. Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας από τα διαδίκτυο 

3. Ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο    

4. Τεχνολογία ηλεκτρονικού εμπορίου ή τεχνολογία 
ηλεκτρονικού επιχειρείν    

8. Μέθοδοι διδασκαλίας  Εργασίες, video, εξετάσεις, έντυπο υλικό, συζητήσεις, 
 παρουσιάσεις     

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης Ναι, για κάποια μαθήματα του προγράμματος  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 655$ ανά ώρα 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους  

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία ColWeb 

Πίνακας 4.10 DePaul University-College of Computing and Digital Media, Master 
of Science in E-Commerce Technology  

9ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «North Central University»  

(http://www.ncu.edu/academics/graduate/business_mba.aspx) 

Το North Central University είναι ένα πιστοποιημένο εικονικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 

που παρέχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς διοίκησης 

επιχειρήσεων και τεχνολογιών, εκπαίδευσης και ψυχολογίας.  Η παροχή των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά 

επιτυγχάνοντας το συνδυασμό προσωποποιημένων υπηρεσιών και ευέλικτης 
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μάθησης. Τα προσφερόμενα προγράμματα επιτρέπουν την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών απαιτήσεων των δυνητικών φοιτητών, οι οποίες συνδυάζονται 

αρμονικά με τις ιδιαίτερες προσωπικές, επαγγελματικές  και οικογενειακές τους 

ανάγκες τους.  

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων καλύπτει τις βασικές 

θεωρίες της διοίκησης επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις πρακτικές γνώσεις και 

ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή δραστηριοποίηση του σύγχρονου 

μάνατζερ. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση 

της ακαδημαϊκής μάθησης με την υπάρχουσα εμπειρική γνώση των 

εκπαιδευομένων, τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής δραστηριότητας 

τους, καθώς και της μελλοντικής υπευθυνότητας τους. Συγκεκριμένα, η ειδίκευση 

του ηλεκτρονικού εμπορίου απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που επιθυμούν, να 

συμμετέχουν στην διεξαγωγή επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στο 

διαδίκτυο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορα θεματικά αντικείμενα όπως το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

κ.λ.π. , οι διαστάσεις του οποίου αναλύονται στον πίνακα 4.11. 

Κριτήρια 
ΜΒΑ 

E-COMMERCE 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Εικονικό Πανεπιστήμιο 

2. Χώρα προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

3. Τύπος πτυχίου MBA, Ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο  

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Higher Learning Commission and a member of the 
North Central Association of Colleges and Schools, 
Association of Collegiate Business Schools and 
Programs  

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας  

6. Διάρκεια σπουδών Ευέλικτη (μάξιμουμ 12 εβδομάδες/μάθημα ) 

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (16) 

Βασικός κορμός προγράμματος (6 μαθήματα από 9) 

1. Λογιστική  
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2. Επιχειρησιακή ηθική 

3. Χρηματοοικονομικά 

4. Οικονομικά 

5. Πληροφοριακά συστήματα 

6. Μάρκετινγκ 

7. Νομικό επιχειρησιακό πλαίσιο   

8. Διεθνής διάσταση επιχειρήσεων  

9.  Επιχειρησιακές πολιτικές για κατανόηση 
ολοκληρωμένης εμπειρίας   

 

Κατεύθυνση προγράμματος  (10 μαθήματα) 

1. Ειδικά θέματα στη διοίκηση επιχειρήσεων και 
τεχνολογιών  

2. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο  

3. Ηλεκτρονικό εμπόριο για επιχειρηματίες 

4. Διαδικτυακές εφαρμογές 

5. Graphic design για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου   

6. Επιχειρηματικό ηλεκτρονικό εμπόριο  

7. Ολοκληρωμένη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  

8. Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου 

9. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες    

10. Προώθηση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 

 

Διπλωματική εργασία  

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Εργασίες, έντυπο υλικό {NCU Bookstore, NCU Library}, 
συζητήσεις  

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης Όχι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 490 δολάρια/διδακτική μονάδα, 17640$ 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης 

Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους  

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία 

Compass  

Πίνακας 4.11 NorthCentral University, ΜΒΑ E-Commerce  
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10ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «University of Kaiserslautern» 

(http://ecampus.zfuw.uni-kl.de/management/ecb-top.html) 

Το κέντρο για την εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση του πανεπιστημίου του 

Kaiserslautern (ZFUW), θεωρείται ηγέτης στην εκπαίδευση μεταπτυχιακού 

επιπέδου της Γερμανίας. Το κέντρο προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε 

υψηλής αιχμής τομείς παρέχοντας στους φοιτητές σημαντική υποστήριξη και ευρεία 

γκάμα υπηρεσιών. Τα προσφερόμενα προγράμματα ενσωματώνουν ψηφιακά μέσα, 

έντυπο υλικό και παραδοσιακές διαλέξεις, εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική 

διαδικασία.   

Εκμεταλλευόμενο τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται από τις εφαρμογές 

ηλεκτρονικού επιχειρείν αναπτύχθηκε το εξεταζόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 

επιδιώκοντας την παροχή πτυχίων πάνω στην σχεδίαση και την υλοποίηση λύσεων 

ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι τομείς του ηλεκτρονικού 

εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στα πλαίσια του σημερινού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απαιτούν άμεση και αποτελεσματική διαχείριση 

και εκμετάλλευση, προσφέροντας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη δυνατότητα 

ανάπτυξης ανάλογων προγραμμάτων. Οι εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε 

περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου, απαιτούν την ύπαρξη ικανών στελεχών που 

διαθέτουν και μπορούν να εφαρμόσουν επαρκείς τεχνολογικές, οικονομικές και 

διοικητικές γνώσεις.  

Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, τα 

οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 4.12.  

Κριτήρια MSC IN E-COMMERCE AND E-BUSINESS 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα προέλευσης Γερμανία  

3. Τύπος πτυχίου MSc in E-Commerce and E-Business 

4. Ύπαρξη – Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιασδήποτε ειδικότητας   
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 Ένα έτος επαγγελματική εμπειρία 

6. Διάρκεια σπουδών Ένα έτος 

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα αριθμό ενοτήτων: 

• Εισαγωγή 

• Τεχνολογία  

• Οικονομικά και Διοίκηση  

• Πολιτικές, νομοθεσία και ασφάλεια  

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικές επιχειρηματικές 
εφαρμογές  

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Έντυπες πηγές, εργασίες, εξετάσεις, συζητήσεις   

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης 

Ναι 

11. Γλώσσα επικοινωνίας Γερμανική γλώσσα   

12. Ύψος διδάκτρων 2700 ευρώ 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους  

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία Web CT 

Πίνακας 4.12 University of Kaiserslautern –  MSc in E-Commerce and E-Business 

11ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:  «University of Paisley»   

(http://online.paisley.ac.uk/moeb.htm)  

Το πανεπιστήμιο του Paisley, παρέχει καινοτόμα και ευέλικτα μεταπτυχιακά 

προγράμματα στους τομείς του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της τεχνολογίας 

πληροφοριών, δίνοντας τη δυνατότητα στους δυνητικούς φοιτητές να επιλέξουν 

μεταξύ πλήρους ή μερικής φοίτησης καθώς και παραδοσιακής ή ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Στόχος των παρεχόμενων επιλογών είναι η ικανοποίηση των 

προσωπικών και εξειδικευμένων αναγκών και απαιτήσεων των εκπαιδευόμενων, σε 

συνδυασμό με εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο 

επίπεδο από εταιρείες, όπως η Cisco, η Microsoft, η Macromedia και η IBM. 
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Η ραγδαία αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

προσέφερε στις σημερινές επιχειρήσεις τεράστιες δυνατότητες για μεγιστοποίηση 

της επιχειρηματικής απόδοσης. Παρόλο όμως των μεγάλων δυνατοτήτων 

ανάπτυξης, η επιτυχής δραστηριοποίηση σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου 

απαιτεί πλήρη κατανόηση και γνώση των στρατηγικών και τεχνολογιών του. Το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν που 

προσφέρεται από το τμήμα Υπολογιστών του πανεπιστημίου του Paisley, αποτελεί 

μια σημαντική καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα 

αναπτύσσει τις απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται από τους σημερινούς 

μάνατζερς για την πλήρη κατανόηση και την ικανοποιητική και αποτελεσματική 

διαχείριση των  εφαρμογών του ηλεκτρονικού επιχειρείν.  

Ο πίνακας 4.13 περιγράφει τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του 

προγράμματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

Κριτήρια MSc  IN THE MANAGEMENT OF E-BUSINESS 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα προέλευσης Σκωτία,  Ηνωμένο Βασίλειο 

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ηλεκτρονικό επιχειρείν  

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Όχι  

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο σε αντικείμενο διαφορετικό από την 
Πληροφορική 

 Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

6. Διάρκεια σπουδών Σταθερή {μέχρι 48 εβδομάδες}  

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (8) 

1. M-Business 

2. Διαδικτυακό μάρκετινγκ 

3. Επιχειρησιακά συστήματα τεχνολογιών πληροφορικής    

4. Θεωρία και πρακτική πληροφοριακών συστημάτων  

5. Τεχνολογίες διεθνούς εμπορίου 
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6. Τεχνολογίες διεθνούς διοίκησης   

7. Στρατηγική διοίκηση τεχνολογιών πληροφορικής  

8. Επαγγελματικά, νομικά και ηθικά ζητήματα στις 
τεχνολογίες πληροφορικής   

Διπλωματική εργασία στο ηλεκτρονικό επιχειρείν  

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Αλληλεπιδραστική εκμάθηση με την χρήση ερωτηματολογίων αυτό-
αξιολόγησης, διαγωνισμών γνώσεων και ασκήσεων πολυμέσων,   
ζωντανές (on line) συζητήσεις με την μορφή τηλεδιάσκεψης,  ομάδες 
συζητήσεων και βοήθειας, έντυπο υλικό, εξετάσεις   

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Aσύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 

 

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης 

Όχι. {φυσική παρουσία στις τελικές εξετάσεις που 
πραγματοποιούνται σε ένα από τα campus των πανεπιστημίων του 
Paisley ή σε άλλο εγκεκριμένο κέντρο}.  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 380 δολάρια / μάθημα , 3420$ 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης 

Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους   

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία Χρησιμοποιείται το περιβάλλον τηλε-εκπαίδευσης FirstClass  

Πίνακας 4.13 University of Paisley, MSc in the Management of e-Business  

12ο Εκπαιδευτικό ίδρυμα: «Staffordshire University»   

(http://www.staffs.ac.uk/study_here/courses/ebusiness-tcm4213225.jsp) 

Το πανεπιστήμιο του Staffordshire θεωρείται, μέσα από την επιτυχή ενασχόληση 

του στην εκπαιδευτική αγορά,  ένα υψηλά προοδευτικό και σύγχρονο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα. Διατηρώντας και ενισχύοντας τη φήμη αυτή αναπτύσσει και παρέχει 

διάφορες μορφές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν 

προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, συνεχιζόμενη επαγγελματική 

εκπαίδευση, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ευέλικτη μάθηση, πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, το πανεπιστήμιο 

παρέχει ένα συνεχιζόμενα ευρύ κατάλογο διαφόρων θεματικών αντικειμένων 

χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  
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Το εξεταζόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ηλεκτρονικού επιχειρείν συνδυάζει 

τις βασικές αρχές και θεωρίες που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με 

την εξειδικευμένη γνώση που απαιτεί η εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων και 

σημαντικών ικανοτήτων και γνώσεων για την ενασχόληση των δυνητικών 

εκπαιδευομένων με τις διάφορες εφαρμογές του ηλεκτρονικού γίγνεσθαι, 

δημιουργώντας μια καινοτόμο εκπαιδευτική εμπειρία εικονικού περιβάλλοντος.  

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.14), παρουσιάζεται η αναλυτική περιγραφή του 

εξεταζόμενου προγράμματος.  

Κριτήρια ΜSC E-BUSINESS 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα προέλευσης Ηνωμένο Βασίλειο  

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ηλεκτρονικό επιχειρείν  

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Department for education and skills 

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας  

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά 
αποτελέσματα IELTS 6,0)   

6. Διάρκεια σπουδών 12-16 μήνες  

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (9) 

1. Επαγγελματικές και ακαδημαϊκές υποστηρικτικές 
ικανότητες 

2. Διοίκηση ηλεκτρονικής επιχείρησης  

3. Διοίκηση μέσω πληροφοριών 

4. Οικονομικά και μάρκετινγκ 

5. Επιχειρησιακές μέθοδοι έρευνας  

6. Cyber στρατηγική 

7. Διοίκηση λειτουργιών 

8. Χτίζοντας επιτυχία μέσα από την γνώση 

9. Μάθημα επιλογής  

10. Διπλωματική εργασία        
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8. Μέθοδοι διδασκαλίας Έντυπες πηγές, εργασίες, εξετάσεις Τεστ, κουίζ, παρουσιάσεις, 
συζητήσεις   

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης Ναι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 6700 –9875 δολάρια 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης 

Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους  

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία 

Blachboard HarvestRoad Hive 

Πίνακας 4.14  Staffordshire University, MS Electronic Business  

13ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «National University» 

(http://www.nu.edu/Academics/Schools/SOBM/ManagementMarketingE/Degrees

/mseb.html) 

Το National University είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο 

στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τοοποίο προσφέρει μια 

ευρεία γκάμα από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Το πανεπιστήμιο 

είναι ηγέτης στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αναπτύσσοντας περισσότερα από 

πενήντα προγράμματα και χίλια διακόσια μαθήματα με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, δημιουργώντας ένα δυναμικό και διαδραστικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. 

Το εξεταζόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  ανταποκρινόμενο στις σημερινές 

εξελίξεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

εστιάζει στο υποσχόμενο τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ο οποίος απαιτεί από 

τα στελέχη του ευέλικτες, δημιουργικές και καινοτομικές ικανότητες.  

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος παρουσιάζονται στον πίνακα 4.15.  
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Κριτήρια MASTER OF SCIENCE IN ELECTRONIC BUSINESS 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα Προέλευσης   Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Accrediting Commission 

             for Senior Colleges and Universities of 

             the Western Association of Schools and 

             Colleges (WASC). 

5. Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας  

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά 
αποτελέσματα 550 Toefl)  

6. Διάρκεια σπουδών Σταθερή  

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων ( 10)  

1. Βασικές αρχές ηλεκτρονικού επιχειρείν 

2. Στρατηγικές και επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικού 
επιχειρείν 

3. Ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν 

4.  Σχεδιασμός διαδικτύου   

5. Διαδικτυακό μάρκετινγκ 

6.  Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και ασφάλεια 
διαδικτύου 

7.  E-Logistic και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  

8. Συστήματα γνώσης και πληροφοριών στο ηλεκτρονικό 
επιχειρείν 

9. Τεχνολογίες επικοινωνιών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν   

10. Διαδικτυακό δίκαιο και πολιτικές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης   

Διπλωματική  εργασία  

1. Project I 

2. Project II 

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Email, συζητήσεις, διαλέξεις, διάβασμα, παρουσιάσεις, 
αξιολογήσεις, εξετάσεις  

9. Μέθοδος – μορφή Σύγχρονη   
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αλληλεπίδρασης 

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης 

Όχι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 306/ 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους  

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία Ecollege 

Πίνακας 4.15 National University, MS Electronic Business  

14ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «National University»  

(http://www.nu.edu/Academics/Schools/SOBM/LeadershipandBusines/Degrees/7

30-000.html) 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων του  National University 

στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών του για την ανάληψη ηγετικών θέσεων 

στο σύγχρονο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι δυνητικοί 

εκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, οι οποίες 

απαιτούνται για  τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων που άπτονται 

του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Ειδικότερα η εξεταζόμενη κατεύθυνση επιτρέπει 

στους εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές 

και θεωρίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο βασικός κορμός της κατεύθυνσης 

βασίζεται στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων από τους μάνατζερς 

προκειμένου να μεταμορφώσουν τους οργανισμούς και τις επιχειρηματικές τους 

διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η ανάλυση του 

συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιείται στον πίνακα 4.16.  

 

Κριτήρια 
MBA 

E-BUSINESS 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του προγράμματος 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα προέλευσης  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  



 

Κεφάλαιο 4ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 174 

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  

4. Ύπαρξη - Είδος πιστοποίησης Ναι  

 Accrediting Commission 

for Senior Colleges and Universities of 

the Western Association of Schools and 

Colleges (WASC). 

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε 
ειδικότητας   

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά 
αποτελέσματα, 550 Toefl)  

6. Διάρκεια σπουδών Σταθερή   

7. Πρόγραμμα σπουδών- Σύνολο 
μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (18) 

Προαπαιτούμενα μαθήματα προγράμματος (4)  

1. Βασικές αρχές: Άλγεβρα 

2. Βασικές αρχές: Μικροοικονομική, 
Μακροοικονομική 

3. Βασικές αρχές: Λογιστική 

4. Βασικές αρχές: Χρηματοοικονομικά  

Βασικός κορμός προγράμματος (10 μαθήματα) 

1. Διοίκηση γνώσεων για επιχειρησιακές 
στρατηγικές 

2. Θεωρίες, πρακτικές και ηθική ηγεσίας 

3. Διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον   

4. Διοίκηση μάρκετινγκ 

5. Στατιστική επιχειρήσεων 

6. Οικονομικά για επιχειρησιακή λήψη 
αποφάσεων  

7.  Λογιστική 

8. Χρηματοοικονομική διοίκηση 

9. Στρατηγική λήψη αποφάσεων  

Διπλωματική  εργασία 

Κατεύθυνση προγράμματος (4 μαθήματα) 

1. Στρατηγικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και 
επιχειρηματικά μοντέλα 

2. Διαδικτυακό μάρκετινγκ 

3. Ασφάλεια διαδικτύου και ηλεκτρονικά 
συστήματα πληρωμών 

4. Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικού 
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επιχειρείν   

8. Μέθοδοι διδασκαλίας 
Email, συζητήσεις, διαλέξεις, έντυπο υλικό, 
παρουσιάσεις, αξιολογήσεις, εξετάσεις, chat, 
multimedia  

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Σύγχρονη   

10. Ύπαρξη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης 

Όχι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 306 $ /μονάδα,  24786$ 

13. Πηγές χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους   

14. Εφαρμοσμένη τεχνολογία Ecollege 

Πίνακας 4.16 National University, MBA E- Business  

15ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «Florida Institute of Technology»  

(http://online.fit.edu/index.php) 

Τα προγράμματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του πανεπιστημίου της Florida 

δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές, που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να 

αποκτήσουν πτυχία με τη χρήση ευέλικτου και τεχνολογικά προηγμένου 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Το επαγγελματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων 

αναπτύσσει τις απαραίτητες ικανότητες του σημερινού μάνατζερ για την 

αποτελεσματική και επιτυχή δραστηριοποίηση του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης, 

μετά την ολοκλήρωση του βασικού κορμού μαθημάτων, στον τομέα του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, ικανοποιώντας την αυξημένη ζήτηση ενδιαφέροντος των 

φοιτητών. 

Ο πίνακας 4.17 περιγράφει τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του 

προγράμματος.   
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Κριτήρια 
PROFESSIONAL MASTER OF BUSINESS 

ADMINISTRATION   E-BUSINESS 
CONCENTRATION 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του προγράμματος 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Συνεργασία φορέων (University Alliance) 

2. Χώρα προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

3. Τύπος πτυχίου Επαγγελματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Ηλεκτρονικό επιχειρείν  

4. Ύπαρξη - Είδος πιστοποίησης Ναι  

 Southern Association of Colleges and Schools 

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας  

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσα (ενδεικτικά 
αποτελέσματα TOEFL 550) 

6. Διάρκεια σπουδών Ευέλικτη (έως 7 έτη) 

7. Πρόγραμμα σπουδών - Σύνολο 
μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (12) 

Βασικός κορμός προγράμματος (επιλογή 9 μαθημάτων) 

1. Λογιστική 

2. Χρηματοοικονομικά  

3. Θεωρία διοίκησης 

4. Οργανωσιακή συμπεριφορά 

5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη οργανισμών 

6. Πληροφοριακά συστήματα 

7. Πολιτική και στρατηγική επιχειρήσεων 

8. Διοίκηση μάρκετινγκ 

9. Θεωρία αποφάσεων 

10. Στατιστική  

11. Αναλυτικές μέθοδοι διοίκησης  

12. Οικονομικά επιχειρήσεων    

Κατεύθυνση προγράμματος (επιλογή 3 μαθημάτων) 

1. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν 

2. Οργανωσιακές στρατηγικές και πολιτικές  για το 
ηλεκτρονικό επιχειρείν 

3. Έρευνα για τεχνολογίες πληροφορικής στο 
ηλεκτρονικό επιχειρείν  

4. Μάρκετινγκ σε περιβάλλον διαδικτύου 

5. Ειδικά θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν 

6. Έργα ηλεκτρονικού εμπορίου      
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8. Μέθοδοι διδασκαλίας Έντυπες πηγές, εργασίες, διαλέξεις,  email, chat rooms, 
message boards   

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης Όχι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα 

12. Ύψος διδάκτρων 750 δολάρια/διδακτική μονάδα 

13. Πηγές χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους   

14. Εφαρμοσμένη τεχνολογία ANGEL  

Πίνακας 4.17 Florida Institute of Technology, Professional Master of Business 
Administration  - E-business concentration  

16ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «Florida Institute of Technology»  

(http://online.fit.edu/index.php) 

Το τεχνολογικό ινστιτούτο της Florida παρέχει επίσης ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

διοίκησης με τη δυνατότητα εξειδίκευσης στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία  των μελλοντικών στελεχών και 

ηγετών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με έμφαση στην απόκτηση ικανοτήτων για 

επιτυχή δραστηριοποίηση τους σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 4.18) παρουσιάζει την ανάλυση του εξεταζόμενου 

προγράμματος σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια. 

 

Κριτήρια 
MASTER OF SCIENCE IN MARKETING 

E-BUSINESS CONCENTRATION 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του προγράμματος 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Συνεργασία φορέων (University College) 

2. Χώρα προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση, Κατεύθυνση 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν    

4. Ύπαρξη - Είδος πιστοποίησης Ναι  

 Southern Association of Colleges and Schools  
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5.Απαιτήσεις αποδοχής  Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας  

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσα (ενδεικτικά 
αποτελέσματα TOEFL 550) 

6. Διάρκεια σπουδών Ευέλικτη  

7. Πρόγραμμα σπουδών - Σύνολο 
μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (12) 

 Βασικός κορμός προγράμματος (10 μαθήματα) 

1. Λογιστική 

2. Χρηματοοικονομικά 

3. Εισαγωγή στην επιχειρησιακή στατιστική 

4. Θεωρία διοίκησης  

5. Πληροφοριακά Συστήματα 

6. Διοίκηση προγραμμάτων 

7. Μάρκετινγκ 

8. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 

9. Βασικά οικονομικά 

Επιλογή  

1. Applied management project 

Κατεύθυνση προγράμματος (επιλογή 2 μαθημάτων) 

1. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν 

2. Οργανωσιακές στρατηγικές και πολιτικές στο 
ηλεκτρονικό επιχειρείν 

3. Έρευνα για τεχνολογίες πληροφορικής στο 
ηλεκτρονικό επιχειρείν  

4. Μάρκετινγκ σε περιβάλλον διαδικτύου 

5. Ειδικά θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν 

6. Έργα ηλεκτρονικού εμπορίου 

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Έντυπες πηγές, εργασίες, διαλέξεις,  email, chat rooms, 
message boards   

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης 

Όχι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 490 δολάρια/διδακτική μονάδα  

13. Πηγές χρηματοδότησης Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους  

14. Εφαρμοσμένη τεχνολογία ANGEL  

Πίνακας 4.18 Florida Institute of Technology, MASTER OF SCIENCE IN 
MANAGEMENT (MS/M), Concentration in E-business  
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17ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «Mercy College»  

(http://www.mercy.edu/acadivisions/mathcompinfo/ibs.cfm) 

Το ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο του Mercy προσφέρει περισσότερα από είκοσι πέντε 

προγράμματα και διακόσια μαθήματα.  Τα προγράμματα αυτά διαθέτουν 

πιστοποίηση, ικανό ακαδημαϊκό και τεχνικό προσωπικό και σύγχρονο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, εκμεταλλευόμενα τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 

διαδικασία της μάθησης. 

Το εξεταζόμενο πανεπιστήμιο, συνεχίζοντας την παράδοση του για επιτυχή μάθηση 

αναπτύσσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που λαμβάνει υπόψη του τις 

επιχειρηματικές και τεχνολογικές ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η 

ενσωμάτωση και η εφαρμογή της γνώσης των επιχειρηματικών και των 

πληροφοριακών συστημάτων θα σφυρηλατήσει τους επαγγελματίες που επιθυμούν 

την αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών αρχών σε εφαρμογές 

διαδικτύου. 

Ο πίνακας 4.19 περιγράφει τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, 

χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

διατριβής. 

Κριτήρια MERCY COLLEGE 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του προγράμματος 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Ιδιωτικό μη Κερδοσκοπικό Κολλέγιο   

2. Χώρα προέλευσης  Αμερική 

3. Τύπος πτυχίου  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα διαδικτυακά 
επιχειρησιακά συστήματα  

4. Ύπαρξη - Είδος πιστοποίησης Ναι {U.S. Secretary of Education: American Occupational 
Therapy Association (AOTA), Accreditation Council for 
Occupational Therapy Education; American Physical 
Therapy Association (APTA), Commission on 
Accreditation; American Speech-Language-Hearing 
Association (ASHA), Council on Academic Accreditation ; 
Council on Social Work Education (CSWE) ; National 
Association of Schools of Art and Design (NASAD), 
Commission on Accreditation} 

5. Απαιτήσεις αποδοχής   Αναγνωρισμένο πτυχίο με ικανοποιητική 
βαθμολογία 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

  Τουλάχιστον δύο επαγγελματική εμπειρία  

http://www.mercy.edu/acadivisions/mathcompinfo/ibs.cfm�
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6. Διάρκεια σπουδών Ευέλικτη (έως 5 έτη) 

7. Πρόγραμμα σπουδών - Σύνολο 
μαθημάτων 

Βασικά μαθήματα  

1. Εισαγωγή στα διαδικτυακά επιχειρησιακά  
συστήματα  

2. Εισαγωγή τις τεχνολογίες διαδικτύου  

3. web design και  Usability 

4. Διοίκηση εταιρικής ιστοσελίδας  

5. Διαδικτυακό μάρκετινγκ 

6. Διοίκηση διαδικτυακών επιχειρησιακών 
συστημάτων    

Επιλογή 4 μαθημάτων 

1. Λογιστική 

2. Έλεγχος, μέτρηση και ανάλυση άμεσου 
μάρκετινγκ 

3. Νομικά και ηθικά ζητήματα του διαδικτυακού 
επιχειρείν 

4. Διαχείριση αλλαγών στο διαδικτυακό επιχειρείν 

5. Β2Β διαδικτυακά επιχειρησιακά συστήματα 

6. Σχεδίαση εταιρικών ιστοσελίδων για 
διαδραστικότητα 

7. Προγραμματισμός διαδικτύου 

8. Internets and networking 

9. Διαδικτυακά συστήματα διοίκησης βάσεων 
δεδομένων  

10. Ειδικά θέματα στα   διαδικτυακά επιχειρησιακά 
συστήματα 

 

Διπλωματική εργασία    

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Email, συζητήσεις, εξετάσεις,  

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης Όχι   

11. Γλώσσα επικοινωνίας  Αγγλική 

12. Ύψος διδάκτρων 675 δολάρια/διδακτική μονάδα 

13. Πηγές χρηματοδότησης  Αυτοχρηματοδοτούμενο  

14. Εφαρμοσμένη τεχνολογία Web CT 

Πίνακας 4.19 Περιγραφή προγράμματος Mercy College, Master of Science in 
Internet Business Systems (IBS)  
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180 Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «Westwood College» 

(http://www.westwoodonline.edu/degree/business/mba-degree/degee.asp 

To Westwood College Online είναι ένα από τα ηγετικά ηλεκτρονικά πιστοποιημένα 

κολλέγια, το οποίο κατέκτησε το 2008 την ένατη θέση σύμφωνα με την Online 

Education Database. Το κολλέγιο παρέχει έναν ευρύ αριθμό προγραμμάτων σε 

τομείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και το ποινικό δίκαιο.      

Το εξεταζόμενο πρόγραμμα επιδιώκει την απόκτηση των απαραίτητων και 

σημαντικών ικανοτήτων για την επιτυχή δραστηριοποίηση των δυνητικών 

εκπαιδευόμενων στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του 

προγράμματος συνδυάζονται με αποτελεσματικό τρόπο με τα μαθήματα της 

κατεύθυνσης του ηλεκτρονικού εμπορίου, επιτυγχάνοντας την ικανοποίηση των 

αναγκών των δυνητικών φοιτητών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης στο σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον.        

Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 4.20) περιγράφει τα βασικά στοιχεία του 

προγράμματος, χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση που αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια της διατριβής.     

 

Κριτήρια ONLINE MBA DEGREE PROGRAMS 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης  

Συνεργασία φορέων (Westwood College, Redstone College and 
Westwood College Online) 

2. Χώρα προέλευσης  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής   

3. Τύπος πτυχίου  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικό επιχειρείν  

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

• Accrediting Commission of Career Schools and Colleges of 
Technology (ACCSCT) 

5.Απαιτήσεις αποδοχής   Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας  

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά 
αποτελέσματα, 475 toefl, 4,5 IELTS, GMAT, GRE) 

6. Διάρκεια σπουδών 1 έτος  
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7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (9)  

Βασικός κορμός προγράμματος (6 μαθήματα) 

1. Λογιστική 

2. Χρηματοοικονομικά 

3. Διοίκηση τεχνολογιών πληροφορικής  

4. Οργανωσιακή συμπεριφορά 

5. Επικοινωνίες διοίκησης  

6. Διοίκηση μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Κατεύθυνση προγράμματος (2 μαθήματα) 

1. Αρχές και πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν 

2. Λειτουργίες ηλεκτρονικού επιχειρείν  

 

Διπλωματική εργασία 

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Case studies, εξομοιώσεις, βιβλία, εργασίες, εξετάσεις     

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης 

Όχι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας  Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 4698 δολάρια/εξάμηνο 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης  Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους   

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία eCollege 

Πίνακας 4.20 Westwood College, Online MBA Degree Program, E-business 
specialization 

19ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: «Euclid University Consortium» 

(http://www.euclidconsortium.eu/euclid/en/degreecourses.asp?DegreeIndex=12) 

Στόχος του Euclid University Consortium, είναι η παροχή μιας μαθησιακής 

εμπειρίας βασιζόμενη στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία ανταγωνίζεται με 

τις καλύτερες των παραδοσιακών πανεπιστημίων.   Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα του πανεπιστημίου επιδιώκουν την απόκτηση σημαντικών 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, 
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καθώς και την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων, όπως η διαχείριση χρόνου και ο 

αυτοέλεγχος, δημιουργώντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Στο πανεπιστήμιο του Euclid έχουν αναπτυχθεί ποικίλες ειδικεύσεις σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα στην διοίκηση επιχειρήσεων (Διεθνές Επιχειρείν, 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Διεθνές Μάρκετινγκ, 

Διεθνή Οικονομικά, Διαχείριση Έργου, Διεθνή Χρηματοοικονομικά, κ.λ.π.), έχοντας  

ως βασική φιλοσοφία την παροχή βοήθειας στους φοιτητές στη διεθνή 

δραστηριοποίηση τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Το εξεταζόμενο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ξεπερνάει τις βασικές διοικητικές  θεωρίες και επιδιώκει 

την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και ικανοτήτων που επιβάλλονται στο 

σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον που έχουν αναπτύξει οι τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών.  Η ανάλυση του πραγματοποιείται στον πίνακα 

4.21.  

 

Κριτήρια 
MBA 

IT & E-BUSINESS 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Συνεργασία φορέων [ULI (Université Libre Internationale, Belgium) 
(Private), UBRC (University of Bangui) (Public-Governmental), 
UNDT (N'Djamena University) (Public-Governmental), ULB 
(Université Libre of Burkina) (Private), UGB (Université Gaston 
Berger de Saint Louis) (Public-Governmental), Euclid University 
(Intergovernmental)] 

2. Χώρα προέλευσης Βέλγιο  

3. Τύπος πτυχίου 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν  

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

 Ministries of Education of the Participating Parties 

5.Απαιτήσεις αποδοχής 
 Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας   

 Καλή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας   

6. Διάρκεια σπουδών Ευέλικτη διάρκεια (1-3 έτη)  

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (20) 

1. Οδηγός μάθησης, σκέψης και γραπτού λόγου 

2. Βασικές αρχές οικονομικών 

3. The Economist Review 
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4. Δημόσιες σχέσεις  

5.    Personal Motivation Suite 

6. Βασικές αρχές διοίκησης  

7. Λογιστική και χρηματοοικονομικά για μάνατζερς  

8. The Portable MBA 

9. Data Communications 

10.  Networking Essentials 

11. Microsoft Server Technologies 

12. UNIX Fundamentals 

13. Ασφάλεια τεχνολογιών πληροφορικής  

14. Ψηφιακή επιχείρηση – Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

15. Photoshop (or Gimp) 

16. Web Development with DreamWeaver 

17. Frontline Leadership 

18. Διοίκηση έργου 

19. IT Procurement and Outsourcing 

20. IT Budgeting 

8. Μέθοδοι διδασκαλίας 
Διαλέξεις {VHS/ DVD, MP3s}, έντυπο υλικό, εργασίες, εξετάσεις 
από τηλεφωνική συνέντευξη  

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης 

Όχι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Αγγλική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων €/$ 5,500 – 7,000 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης Χρηματοδότηση από ίδιες και κοινοτικές πηγές  

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία Teaching Company 

Πίνακας 4.21 Euclid University Consortium, MBA, IT & E-Business 

20ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:  «Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών»   

(http://kek.uoa.gr/faith/ebusiness.htm) 

Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστήμιου Αθηνών, έχει αναπτύξει μια σειρά προγραμμάτων 
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συμπληρωματικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω των τεχνολογιών του 

Διαδικτύου, ανταποκρινόμενο στις ραγδαίες διαθρωτικές αλλαγές στην κοινωνία σε 

οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό επίπεδο καθώς και της απαξίωσης των 

επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που επιφέρει η εξέλιξη της επιστήμης. 

Βασικοί στόχοι των προγραμμάτων  είναι η διασύνδεση της πρακτικής και 

θεωρητικής γνώσης, η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η ανάπτυξη των 

απαραίτητων επαγγελματικών δεξιοτήτων των δυνητικών φοιτητών, επιδιώκοντας 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η 

ευελιξία και η αυτονομία που χαρακτηρίζουν την ηλεκτρονική εκπαίδευση παρέχουν 

στα προγράμματα κατάρτισης σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Σκοπός του εξεταζόμενου προγράμματος, είναι η θεωρητική και πρακτική 

κατάρτιση στελεχών στις δραστηριότητες ηλεκτρονικού επιχειρείν, η οποία κρίνεται 

απαραίτητη για την επιτυχή ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

επιχειρήσεων στο παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό σύγχρονο 

οικονομικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 

επιχείρησης με δραστηριότητες που στηρίζονται από αυτόματα πληροφοριακά 

συστήματα και διαδικτυακές (web)-τεχνολογίες, παρέχοντας ουσιαστικές γνώσεις 

και δεξιότητες στους δυνητικούς εκπαιδευόμενους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κατά 

το σχεδιασμό του προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε το 

πρόγραμμα να είναι σε θέση να προάγει τη χρήση εντελώς σύγχρονων γνώσεων για 

την αντιμετώπιση τεχνικών και στρατηγικών ζητημάτων ανάπτυξης μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού στο διαδίκτυο. Στον πίνακα 4.22 περιγράφεται η 

ανάλυση του συγκεκριμένου προγράμματος σύμφωνα με τα κριτήρια του 

προτεινόμενου εννοιολογικού πλαισίου.   

 

Κριτήρια 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

1. Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Δημόσιο Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα Προέλευσης  Ελλάδα  
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3. Τύπος πτυχίου Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι  

  

5.Απαιτήσεις αποδοχής  Επαγγελματική εμπειρία 

 Θεωρητικό υπόβαθρο σε μαθήματα οργάνωσης και 
διοίκησης επιχειρήσεων   

6. Διάρκεια σπουδών 9 μήνες  

7. Πρόγραμμα σπουδών - 
Σύνολο μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (9) 

1η Θεματική Ενότητα: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  

1. e-Business (e-Εμπόριο, περιβάλλοντα Yahoo, Explorer, 
Google)  

2. e-Marketing 

3. Σχεδίαση διεπαφών - Web Design 

2η Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο  

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management) 

2. Ασφάλεια Συναλλαγών στο Διαδίκτυο 

3. Επιχειρηματικότητα  

3η Θεματική Ενότητα: e-Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων 

1. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MIS) 

2. Χρηματοοικονομική  Διοίκηση 

3. e-Επιχειρηματικές Εφαρμογές 

8. Μέθοδοι διδασκαλίας Εξετάσεις, εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή (ηλεκτρονική) μορφή, 
εργασίες, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και τηλεφώνου σε 
προκαθορισμένες ώρες και μέρες, σύγχρονης και ασύγχρονης 
τεχνολογίας (web, chat, videochat, forum).  

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης Σύγχρονη και ασύγχρονη  

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης Ναι  

11. Γλώσσα επικοινωνίας Ελληνική γλώσσα  

12. Ύψος διδάκτρων 2,400 ευρώ 

13. Πηγές 
χρηματοδότησης 

Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους  

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία 

Webtraining  

Πίνακας 4.22 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πιστοποιητικό 
Εξειδίκευσης, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
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21ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : «Kingston University»   

(http://kingston-university.us/?topic=schools&page=degree/mba/E-Business) 

Το εικονικό πανεπιστήμιο του Kingston παρέχει πιστοποιημένα προγράμματα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης τα οποία ανταποκρίνονται στις ποικίλες και 

διαφοροποιημένες ανάγκες των φοιτητών του. Η ευελιξία και η  ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών επιτυγχάνει τους στόχους των φοιτητών, παρέχοντας 

τους παράλληλα μια ικανοποιητική εκπαιδευτική εμπειρία.            

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων συμβάλλει στην ανάπτυξη 

επαγγελματικών ικανοτήτων και γνώσεων σε θεματικά αντικείμενα, όπως η 

διαχείριση αλλαγής και η στρατηγική διοίκηση. Η εξεταζόμενη κατεύθυνση 

σχεδιάστηκε για την κατανόηση των θεωριών, των αξιών και των εξειδικευμένων 

απαιτήσεων του ηλεκτρονικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας 

μελλοντικούς διοικητές και στελέχη επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο πίνακας 4.23 περιγράφει την ανάλυση των 

κριτηρίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

 

Κριτήρια 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MB) E-

BUSINESS SPECIALIZATION 

1. Φορέας ανάπτυξης 
και λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Εικονικό Πανεπιστήμιο  

2. Χώρα προέλευσης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

3. Τύπος πτυχίου Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικό Επιχειρείν   

4. Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

Ναι 

 International Accreditation Commission for Online 
Universities (IACOU)} 

5.Απαιτήσεις 
αποδοχής 

 Αναγνωρισμένο πτυχίο οποιαδήποτε ειδικότητας 

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (ενδεικτικά 
αποτελέσματα, TOEFL 550) 

6. Διάρκεια σπουδών 2 έτη  
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7. Πρόγραμμα 
σπουδών - Σύνολο 
μαθημάτων 

Σύνολο μαθημάτων (11) 

Βασικός κορμός προγράμματος (6 μαθήματα)  

1. Θεωρία ηγεσίας  

2. Αρχές λογιστικές  

3. Επιχειρηματική ηθική 

4. Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων 

5. Στρατηγική διοίκηση 

6. Στατιστική επιχειρήσεων  

Κατεύθυνση προγράμματος (3 μαθήματα) 

1. Βασικές αρχές ηλεκτρονικού επιχειρείν 

2. Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού επιχειρείν 

3. Symposium ηλεκτρονικού επιχειρείν  

Μαθήματα επιλογής (2 από 24) 

1. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

2. Φοροτεχνικά 

3. Επιχειρηματικότητα 

4. Δίκαιο υγείας 

5. Διοίκηση υγείας   

6. Χρηματοοικονομικά διοίκηση 

7. Διοίκηση μάρκετινγκ 

8. Ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών 

9. Βασικές αρχές διεθνούς επιχειρείν  

10. Διεθνείς επιχειρηματικές στρατηγικές  

11. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί  

12. Διοίκηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών 

13. Αρχές λογιστικής  

14. Διοίκηση ξενοδοχειακών οργανισμών Ι 

15. Διοίκηση ξενοδοχειακών οργανισμών ΙΙ 

16. Μικροοικονομική 

17. Μακροοικονομική 

18. Βασικές αρχές μάρκετινγκ 

19. Στρατηγική διοίκηση μάρκετινγκ 

20. Διοίκηση τομέα τροφίμων 

21. Διοίκηση επιχειρήσεων τομέα τροφίμων 

22. Βασικές αρχές στην τεχνολογία πληροφορικής  
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23. Δίκτυα  

24. Οργανωσιακή ψυχολογία  

8. Μέθοδοι 
διδασκαλίας 

Εργασίες, email, συζητήσεις, Colloquium, έντυπο υλικό   

9. Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης 

Ασύγχρονη   

10. Ύπαρξη μικτού 
συστήματος 
εκπαίδευσης 

Όχι  

11. Γλώσσα 
επικοινωνίας 

Αγγλική γλώσσα 

12. Ύψος διδάκτρων 1,755 δολάρια / 3 διδακτικές μονάδες, 19305$  

13. Πηγές 
χρηματοδότησης 

Καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους   

14. Εφαρμοσμένη 
τεχνολογία 

Blackboard suite  

Πίνακας 4.23 Kingston University,  Μaster of Βusiness Αdministration (mb), Ε-
Βusiness specialization 

4.3 Ανάλυση – Παρουσίαση Αποτελεσμάτων  

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της περιγραφικής 

στατιστικής με τη δημιουργία και την ερμηνεία Πινάκων Συμπτώσεων Απολύτων 

Συχνοτήτων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί με την 

καταγραφή των δεδομένων των 21 εξεταζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε 

καθένα από τα 14 κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί από την έρευνα.        

1ο Κριτήριο: Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας του προγράμματος 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Το πρώτο εξεταζόμενο κριτήριο αναφέρεται στον επιστημονικό φορέα, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των εξεταζόμενων 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η έρευνα ανέδειξε ότι 

το 57% των εξεταζόμενων προγραμμάτων (12 προγράμματα) αναπτύχθηκαν από 

Δημόσια ή Ιδιωτικά παραδοσιακά πανεπιστήμια, τα οποία ενσωμάτωσαν στα 

υπάρχοντα προγράμματα σπουδών τους αντίστοιχα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το 



 

Κεφάλαιο 4ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 190 

24% των προγραμμάτων (5 προγράμματα) προέρχονται από συνεργασίες 

/κοινοπραξίες επιστημονικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιδιώκοντας 

το συνδυασμό  των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ιδιαίτερων γνώσεων και 

ικανοτήτων του κάθε φορέα. Τέλος, το 19% των προγραμμάτων (4 προγράμματα) 

λειτουργεί υπό την εποπτεία εικονικών πανεπιστημίων, παρέχοντας μια ευρεία 

γκάμα πτυχίων και μαθημάτων αποκλειστικά με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης.  

 

Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας του 
προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Ποσοστό Αριθμός 
προγραμμάτων 

Ιδιωτικό – Δημόσιο Πανεπιστήμιο  57% 12 

Πανεπιστήμιο Εικονικό  19% 4 

Συνεργασία φορέων  24% 5 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.24 Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας του προγράμματος ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Η πλειοψηφία των εξεταζόμενων  προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (81%) 

επέλεξε παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα (αυτόνομα ή σε συνεργασία) για την 

ανάπτυξη και διαχείριση τους. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι η υπάρχουσα 

υποδομή, η εμπειρία και η διαμορφωμένη εικόνα των παραδοσιακών ιδρυμάτων 

θεωρούνται ιδιαίτερα  σημαντικές, παρέχοντας σε ένα νέο και καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα τη βασική δομή για την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία 

του. Οι συνεργασίες μεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών φορέων συγκεντρώνουν 

επίσης ένα σημαντικό ποσοστό (24% των προγραμμάτων). Αυτό σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί φορείς αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και επιδιώκουν την ανεύρεση συνεργατών, 

ειδικών να ανταπεξέλθουν θετικά και αποτελεσματικά σε αυτές. Θα πρέπει, τέλος, 

να επισημανθεί ότι, 4 από τα εξεταζόμενα προγράμματα λειτουργούν υπό την 

εποπτεία εικονικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αποδεικνύοντας την περιορισμένη 

αλλά σταδιακή αποδοχή και υιοθέτηση τους από το σύνολο της ακαδημαϊκής 

κοινότητας (παροχείς και χρήστες εκπαιδευτικών προγραμμάτων). 
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Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταπτυχιακού 
προγράμματος  

0
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Ιδιωτικό - Δημόσιο
Πανεπιστήμιο

Εικονικό Πανεπιστήμιο Συνεργασία φορέων

Ιδιωτικό - Δημόσιο Πανεπιστήμιο Εικονικό Πανεπιστήμιο Συνεργασία φορέων

Γράφημα 4.1 Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας του προγράμματος ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

2ο κριτήριο: Χώρα Προέλευσης  

Το δεύτερο κριτήριο της έρευνας εξετάζει τη χώρα προέλευσης του εκπαιδευτικού 

φορέα κάθε προγράμματος. Η έρευνα ανέδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

προγραμμάτων (76%) προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ το 

υπόλοιπο 24% των προγραμμάτων από την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από τη 

Γερμανία (1 πρόγραμμα), το Ηνωμένο Βασίλειο (2 προγράμματα), την Ελλάδα (1 

πρόγραμμα ) και το Βέλγιο (1 πρόγραμμα).   

 

Χώρα Προέλευσης Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής   76% 16 

Ευρώπη  24% 5 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.25 Χώρα προέλευσης του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Τα παραπάνω αποτελέσματα φανερώνουν την ωριμότητα της εκπαιδευτικής αγοράς 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να αναπτύξει και να λειτουργήσει προγράμματα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Προσδιορίζεται επίσης, η θετική στάση των δυνητικών 

εκπαιδευομένων απέναντι στην υιοθέτηση καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης, η 
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οποία εκφράζεται μέσα από τη ζήτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

παρεχόμενες από φορείς, που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Η θετική αυτή στάση δεν χαρακτηρίζει ολοκληρωτικά τους κατοίκους της 

Αμερικής αλλά το σύνολο των δυνητικών εκπαιδευόμενων, καθώς η αγορά στόχος 

ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δεν περιορίζεται γεωγραφικά. 

Αντίθετα η περιορισμένη ύπαρξη των αντίστοιχων προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή 

αγορά (5 προγράμματα) αποδεικνύει την έλλειψη ωριμότητας στην αποδοχή της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και την αδυναμία ενσωμάτωσης της στην 

ανώτατη εκπαίδευση.  

 

Χώρα προέλευσης του μεταπτυχιακού προγράμματος 

76%

24%

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  Ευρώπη 

 

Γράφημα 4.2 Χώρα προέλευσης του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

3ο Κριτήριο: Θεματική ενότητα προγράμματος – Τίτλος 
προγράμματος  

Στο κριτήριο αυτό επιδιώκεται να προσδιοριστεί η θεματική ενότητα και η 

εξειδίκευση/κατεύθυνση που παρέχει κάθε εξεταζόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Ειδικότερα ερευνήθηκαν οι θεματικές ενότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου, του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αποδεικνύουν μια σαφή προτίμηση (71%)  στη θεματική ενότητα του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν έναντι του ηλεκτρονικού εμπορίου που συγκεντρώνει 

ποσοστό 29% (6 προγράμματα), ενώ κανένα από τα εξεταζόμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα δεν ανήκει στην θεματική ενότητα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.    
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Θεματική ενότητα προγράμματος  Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 71% 15 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 29% 6 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.26 Θεματική ενότητα του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

Η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν αναφέρεται σε επιχειρήσεις που στηρίζονται 

στο διαδίκτυο ή έχουν αναθεωρήσει και προσαρμόσει τους σκοπούς, τις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες τους με βάση τα δεδομένα του διαδικτύου, 

περιλαμβάνοντας και δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ  το ηλεκτρονικό 

εμπόριο αναφέρεται σε κάθε είδους εμπορική συναλλαγή μεταξύ φυσικών και μη 

προσώπων, η οποία πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Η ευρύτητα της 

έννοιας του ηλεκτρονικού επιχειρείν, φαίνεται να επηρεάζει τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς φορείς, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό και την 

επιλογή της θεματικής ενότητας ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Ως 

αποτέλεσμα παρατηρείται η σαφής επιλογή του γνωστικού αντικειμένου του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν ως καταλληλότερο για την ανάπτυξη ενός μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών.          
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Γράφημα 4.3 Θεματική ενότητα του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
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4ο Κριτήριο: Ύπαρξη πιστοποίησης  

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχεδόν για  το σύνολο των εξεταζόμενων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το 95% των προγραμμάτων παρέχουν πιστοποίηση 

των πτυχίων τους από ένα σύνολο αναγνωρισμένων οργανισμών. Ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι το είδος της πιστοποίησης και οι οργανισμοί που την 

παρέχουν, κατέχουν εξέχουσα θέση στις ιστοσελίδες των εξεταζόμενων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 

Ύπαρξη πιστοποίησης Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Ύπαρξη πιστοποίησης  95% 20 

Έλλειψη πιστοποίησης  5% 1 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.27 Ύπαρξη πιστοποίησης του προγράμματος ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης    

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω αποτελέσματα ότι η πιστοποίηση των τίτλων 

σπουδών που απονέμονται από προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης λαμβάνει 

ιδιαίτερης σημασίας από τους παροχείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οι οποίοι 

ανταποκρίνονται με αυτό τον τρόπο στην ικανοποίηση των αναγκών των δυνητικών 

εκπαιδευομένων τους. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ο υψηλός βαθμός 

σημαντικότητας που αποδίδεται από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, στο 

είδος και τον αριθμό των οργανισμών και των φορέων που πιστοποιούν 

προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.     
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Ύπαρξη πιστοποίησηςΈλλειψη 
πιστοποίησης 

5%

Ύπαρξη 
πιστοποίησης 

95%  

Γράφημα 4.4 Ύπαρξη πιστοποίησης του προγράμματος ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

5ο Κριτήριο: Απαιτήσεις αποδοχής δυνητικών φοιτητών  

Στο κριτήριο αυτό εξετάζονται οι απαιτήσεις που θέτονται από τους φορείς των 

εξεταζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την αποδοχή των δυνητικών 

φοιτητών. Όπως απέδειξε η έρευνα το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων 

(67%) ζητούν αναγνωρισμένο πτυχίο χωρίς συγκεκριμένη ειδικότητα ή κατεύθυνση, 

ενώ μόλις το 5% (1 πρόγραμμα) απαιτεί  πτυχίο συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. 

Το 28%  των προγραμμάτων (6 προγράμματα) απαιτούν παράλληλα με την ύπαρξη 

πτυχίου συναφή επαγγελματική εμπειρία, κρίνοντάς την απαραίτητη για την 

επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η 

ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας (για τους διεθνείς φοιτητές) αποτελεί 

απαίτηση από όλα τα εξεταζόμενα προγράμματα, τα οποία διαφοροποιούνται 

θέτοντας διαφορετικά επίπεδα βαθμολογίας σε διεθνή διαγωνίσματα (toefl, Gmat, 

κ.λ.π.).  

 

Απαιτήσεις αποδοχής δυνητικών φοιτητών Ποσοστό Αριθμός 
προγραμμάτων 

Συγκεκριμένης ειδικότητας πτυχίο και 
γνώση αγγλικής γλώσσας 

5% 1 

Οποιαδήποτε ειδικότητας πτυχίο και 
γνώση αγγλικής γλώσσας   

67% 14 

Επαγγελματική εμπειρία, πτυχίο και 28% 6 
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γνώση αγγλικής γλώσσας   

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.28 Απαιτήσεις αποδοχής δυνητικών εκπαιδευόμενων   

Τα αποτελέσματα της έρευνας στο εξεταζόμενο κριτήριο εμφανίζονται σε σημαντικό 

βαθμό παρόμοια με τα αντίστοιχα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος 

παραδοσιακής εκπαίδευσης. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μόνο 6 προγράμματα 

απαιτούν επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του ηλεκτρονικού γίγνεσθαι από τους 

δυνητικούς φοιτητές, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό την αγορά στόχο τους. Η 

έλλειψη πτυχίου συγκεκριμένης ειδικότητας θεωρείται αναμενόμενη, καθώς σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο δεν απαιτείται συνήθως συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο.      
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Γράφημα 4.5 Απαιτήσεις αποδοχής δυνητικών εκπαιδευόμενων 

 

6ο Κριτήριο: Διάρκεια σπουδών  

Τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από ευελιξία και 

αυτονομία, η οποία δύναται να ενσωματωθεί και στη χρονική διάρκεια που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος  και την απόκτηση του τίτλου 

σπουδών. Η έρευνα ανέδειξε ότι το 57% των εξεταζόμενων προγραμμάτων απαιτούν 

από τους φοιτητές την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε συγκεκριμένα χρονικά 

περιθώρια (ένα έως δύο έτη). Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό (43% των 
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προγραμμάτων), παρουσιάζει ευελιξία στη διάρκεια των σπουδών, παρέχοντας 

στους φοιτητές τη δυνατότητα, να επιλέξουν το ρυθμό παρακολούθησης και 

ολοκλήρωσης των μαθημάτων του προγράμματος, τροποποιώντας αναλόγως το 

χρονικό ορίζοντα απόκτησης του απονεμόμενου τίτλου.               

  

Διάρκεια σπουδών Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Συγκεκριμένη διάρκεια   57% 12 

Ευέλικτη διάρκεια  43% 9 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.29 Διάρκεια σπουδών του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

Η διαφορά στα ποσοστά μεταξύ των δύο επιλογών για τη διάρκεια ενός 

προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη σταθερής χρονικής 

διάρκειας θεωρείται ιδανικότερη και στην περίπτωση των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, προσδιορίζοντας με τον τρόπο αυτό το μειωμένο βαθμό 

αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που αυτή παρέχει.                          
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Γράφημα 4.6 Διάρκεια σπουδών του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

7ο Κριτήριο: Σύνολο μαθημάτων  
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Ο αριθμός και το αντικείμενο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 

σπουδών των εξεταζόμενων μεταπτυχιακών, αποτελούν βασικό πυρήνα οργάνωσης 

και ανάπτυξης τους. Η έρευνα ανέδειξε ότι το 62% των προγραμμάτων 

περιλαμβάνουν κάτω από 12 μαθήματα ενώ το 38% πάνω από 12 μαθήματα.  

 

Σύνολο μαθημάτων Ποσοστό Αριθμός προγραμμάτων 

<12 62% 13 

>12 38% 8 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.30 Σύνολο μαθημάτων του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται λογικά για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

με χρονική διάρκεια περίπου ενός έτους και ακολουθούν τα πρότυπα που θέτονται 

από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα.      Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζεται στη λεπτομερή ανάλυση των παρεχόμενων μαθημάτων των 

εξεταζόμενων προγραμμάτων, η οποία παρουσιάστηκε στην παραπάνω ενότητα, και 

η οποία παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των βασικών πεδίων ενδιαφέροντος 

καθώς και των μαθημάτων που απαιτούνται για την επιτυχή ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στις θεματικές ενότητες του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

Σύνολο Μαθημάτων

62%

38%

<12 >12
 

Γράφημα 4.7 Σύνολο μαθημάτων του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  



 

Κεφάλαιο 4ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 199 

8ο Κριτήριο: Μέθοδοι διδασκαλίας  

Οι μέθοδοι διεξαγωγής των μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ποικίλουν και 

τροποποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους κάθε προγράμματος. 

Στην παρούσα έρευνα αναζητήθηκαν οι σημαντικότερες μέθοδοι διδασκαλίας, οι 

οποίες υιοθετούνται από τα εξεταζόμενα προγράμματα. 

Έντυπες πηγές  

Η έρευνα ανέδειξε ότι όλα τα εξεταζόμενα προγράμματα χρησιμοποιούν 

παραδοσιακά συγγράμματα και άρθρα για την παράδοση των μαθημάτων, τη 

συγγραφή εργασιών και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων,  αποδεικνύοντας την 

σημαντικότητα τους στην επιτυχή λειτουργία των προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Η διαφορά με την παραδοσιακή εκπαίδευση, έγκειται στον τρόπο 

παράδοσης των έντυπων πηγών, ο οποίος τροποποιείται και αλλάζει μορφή. Τα 

συγγράμματα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση παρέχονται με τη μορφή ηλεκτρονικών 

αρχείων, τα οποία αποθηκεύονται ή εκτυπώνονται από τους εκπαιδευόμενους. Η 

πλειοψηφία επίσης των προγραμμάτων παρέχει στους εκπαιδευόμενους την 

υπηρεσία ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης 

απόκτησης διαφόρων συγγραμμάτων. 

 

Έντυπες πηγές Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Ναι  100% 21 

Όχι  0% 0 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.31 Ύπαρξη έντυπων πηγών  

Εργασίες  

Η συγγραφή εργασιών αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας και 

αξιολόγησης εκπαιδευόμενων από το σύνολο των εξεταζόμενων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τη σημαντικότητα και την 

αναγκαιότητα της ύπαρξης εργασιών για την ηλεκτρονική εκπαίδευση, η οποία είναι 

ταυτόσημη με την αντίστοιχη ενός παραδοσιακού μεταπτυχιακού προγράμματος .             
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Εργασίες Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Ναι  100% 21 

Όχι  0% 0 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.32 Ύπαρξη εργασιών    

Εξετάσεις  

Η διεξαγωγή εξετάσεων, η οποία χρησιμοποιείται σχεδόν από το σύνολο των 

παραδοσιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, δεν επιδεικνύει την ίδια βαρύτητα 

στην περίπτωση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και υιοθετείται από το 62% του 

συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (13 προγράμματα). Στην περίπτωση 

αυτή, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται, είτε ηλεκτρονικά, είτε, απαιτώντας την 

ελάχιστη φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων σε ποικίλους εκπαιδευτικούς 

χώρους. Παρόλο όμως την υιοθέτηση της διεξαγωγής εξετάσεων από την 

πλειοψηφία των προγραμμάτων, η έλλειψη της φυσικής παρουσίας, που 

αναγκαστικά διέπει τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επηρεάζει και την 

παράμετρο αυτή. Ως αποτέλεσμα, το 38% των εξεταζόμενων προγραμμάτων θεωρεί 

ότι η διεξαγωγή εξετάσεων δεν ενδείκνυται για την ηλεκτρονική εκπαίδευση, 

υιοθετώντας ως μέθοδο αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων στην πλειοψηφία τους τη 

συγγραφή εργασιών.  

Εξετάσεις Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Ναι  62% 13 

Όχι  38% 8 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.33 Ύπαρξη εξετάσεων 
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Ύπαρξη Εξετάσεων 

Όχι 
38%

Ναι 
62%

 

Γράφημα 4.8 Ύπαρξη εξετάσεων  

Παρουσιάσεις  

Η χρήση παρουσιάσεων (ζωντανών ή σε μορφή βίντεο) ως μέθοδο διδασκαλίας 

επιλέγεται από το 62% των εξεταζόμενων προγραμμάτων. Το 38% των 

προγραμμάτων περιορίζεται σε παρουσιάσεις με τη χρήση εργαλείων όπως το 

Power Point, θεωρώντας ότι παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στο ρυθμό 

εκπαίδευσης των φοιτητών τους. Τα 13 προγράμματα που διαθέτουν ζωντανές ή 

μαγνητοσκοπημένες παρουσιάσεις των διαλέξεων τους επιδιώκουν, να προσδώσουν 

στο πρόγραμμα σπουδών τους προσωπική επαφή και επικοινωνία μεταξύ των 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποδίδοντας σε αυτό δυναμική 

αλληλεπίδραση.  

Παρουσιάσεις Ποσοστό Αριθμός 
προγραμμάτων 

Ναι  62% 13 

Όχι  38% 8 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.34 Χρήση παρουσιάσεων   
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Ύπαρξη Παρουσιάσεων

62%

38%

Ναι Όχι 
 

Γράφημα 4.9 Ύπαρξη παρουσιάσεων  

Συζητήσεις  

Η απουσία της παραδοσιακής τάξης και της προσωπικής επαφής μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών που διέπει τα προγράμματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, απαιτεί την ύπαρξη διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας. Η 

δυνατότητα ηλεκτρονικών συζητήσεων υποκαθιστά την έλλειψη προσωπικής 

επαφής, δημιουργώντας ένα αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων. Η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος αποδεικνύεται από 

τον αυξημένο βαθμό υιοθέτησης της εξεταζόμενης υπηρεσίας από τα προγράμματα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ο οποίος αγγίζει το 95%, ενώ μόνο ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα δεν παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας. 

 

Συζητήσεις Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Ναι  95% 20 

Όχι  5% 1 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.35 Ύπαρξη συζητήσεων  
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Ύπαρξη Συζητήσεων 

95%

5%

Ναι Όχι 

Γράφημα 4.10 Ύπαρξη συζητήσεων  

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τις μεθόδους διδασκαλίας των 

εξεταζόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων δεν ανέδειξαν σημαντικές αποκλίσεις 

από τα αντίστοιχα της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Η παροχή έντυπων πηγών και η  

συγγραφή εργασιών  υιοθετούνται από το σύνολο των προγραμμάτων. Επίσης, η 

πλειοψηφία των προγραμμάτων χρησιμοποιούν ζωντανές παρουσιάσεις κατά τη 

διάρκεια των εισηγήσεων των μαθημάτων και διεξάγουν εξετάσεις για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Τέλος, η έλλειψη των συζητήσεων σε πραγματικό 

χρόνο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραδοσιακής εκπαίδευσης 

αντικαθίσταται από τη μέθοδο των «ηλεκτρονικών συζητήσεων», οι οποίες 

δημιουργούν θετικό κλίμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

συμμετεχόντων οντοτήτων.  

9ο Κριτήριο: Μορφή αλληλεπίδρασης 

Ο τρόπος επικοινωνίας και παράδοσης των μαθημάτων ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προσδιορίζει τη μορφή της. Στην περίπτωση της 

ασύγχρονης εκπαίδευσης δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου σε πραγματικό χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό προετοιμάζεται από 

τον εκπαιδευτή και αποθηκεύεται σε κάποιο ηλεκτρονικό μέσο, ενώ οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα σε οποιασδήποτε χρονική στιγμή και από 

οποιαδήποτε τοποθεσία να συλλέξουν το εκπαιδευτικό υλικό, επιλέγοντας το 

προσωπικό τους χρονικό πλαίσιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την 

ασύγχρονη μορφή εκπαίδευσης ως την κυρίαρχη, καθώς υιοθετείται από το 86% 

των προγραμμάτων (18 προγράμματα). Αντίθετα, η σύγχρονη ηλεκτρονική 

εκπαίδευση, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία σε πραγματικό χρόνο με υποχρεωτική παρουσία όλων των 
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εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα όπως οι 

εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, υιοθετείται από το 14% των εξεταζόμενων 

προγραμμάτων. 

Μορφή αλληλεπίδρασης Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση  86% 18 

Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση   14% 3 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.36 Μορφή αλληλεπίδρασης του προγράμματος ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης  

Για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων η ασύγχρονη μορφή 

αποτελεί ιδανικότερη επιλογή, καθώς θεωρείται ότι αξιοποιεί αποτελεσματικότερα 

τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η ευελιξία στο 

ρυθμό μάθησης, που θεωρείται βασικό πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

εφαρμόζεται και αξιοποιείται απόλυτα με την ασύγχρονη μορφή αλληλεπίδρασης, 

αποτελώντας λογικά τη βασική αιτία υιοθέτησης της από τα εξεταζόμενα 

μεταπτυχιακά προγράμματα. θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι ένας 

ενδεχόμενος λόγος υιοθέτησης της ασύγχρονης μορφής από τους εκπαιδευτικούς 

φορείς αποτελεί η ανάγκη ανάπτυξης και λειτουργίας των απαραίτητων 

συστημάτων που επιτρέπουν και στηρίζουν την υιοθέτηση της σύγχρονης μορφής 

αλληλεπίδρασης, η οποία απαιτεί σαφώς σημαντική επένδυση κόστους και χρόνου.  

 

Μορφή Αλληλεπίδρασης

86%

14%

Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση  

 

Γράφημα 4.11 Μορφή αλληλεπίδρασης του προγράμματος ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 
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10ο Κριτήριο: Ύπαρξη μικτού συστήματος εκπαίδευσης  

Το μικτό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο  συνδυάζει ένα σύνολο δραστηριοτήτων 

συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τάξεων, της ζωντανής ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης σε εξατομικευμένο ρυθμό, αποτελεί σημαντική 

δυνατότητα για τους φορείς λειτουργίας των προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος, οι φοιτητές παράλληλα με την 

παρακολούθηση μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικών μέσων έχουν την δυνατότητα 

πραγματοποίησης ενός αριθμού προσωπικών συναντήσεων και διαλέξεων με τους 

εισηγητές και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

ανέδειξαν ότι μόνο το 29% των εξεταζόμενων προγραμμάτων υιοθετούν το μικτό 

σύστημα ενώ η πλειοψηφία τους (71%), παρέχουν αμιγή ηλεκτρονική εκπαίδευση, 

έχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών στο οποίο τα μαθήματα, οι εργασίες, οι εξετάσεις 

και η επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα μέλη υποστηρίζονται αποκλειστικά με 

ηλεκτρονικά μέσα. 

Ύπαρξη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης 

Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Ύπαρξη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης   

29% 6 

Έλλειψη μικτού συστήματος 
εκπαίδευσης   

71% 15 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.37 Ύπαρξη μικτού συστήματος εκπαίδευσης  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 

των εξεταζόμενων προγραμμάτων θεωρούν ότι η ύπαρξη μικτού συστήματος 

εκπαίδευσης δυσχεραίνει και περιπλέκει την λειτουργία τους, απαιτώντας την 

ανάπτυξη μεγαλύτερου αριθμού παραμέτρων στην διαμόρφωση τους. Αντίθετη 

άποψη διαμορφώνει περίπου το ένα τρίτο των εξεταζόμενων προγραμμάτων, τα 

οποία θεωρούν ότι η χρήση του μικτού συστήματος εκπαίδευσης, τους παρέχει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικής επαφής και αλληλεπίδρασης, 

αποδυναμώνοντας ένα σημαντικό μειονέκτημα της ηλεκτρονικής μάθησης.                                     
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Υπαρξη μικτού αυατήματος

29% 71%

Ύπαρξη μικτού συστήματος εκπαίδευσης  Έλλειψη μικτού συστήματος εκπαίδευσης  
 

Γράφημα 4.12 Ύπαρξη μικτού συστήματος εκπαίδευσης 

11ο Κριτήριο: Γλώσσα επικοινωνίας του  προγράμματος  

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί κάθε εξεταζόμενο πρόγραμμα για την παροχή των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την γενικότερη  επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους 

φορείς αποτέλεσε αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας. Τα αποτελέσματα 

ανέδειξαν ότι η Αγγλική γλώσσα αποτελεί τη βασική επιλογή των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων (90% των προγραμμάτων) ενώ μόνο το 10% των προγραμμάτων 

χρησιμοποιεί τοπικές γλώσσες.  

 

Γλώσσα επικοινωνίας του προγράμματος Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Αγγλική  90% 19 

Τοπική  10% 2 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.38 Γλώσσα επικοινωνίας του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Το υψηλό ποσοστό που επέλεξαν την αγγλική γλώσσα θα πρέπει να συνδυαστεί με 

το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εξεταζόμενων προγραμμάτων προέρχεται από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (76%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (11%), των 

οποίων η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα. Η επιλεγόμενη γλώσσα συνδυάζεται 

επίσης με την αγορά-στόχο κάθε προγράμματος. Τα υπόλοιπα δύο μεταπτυχιακά 

προγράμματα (παρεχόμενα από την Γερμανία και την Ελλάδα) επέλεξαν την τοπική 

γλώσσα έχοντας ως αγορά στόχο εκπαιδευόμενους που γνωρίζουν τις αντίστοιχες 

γλώσσες. Αντίθετα η επιλογή της Αγγλικής γλώσσας διευρύνει τον αριθμό των 
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υποψήφιων εκπαιδευόμενων και αξιοποιεί περισσότερο τις δυνατότητες της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

 

Γλώσσα Επικοινωνίας

90%

10%

Αγγλική Τοπική 
 

Γράφημα 4.13 Γλώσσα επικοινωνίας του προγράμματος ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης  

12ο Κριτήριο: Ύψος διδάκτρων   

Το κριτήριο αυτό αναλύει το ύψος των διδάκτρων των εξεταζόμενων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 62% (13 

προγράμματα) απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους την καταβολή διδάκτρων 

ύψους άνω των 8,000 € ενώ το 38% (8 προγράμματα) κάτω των 8,000€.           

  

Ύψος διδάκτρων Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

<8,000€ 38% 8 

>8,000€ 62% 13 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.39 Ύψος διδάκτρων του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Το ύψος των διδάκτρων, το οποίο ανέδειξε η έρευνα κρίνεται αναμενόμενο και 

λογικό και κατατάσσεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα ανάλογα προγράμματα 

παραδοσιακής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων, που αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό 

των εξεταζόμενων τίτλων σπουδών.         
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Ύψος Διδάκτρων

<8,000€; 38%

>8,000€; 62%

<8,000€ >8,000€
 

Γράφημα 4.14 Ύψος διδάκτρων του προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

13ο Κριτήριο: Πηγές χρηματοδότησης  

Οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης, που παρέχονται από τα εξεταζόμενα 

μεταπτυχιακά προγράμματα, αποτελούν αντικείμενο της έρευνας. Tα αποτελέσματα 

ανέδειξαν ότι το 100% των προγραμμάτων απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να 

καλύψουν οι ίδιοι ολοκληρωτικά το κόστος των διδάκτρων τους. Η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης κοινοτικών ή/και κρατικών πηγών δεν αποτελεί επιλογή για κανένα 

από τα εξεταζόμενα προγράμματα.   

Πηγές χρηματοδότησης Ποσοστό Αριθμός 
προγραμμάτων 

Δυνατότητα χρηματοδότησης από 
κρατικές-κοινοτικές πηγές  

0% 0 

Χρηματοδότηση από τους 
εκπαιδευόμενους  

100% 21 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.40 Πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης  

Το σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων,  δεν χρησιμοποιούν κοινοτικές η/και 

κρατικές πηγές για την ανάπτυξη και λειτουργία τους. Αυτό οφείλεται στη νομική 

υπόσταση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία είναι ιδιωτικής 

φύσεως και στηρίζονται αποκλειστικά σε ίδιες πηγές. Στα παραπάνω αποτελέσματα 

συμβάλλει επίσης και το γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα, η λειτουργία των οποίων κατά βάση χρηματοδοτείται από τους 
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εκπαιδευόμενους.  Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι η έρευνα αναφορικά με το 

ύψος των διδάκτρων και τις πηγές χρηματοδότησης ανέδειξε την ύπαρξη 

σημαντικών και ποικίλων μηχανισμών και φορέων, οι οποίοι δύναται να 

υποστηρίξουν χρηματικά τους εκπαιδευόμενους.       

14ο Κριτήριο: Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

Το τελευταίο εξεταζόμενο κριτήριο της έρευνας αναφέρεται στην πλατφόρμα που 

χρησιμοποιούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Όπως αποδεικνύεται από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, το 38% των προγραμμάτων (8 προγράμματα) 

χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Blackboard suite – WebCT ενώ το 18% την Ecollege. 

Τα υπόλοιπα προγράμματα χρησιμοποιούν ποικίλες πλατφόρμες, οι οποίες είναι οι 

εξής : Virtual campus, WebTycho   Colweb Compass First Class Angel Teaching 

Company Web Training. 

 

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης Ποσοστό 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Blackboard suite – WebCT  38% 8 

Ecollege 18% 4 

Virtual campus 5% 1 

WebTycho 5% 1 

Colweb 5% 1 

Compass 5% 1 

First Class  5% 1 

Angel 9% 2 

Teaching Company  5% 1 

Web Training  5% 1 

Σύνολο 100% 21 

Πίνακας 4.41 Πλατφόρμα προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

Η έρευνα ανέδειξε ότι τα εξεταζόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα  επιλέγουν ή 

αναπτύσσουν διάφορα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επιδιώκοντας την 
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επίτευξη των προσωπικών τους στόχων.  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ένας μεγάλος 

αριθμός προγραμμάτων (8) χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Blackboard suite, 

προσδιορίζοντας την προτίμηση των εκπαιδευτικών φορέων απέναντι της. Ως 

αποτέλεσμα, αποδεικνύεται η χρηστικότητα και λειτουργικότητα της στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι οι φορείς αρκετών εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναπτύσσουν 

αυτόνομα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, θεωρώντας ότι ικανοποιούν 

αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα τις ανάγκες ανάλυσης και παροχής 

περιεχομένου, καθώς και αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των 

συμμετεχόντων, επιδιώκοντας την επιτυχή διαχείριση και λειτουργία των 

προγραμμάτων τους. 
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Γράφημα 4.15 Πλατφόρμα προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

4.4 Συμπεράσματα 

Η παραπάνω ενότητα ανέλυσε τα αποτελέσματα των εξεταζόμενων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για καθένα από τα ανεπτυγμένα κριτήρια, επιδιώκοντας μια αρχική 

προσπάθεια ερμηνείας τους. Θεωρείται όμως ιδιαίτερα σημαντική, η συνολική 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων με βάση τις τρεις βασικές διαστάσεις του ερευνητικού 

πλαισίου.   
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4.4.1 Προφίλ εξεταζόμενων προγραμμάτων  

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ως κυρίαρχους φορείς ανάπτυξης των 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης τα παραδοσιακά Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα με ποσοστό 57%, τις Συνεργασίες/κοινοπραξίες Ιδρυμάτων με 24% και τα 

Εικονικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με 19%. Η πλειοψηφία λοιπόν, των 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί από παραδοσιακά 

ιδρύματα, τα οποία ενσωμάτωσαν τη νέα καινοτόμο μορφή εκπαίδευσης στα 

υπάρχοντα στρατηγικά τους σχέδια. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η εμπειρία και 

η γνώση γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και οι υπάρχουσες 

υποδομές των παραδοσιακών ιδρυμάτων αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες ανάπτυξης 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Τα παραδοσιακά ιδρύματα αξιοποίησαν 

την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης, όπως η ηλεκτρονική, 

επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των εκπαιδευομένων τους 

καθώς και την προσέλκυση νέων τμημάτων αγοραστικού κοινού.  

Ιδιαίτερα σημαντικός, είναι και ο αριθμός των προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν 

μέσα από συνεργασίες ποικίλων εκπαιδευτικών φορέων, οι οποίοι επιδιώκουν τη 

διεύρυνση της αγοράς-στόχου τους, εκμεταλλευόμενοι το προσωπικό επίπεδο 

εξειδίκευσης του καθενός σε τεχνογνωσία, εμπειρία και γνώση. Τα προγράμματα 

που αναπτύχθηκαν από Εικονικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά μεθόδους ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εμφανίζονται 

μειωμένα σε αριθμό, αναδεικνύοντας την έλλειψη ωριμότητας από την πλευρά των 

εκπαιδευόμενων να τα αποδεχθούν και να τα επιλέξουν. Επίσης, το υψηλό επίπεδο 

κόστους σε ανάπτυξη υποδομών καθώς και χρόνου σε διαμόρφωση εκπαιδευτικών 

λειτουργιών και γραφειοκρατικών διαδικασιών που διαφαίνεται στην παρούσα 

χρονική στιγμή συμβάλλει αρνητικά στην επιλογή των  Εικονικών Ιδρυμάτων ως 

φορέα ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.    

Αναφορικά με τη χώρα προέλευσης των ιδρυμάτων, εξαιρετικά εμφανής είναι η 

ωριμότητα της εκπαιδευτικής αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις 

εφαρμογές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, καθώς το 76% των εξεταζόμενων 

προγραμμάτων προέρχεται από αυτήν. Η Ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζει σημαντική 

υστέρηση, αποδεικνύοντας την ανάγκη παροχής κινήτρων σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη παρόμοιων προσπαθειών. Επιπλέον, 

συγκροτημένες και ολοκληρωμένες προωθητικές ενέργειες που θα στοχεύουν στη 

γνωστοποίηση και ανάλυση της έννοιας, των πλεονεκτημάτων και των εφαρμογών 
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της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης κρίνονται απαραίτητες για την εξοικείωση και 

προσέλκυση των δυνητικών φοιτητών. 

4.4.2 Αγορά - στόχος εξεταζόμενων προγραμμάτων   

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους δικτυακούς τόπους των εξεταζόμενων 

προγραμμάτων προσδιόρισε μέσα από τις απαιτήσεις αποδοχής των δυνητικών 

εκπαιδευόμενων έναν αριθμό βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους. 

Αναφορικά με το κριτήριο της χρησιμοποιούμενης γλώσσας επισημαίνεται ότι τα 

προγράμματα που παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα απευθύνονται σε ένα ευρύ 

κοινό με προϋπόθεση την ικανοποιητική γνώση της, ενώ σε αντίθεση, τα 

προγράμματα που χρησιμοποιούν τοπικές γλώσσες περιορίζουν ιδιαίτερα 

σημαντικά την αγορά-στόχο τους. Η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων απαιτούν έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών χωρίς να 

συγκεκριμενοποιούν το θεματικό αντικείμενο (ποσοστό 67%), απευθυνόμενα ως 

αποτέλεσμα, σε εκπαιδευόμενους χωρίς συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο. 

Αναφορικά με την απαίτηση ύπαρξης επαγγελματικής εμπειρίας, μόνο το 28% των 

προγραμμάτων τη θεωρεί σημαντική, ενώ στα υπόλοιπα προγράμματα δε 

συναντάται.  

Συνολικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

της αγοράς-στόχου δεν εμφανίζουν αξιόλογες διαφοροποιήσεις από τα ανάλογα των 

παραδοσιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.  Θα πρέπει όμως, να αναφερθεί το 

γεγονός ότι οι δικτυακοί τόποι των εξεταζόμενων προγραμμάτων περιέχουν στο 

σύνολο τους εκτεταμένη ανάλυση των πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων που 

παρέχουν τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (δυνατότητα συνέχισης 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων, έλλειψη μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας, 

κλπ.). Η ανάλυση αυτή επιδιώκει εκτός από την πληροφόρηση του συνόλου των 

δυνητικών εκπαιδευομένων, την προσέλκυση συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς 

(άτομα με αυξημένες επαγγελματικές και/η οικογενειακές δραστηριότητες, άτομα 

με αδυναμία μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας, κ.λπ.).  

4.4.3 Διαστάσεις μείγματος μάρκετινγκ εξεταζόμενων εφαρμογών  

Τα κριτήρια, τα οποία αναπτύχθηκαν για την κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων 

προγραμμάτων επιδιώκουν τον προσδιορισμό των βασικών διαστάσεων του 

μείγματος μάρκετινγκ ενός συστήματος  ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα 
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εξεταζόμενα θεματικά πεδία. Το σχήμα 4.1 περιγράφει αυτές τις διαστάσεις 

καταγράφοντας τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής.       

 

Σχήμα 4.1 Διαστάσεις μείγματος  μάρκετινγκ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

Εμπειρική Έρευνα Εννοιολογικού Πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς Στόχου  

5.1 Στόχος εμπειρικής έρευνας ανάλυσης αγοράς στόχου 
ηλεκτρονικής εκπάιδευσης  

Η εμπειρική έρευνα στο κεφάλαιο αυτό εξετάζει το προτεινόμενο εννοιολογικό 

πλαίσιο ανάλυσης αγοράς στόχου, στα εξεταζόμενα θεματικά πεδία (ηλεκτρονικό 

επιχειρείν, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ) σε συγκεκριμένο δείγμα 

πληθυσμού.  

Συγκεκριμένα, τα στάδια της έρευνας μάρκετινγκ  (Kinnear & Taylor, 1996) 

σύμφωνα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας περιλαμβάνουν:  

[1]. Την ανάγκη πληροφοριών, περιλαμβάνοντας την καταγραφή των 

αναγκών και των αντιλήψεων της αγοράς στόχου απέναντι σε εφαρμογές 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

[2]. Τους στόχους έρευνας, αναλύοντας τις στάσεις, τις απόψεις και τις 

ανάγκες της αγοράς στόχου με βάση τις τρεις ερευνητικές διαστάσεις του 

προτεινόμενου εννοιολογικού πλαισίου (δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

αντιλήψεις και στάση απέναντι στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και 

αντιλήψεις σε σχέση με συγκεκριμένες παραμέτρους ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης)   
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[3]. Την αναγνώριση των πηγών δεδομένων, περιλαμβάνοντας 

πρωτογενή έρευνα για την επικοινωνία με τους ερωτηθέντες για την 

συλλογή πρωτογενών  δεδομένων (exploratory research)   

[4]. Την διαδικασία συλλογής δεδομένων, περιλαμβάνοντας την 

αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών για την έννοια και τις εφαρμογές της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι οποίες θα καθορίσουν την σύνταξη των 

ερωτήσεων που θα περιληφθούν στο ερωτηματολόγιο    

[5]. Το σχεδιασμό του δείγματος,  ο οποίος αναφέρεται  

o Στον ορισμό του πληθυσμού (Φοιτητές >18 & Εργαζόμενοι >18 

(element), Φοιτητές >18 & Εργαζόμενοι >18 (sampling unit), Περιοχή 

της Μακεδονίας (extent), 15 Μάιου -  30 Ιουνίου 2007  (time) 

o Στην αναγνώριση του πλαισίου δείγματος (Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα στην περιοχή της Μακεδονίας, με τμήματα Μάρκετινγκ, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 

Εταιρείες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με τμήματα μάρκετινγκ και 

δραστηριοποίηση στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν)    

o Στον προσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος  

o Στην επιλογή της διαδικασίας του δείγματος {Επιλογή δείγματος μη 

πιθανότητας. Δείγμα ευκολίας (convenience sampling)} 

[6]. Τη συλλογή δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει την σύνταξη του 

ερωτηματολογίου, τη προσωπική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από 

τους ερωτηθέντες στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την 

αποστολή ερωτηματολογίων με email στους εργαζόμενους των εταιρειών 

[7]. Την επεξεργασία δεδομένων, καταγράφοντας τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων σε πίνακες 01 

[8]. Την ανάλυση δεδομένων, με την χρήση της περιγραφικής 

στατιστικής και δύο μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, την Παραγοντική 

Ανάλυση Αντιστοιχιών και την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση με την 

χρήση   του στατιστικού προγράμματος  CHIC Analysis 

[9]. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς 

έρευνας    

   

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται αναλυτικά η μεθοδολογία και η διαδικασία 

της πρωτογενούς έρευνας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση δεδομένων με τη χρήση συγκεκριμένων στατιστικών μεθόδων 

(Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση) και από 

την ερμηνεία στατιστικών πινάκων.  
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5.2.Σύνταξη ερωτηματολογίου  

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου, που ακολουθεί τα προτεινόμενα κριτήρια 

ανάλυσης αγοράς στόχου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρουσιάζεται ολοκληρωμένη 

στο παράρτημα Α. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά 27 ερωτήσεις και 

αποτελείται από τρία μέρη (πίνακας 5.1). Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται οι 

ερωτήσεις που αναφέρονται σε μια ομάδα βασικών  δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των ερωτηθέντων, τα οποία κρίνονται σημαντικά για την αξιολόγηση της αγοράς 

στόχου. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την ομάδα των ερωτήσεων, ου επιδιώκουν 

την αναγνώριση των στάσεων και των αντιλήψεων των ερωτηθέντων απέναντι στην 

έννοια και τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Τέλος, το τρίτο μέρος του 

ερωτηματολογίου αναφέρεται στη διερεύνηση των στρατηγικών μάρκετινγκ, που 

θεωρούνται καταλληλότερες από τους ερωτηθέντες για την ανάπτυξη ενός 

μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, στα θεματικά αντικείμενα 

«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν- Ηλεκτρονικό Εμπόριο- Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ».     

 

ΔΟΜΗ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Α : Δημογραφικά 
Στοιχεία – Προφίλ 
ερωτηθέντων  

Ερωτήσεις 6 

 Ηλικία  

 Οικογενειακή Κατάσταση  

 Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Εργασιακή Κατάσταση 

 Εισοδηματικό Κλιμάκιο 

 Τόπος Κατοικίας  

ΜΕΡΟΣ Β:  

Στάση απέναντι στην 
ηλεκτρονική εκπαίδευση    

Ερωτήσεις 5 

 Σχέση με την ηλεκτρονική εκπαίδευση 

 Σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης   

 Σημαντικότερο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

 Σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης  

 Επίπεδο σημαντικότητας μιας ομάδας ικανοτήτων για την 
παρακολούθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

ΜΕΡΟΣ Γ:  

Στρατηγικές Μάρκετινγκ  

Ερωτήσεις 16 

 Πρόθεση παρακολούθησης του προτεινόμενου 
εκπαιδευτικού προγράμματος 

 Καταλληλότητα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για το 
προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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 Στρατηγικές προϊόντος : διαδικασία εισαγωγής, μέθοδο 
αλληλεπίδρασης, διάρκεια φοίτησης, γλώσσα επικοινωνίας, 
επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης των εκπαιδευτών 
και των διαχειριστών, φορέας ανάπτυξης και διαχείρισης, 
πιστοποίηση 

 Στρατηγικές τιμής : επίπεδο διδάκτρων, πηγές 
χρηματοδότησης  

 Στρατηγικής προώθησης : πηγές ενημέρωσης, βασικά 
στοιχεία ικανοποίησης των αναγκών των ερωτηθέντων από 
το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα    

 Στρατηγικές διανομής: πληροφόρηση ιστιοχώρου, ύπαρξη 
μικτού  συστήματος εκπαίδευσης          

Πίνακας 5.1  Δομή ερωτηματολογίου 

5.3 Επιλογή δείγματος  

Στην  έρευνα συμμετείχαν συνολικά 338 άτομα, φοιτητές και εργαζόμενοι διαφόρων 

ειδικοτήτων, η ανάλυση των οποίων παρουσιάζεται στον πίνακα 5.2.  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Βασικό Κριτήριο Συμμετοχής:    Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές 
η/και εργαζόμενοι στους τομείς μάρκετινγκ, διοίκηση επιχειρήσεων και 
πληροφορικής 

    

Αριθμός Συμμετεχόντων  338 

Ιδιότητα   

 Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

 Προπτυχιακοί φοιτητές τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης 
(Μάρκετινγκ)ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  

  Προπτυχιακοί φοιτητές τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης 
(Μάρκετινγκ)ΤΕΙ Κρήτης  

 Προπτυχιακοί φοιτητές τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη 
Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα 
Γρεβενών    

 Μεταπτυχιακοί φοιτητές  Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας   

 Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Διατμηματικό Πρόγραμμα στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Διατμηματικό Πρόγραμμα στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (Executive ΜΒΑ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 Συμμετέχοντες στα δια βίου εκπαίδευσης σεμινάρια,  Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

 Εργαζόμενοι σε θέσεις στελεχών στους τομείς μάρκετινγκ και 
πληροφορικής, Νομός Θεσσαλονίκης    
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Πίνακας 5.2  Γενικά Στοιχεία Δείγματος 

Η συμμετοχή φοιτητών σε πρωτογενείς έρευνες που αφορούν στο μάρκετινγκ είναι 

μια πρακτική που υιοθετείται πολύ συχνά από τον ακαδημαϊκό χώρο    (Hampton, 

1979; Yavas, 1994;  Pappas & Pappas, 2000). Συγκεκριμένα: 

 Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό προϋποθέσεις και χωρίς να 

επιδιώκεται γενίκευση των αποτελεσμάτων για να υποκαταστήσουν ποικίλες 

ομάδες καταναλωτών σε πρωτογενείς έρευνες με αντικείμενο μελέτης την 

καταγραφή καταναλωτικής συμπεριφοράς (Yavas, 1994) 

 Οι φοιτητές της ανώτατης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην πλειοψηφία 

τους χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες στις εκπαιδευτικές και 

μαθησιακές διαδικασίες (Epic, 2003) αποτελώντας με τον τρόπο αυτό 

δυνητικούς ερωτηθέντες σε έρευνες που ασχολούνται και αναφέρονται στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.        

  Οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι του δείγματος έχουν άμεση σχέση και επαφή 

με τα εξεταζόμενα θεματικά αντικείμενα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν/ 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ» καθώς αποτελούν, είτε 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, είτε τμήμα του αντικειμένου της 

εργασίας τους. Ως αποτέλεσμα, αποτελούν την αγορά στόχο ενός 

μεταπτυχιακού προγράμματος στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες και ως εκ 

τούτου θεωρούνται το κατάλληλο δείγμα για τη συγκεκριμένη πρωτογενή 

έρευνα.      

5.4 Περιγραφή διαδικασίας  

Η ενημέρωση των φοιτητών για τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο 

εαρινό εξάμηνο 2007 σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα 

εξεταζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κατά τη διάρκεια διαλέξεων σε μαθήματα 

που αναφέρονται στις θεματικές ενότητες του μάρκετινγκ, της διοίκησης 

επιχειρήσεων και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για το 

θέμα και τους στόχους της έρευνας από τον επιβλέποντα της διαδικασίας και όσοι 

επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε αυτήν παραλάμβαναν το ερωτηματολόγιο, το 

οποίο συμπλήρωναν την ίδια στιγμή. Οι ερωτηθέντες είχαν στη διάθεση τους είκοσι 

λεπτά, χρόνος ο οποίος ευγενικά παραχωρήθηκε, κατόπιν προηγούμενης 
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επικοινωνίας, από τους καθηγητές των συγκεκριμένων διαλέξεων. Ο επιβλέπων της 

διαδικασίας ήταν παρών κατά  τη διάρκεια της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, 

παρεμβαίνοντας σε ενδεχόμενες απορίες ή/και προβλήματα των ερωτηθέντων. Η 

ενημέρωση των εργαζομένων του δείγματος πραγματοποιήθηκε με την αποστολή 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων με επισυναπτόμενο αρχείο με το ερωτηματολόγιο, στα 

οποία αναλύονταν λεπτομερώς οι στόχοι της έρευνας και περιγράφονταν τα στοιχεία 

επικοινωνίας του επιβλέποντα της διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων και να 

αποστείλουν ηλεκτρονικά τις απαντήσεις τους. 

Σημαντικά προβλήματα στη διαδικασία δεν παρουσιάστηκαν, καθώς οι φοιτητές 

έδειξαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την έρευνα και δέχθηκαν πρόθυμα να 

συμμετάσχουν σε αυτήν. Σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή των καθηγητών των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι συνέβαλαν στην ενθάρρυνση και στην 

παρότρυνση των φοιτητών για την ενεργή συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη έρευνα. 

Θα πρέπει όμως, να επισημανθεί ότι αντιμετωπίστηκε πρόβλημα στο χρόνο 

παράδοσης των ερωτηματολογίων από τους εργαζόμενους, ο οποίος παρατάθηκε των 

δύο εβδομάδων και η συλλογή των μηνυμάτων ολοκληρώθηκε στα όρια του ενός 

μηνός. 

Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων: Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών 
& Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση    

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της πρωτογενούς έρευνας 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (A.F.C.) 

και της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (C.A.H), μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, οι 

οποίες παρέχουν τη δυνατότητα της ταυτόχρονης επεξεργασίας του συνόλου των 

μεταβλητών σε αντίθεση με την κλασική στατιστική ανάλυση, που οι μεταβλητές 

μελετώνται χωριστά. Ως αποτέλεσμα, εξασφαλίζεται η πλήρης περιγραφή του 

φαινομένου συνολικά και χωρίς καμιά εκ των προτέρων υπόθεση (Παπαδημητρίου, 

2007).  

Συγκεκριμένα, η μέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (ΠΑΑ) 

επιλέχθηκε καθώς :   

 Σκοπός της είναι η αναλυτική περιγραφή πινάκων δεδομένων πολύ μεγάλων 

διαστάσεων, που αναφέρονται σε ποιοτικές μεταβλητές (Παπαδημητρίου, 

2008). Από τη σύνταξη του ερωτηματολογίου διαπιστώνεται ότι οι 

μεταβλητές που εξετάζονται αναφέρονται σε αντιλήψεις και στάσεις των 
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ερωτηθέντων, και θεωρούνται ποιοτικές ενώ οι πίνακες δεδομένων θα είναι 

μεγάλων διαστάσεων  

 Βασικό πλεονέκτημα της είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων πινάκων χωρίς καμία εκ των προτέρων υπόθεση ή 

τροποποίηση, εξασφαλίζοντας τη συνολική περιγραφή του φαινομένου 

(Παπαδημητρίου, 2008). Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στη συγκεκριμένη 

έρευνα να προσδιορίσει τις ποιοτικές σχέσεις μεταξύ όλων των μεταβλητών 

και αντικειμένων του πίνακα δεδομένων καθώς και των σχέσεων μεταξύ 

αυτών χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένων ερευνητικών υποθέσεων     

Σε περιπτώσεις που κατά την ερμηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων, η 

ποιότητα προβολής του εξεταζόμενου φαινομένου επί του παραγοντικού επιπέδου 

1Χ2 δεν είναι ικανοποιητική, η μέθοδος της ΠΑΑ μπορεί να συνδυαστεί 

αποτελεσματικά με την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (ΑΙΤ) επιδιώκοντας τον 

εντοπισμό των ομάδων σημείων που εμφανίζονται με όμοια χαρακτηριστικά ή 

ιδιότητες (Μάρκος, Μενεξές & Παπαδημητρίου, 2008). Η συμπληρωματικότητα των 

δύο μεθόδων συναντάται σε ποικίλες εφαρμογές, τόσο στην ελληνική, όσο και στη 

διεθνή βιβλιογραφία (Escpfier & Pages, 1998; Lebart, et al, 2000; Παπαδημητρίου & 

Μάρκος, 2004).  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, η ΑΙΤ χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά της ΠΑΑ, για 

την επιβεβαίωση ή μη της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της, επιδιώκοντας το 

διαμελισμό του πληθυσμού σε ένα αριθμό ομάδων που είναι ομογενείς ως προς τις 

μεταβλητές που επιλέχθηκαν να τον περιγράψουν.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιπλέον, επιλέχθηκε διότι επιτρέπει το διαχωρισμό των 

ομάδων χωρίς εκ των προτέρων να είναι γνωστά τα σημαντικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα (Παπαδημητρίου, 2008). Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείται ο βασικός 

σκοπός της παρούσας έρευνας, ο οποίος δε βασίζεται στην ύπαρξη εκ των προτέρων 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, τα οποία θα οδηγήσουν στο διαχωρισμό των ομάδων 

της έρευνας. Η μέθοδος της ΑΙΤ ξεκινάει από τα αρχικά στοιχεία και σχηματίζει 

διαδοχικά ανώτερες κλάσεις και μόνο αφού συμπληρωθεί το πλήρες ιεραρχικό 

δενδρόγραμμα αναζητούνται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της κάθε κλάσης 

(Παπαδημητρίου, 2008).          

Η εφαρμογή των μεθόδων πραγματοποιήθηκε σε Πίνακες Συμπτώσεων Απολύτων 

Συχνοτήτων (Πίνακες Burt) με τη χρήση του λογισμικού CHIC (Correspondence & 

Hierarchical Cluster) Analysis (Μάρκος, 2006). Το συγκεκριμένο λογισμικό 
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συνδυάζει αποτελεσματικά τις δυνατότητες γραφικών της γλώσσας 

προγραμματισμού Delphi, με τις υπολογιστικές  δυνατότητες της μαθηματικής 

γλώσσας προγραμματισμού MATLAB. Το CHIC Analysis ενσωματώνει τόσο τους 

«παραδοσιακούς» δείκτες, όσο και τους σημαντικότερους δείκτες που προσφέρονται 

από διαδεδομένα στατιστικά πακέτα, ενώ επιπρόσθετα απλοποιεί σημαντικά τη 

διαδικασία ερμηνείας των αποτελεσμάτων της μεθόδου ΠΑΑ και ΑΙΤ με 

αριθμητικούς δείκτες που συνοδεύουν τα γραφικά αποτελέσματα (Μάρκος, Μενεξές 

& Παπαδημητρίου, 2008).               

5.5 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων  

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της 

περιγραφικής στατιστικής,  δημιουργώντας και ερμηνεύοντας Πινάκες Συμπτώσεων 

Απολύτων Συχνοτήτων. Η εφαρμογή της ΠΑΑ και της ΑΙΤ πραγματοποιήθηκε σε 

συγκεκριμένους πίνακες, οι οποίοι δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και 

τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Στην ενότητα αυτή αρχικά καταγράφονται και 

αναλύονται οι απαντήσεις των 338 ερωτηθέντων στις 21 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου με την ανάγνωση και την ερμηνεία του Πίνακα Συμπτώσεων 

Απολύτων Συχνοτήτων και στη συνέχεια παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής των μεθόδων της Παραγοντικής Ανάλυσης 

Αντιστοιχιών και της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης.          

5.5.1 Καταγραφή και ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου     

ΜΕΡΟΣ Α (Ερωτήσεις Οα - Οστ): Δημογραφικά Χαρακτηριστικά  

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις, οι οποίες 

αναφέρονται σε βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων 

επιδιώκοντας την ανάπτυξη του προφίλ τους (πίνακας 5.3).  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

Δημογραφικό Χαρακτηριστικό  Αριθμός Ερωτηθέντων  Ποσοστό (%) 

Ηλικία   

<25  199 59 

26-30  71 21 
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>30  68 20 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Άγαμος   294 87 

Έγγαμος  14 4 

Έγγαμος με παιδί  30 9 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Φοιτητής προπτυχιακού τμήματος   193 57 

Φοιτητής μεταπτυχιακού τμήματος   71 21 

Κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών 40 12 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  34 10 

Εργασιακή Κατάσταση   

Εργαζόμενος  179 53 

Άνεργος  159 47 

Ετήσιο Εισόδημα 

<10,000 ευρώ  162 48 

10,000- 15,000 ευρώ  98 29 

>15,000 ευρώ   78 23 

Τόπος μόνιμης κατοικίας  

Αθήνα/Θεσσαλονίκη  203 60 

Πρωτεύουσα Νομού  101 30 

Μικρότερη πόλη/Χωριό 34 10 

Πίνακας 5.3 Προφίλ ερωτηθέντων 

 

Περιγράφοντας συνολικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων 

επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές (57%), το 

οποίο αποτελούσε επιδίωξη της έρευνας καθώς αυτό το κομμάτι της αγοράς 

αναφέρεται ως η αγορά στόχος για το εξεταζόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα, είναι αναμενόμενα τα αποτελέσματα  

αναφορικά με την ηλικία των ερωτηθέντων (59% είναι <25 ετών), την οικογενειακή 
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κατάσταση (87% είναι άγαμοι) και το ετήσιο εισόδημα τους (48% διαθέτουν < 

10,000 ευρώ). Ιδιαίτερα σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι περισσότεροι του μέσου 

όρου των ερωτηθέντων (53 %) είναι εργαζόμενοι, στοιχείο το οποίο συνδέεται θετικά 

με την πρόθεση παρακολούθησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.   

ΜΕΡΟΣ Β (Ερωτήσεις 1-5): Αντιλήψεις ερωτηθέντων για την έννοια 
της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

Η συγκεκριμένη ενότητα του ερωτηματολογίου αναφέρεται στον 

προσδιορισμό των αντιλήψεων και των στάσεων των ερωτηθέντων 

αναφορικά με τη γενικότερη έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.      

Ερώτηση 1. Προσδιορίστε τη σχέση σας με την έννοια της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης  

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να προσδιορίσει το επίπεδο επαφής του κάθε ερωτώμενου 

με την έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι το 62% (209 άτομα) των ερωτηθέντων γνωρίζουν ελλιπώς την έννοια της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ενώ το 36% (122 άτομα) δείχνουν ότι έχουν επαρκή 

γνώση της έννοιας. Η έρευνα έδειξε ότι μόλις το 2% (7 άτομα) δεν έχουν καμία 

γνώση γύρω από τη συγκεκριμένη έννοια. 

Γνωρίζω την έννοια της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Καθόλου 2% 7 

Μερικώς 62% 209 

Επαρκώς 36% 122 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.4: Επίπεδο γνώσης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Το 98% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι 

γνωστή. Η πλειοψηφία όμως των ερωτηθέντων (62%) γνωρίζει μερικώς την έννοια, 

αποδεικνύοντας ουσιαστικά την έλλειψη εμπεριστατωμένης και επαρκούς γνώσης 

των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Επίσης, 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι μόλις το 2% δεν έχει καμία γνώση για την ηλεκτρονική 
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εκπαίδευση, γεγονός που αναδεικνύει την αναγνωρισιμότητα της έννοιας στο 

μεγαλύτερο εύρος των ερωτηθέντων και εστιάζει το πρόβλημα στην ανάγκη 

απόκτησης ευρύτερης και επαρκέστερης επαφής και εξοικείωσης με την έννοια και 

τις  εφαρμογές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.     

Γνωρίζω την έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
Καθόλου

2%

Μερικώς
62%

Επαρκώς
36%

 

Γράφημα5.1: Επίπεδο γνώσης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Ερώτηση 2. Ποιόν θεωρείτε το σημαντικότερο λόγο για την υιοθέτηση 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης;          

Ο προσδιορισμός των βασικών παραγόντων για την υιοθέτηση προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί σημαντική πληροφορία για την επιτυχή 

ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ανέδειξαν 

μια σειρά παραγόντων που κρίνονται σημαντικοί και ευνοούν την υιοθέτηση της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το 33% των ερωτηθέντων (112 άτομα) θεωρούν την 

αδυναμία μετακίνησης ως το βασικότερο λόγο για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, το 32% (108 άτομα) την ύπαρξη αυξημένων εργασιακών υποχρεώσεων 

και το 23% (78 άτομα) τη δυνατότητα υιοθέτησης καινοτομικής εκπαιδευτικής 

εμπειρίας. Μόλις το 8% (27 άτομα) επέλεξαν την έλλειψη χρηματικών πόρων ως την 

βασική αιτία υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ενώ τέλος το 4% 

(13 άτομα) τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, γεγονός το οποίο 

δικαιολογείται από το συνδυασμό συγκεκριμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών  

του δείγματος (ηλικία και οικογενειακές υποχρεώσεις).                  

     

Ο σημαντικότερος λόγος για την υιοθέτηση 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
είναι 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις  4% 13 
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Οι αυξημένες εργασιακές υποχρεώσεις  32% 108 

Η έλλειψη χρηματικών πόρων 8% 27 

Η αδυναμία μετακίνησης  33% 112 

Η υιοθέτηση καινοτομικής εμπειρίας  23% 78 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.5 : Λόγοι υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων φανερώνουν μια διασπορά απόψεων, η οποία 

αποκαλύπτει την πληθώρα των αιτιών για την υιοθέτηση προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Γίνεται επίσης αντιληπτό, ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση 

μπορεί να καλύψει μια ευρεία γκάμα αναγκών των δυνητικών εκπαιδευομένων, οι 

οποίες σχετίζονται με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και τρόπους ζωής 

(ύπαρξη οικογενειακών καθώς και επαγγελματικών υποχρεώσεων, αδυναμία 

μετακίνησης από το τόπο μόνιμης κατοικίας). Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το 

ποσοστό των ερωτηθέντων που συνδέουν την ηλεκτρονική εκπαίδευση με την 

πραγματοποίηση καινοτομικής εκπαιδευτικής εμπειρίας (23%), αποδεικνύοντας ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της έναντι της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Το γεγονός 

αυτό παρέχει στους μάρκετινγκ μάνατζερς τη δυνατότητα προώθησης της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, όχι μόνο ως αναγκαία μορφή εκπαίδευσης λόγω 

προσωπικών ή/και επαγγελματικών εμποδίων των δυνητικών εκπαιδευομένων, αλλά 

και ως αποτελεσματική και ελκυστική εκπαιδευτική εμπειρία.                        

 

Ο σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

4%
32%

8%33%

23%

Οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 
Οι αυξημένες εργασιακές υποχρεώσεις 
Η έλλειψη χρηματικών πόρων
Η αδυναμία μετακίνησης 
Η υιοθέτηση καινοτομικής εμπειρίας 

Γράφημα 5.2 Λόγοι υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
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Ερώτηση 3. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το κυριότερο πλεονέκτημα της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; 

Στην προσπάθεια εκτίμησης των βασικών πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να 

προσδιορίσουν το σημαντικότερο όφελος από την υιοθέτηση παρόμοιων 

προγραμμάτων. Το 33% των ερωτηθέντων (112 άτομα) απάντησε ότι η ευελιξία στον 

τόπο και το ρυθμό της εκπαίδευσης συνιστά το πλέον βασικό πλεονέκτημα. Το 23% 

των ερωτηθέντων (78 άτομα) θεωρούν ότι η δυνατότητα εξατομίκευσης της μάθησης 

που προσφέρεται μέσα από την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τη διαφοροποιεί και της 

προσφέρει σημαντικό προβάδισμα έναντι των κλασικών μορφών εκπαίδευσης. Η 

συνέχιση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και η εξοικονόμηση κόστους, 

μετακίνησης και εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τέλος το 44 % των ερωτηθέντων (22% 

και 22% εξίσου). 

Το κυριότερο πλεονέκτημα της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι  Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Η ευελιξία στον ρυθμό και τόπο 
εκπαίδευσης 33% 112 

Η συνέχιση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων 22% 74 

Η εξοικονόμηση κόστους μετακίνησης και 
εκπαίδευσης 22% 74 

Η εξατομικευμένη μάθηση  23% 78 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.6 : Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει μια σειρά διαφορετικών απόψεων 

σχετικά με τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από την υλοποίηση 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η διασπορά των απόψεων φανερώνει το 

εύρος, καθώς και τη διαφορετικότητα των αντιλαμβανόμενων πλεονεκτημάτων της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας την ικανότητα της να ανταποκρίνεται σε 

διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά των δυνητικών πελατών. 
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Το κυριότερο πλεονέκτημα τησ ηελκτρονικής 
εκπαίδευσης είναι:  

33%

22%22%

23%

Η ευελιξία στον ρυθμό και τόπο εκπαίδευσης
Η συνέχιση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Η εξοικονόμηση κόστους μετακίνησης και εκπαίδευσης
Η εξατομικευμένη μάθηση 

 

Γράφημα 5.3: Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Ερώτηση 4. Ποιόν θεωρείτε το σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα 

για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; 

Η άποψη των ερωτηθέντων για τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην 

υιοθέτηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επιχειρείται να αποσαφηνιστεί από την 

παραπάνω ερώτηση. Το 57% των ερωτηθέντων (192 άτομα) απάντησαν ότι η έλλειψη 

προσωπικής επαφής αποτελεί το σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα της 

εφαρμογής της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 51 άτομα (15%) θεωρούν βασικό 

μειονέκτημα την ανάγκη προσωπικής οργάνωσης χρόνου και αυτοπειθαρχίας, ενώ 

ανάλογο ποσοστό (15%) την αγορά και συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού. Το 

υπόλοιπο 13% των ερωτηθέντων (44 άτομα) αναφέρει την ανάγκη ύπαρξης 

ικανοτήτων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών ως το σημαντικότερο 

περιοριστικό παράγοντα.  

Ο σημαντικότερος περιοριστικός 
παράγοντας για την υιοθέτηση 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι    

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Η έλλειψη προσωπικής επαφής 57% 192 

Η ύπαρξη ικανοτήτων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών 

13% 44 

Η αγορά και συντήρηση εξοπλισμού 15% 51 

Η προσωπική οργάνωση χρόνου και 
αυτοπειθαρχίας  15% 51 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.7: Περιοριστικοί παράγοντες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι η έλλειψη προσωπικής επαφής, που 

αναγκαστικά διέπει τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί το βασικό 

μειονέκτημα τους. Με βάση αυτήν την επιλογή, οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι ένα 

βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαδραματίζεται μέσα από την επαφή 

των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτές, αποδεικνύοντας την 

απαίτηση τους για τη μεγαλύτερη δυνατή επαφή και αλληλεπίδραση από την 

υιοθέτηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η σημασία που αποδίδουν οι 

ερωτηθέντες σε αυτή την επαφή ενδεχόμενα να σχετίζεται με τη μορφή και το είδος 

της αλληλεπίδρασης (ασύγχρονη εκπαίδευση, σύγχρονη εκπαίδευση, μικτό σύστημα 

εκπαίδευσης) που θα επιλεχτεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα  πρόγραμμα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Οι υπόλοιποι τρεις περιοριστικοί παράγοντες συγκεντρώνουν έναν 

ισάξιο καθαρά χαμηλότερο ποσοστό απαντήσεων, αποδεικνύοντας τη μειωμένη 

επίδραση τους στο ενδεχόμενο υιοθέτησης ή μη των εξεταζόμενων προγραμμάτων  

Ο κυριότερος περιοριστικός παράγοντας της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης είναι:  

57%
13%

15%

15%

Η έλλειψη προσωπικής επαφής
Η ύπαρξη ικανοτήτων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
Η αγορά και συντήρηση εξοπλισμού
Η προσωπική οργάνωση χρόνου και αυτοπειθαρχίας 

 

Γράφημα 5.4: Περιοριστικοί παράγοντες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Ερώτηση 5. Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις  παρακάτω ικανότητες για την 

παρακολούθηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης; 

Η συγκεκριμένη ομάδα των ερωτήσεων αποσκοπεί στη διερεύνηση του επιπέδου 

σημαντικότητας που αποδίδουν οι ερωτηθέντες στις βασικές ικανότητες που 

απαιτούνται για την παρακολούθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Ερώτηση 5α. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ικανότητα «αυτονομία 

μάθησης» για την παρακολούθηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικής 

μάθησης;   



 

Κεφάλαιο 5ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς Στόχου 

231 

Η ικανότητα «αυτονομία μάθησης» αναφέρεται στην ανάγκη του εκπαιδευόμενου να 

ελέγχει ο ίδιος τη διαδικασία μάθησης (ανάγνωση σημειώσεων, συγγραφή εργασιών, 

κ.λ.π.). Στην ικανότητα αυτή, το 81% (274 άτομα) απάντησε ότι κατέχει υψηλό 

επίπεδο σημαντικότητας, το 18% (61 άτομα) χαμηλό, ενώ μόλις το 1% (3 άτομα) 

θεωρεί τη συγκεκριμένη ικανότητα καθόλου σημαντική.            

 

Η αυτονομία μάθησης είναι σημαντική Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ 81% 274 

Λίγο 18% 61 

Καθόλου 1% 3 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας  5.8: Βαθμός σημαντικότητας της αυτονομίας μάθησης 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ικανότητα αυτοελέγχου, 

αυτοπειθαρχίας και αυτό-οργάνωσης στη διαδικασία μάθησης είναι εξαιρετικά 

σημαντική και επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχή ή όχι εφαρμογή προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη προσέλκυσης 

δυνητικών εκπαιδευομένων, με αυξημένη διάθεση και ικανότητα αυτόνομης 

μάθησης. Σημαντική είναι επίσης η παρεχόμενη δυνατότητα των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν μηχανισμούς και 

διαδικασίες, οι οποίες να στηρίζουν τη προσπάθεια των εκπαιδευόμενων να 

οργανώσουν προσωπικά το χρόνο και τη διαδικασία μάθησης.                               

Η αυτονομία μάθησης είναι σημαντική:

Φέτα 1
81%

Λίγο
18%

Καθόλου 
1%

 

Γράφημα 5.5: Βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας «αυτονομία μάθησης»    
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Ερώτηση 5β. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ικανότητα «χρήσης 

υπολογιστή» για την παρακολούθηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικής 

μάθησης;   

Αναφορικά με το βαθμό σημαντικότητας της ικανότητας «χρήσης υπολογιστών», το 

69% των ερωτηθέντων (233 άτομα) θεωρεί ότι είναι υψηλό και το 30% (102 άτομα) 

χαμηλό. Μόλις το 1% των ερωτηθέντων (3 άτομα) απάντησαν ότι η ικανότητα αυτή 

δε θεωρείται σημαντική για την υιοθέτηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης.     

 

Η χρήση υπολογιστή είναι σημαντική Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ 69% 233 

Λίγο 30% 102 

Καθόλου 1% 3 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας  5.9: Βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας «χρήσης υπολογιστή» 

Στην ερώτηση αυτή θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων (69%) ανέφερε, ότι η ικανότητα χρήσης του υπολογιστή είναι 

σημαντικά απαραίτητη για την απόφαση παρακολούθησης προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ένα σημαντικό ποσοστό (30%) δηλώνει ότι η ικανότητα 

αυτή παρουσιάζει μικρότερο επίπεδο σημαντικότητας. Το γεγονός αυτό φανερώνει 

ότι η έλλειψη της συγκεκριμένης ικανότητας αποτελεί λιγότερο σημαντικό εμπόδιο 

στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Ενδέχεται επίσης οι ερωτηθέντες να 

θεωρούν ότι η συγκεκριμένη ικανότητα αποκτάται με σύντομο και εύκολο τρόπο, 

θεωρώντας την έλλειψη της κατ’ επέκταση μειωμένο περιοριστικό παράγοντα.           
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Η ικανότητα χρήσης υπολογιστή είναι σημαντική: 

Πολύ 
69%

Λίγο
30%

Καθόλου 
1%

 

Γράφημα 5.6: Βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας «χρήση υπολογιστή» 

Ερώτηση 5γ. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ικανότητα «πλοήγησης στο 

Διαδίκτυο» για την παρακολούθηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικής 

μάθησης;   

Παρόμοια ποσοστά με την προηγούμενη εξεταζόμενη παράμετρο παρατηρήθηκαν  

στο βαθμό σημαντικότητας της ικανότητας «πλοήγησης στο Διαδίκτυο». Το 64% των 

ερωτηθέντων (217 άτομα) θεωρούν πολύ σημαντική την ικανότητα αυτή, το 35% (118 

άτομα) λίγο σημαντική ενώ μόλις το 1% (3 άτομα) καθόλου σημαντική. 

Η πλοήγηση στο Διαδίκτυο είναι σημαντική Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ  64% 217 

Λίγο 35% 118 

Καθόλου  1% 3 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας  5.10: Βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας «πλοήγησης στο 
διαδίκτυο» 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων εμφανίζονται μη αναμενόμενα καθώς ο αριθμός 

των ερωτηθέντων, που επιλέγει υψηλό βαθμό σημαντικότητας στην ικανότητα αυτή, 

δε συγκεντρώνει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απαντήσεων (64%). Το γεγονός αυτό 

φανερώνει ότι οι ερωτηθέντες δε συνδέουν αυτόματα την διαδικασία της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με την αναζήτηση στο διαδίκτυο.           
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Η ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι σημαντική : 

Πολύ 
64%

Λίγο
35%

Καθόλου 
1%

 

Γράφημα 5.7 Βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας «πλοήγησης στο διαδίκτυο»    

Ερώτηση 5δ. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ικανότητα «χρήσης 

επικοινωνιακών εργαλείων» για την παρακολούθηση ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής μάθησης;   

Αναφορικά με την εξεταζόμενη ικανότητα το 67% των ερωτηθέντων (227 άτομα) 

απάντησαν ότι θεωρείται πολύ σημαντική στη δυνατότητα εφαρμογής 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ενώ το 32% (108 άτομα) λίγο σημαντική. 

Μόλις το 1% των ερωτηθέντων (3 άτομα) απάντησαν αρνητικά στην ύπαρξη βαθμού 

σημαντικότητας στην ικανότητα αυτή.  

Η χρήση επικοινωνιακών εργαλείων 
είναι σημαντική 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ  67% 227 

Λίγο 32% 108 

Καθόλου  1% 3 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.11: Βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας «χρήση επικοινωνιακών 
εργαλείων» 

Οι απαντήσεις στην τελευταία εξεταζόμενη ικανότητα αναδεικνύουν ότι η σύνδεση 

μεταξύ της χρήσης επικοινωνιακών εργαλείων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

στην ηλεκτρονική μάθηση είναι φανερή, αλλά δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή.  
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Η ικανότητα χρήσης επικοινωνιακών εργαλείων είναι σημαντική: 

Πολύ 
67%

Λίγο
32%

Καθόλου 
1%

Γράφημα 5.8 Βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας «χρήση επικοινωνιακών 
εργαλείων» 

Στο συγκεκριμένο τμήμα του ερωτηματολογίου, που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1 
έως 5, εξετάστηκαν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των ερωτηθέντων γύρω από την 
έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Όσον αφορά 
την πρώτη εξεταζόμενη παράμετρο (ερώτηση 1), τα αποτελέσματα φανερώνουν ένα 
μετριασμένο  επίπεδο γνώσης και ένα μειωμένο επίπεδο εξοικείωσης των 
ερωτηθέντων με την έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το εύρημα αυτό παρέχει 
σημαντική πληροφόρηση για το είδος και την ένταση των προωθητικών ενεργειών 
που θα πρέπει  να αναπτυχθούν και να ακολουθηθούν, για την ενίσχυση της επαφής 
των δυνητικών εκπαιδευομένων με την έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 
Αναφορικά με τους σημαντικότερους λόγους υιοθέτησης προγραμμάτων 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (ερωτήσεις 1 & 2), η διασπορά των απαντήσεων παρέχει 
στα  εκπαιδευτικά ιδρύματα, που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στα υπάρχοντα  
προγράμματα τους αντίστοιχα ηλεκτρονικής μάθησης, τη δυνατότητα να 
προσδιορίζουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου, καθώς και τους 
ποικίλους τρόπους προσέλκυσης της. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων αναφορικά 
με τους  σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες (ερώτηση 4,) παρέχουν 
σημαντική πληροφόρηση για την ανάπτυξη του περιεχομένου και των λειτουργιών 
της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς προσδιορίζουν την επιτακτική ανάγκη των 
ερωτηθέντων για την ύπαρξη ικανοποιητικής προσωπικής επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
αναδεικνύουν ένα σύνολο παραγόντων, που θεωρούνται ανασταλτικοί παράγοντες 
για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η τελευταία ομάδα ερωτήσεων 
(ερωτήσεις 5α-5δ) φανερώνει το επίπεδο σημαντικότητας που προσδίδουν οι 
ερωτηθέντες σε μια γκάμα ικανοτήτων, που θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή 
εφαρμογή προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η ικανότητα «αυτονομία 
μάθησης» θεωρείται πολύ σημαντική από τη συντριπτική πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων (81%) απαιτώντας από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτύξουν 
εκπαιδευτικό  περιεχόμενο και λειτουργίες,  οι οποίες θα στηρίζουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία και θα προωθούν την ανεξαρτησία των εκπαιδευόμενων στη μάθηση. Οι 
υπόλοιπες εξεταζόμενες ικανότητες εμφανίζουν παρόμοια αποτελέσματα, τα οποία 
παρέχουν στους διαχειριστές προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης την 
απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τις απαιτήσεις αποδοχής των δυνητικών 
εκπαιδευόμενων στα αντίστοιχα προγράμματα (το είδος των ικανοτήτων που θα 
πρέπει να θεωρηθούν απαραίτητες), καθώς και το είδος και το βαθμό υποστήριξης 
των εξεταζόμενων ικανοτήτων  σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 



 

Κεφάλαιο 5ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς Στόχου 

236 

ΜΕΡΟΣ Γ (ερωτήσεις 6-21): Στρατηγικές Μάρκετινγκ  

Ερώτηση 6. Έχετε παρακολουθήσει προγράμματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης; 

Η ερώτηση αυτή αποσκοπεί να αναδείξει το βαθμό διείσδυσης των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στο επιλεγμένο δείγμα. Το 85% των ερωτηθέντων (287) 

απάντησαν αρνητικά ενώ ένα 15% (51 άτομα) δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει 

προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

 

Έχετε παρακολουθήσει 
προγράμματα ηλεκτρονικής 
μάθησης 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Ναι 15% 51 

Όχι 85% 287 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.12: Παρακολούθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Θα πρέπει να επισημανθεί σε αυτή την ερώτηση ότι δεν ήταν εφικτό να διερευνηθεί 

το είδος των προγραμμάτων που παρακολούθησαν τα 51 άτομα που απάντησαν 

θετικά στην ερώτηση και ως αποτέλεσμα δεν είναι βέβαιο ότι αποτελούσαν 

προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (π.χ. το λογισμικό compus του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας  αποτελεί ένα εργαλείο ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αλλά 

δε μπορεί να θεωρηθεί πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης). Παρά τη διευκρίνιση 

αυτή, το 15% θεωρείται σημαντικό ποσοστό  και  αποδεικνύει την προσβασιμότητα 

των μεθόδων και εργαλείων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο 

δείγμα. Η μεγάλη πλειοψηφία βέβαια των ερωτηθέντων δεν έχει παρακολουθήσει 

αντίστοιχα προγράμματα, γεγονός που δικαιολογείται από την έλλειψη 

οργανωμένων και ολοκληρωμένων προσπαθειών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα.               
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Έχω παρακολουθήσει προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Ναι  
15%

Όχι 
85%

Γράφημα 5.9 : Παρακολούθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Ερώτηση 7. Θεωρείτε ότι η εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην 

θεματική ενότητα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν- Ηλεκτρονικό Εμπόριο-

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ» ενδείκνυται για την ηλεκτρονική εκπαίδευση;   

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να αποσαφηνίσει την καταλληλότητα του γνωστικού 

αντικειμένου «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικό 

Μάρκετινγκ» ως προς τη χρήση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο. Το 86% των ερωτηθέντων (291 άτομα) θεωρούν κατάλληλο το γνωστικό 

αντικείμενο ενώ το 14% (47 άτομα) πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

σε μεταπτυχιακό επίπεδο δεν θα εφαρμοστεί επιτυχώς με την ηλεκτρονική 

εκπαίδευση.           

Η θεματική ενότητα «Ηλεκτρονικό 
επιχειρείν-Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ» ενδείκνυται για 
την ηλεκτρονική εκπαίδευση; 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Ναι 86% 291 

Όχι 14% 47 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.13 Καταλληλότητα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για την θεματική ενότητα 
«Ηλεκτρονικό επιχειρείν-Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ» 

Για τους οργανισμούς και τα ιδρύματα που η ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης αποτελεί τμήμα των σχεδίων τους ο προσδιορισμός της καταλληλότητας 

ενός θεματικού αντικειμένου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, επηρεάζοντας την 

επιτυχή εφαρμογή τους.  Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων απέναντι στο εξεταζόμενο 

ενδεχόμενο, ανέδειξαν τη θετική στάση τους, ενθαρρύνοντας τους ενδιαφερόμενους 
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οργανισμούς να ενσωματώσουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών στο 

μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό τους. 

Η ενότητα Ηλεκτρονικό επιχιερείν-Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 
ενδείκνεται για ηλεκτρονική εκπαίδευση   

Ναι 

Όχι 
14%

 

Γράφημα 5.10 Καταλληλότητα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για την θεματική 
ενότητα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν-Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικό 

Μάρκετινγκ» 

Ερώτηση 8. Θα παρακολουθούσατε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη 

θεματική ενότητα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν- Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ»; 

Η στάση των ερωτηθέντων αναφορικά με την παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού 

προγράμματος με θέμα το ηλεκτρονικό επιχειρείν- ηλεκτρονικό εμπόριο -

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ διαφαίνεται από τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή. Το 75% 

των ερωτηθέντων (253 άτομα) επιδεικνύει θετική στάση, απαντώντας ότι θα 

παρακολουθούσε ένα ανάλογο πρόγραμμα. Το υπόλοιπο 25% των ερωτηθέντων (85 

άτομα) απαντά αρνητικά θεωρώντας ότι η παρακολούθηση ανάλογων 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνεται στις τρέχουσες 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  

 

Θα παρακολουθούσατε ένα πρόγραμμα στην 
ενότητα  «Ηλεκτρονικό επιχειρείν-
Ηλεκτρονικό Εμπόριο- Ηλεκτρονικό 
Μάρκετινγκ»; 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Ναι 75% 253 

Όχι 25% 85 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.14: Πρόθεση παρακολούθησης προγράμματος  «Ηλεκτρονικό 
επιχειρείν-Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ» 
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Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης  αποδεικνύουν ότι η πρόθεση 

παρακολούθησης του προτεινόμενου προγράμματος κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, 

ενθαρρύνοντας την απόφαση ανάπτυξη τους από τους ενδιαφερόμενους φορείς.   Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων (75%), η οποία απάντησε ότι θα παρακολουθούσε ένα 

ανάλογο πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικά την αγορά στόχο του. Ο συνδυασμός κατ’ 

επέκταση των ερωτηθέντων που απάντησαν θετικά αυτήν την ερώτηση (γραμμή 

:ιδιότητα 8-1) με τις υπόλοιπες απαντήσεις αυτών στον πίνακα συμπτώσεων (στήλες: 

ιδιότητες Οα-21) επιτρέπει στους μάρκετινγκ μάνατζερς να προσδιορίσουν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις 

της αγοράς στόχου από το εξεταζόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.          

 

  

Θα παρακολουθούσα ένα πρόγραμμα στην ενότητα "Ηλ. επιχειρείν-Ηλ. 
Μάρκετινγκ"

Ναι 
75%

Όχι 
25%

 

Γράφημα 5.11: Πρόθεση παρακολούθησης προγράμματος  «Ηλεκτρονικό 
επιχειρείν-Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ» 

 

Η ομάδα των ερωτήσεων 6-8 αναφέρεται στη διερεύνηση της καταλληλότητας της 

εφαρμογής μεθόδων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων στο εξεταζόμενο θεματικό αντικείμενο, καθώς και της πρόθεσης των 

ερωτηθέντων να τα υιοθετήσουν. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι τα ενδιαφερόμενα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δύναται να ενσωματώσουν στο στρατηγικό 

σχεδιασμό τους προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, προβλέποντας σε μια θετική 

ανταπόκριση της αγοράς στόχου (75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα υιοθετούσε 

ένα ανάλογο πρόγραμμα). Έχοντας ως δεδομένο τα παραπάνω αποτελέσματα, οι 

επόμενες ερωτήσεις επιδιώκουν να προσδιορίσουν το περιεχόμενο και τις λειτουργίες 

ενός  μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 
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Ερώτηση 9. Ποια θεωρείτε ως τη σημαντικότερη πληροφόρηση που θα 

πρέπει να παρέχεται στον ιστοχώρο ενός προγράμματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης για την απόφαση παρακολούθησης ενός αντίστοιχου 

προγράμματος;  

Στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής ενός προγράμματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία του ιστοχώρου του 

προγράμματος, απαιτείται η γνώση των αναγκών και των προσδοκιών των 

δυνητικών πελατών-εκπαιδευομένων, αναφορικά με την πληροφόρηση που αυτός θα 

πρέπει να παρέχει. Το 40% των ερωτηθέντων (135 άτομα) θεωρούν το πρόγραμμα 

σπουδών ως τη σημαντικότερη πληροφόρηση που θα πρέπει να παρέχεται στον 

ιστοχώρο ενώ ένα ανάλογο ποσοστό (40%) την ύπαρξη και τον φορέα πιστοποίησης. 

Το 10 % των ερωτηθέντων (34 άτομα) απάντησε ότι το προφίλ των εκπαιδευτών 

αποτελεί απαραίτητη πληροφορία που θα πρέπει να υπάρχει στον ιστοχώρο. Τέλος, 

το ύψος των διδάκτρων θεωρείται σημαντική πληροφορία από το 8% των 

ερωτηθέντων (27 άτομα), ενώ η διαδικασία εγγραφής προσεγγίζει μόνο το 2% (7 

άτομα).  

 

Η σημαντικότερη πληροφόρηση στον 
ιστιοχώρου ενός προγράμματος είναι 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Το πρόγραμμα σπουδών 40% 135 

Η διαδικασία εγγραφής 2% 7 

Το ύψος των διδάκτρων 8% 27 

Η πιστοποίηση 40% 135 

Οι εκπαιδευτές 10% 34 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.15 Σημαντικότερη πληροφόρηση στον ιστιοχώρο του προγράμματος 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Στην περίπτωση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η ενημέρωση των 

δυνητικών εκπαιδευόμενων στηρίζεται σε ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό στην 

πληροφόρηση που παρέχεται μέσα από τον αντίστοιχο ιστοχώρο. Οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων δείχνουν ότι η ύπαρξη και το είδος της πιστοποίησης που κατέχει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί βασικό τμήμα της πληροφόρησης που απαιτούν 

να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στον ιστοχώρο, επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό 
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την απόφαση συμμετοχής τους σε αυτό. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και το 

πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιγράφει αναλυτικά το είδος και το σχεδιασμό των 

μαθημάτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθορίζοντας και την 

πρόθεση επιλογής και παρακολούθησης του. Από τις απαντήσεις διαφαίνεται επίσης, 

ότι η διαδικασία εγγραφής, το ύψος των διδάκτρων και η περιγραφή των 

εκπαιδευτών δεν αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες πληροφόρησης, οι 

οποίοι ενδέχεται να καθορίσουν την απόφαση παρακολούθησης του.        

 

Θεωρώ σημαντικότερη πληροφόρηση για τον ιστιοχώρο του 
προγράμματος :

40%

2%8%

40%

10%

Το πρόγραμμα  σπουδών Η διαδικασία εγγραφής Το  ύψος των διδάκτρων
Η πιστοποίηση Οι εκπαιδευτές 

Γράφημα 5.12 Σημαντικότερη πληροφόρηση στον ιστιοχώρο του προγράμματος 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Ερώτηση 10. Ποια θεωρείτε την καταλληλότερη διαδικασία εισαγωγής σε 

ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης;   

Ένα βασικό στάδιο στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ο 

προσδιορισμός της καταλληλότερης διαδικασίας εισαγωγής των δυνητικών 

εκπαιδευομένων σε αυτά, ο οποίος επιχειρείται να διασαφηνιστεί από τις απαντήσεις 

των ερωτηθέντων στην παραπάνω ερώτηση. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων, (70%),  θεωρεί ότι ένας συνδυασμός μεθόδων, (ο οποίος μπορεί να 

περιλαμβάνει και τις τρεις προτεινόμενες μεθόδους  ή τις δύο από αυτές) αποτελεί 

την ιδανικότερη διαδικασία εισαγωγής σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το 15% των ερωτηθέντων (51 άτομα) επέλεξαν την απλή 

κατάθεση αιτήσεων ως την καταλληλότερη μέθοδο, το 9% (30 άτομα) την διεξαγωγή 

προσωπικών συνεντεύξεων και το 6% (20 άτομα) τη διεξαγωγή εξετάσεων.      
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Η καταλληλότερη διαδικασία εισαγωγής 
είναι Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Η διεξαγωγή εξετάσεων 6% 20 

Η κατάθεση αιτήσεων 15% 51 

Η προσωπική συνέντευξη 9% 30 

Ο συνδυασμός μεθόδων 70% 237 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.16 Καταλληλότερη διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων φανερώνουν ότι οι μεμονωμένες διαδικασίες 

εισαγωγής στα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του 

μεγαλύτερου τμήματος των ερωτηθέντων, οι οποίοι απαιτούν από τους υπεύθυνους 

φορείς να αναπτύξουν μια αξιοκρατική διαδικασία εισαγωγής.  Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι απόψεις  των ερωτηθέντων δε 

διαφοροποιούνται στην περίπτωση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, συγκριτικά με 

την παραδοσιακή. Αυτό που ενδεχόμενα δημιουργεί τη διαφοροποίηση στη 

διαδικασία εισαγωγής είναι το επίπεδο των σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών).  

Η καταλληλότερη διαδικασία εισαγωγής είναι:

6%
15%

9%

70%

Η διεξαγωγή εξετάσεων
Η κατάθεση  αιτήσεων
Η προσωπική  συνέντευξη
Ο συνδυασμός  μεθόδων

 

Γράφημα 5.13 Καταλληλότερη διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα 

Ερώτηση 11. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί να περιλάβει τις εξής 

μορφές –μεθόδους αλληλεπίδρασης  

Μέθοδος Α)Ηλεκτρονική εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό 
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Μέθοδος Β) Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 

Μέθοδος Γ) Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση 

Επιλέξτε την μέθοδο που θεωρείτε καταλληλότερη   

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση περιλαμβάνει διάφορες μορφές που επηρεάζουν τον 

τρόπο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. 

Η άποψη των ερωτηθέντων για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης μορφής 

αλληλεπίδρασης αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το 60% των 

ερωτηθέντων (203 άτομα) επιλέγουν ως την καταλληλότερη μέθοδο αλληλεπίδρασης 

τη σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση ενώ το 36% των ερωτηθέντων (122 άτομα) την 

ασύγχρονη. Μόλις, 13 άτομα (4% των ερωτηθέντων) θεωρούν ότι η ηλεκτρονική 

εκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό αποτελεί την καλύτερη μέθοδο.  

 

Η καταλληλότερη μέθοδος είναι: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Μέθοδος Α 4% 13 

Μέθοδος Β 36% 122 

Μέθοδος Γ 60% 203 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.17 Καταλληλότερη μέθοδο αλληλεπίδρασης 

Οι απόψεις των ερωτηθέντων στη συγκεκριμένη ερώτηση παρουσιάζουν έντονο 

ενδιαφέρον, καθώς υποδεικνύουν την προτίμηση τους στον τρόπο που θεωρούν 

καταλληλότερο για την επαφή και την επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτές και τους 

άλλους εκπαιδευόμενους καθώς και γενικότερα στον τρόπο ανάπτυξης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων φανερώνουν μια έντονη 

προτίμηση σε εκείνη την μέθοδο αλληλεπίδρασης (σύγχρονη ηλεκτρονική 

εκπαίδευση), η οποία προσεγγίζει περισσότερο την έννοια της  παραδοσιακής 

μάθησης, απαιτώντας από τους εκπαιδευόμενους την απευθείας συνεργασία και 

συνδιαλλαγή τους με τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους σε ένα 

εικονικό περιβάλλον.  

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το ποσοστό (36%) των ατόμων που θεωρούν ότι η 

μέθοδος της ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι κατάλληλη πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ως σημαντικό.   Η μέθοδος αυτή, η οποία συνδυάζει τη δυνατότητα 
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ασύγχρονης συνδιαλλαγής με τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

αυτόνομου προγραμματισμού της μελέτης του κάθε εκπαιδευόμενου φανερώνει τη 

διάθεση των εκπαιδευόμενων για αυτόνομη εκπαίδευση αλλά και την ανάγκη άμεσης 

επικοινωνίας και επαφής. Η μέθοδος της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε 

εξατομικευμένο ρυθμό συγκεντρώνει ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό, αποδεικνύοντας 

την σημαντικότητα της άμεσης ή έμμεσης επικοινωνίας του κάθε εκπαιδευόμενου με 

τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.         

 

Θεωρώ καταλληλότερη μέθοδο αλληλεπίδρασης :

Μέθοδος Γ
60%

Μέθοδος Β
36%

Μέθοδος Α
4%

 

Γράφημα 5.14 Καταλληλότερη μέθοδο αλληλεπίδρασης  

Ερώτηση 12. Ποια θεωρείτε την ιδανικότερη διάρκεια φοίτησης ενός 

μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην ενότητα 

«Ηλεκτρονικό επιχειρείν- Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ»;    

Ο προσδιορισμός της διάρκειας φοίτησης για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 

παρέχεται με την υποστήριξη  ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεί σημαντικό τμήμα 

της εφαρμογής του. Το 39% (132 άτομα) θεωρούν ότι ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 

φοίτησης είναι προτιμότερο από μια σταθερή και υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης. 

Το 33% των ερωτηθέντων (112 άτομα) απάντησαν ότι θα προτιμούσαν να 

ολοκληρώνεται το πρόγραμμα σπουδών σε ένα ημερολογιακό έτος, ενώ το 28% (94 

άτομα) σε δύο έτη.  
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Η ιδανικότερη διάρκεια φοίτησης είναι Ποσοστό Αριθμός Aτόμων 

Ένα έτος 33% 112 

Δύο έτη 28% 94 

Ευελιξία στην διάρκεια φοίτησης  39% 132 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.18 Καταλληλότερη διάρκεια φοίτησης 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων φανερώνουν μια διασπορά απόψεων, 

αποδεικνύοντας τη διαφορετικότητα των αναγκών τους και υποδεικνύοντας  την 

έλλειψη σαφώς καθορισμένης γνώμης για την ιδανικότερη διάρκεια φοίτησης ενός 

προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι, το 

μικρό προβάδισμα της τρίτης επιλογής του ερωτηματολογίου φανερώνει την άποψη 

των ερωτηθέντων ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση συνδέεται με την έννοια της 

ευελιξίας και θα πρέπει κατά συνέπεια να διέπει και τη διάρκεια φοίτησης των 

ανάλογων προγραμμάτων.         

 

Η καταλληλότερη διάρκεια φοίτησης είναι:

33%

28%

39%

Ένα έτος Δύο έτη Ευελιξία στην διάρκεια φοίτησης 
 

Γράφημα 5.15 Καταλληλότερη διάρκεια φοίτησης  

Ερώτηση 13.Ποια γλώσσα θεωρείτε καταλληλότερη για την ανάπτυξη ενός 

μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην ενότητα 

«Ηλεκτρονικό επιχειρείν- Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ» 

Αναφορικά με τη γλώσσα, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ένα 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, το 62% των ερωτηθέντων (210 
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άτομα) επέλεξαν ως καταλληλότερη την ελληνική ενώ το 38% (128 άτομα) την 

αγγλική.      

  

Η καταλληλότερη γλώσσα είναι: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Η Ελληνική  62 210 

Η Αγγλική 38 128 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.19 Καταλληλότερη γλώσσα  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επέλεξαν την ελληνική γλώσσα, δηλώνοντας το 

γεγονός ότι η δυνατότητα χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για ένα  

μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν τροποποιεί τη γνώμη τους αναφορικά με την 

καταλληλότερη γλώσσα επικοινωνίας. Θα πρέπει να επισημανθεί όμως, ότι το 

ποσοστό των ερωτηθέντων που επέλεξε την αγγλική γλώσσα δεν είναι αμελητέο και 

ενδεχόμενα να δίνει στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς φορείς τη δυνατότητα 

πειραματισμού στο θέμα της καταλληλότερης γλώσσας ανάπτυξης του 

προγράμματος. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η επιλογή της αγγλικής 

γλώσσας διευρύνει την αγορά στόχο των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

περιλαμβάνοντας δυνητικούς εκπαιδευτές, που είναι χρήστες αυτής, ανεξάρτητα από 

τη μητρική τους γλώσσα.  

 

Η καταλληλότερη γλώσσα είναι :

Η Ελληνική 
62%

Η Αγγλική
38%

 

Γράφημα 5.16 Καταλληλότερη γλώσσα  
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Ερώτηση 14.  Πόσο σημαντική θεωρείτε την υποστήριξη από τους 

εκπαιδευτές και τους διαχειριστές του προγράμματος σε καθέναν από τους 

παρακάτω τομείς  

Στην περίπτωση της υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η 

διαδικασία μάθησης μεταβάλλεται, συγκριτικά με την παραδοσιακή εκπαίδευση και 

απαιτεί διαφορετική υποστήριξη από τις εμπλεκόμενες οντότητες. Η παραπάνω 

ερώτηση επιχειρεί να προσδιορίσει τις απόψεις των ερωτηθέντων για το βαθμό 

σημαντικότητας που κατέχει η ύπαρξη υποστήριξης από τους εκπαιδευτές και τους 

διαχειριστές των παραπάνω προγραμμάτων σε διάφορους βασικούς τομείς της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.                

Ερώτηση 14α Πόσο σημαντική θεωρείτε την υποστήριξη από τους 

εκπαιδευτές και τους διαχειριστές του προγράμματος στον τομέα της 

«παρακολούθησης διαλέξεων/εισηγήσεων»;   

Ο πρώτος τομέας, ο οποίος εξετάζεται είναι η διαδικασία παρακολούθησης των 

διαλέξεων και εισηγήσεων που παρέχονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το 68% 

των ερωτηθέντων (230 άτομα) θεωρούν πολύ σημαντική την υποστήριξη των 

εκπαιδευτών και των διαχειριστών του προγράμματος στον παραπάνω τομέα, το 

30% (101) λίγο σημαντική ενώ μόλις το 2% των ερωτηθέντων (7 άτομα) καθόλου 

σημαντική.  

 

Η υποστήριξη στην παρακολούθηση 
διαλέξεων/εισηγήσεων είναι σημαντική Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ 68% 230 

Λίγο 30% 101 

Καθόλου 2% 7 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.20 Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στην παρακολούθηση 
διαλέξεων – εισηγήσεων 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ σημαντική την υποστήριξη της 

προσπάθειας των εκπαιδευομένων να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις και διαλέξεις 

των εκπαιδευτών του προγράμματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του 
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προγράμματος. Το γεγονός αυτό, αποσαφηνίζει την άποψη των ερωτηθέντων για το 

υψηλό βαθμό δυσκολίας που αποδίδουν στην παρακολούθηση διαλέξεων μέσα από 

πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα,  γίνεται φανερή η απαίτησή 

τους από τους υπεύθυνους ανάπτυξης περιεχομένου και λειτουργιών μάθησης, να 

δημιουργηθούν μέθοδοι και διαδικασίες ικανές να παρέχουν την απαραίτητη 

υποστήριξη  και βοήθεια προς τους εκπαιδευόμενους. 

 

Η υποστήριξη στην παρακολούθηση διαλέξεων είναι σημαντική :

Πολύ 
68%

Λίγο
30%

Καθόλου 
2%

 

Γράφημα 5.17 Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στην παρακολούθηση 
διαλέξεων - εισηγήσεων 

Ερώτηση 14β. Πόσο σημαντική θεωρείτε την υποστήριξη από τους 

εκπαιδευτές και τους διαχειριστές του προγράμματος στον τομέα της 

«ανάλυσης αποριών/ερωτήσεων/οδηγιών για περάτωση εργασιών»;   

Ο δεύτερος εξεταζόμενος τομέας αναφέρεται στη διαδικασία έκθεσης και ανάλυσης 

ενδεχόμενων αποριών και ερωτήσεων των εκπαιδευόμενων, καθώς και παροχής 

οδηγιών, απαραίτητες για την περάτωση των εργασιών τους. Ένα συντριπτικό 

ποσοστό, 96%των ερωτηθέντων (324 άτομα) θεωρεί την υποστήριξη όλων των 

εμπλεκόμενων οντοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία πολύ σημαντική, ενώ μόλις 

το 4% των ερωτηθέντων (14 άτομα) τη θεωρεί λίγο σημαντική. Θα πρέπει να τονιστεί 

ότι κανένας από τους ερωτηθέντες δεν επέλεξε την τρίτη  απάντηση, δηλώνοντας ότι 

η υποστήριξη των εκπαιδευτών και των διαχειριστών ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στον εξεταζόμενο τομέα δεν είναι σημαντική.  
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Η υποστήριξη στην ανάλυση ερωτήσεων 
είναι σημαντική   Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ  96% 324 

Λίγο 4% 14 

Καθόλου  0% 0 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.21 Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στην ανάλυση αποριών – 
ερωτήσεων- οδηγιών για περάτωση εργασιών 

 

Θεωρώ σημαντική την υποστήριξη στην ανάλυση ερωτήσεων-
αποριών-οδηγιών για περάτωση εργασιών   

Πολύ 
96%

Λίγο
4%

 

Γράφημα 5.18 Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στην ανάλυση αποριών – 
ερωτήσεων- οδηγιών για περάτωση εργασιών 

Ερώτηση 14γ Πόσο σημαντική θεωρείτε την υποστήριξη από τους 

εκπαιδευτές και τους διαχειριστές του προγράμματος στον τομέα «Case 

study/Πρακτικές εφαρμογές»;   

Η «ανάλυση πρακτικών εφαρμογών» αποτελεί τον επόμενο τομέα εξέτασης της 

έρευνας. Το 84% των ερωτηθέντων (284 άτομα) θεωρεί πολύ σημαντική την 

υποστήριξη των υπεύθυνων του προγράμματος στη διαδικασία ανάλυσης και 

επίλυσης πρακτικών εφαρμογών ενώ το 15% (51 άτομα) λίγο σημαντική. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι μόλις το 1% των ερωτηθέντων (3 άτομα) απάντησαν ότι η 

υποστήριξη εκπαιδευτών και διαχειριστών δε θεωρείται σημαντική στην προσπάθεια 

επιτυχούς επίλυσης των μελετών περιπτώσεων.  
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Η υποστήριξη στα Case 
studies/Πρακτικές εφαρμογές είναι 
σημαντική   

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ  84% 284 

Λίγο 15% 51 

Καθόλου  1% 3 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.22 Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στην ανάλυση πρακτικών 
εφαρμογών 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε 

πρόκειται για παραδοσιακή, είτε για ηλεκτρονική εκπαίδευση στηρίζεται σε 

σημαντικό βαθμό στη συγγραφή εργασιών και την ανάλυση πρακτικών εφαρμογών, 

γεγονός που είναι γνωστό στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων και 

διαφαίνεται από το υψηλό ποσοστό σημαντικότητας που αποδίδουν στην παροχή 

υποστήριξης από τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία (96% των 

ερωτηθέντων αποδίδουν υψηλό επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης για την 

περάτωση εργασιών και το 84% υψηλό επίπεδο σημαντικότητας στην ανάλυση 

πρακτικών εφαρμογών).        

Θεωρώ σημαντική την υποστήριξη στην ανάλυση πρακτικών 
εφαρμογών 

Πολύ 
84%

Λίγο
15%

Καθόλου 
1%

 

Γράφημα 5.19: Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στην ανάλυση 
πρακτικών εφαρμογών 

Ερώτηση 14δ Πόσο σημαντική θεωρείτε την υποστήριξη από τους 

εκπαιδευτές και τους διαχειριστές του προγράμματος στον τομέα της 

«διεξαγωγής εξετάσεων»;   
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Ο επόμενος τομέας εξέτασης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτών και των 

διαχειριστών του προγράμματος στην διεξαγωγή εξετάσεων. Το 50% των 

ερωτηθέντων (169 άτομα) θεωρούν την υποστήριξη στον εξεταζόμενο τομέα λίγο 

σημαντική ενώ το 42% (142 άτομα) πολύ σημαντική. Μόλις 17 άτομα (8% των 

ερωτηθέντων) απάντησαν ότι δεν κρίνουν καθόλου αναγκαία την υποστήριξη τους 

πριν και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής εξετάσεων. 

 

Η υποστήριξη στην διεξαγωγή 
εξετάσεων είναι σημαντική   

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ  42% 142 

Λίγο 50% 169 

Καθόλου  8% 27 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.23 Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στην διεξαγωγή 
εξετάσεων 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό τομέα 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τους προηγούμενους. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη 

βεβαιότητα των ερωτηθέντων ότι η διεξαγωγή εξετάσεων αποτελεί κατανοητή και 

εύκολα προσβάσιμή εκπαιδευτική διαδικασία, μειώνοντας κατ’ επέκταση τη σημασία 

της υποστήριξης του από τους εμπλεκόμενους φορείς στην διαδικασία μάθησης.  

 

Θεωρώ σημαντική την υποστήριξη στην διεξαγωγή εξετάσεων 

Λίγο
50%

Πολύ 
42%

Καθόλου 
8%

Γράφημα 5.20 Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στη διεξαγωγή 
εξετάσεων 
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Ερώτηση 14ε. Πόσο σημαντική θεωρείτε την υποστήριξη από τους 

εκπαιδευτές και τους διαχειριστές του προγράμματος στον τομέα της 

«πλοήγησης στο Διαδίκτυο/αναζήτησης βιβλιογραφίας»;   

Η ανάγκη πλοήγησης στο διαδίκτυο για την αναζήτηση της απαραίτητης 

βιβλιογραφίας, η οποία θα στηρίξει τους εκπαιδευόμενους στη συγγραφή εργασιών 

και την προετοιμασία  των εξετάσεων απαιτεί για το 57% των ερωτηθέντων (193 

άτομα) σημαντική υποστήριξη από εκπαιδευτές και διαχειριστές ενώ για το 39% (132 

άτομα) λιγότερη. Μόνο για 13 άτομα (4% των ερωτηθέντων), η υποστήριξη στον 

παραπάνω τομέα δεν θεωρείτε απαραίτητη.  

 

Η υποστήριξη στην πλοήγηση στο 
Διαδίκτυο/αναζήτησης βιβλιογραφίας 
είναι σημαντική 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ 57% 193 

Λίγο 39% 132 

Καθόλου 4% 13 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.24 Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στην πλοήγηση στο 
διαδίκτυο και την αναζήτηση βιβλιογραφίας 

Τα αποτελέσματα στον τελευταίο εξεταζόμενο τομέα φανερώνουν την εξοικείωση 

των ερωτηθέντων αναφορικά με την πλοήγηση στο διαδίκτυο για αναζήτηση 

βιβλιογραφίας, απαιτώντας  την παροχή χαμηλότερου επιπέδου υποστήριξης.         

 

Θεωρώ σημαντική την υποστήριξη κατά την πλοήγηση στο 
Διαδίκτυο

Πολύ 
57%

Λίγο
39%

Καθόλου 
4%

 

Γράφημα 5.21: Επίπεδο σημαντικότητας της υποστήριξης στην πλοήγηση στο 
διαδίκτυο και την αναζήτηση βιβλιογραφίας 
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Ερώτηση 15. Ποια θεωρείτε την καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης για 

ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; 

Η επιλογή της πηγής χρηματοδότησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία 

του. Το 35% των ερωτηθέντων (118 άτομα) απάντησαν ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις 

θεωρούνται ο ιδανικότερος τρόπος χρηματοδότησης του προγράμματος. Ένα 

ανάλογο ποσοστό (35% των ερωτηθέντων), θεωρεί ότι ο συνδυασμός 

αυτοχρηματοδότησης του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους και χορήγησης 

επιδότησης από ιδιωτικό, κρατικό ή κοινοτικό φορέα θα αποτελούσε καλύτερη 

επιλογή. Η δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος από κοινοτικές πηγές 

επιλέγεται από ένα ποσοστό 13% (44 άτομα) ενώ το ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι η 

επιχείρηση που απασχολεί τον εκπαιδευόμενο, θα μπορούσε να αποτελέσει 

ενδεχόμενη πηγή χρηματοδότησης. Τέλος, η επιλογή να πληρώνουν το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα αποκλειστικά οι ίδιοι οι δυνητικοί εκπαιδευόμενοι, βρίσκει σύμφωνους 

μόνο ένα 4% (14 άτομα) των ερωτηθέντων.                  

 

Η καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης 
είναι Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Κρατικές πηγές 35% 118 

Κοινοτικές πηγές 13% 44 

Εκπαιδευόμενους 
(αυτοχρηματοδοτούμενο) 

4% 14 

Από την επιχείρηση που εργάζεται ο 
εκπαιδευόμενος 

13% 44 

Αυτοχρηματοδοτούμενο και επιδοτούμενο 
σε συνδυασμό 

35% 118 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.25 : Καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος 

Το γεγονός ότι μόλις το 4% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το εξεταζόμενο πρόγραμμα 

πρέπει να χρηματοδοτείται από τους εκπαιδευόμενους φανερώνει τη συντριπτική 

άποψη ότι θα πρέπει οι οργανισμοί ανάπτυξης αυτών των προγραμμάτων να 

αναζητήσουν πιθανές εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Θα πρέπει όμως να 

επισημανθεί ότι οι  παραπάνω απαντήσεις μπορεί να δικαιολογούνται από το είδος 

του δείγματος της έρευνας, το οποίο ήταν φοιτητές (προπτυχιακού και 



 

Κεφάλαιο 5ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς Στόχου 

254 

μεταπτυχιακού επιπέδου) κρατικών πανεπιστήμιων και τεχνολογικών ιδρυμάτων στα 

οποία η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει η διασπορά των 

απόψεων των ερωτηθέντων στις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης. Η πλειοψηφία 

θεωρεί ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει να προσελκύσουν 

κρατικές επιχορηγήσεις, σε μια προσπάθειας απορρόφησης του συνόλου ή τμήματος 

των διδάκτρων.  Επίσης σημαντική πληροφόρηση παρέχει η άποψη του 20 % των 

ερωτηθέντων που θεωρούν ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις 

αποτελεί κατάλληλη επιλογή. Η γνώση αυτή  παρέχει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη 

δυνατότητα να προσεγγίσουν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και να τις ενσωματώσουν 

ως εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.  

 

Θεωρώ καταλληλότερη μορφή χρηματοδότησης :

20%

20%

54%
6%

Κρατικές πηγές
Κοινοτικές πηγές
Εκπαιδευόμενους (αυτοχρηματοδοτούμενο)
Από την επιχείρηση που εργάζεται ο εκπαιδευόμενος

Γράφημα 5.22 Καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος 

Ερώτηση 16. Στην περίπτωση της χρηματικής καταβολής από τους 

εκπαιδευόμενους, ποιο επίπεδο διδάκτρων θεωρείτε αποδεκτό για την 

ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης στην ενότητα «ηλεκτρονικό επιχειρείν – ηλεκτρονικό 

μάρκετινγκ»; 

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να αποσαφηνίσει το αποδεκτό ύψος των διδάκτρων ενός 

μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 81% (274 άτομα) θεωρεί ότι τα δίδακτρα δεν θα 

πρέπει να ξεπερνούν το ύψος των 5,000 ευρώ. Το 18% (61 άτομα) απάντησε ότι τα 

δίδακτρα θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 5,000 και 8,000 ευρώ ενώ μόλις το 1% (3 

άτομα) αποδέχεται να ξεπερνούν το ύψος των 8,000 ευρώ. 
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Αποδεκτό επίπεδο διδάκτρων είναι Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Έως 5,000 81% 274 

5,000 – 8,000 18% 61 

Πάνω από 8,000 1% 3 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.26 Αποδεκτό επίπεδο διδάκτρων του προγράμματος 

Τα παραπάνω αποτελέσματα  αντικατοπτρίζουν την άποψη της μεγάλης 

πλειοψηφίας των φοιτητών ότι το κόστος της παιδείας στην Ελλάδα ακόμη και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο θα πρέπει να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Θα πρέπει όμως 

να διασαφηνιστεί ότι το ύψος των διδάκτρων σχετίζεται πάντα με το επίπεδο της 

παροχής εκπαιδευτών υπηρεσιών. Συνεπώς, ενδεχόμενα οι απόψεις των δυνητικών 

εκπαιδευόμενων να διαφοροποιηθούν με την παροχή αναβαθμισμένων και 

ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης.  

81%

18% 1%

Έως 5,000 5,000 – 8,000 Πάνω από 8,000
 

Γράφημα 5.23: Αποδεκτό επίπεδο διδάκτρων του προγράμματος 

Ερώτηση 17. Ποιό φορέα θεωρείτε καταλληλότερο για την ανάπτυξη και 

λειτουργία προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην ενότητα 

«ηλεκτρονικό επιχειρείν – ηλεκτρονικό μάρκετινγκ»; 

Ο φορέας, ο οποίος θεωρείται καταλληλότερος για να αναπτύξει και να λειτουργήσει 

ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην εξεταζόμενη θεματική ενότητα 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς εξέτασης στη συγκεκριμένη έρευνα. 

Τα κρατικά πανεπιστήμια και/ή ΤΕΙ επέλεξε ως καταλληλότερο φορέα το 64% των 

ερωτηθέντων (216 άτομα). Το 27% (91 άτομα) θεωρεί ότι τα αυτόνομα ιδρύματα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα αποτελούσαν αποτελεσματικότερους φορείς 



 

Κεφάλαιο 5ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς Στόχου 

256 

ανάπτυξης των εξεταζόμενων προγραμμάτων ενώ τέλος, 31 άτομα  (9% των 

ερωτηθέντων) δήλωσαν ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν να 

στηρίξουν αποδοτικά τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

 

Ο καταλληλότερος φορέας ανάπτυξης του 
προγράμματος είναι 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Κρατικά Πανεπιστήμια/ ΤΕΙ 64% 216 

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί 9% 31 

Ιδρύματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 27% 91 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.27: Καταλληλότερος φορέας ανάπτυξης του προγράμματος 

Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων τα κρατικά πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ 

θεωρούνται οι καταλληλότεροι φορείς ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των ερωτηθέντων στην 

εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία των παραπάνω φορέων στην ανάπτυξη 

και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ακόμα και σε καινοτόμους τομείς 

εκπαίδευσης, όπως η ηλεκτρονική. Σημαντικό είναι επίσης και το ποσοστό των 

ερωτηθέντων (29%) που απάντησαν ότι ιδρύματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τα 

οποία θα λειτουργούν αποκλειστικά με προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης   

μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά το εξεταζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιτρέπουν στους φορείς που ενδιαφέρονται, να αναπτύξουν 

ανάλογα προγράμματα να προσδιορίσουν και να επιλέξουν τον ή τους 

καταλληλότερους διανομείς ηλεκτρονικής μάθησης. 

 

9%

27%

64%

Κρατικά Πανεπιστήμια/ ΤΕΙ Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί
Ιδρύματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
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Γράφημα 5.24 Καταλληλότερος φορέας ανάπτυξης του προγράμματος 

Ερώτηση 18. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ύπαρξη πιστοποίησης του 

αντίστοιχου προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τους 

παρακάτω φορείς; 

Η επόμενη σειρά ερωτήσεων (18α έως γ) αναφέρεται στη σημαντικότητα της 

πιστοποίησης των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το θέμα το οποίο 

προκύπτει είναι ο φορέας ή οι φορείς που θεωρούνται καταλληλότεροι για να 

πιστοποιούν τα αντίστοιχα προγράμματα. Η έρευνα αυτή επέλεξε τα Πανεπιστήμια, 

τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα στο σύνολο του ως 

τους τρεις υποψήφιους φορείς πιστοποίησης, επιδιώκοντας την εξέταση του βαθμού 

σημαντικότητας του καθενός στην παραπάνω διαδικασία.  

Ερώτηση 18α. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ύπαρξη πιστοποίησης του 

αντίστοιχου προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τα 

Πανεπιστήμια;     

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, (91%) η πιστοποίηση από τα 

Πανεπιστήμια κρίνεται εξαιρετικά σημαντική. Το 8% των ερωτηθέντων (27 άτομα) 

θεωρούν την πιστοποίηση από τον εξεταζόμενο φορέα λίγο σημαντική ενώ μόνο 3 

άτομα (1% των ερωτηθέντων) καθόλου σημαντική. 

 

 

Η πιστοποίηση από τα Πανεπιστήμια 
είναι σημαντική 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ 91% 308 

Λίγο 8% 27 

Καθόλου 1% 3 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας  5.28: Επίπεδο σημαντικότητας της πιστοποίησης του προγράμματος από 

Πανεπιστήμια   
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91%

8% 1%

Γράφημα 5.25 Επίπεδο σημαντικότητας της πιστοποίησης του προγράμματος από 
Πανεπιστήμια 

Ερώτηση 18β. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ύπαρξη πιστοποίησης του 

αντίστοιχου προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα; 

Τα αντίστοιχα ποσοστά των ερωτηθέντων στην περίπτωση της πιστοποίησης από τα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε σχέση με τα Πανεπιστήμια εμφανίζονται 

διαφοροποιημένα. Το 66% των ερωτηθέντων (223 άτομα) δηλώνει ότι η πιστοποίηση 

από τον εξεταζόμενο φορέα κρίνεται πολύ σημαντική, το 30% (101 άτομα) λίγο 

σημαντική, ενώ το 4% των ερωτηθέντων (14 άτομα) καθόλου σημαντική.  

 

 

Η πιστοποίηση από τα ΤΕΙ είναι 
σημαντική 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ 66% 223 

Λίγο 30% 101 

Καθόλου 4% 14 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.29 Επίπεδο σημαντικότητας της πιστοποίησης του προγράμματος από 
τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα   
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66%

30%

4%

Πολύ Λίγο Καθόλου 
 

Γράφημα 5.26 Επίπεδο σημαντικότητας της πιστοποίησης του προγράμματος από 
τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα   

Ερώτηση 18γ. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ύπαρξη πιστοποίησης του 

αντίστοιχου προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τους φορείς 

του ιδιωτικού τομέα;     

Οι απαντήσεις στην συγκεκριμένη ερώτηση φανερώνουν διασπορά απόψεων. Για το 

46% των ερωτηθέντων (155 άτομα) η δυνατότητα πιστοποίησης ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ σημαντική ενώ για το 

41% (139 άτομα) λίγο σημαντική. Τέλος το 13% των ερωτηθέντων (44 άτομα) θεωρεί 

ότι η πιστοποίηση από ιδιωτικούς φορείς δεν είναι καθοριστική για την απόφαση 

υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

 

 

Η πιστοποίηση από τους ιδιωτικούς φορείς 
είναι σημαντική   

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ  46% 155 

Λίγο 41% 139 

Καθόλου  13% 44 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας5.30 Επίπεδο σημαντικότητας της πιστοποίησης του προγράμματος από 
τους ιδιωτικούς φορείς    

 



 

Κεφάλαιο 5ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς Στόχου 

260 

46%

41%

13%

Πολύ Λίγο Καθόλου 
 

Γράφημα 5.27: Επίπεδο σημαντικότητας της πιστοποίησης του προγράμματος από 
τους ιδιωτικούς φορείς    

Η πιστοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί βασικό παράγοντα για 

την επιλογή υιοθέτησης του. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης η δυνα0τότητα πιστοποίησης της καθώς και οι επιλεγόμενοι φορείς που 

είναι υπεύθυνοι για αυτήν αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας 

της. Η συγκεκριμένη έρευνα απέδειξε το υψηλό επίπεδο σημαντικότητας της 

πιστοποίησης από τους φορείς του δημόσιου τομέα, επισημαίνοντας στα 

ενδιαφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα την αναγκαιότητα ύπαρξης της. 

Ερώτηση 19. Πόσο θεωρείτε ότι το μικτό σύστημα εκπαίδευσης (blended 

learning), το οποίο  ορίζεται ως η μέθοδος εκπαίδευσης εξ αποστάσεως η 

οποία συνδυάζει διάφορες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των 

παραδοσιακών τάξεων, της ζωντανής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της 

εκπαίδευσης σε εξατομικευμένο ρυθμό, αποτελεί ιδανικότερη μορφή 

εκπαίδευσης σε σύγκριση με την αμιγή  ηλεκτρονική εκπαίδευση;  

Η άποψη των ερωτηθέντων αναφορικά με τη σύγκριση της αμιγούς ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και του μικτού συστήματος εκπαίδευσης επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί 

από τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή. Το 63% των ερωτηθέντων (213 άτομα) 

θεωρεί ότι το μικτό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί πολύ καλύτερη μορφή 

εκπαίδευσης ενώ το 34% (115 άτομα) λίγο καλύτερη. Μόλις το 3% των ερωτηθέντων 

(10 άτομα), πιστεύει ότι η αμιγής ηλεκτρονική εκπαίδευση αποτελεί καλύτερη 

εκπαιδευτική μέθοδο.  
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Το μικτό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί 
ιδανικότερη μορφή εκπαίδευσης Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Πολύ 63% 213 

Λίγο 34% 115 

Καθόλου 3% 10 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας  5.3 Σύγκριση αμιγούς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με το μικτό σύστημα 
εκπαίδευσης    

Οι ερωτηθέντες στην ερώτηση αυτή ανέδειξαν την άποψη τους ότι η ύπαρξη ενός 

ορισμένου βαθμού προσωπικής επαφής μεταξύ των συμμετεχόντων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει θετικά στην επιτυχή ανάπτυξη και τη λειτουργία 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η αποσαφήνιση της άποψης αυτής 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς υποδεικνύει 

την προτίμηση των δυνητικών εκπαιδευόμενων αναφορικά με τη μορφή της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επηρεάζοντας ποικίλους τομείς της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (παροχή διαλέξεων, παρουσίαση εργασιών, διεξαγωγή εξετάσεων).          

 

63%

34%

3%

Πολύ Λίγο Καθόλου 
 

Γράφημα 5.28: Σύγκριση αμιγούς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με το μικτό σύστημα 
εκπαίδευσης 

Ερώτηση 20. Ποια πηγή ενημέρωσης θα χρησιμοποιούσατε για την 

αναζήτηση και ενημέρωση αντίστοιχων προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης; 

Η παραπάνω ερώτηση επιχειρεί να αναδείξει τις βασικότερες πηγές ενημέρωσης που 

θα χρησιμοποιούσαν οι δυνητικοί εκπαιδευόμενοι στην προσπάθεια τους να 
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αναζητήσουν και να ενημερωθούν για προσφερόμενα προγράμματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Το 44% των ερωτηθέντων (149 άτομα) θεωρεί ότι η αναγκαία 

πληροφόρηση παρέχεται αποτελεσματικότερα από τις ιστοσελίδες εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων ενώ, το 31% των ερωτηθέντων (105 άτομα) από τις μηχανές αναζήτησης 

και τις βάσεις δεδομένων. Η δυνατότητα ενημέρωσης από άλλα άτομα που 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία καλύπτει το 10% των ερωτηθέντων (34 

άτομα). Για το 6% των ερωτηθέντων (20 άτομα) η συμμετοχή σε internet news 

groups και mailing lists αποτελεί ικανοποιητική πηγή ενημέρωσης. Σε μικρότερα 

ποσοστά κυμαίνονται η χρήση της παραδοσιακής διαφήμισης/δημοσιότητας/δελτίων 

τύπου (5% των ερωτηθέντων/17 άτομα) καθώς και της ηλεκτρονικής διαφήμισης (45 

των ερωτηθέντων/13 άτομα).  

 

Ποια πηγή ενημέρωσης θα χρησιμοποιούσατε 
για την ενημέρωσης σας Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Τις μηχανές αναζήτησης και βάσεις δεδομένων 31% 105 

Τις  ιστοσελίδες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 44% 149 

Την παραδοσιακή διαφήμιση/ Διαφημιστικά 
φυλλάδια/ Δημοσιότητα  / Δελτία τύπου 

5% 17 

Άλλους 
εκπαιδευόμενους/εκπαιδευτές/συμμετέχοντες 
στην εκπαιδευτική διαδικασία 

10% 34 

Την ηλεκτρονική διαφήμιση 4% 13 

Τα internet news groups και mailing 
lists/Ιογενές (viral) μάρκετινγκ 6% 20 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.32: Δυνητικές πηγές ενημέρωσης   

Ένα βασικό τμήμα της επιτυχούς ανάπτυξης και λειτουργίας ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελεί η γνωστοποίηση και διάχυση του στους 

ενδιαφερόμενους φορείς και τους δυνητικούς εκπαιδευόμενους. Η αποτελεσματική 

ανάπτυξη του περιεχομένου καθώς και των λειτουργών και διαδικασιών του 

εξεταζόμενου προγράμματος θα πρέπει πάντοτε να συνδέεται με μια αποδοτική 

προσπάθεια προώθησης του. Η συγκεκριμένη έρευνα επιδιώκει να προσδιορίσει τις 

πηγές πληροφόρησης, οι οποίες θεωρούνται καταλληλότερες για τη διάχυση και 

προώθηση του εξεταζόμενου προγράμματος.  
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επέλεξε τις ιστοσελίδες των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως τη βασικότερη πηγή πληροφόρησης, αναδεικνύοντας 

έτσι την ανάγκη ανάπτυξης λειτουργικών και εύκολα πλοηγίσιμων δικτυακών τόπων. 

Απαιτείται επίσης η ενσωμάτωση των ανεπτυγμένων προγραμμάτων σε ποικίλες 

βάσεις δεδομένων και μηχανών αναζήτησης καθώς αποδεικνύεται η σημαντικότητα 

της για τους δυνητικούς εκπαιδευόμενους. Η δυνατότητα ενημέρωσης από τους 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάζεται ανεπαρκής, γεγονός 

που αποδεικνύει ότι οι ερωτηθέντες δεν εμπιστεύονται ή δε γνωρίζουν άτομα που 

συμμετέχουν σε αυτήν. Τέλος η συγκέντρωση μικρών ποσοστών στις υπόλοιπες 

εξεταζόμενες πηγές πληροφόρησης (ηλεκτρονική διαφήμιση, παραδοσιακή 

διαφήμιση και ιογενές μάρκετινγκ) προσδιορίζει το χαμηλό επίπεδο σημαντικότητας 

τους στην περίπτωση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

 

31%

44%

5%
10%

4% 6%

Τις μηχανές αναζήτησης και βάσεις δεδομένων

Τις  ιστοσελίδες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Την παραδοσιακή διαφήμιση/ Διαφημιστικά φυλλάδια/ Δημοσιότητα  / Δελτία τύπου

Άλλους εκπαιδευόμενυςι/εκπαιδευτές/συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία

Την ηλεκτρονική διαφήμιση

Τα internet news groups και mailing lists/Ιογενές (viral) μάρκετινγκ

Γράφημα 5.29 Δυνητικές πηγές ενημέρωσης 

Ερώτηση 21. Ποιο στοιχείο θεωρείτε σημαντικότερο για την ικανοποίηση 

και κάλυψη σε υψηλό επίπεδο των αναγκών των εκπαιδευομένων προς ένα 

αντίστοιχο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; 

Η ικανοποίηση των αναγκών των δυνητικών εκπαιδευόμενων αποτελεί το βασικό 

στόχο ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές, οι 

διαχειριστές και οι μάρκετινγκ μάνατζερς, οι οποίοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη και 
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λειτουργία ανάλογων προγραμμάτων αναζητούν τα σημαντικότερα στοιχεία, που 

επηρεάζουν τη συνολική ικανοποίηση των δυνητικών εκπαιδευόμενων.  

Το 31% των ερωτηθέντων (105 άτομα) απάντησε ως βασικότερο στοιχείο που 

επηρεάζει την ικανοποίηση του, την αξιοπιστία του φορέα που πιστοποιεί και 

διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η παροχή αξιόπιστου, χρήσιμου και 

ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού θεωρείται σημαντικός παράγοντας για το 30% των 

ερωτηθέντων (101 άτομα) ενώ η παροχή αξιόπιστης και άμεσης επικοινωνίας με τους 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για το 22% των ερωτηθέντων (74 άτομα). Το 8% των 

ερωτηθέντων (28 άτομα) θεωρεί βασικό στοιχείο για ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης τη δυνατότητα προσαρμογής του στις ενδεχόμενες  εξατομικευμένες 

απαιτήσεις του ενώ το 6% (20 άτομα) την ασφάλεια και αξιοπιστία που παρέχει το 

σύστημα. Τέλος, 10 άτομα (35% των ερωτηθέντων) επέλεξαν την ευκολία πλοήγησης 

στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ως ένα βασικό στοιχείο ικανοποίησης τους από ένα 

πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

 

Ποιο στοιχείο θεωρείτε σημαντικότερο για 
την ικανοποίησης των αναγκών των 
εκπαιδευόμενων 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Αξιόπιστος φορέας 
πιστοποίησης/διαχείρισης του 
προγράμματος 

31% 105 

Ασφάλεια και αξιοπιστία συστήματος 6% 20 

Παροχή αξιόπιστου, χρήσιμου, ποιοτικού 
εκπαιδευτικού υλικού 30% 101 

Ευκολία πλοήγησης στο πρόγραμμα 3% 10 

Αξιόπιστη και άμεση επικοινωνία με τους 
συμμετέχοντες του προγράμματος 
(εκπαιδευτές, διαχειριστές, 
εκπαιδευόμενοι ) 

22% 74 

Προσαρμογή σε εξατομικευμένες 
απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων 
(προσωποποίηση, σχεσιακό μάρκετινγκ) 

8% 28 

Σύνολο 100% 338 

Πίνακας 5.33 : Βασικά στοιχεία ικανοποίησης των αναγκών των εκπαιδευομένων   
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Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου επιδιώκει τον προσδιορισμό των 

σημαντικότερων στοιχείων για την επίτευξη της ικανοποίησης των ερωτηθέντων από 

το εξεταζόμενο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τρία ιδιαίτερα σημαντικά 

στοιχεία, την αξιοπιστία του φορέα ανάπτυξης και διαχείρισης, την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και την άμεση επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία αυτά απαιτούν τη σημαντική προσοχή και την 

αποτελεσματική διαχείριση τους από τους μάρκετινγκ μάνατζερς,  που αναπτύσσουν 

διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης.  

 

Το σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης των αναγκών είναι: 

31%

6%
30%

3%

22%
8%

Αξιόπιστος φορέας πιστοποίησης/διαχείρισης του προγράμματος  

Ασφάλεια και αξιοπιστία συστήματος

Παροχή αξιόπιστου, χρήσιμου, ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού

Ευκολία πλοήγησης στο πρόγραμμα

Αξιόπιστη και άμεση επικοινωνία με τους συμμετέχοντες του προγράμματος (εκπαιδευτές, διαχειριστές,
εκπαιδευόμενοι )
Προσαρμογή σε εξατομικευμένες απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων (προσωποποίηση, σχεσιακό μάρκετινγκ)

Γράφημα 5.30 Βασικά στοιχεία ικανοποίησης των αναγκών των εκπαιδευομένων 

 

Το τμήμα των  ερωτήσεων  9-21, αναφέρεται στη διερεύνηση των απόψεων των 

ερωτηθέντων για τις στρατηγικές μάρκετινγκ του εξεταζόμενου εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Οι ερωτήσεις έλαβαν υπόψη τους το σύνολο των στοιχείων του 

μείγματος μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, τόπος και προώθηση ), επιδιώκοντας τον 

αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο προσδιορισμό τους στην περίπτωση ενός 

μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα θεματικά αντικείμενα 

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ» . Τα 
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αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με καθένα από τα στοιχεία του μίγματος 

μάρκετινγκ αναλύονται στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 5.2) 

 

Εφαρμογή σύνθετης διαδικασίας
εισαγωγής φοιτητών

Ανάπτυξη Σύγχρονης ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης

Χρησιμοποίηση της Ελληνικής
Γλώσσας

Παροχής υψηλού Επιπέδου

Παροχή Πιστοποίησης

Ανάπτυξη Μικτού Συστήματος
Εκπαίδευσης

Δημιουργία Ιστοχώρου παροχής
αποτελεσματικής πληροφόρησης των
δυνητικών εκπαιδευομένων

Επιλογή κρατικών ιδρυμάτων
ως φορέας ανάπτυξης του
προγράμματος

Δυνατότητα Χρηματοδότησης
από κρατικές /κοινοτικές
πηγές

Παροχή χαμηλού επιπέδου
διδάκτρων

Προώθηση του
προγράμματος σε μηχανές
αναζήτησης και βάσεις
δεδομένων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη
λειτουργικού δικτυακού τόπου

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ

 

Σχήμα 5.1 Στοιχεία μείγματος σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

5.6 Εφαρμογή μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων:  Παραγοντική 
Ανάλυση Αντιστοιχιών (ΠΑΑ) και Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση 
(ΑΙΤ)  

Η περιγραφική στατιστική, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του 

ερωτηματολογίου της έρευνας, συνέβαλε στην διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας 

αναφορικά με τις απόψεις και τις στάσεις των ερωτηθέντων – δυνητικών 

εκπαιδευόμενων γύρω από την έννοια, τις λειτουργίες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και το μείγμα μάρκετινγκ εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η επίτευξη των 

στόχων της έρευνας όμως, απαιτεί την εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης δεδομένων 

(ΠΑΑ & ΑΙΤ), οι οποίες θα συμβάλουν στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων 

για τη συγκεκριμενοποίηση εκείνων των ιδιοτήτων που συμβάλουν περισσότερο στη 
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διαφοροποίηση των ερωτηθέντων και οδηγούν στη δημιουργία συγκεκριμένων 

ομάδεων ερωτηθέντων.  

Οι μέθοδοι της Παραγοντικής Ανάλυσης Δεδομένων και της Ανιούσας Ιεραρχικής 

Ταξινόμησης εφαρμόστηκαν σε συγκεκριμένους Πίνακες Συμπτώσεων Απολύτων 

Συχνοτήτων (Πίνακες Burt) με τη χρήση του λογισμικού CHIC (Correspondence & 

Hierarchical Cluster) Analysis (Μάρκος, 2006). Βασική επιδίωξη ήταν η σύνδεση 

συγκεκριμένων ποιοτικών μεταβλητών, οι οποίες επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις 

ανάγκες και απαιτήσεις της έρευνας. Δημιουργήθηκαν συνολικά τρείς πίνακες 

συμπτώσεων, η ανάλυση των οποίων ακολουθεί παρακάτω. 

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών  

Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών εφαρμόστηκε σε τρείς πίνακες, συμπτώσεων, 

καθένας από τους οποίους αναφέρεται σε συσχετισμούς μεταξύ δημογραφικών 

χαρακτηριστικών και απόψεων των ερωτηθέντων ή μεταξύ συγκεκριμένων 

στρατηγικών του μείγματος μάρκετινγκ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα 

επίπεδα του πρώτου και δεύτερου παραγοντικού άξονα καθώς και του πρώτου 

παραγοντικού επιπέδου των αξόνων.  Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των δεικτών σημαντικότητας της συμβολή COR και 

της συνεισφοράς CTR.  Οι υψηλές τιμές του COR φανερώνουν τα σημεία  που 

επιδέχονται ερμηνεία στον άξονα ενώ οι υψηλές τιμές του CTR τα σημεία που 

συμβάλλουν στη δημιουργία της συγκεκριμένης θέσης του άξονα.  Το παράρτημα Β  

περιλαμβάνει τους πίνακες συμπτώσεων στους οποίους εφαρμόστηκε η μέθοδος της 

ΠΑΑ καθώς και τους  πίνακες αποτελεσμάτων της εφαρμογής. 

Η ενσωμάτωση της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης, η οποία εφαρμόζεται 

συμπληρωματικά με την ΠΑΑ, επιτρέπει την ενίσχυση της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων (Μάρκος, Μενεξές & Παπαδημητρίου, 2008). Ως αποτέλεσμα, η ΑΙΤ 

εφαρμόστηκε στους τρείς πίνακες συμπτώσεων, επιδιώκοντας  την ταξινόμηση των 

αντικειμένων σε ομάδες που αποτελούν διαμελισμούς του αρχικού συνόλου των 

αντικειμένων. Ο βασικός στόχος της εφαρμογής της μεθόδου είναι η καταγραφή των 

ομάδων και ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν σημαντικότερα την 

κάθε νέα κλάση αντικειμένων καθώς και αυτών που συμβάλλουν περισσότερο στη 

διάσπαση κάθε ομάδας – κλάσης σε υποομάδες (Παπαδημητρίου, 2008). Πρόκειται 

για τη διαδικασία που πρότεινε ο Benze cri το 1980 (Benzecri, 1980) με τον 

αλγόριθμο Aide CAH VACOR, η οποία συνδέει την Παραγοντική Ανάλυση 

αντιστοιχιών με την Αυτόματη Ιεραρχική Ταξινόμηση.   
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Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της μεθόδου σε καθέναν από 

τους πίνακες συμπτώσεων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής στοιχεία:   

 Ο πίνακας της περιγραφής των κόμβων της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης  

 Ο πίνακας της συμβολής των ιδιοτήτων – μεταβλητών στον χαρακτηρισμό 

των κόμβων, ο οποίος προσδιορίζει τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν 

σημαντικότερα την κάθε κλάση 

 Ο πίνακας της συμβολής των ιδιοτήτων – μεταβλητών στη διάσπαση των 

κόμβων, ο οποίος προσδιορίζει τις ιδιότητες που συμβάλλουν σημαντικότερα 

στην διάσπαση του κάθε κόμβου στις υποομάδες από την σύνθεση των 

οποίων προήλθε    

 Το δενδρόγραμμα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης, η ερμηνεία του 

οποίου επιτρέπει τη σχεδίαση των χωρίων στο παραγοντικό επίπεδο 1Χ2 των 

εξεταζόμενων πινάκων συμπτώσεων           

Πίνακας Α: Συσχέτιση: Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων & 
Απόψεις και στάσεις τους για την έννοια της ηλεκτρονική 
εκπαίδευση  

Ο πρώτος πίνακας συμπτώσεων, στον οποίο εφαρμόστηκε η ΠΑΑ ονομάστηκε 

πίνακας Α(13x14) και αναπτύχθηκε με σκοπό τη συσχέτιση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων της έρευνας με τη στάση τους απέναντι στην 

έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Οι γραμμές του πίνακα Α (Παράρτημα Β) 

αναφέρονται σε ιδιότητες που ορίζονται από τις ακόλουθες μεταβλητές:   

 Ιδιότητα Οα «Ηλικία» 

 Ιδιότητα Οβ «Οικογενειακή κατάσταση»  

 Ιδιότητα Ογ «Εκπαιδευτικό επίπεδο»  

 Ιδιότητα Οδ «Εργασιακή κατάσταση» 

 Ιδιότητα Οε «Εισοδηματικό κλιμάκιο»  

 Ιδιότητα Οστ «Τόπος μόνιμης κατοικίας»                 

Οι στήλες του πίνακα Α αναφέρονται σε ιδιότητες που ορίζονται από τις ακόλουθες 

μεταβλητές :  



 

Κεφάλαιο 5ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς Στόχου 

269 

 Ιδιότητα 1 «Επίπεδο γνώσης της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης»   

 Ιδιότητα 2 «Σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» 

 Ιδιότητα 3 «Κυριότερο πλεονέκτημα  υιοθέτησης ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» 

 Ιδιότητα 4 «Σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας  ενός  προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» 

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας ερμηνεύει το 62,1% (σχήμα 5.2) της ολικής 

αδράνειας (πληροφορίας) του συγκεκριμένου πίνακα (Παράρτημα Β) και εμφανίζει 

όλες τις μεταβλητές με COR μεγαλύτερο ή ίσο του 0,2. Η σημαντικότερη και 

επικρατέστερη αντιπαράθεση μεταξύ των ιδιοτήτων είναι αυτή που διαχωρίζει τους 

ερωτηθέντες ηλικίας κάτω των 20 ετών με αυτούς άνω των 20 ετών. Επιπλέον, οι 

ιδιότητες που φαίνεται να συντελούν περισσότερο στη δημιουργία του πρώτου 

παραγοντικού άξονα, συμβάλουν και στην δημιουργία δύο ομάδων. Η πρώτη ομάδα 

που τοποθετείται αριστερά του κέντρου μάζας διαχωρίζει τους ερωτηθέντες που 

έχουν στην πλειοψηφία τους τα εξής δημογραφικά χαρακτηριστικά: 

 Έχουν ηλικία κάτω των 20 ετών  

 Είναι εν ενεργεία φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου 

 Είναι άνεργοι 

 Διαθέτουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 10,000 € ετησίως  

 Έχουν ως μόνιμο τόπο κατοικίας πρωτεύουσα νομού  

Οι ερωτηθέντες με τα χαρακτηριστικά αυτά ταυτόχρονα απαντούν ότι έχουν μερική 

γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, θεωρούν ότι ο σημαντικότερος 

λόγος παρακολούθησης ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι η 

υιοθέτηση μιας καινοτομικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, επιλέγουν ως κυριότερο 

πλεονέκτημα της την παροχή ελεύθερης και εξατομικευμένης μάθησης και τέλος 

δηλώνουν δύο σημαντικούς περιοριστικούς παράγοντες της, την αναγκαιότητα 

ύπαρξης ή απόκτησης ικανοτήτων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και 

την ανάγκη αγοράς, χρήσης και συντήρησης απαραίτητου εξοπλισμού (hardware, 

software, σύνδεση στο Internet).  
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Η δεύτερη ομάδα που δημιουργείται στα δεξιά του κέντρου μάζας από τις 

σημαντικότερες ιδιότητες του πρώτου παραγοντικού άξονα αποτελείται από  

ερωτηθέντες με ηλικία άνω των 20 ετών, οι όποιοι είναι κάτοχοι προπτυχιακού 

τίτλου σπουδών και εργαζόμενοι, έχουν εισόδημα άνω των 15,000 € ετησίως και 

διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.  Οι ερωτηθέντες της ομάδας 

αυτής δηλώνουν ότι έχουν επαρκή γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης,  

θεωρούν ότι η έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων εργασιακών τους υποχρεώσεων 

αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την υιοθέτηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και τέλος απαντούν ότι η έλλειψη προσωπικής επαφής και 

αλληλεπίδρασης με τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, που 

αναγκαστικά διέπει την ηλεκτρονική μάθηση, τους επηρεάζει αρνητικά στην 

απόφαση υιοθέτηση της.          

 

 

Σχήμα 5.2 1ος Παραγοντικός Άξονας για την μελέτη των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων ως προς τις απόψεις για την έννοια της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 
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Ο περιορισμός που τέθηκε για τη δημιουργία του πρώτου παραγοντικού άξονα 

{Δείκτης Σημαντικότητας COR ≥0,2} απέκλεισε τις παρακάτω μεταβλητές:           

 Ιδιότητα: Οικογενειακή κατάσταση, Μεταβλητή Οβ-2 «Έγγαμος» 

 Ιδιότητα: Εισοδηματικό κλιμάκιο, Μεταβλητή Οε-2 «Εισόδημα 10,000-

15,000€ ετησίως» 

 Ιδιότητα: Τόπος μόνιμης κατοικίας, Μεταβλητή Οστ-3 «Μικρότερη πόλη-

χωριό » 

 Ιδιότητα: Σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης,  

Μεταβλητή 2-4 «Αδυναμία μετακίνησης  

 Ιδιότητα: Κυριότερο πλεονέκτημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, Μεταβλητή 3-1 

«Ευελιξία στον ρυθμό και τον τόπο εκπαίδευσης» 

  Ιδιότητα: Κυριότερο πλεονέκτημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, Μεταβλητή 3-

2 «Δυνατότητα συνέχισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων» 

 Ιδιότητα: Κυριότερο πλεονέκτημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, Μεταβλητή 3-3 

«Εξοικονόμηση κόστους μετακίνησης και εκπαίδευσης»  

   Ιδιότητα: Σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, Μεταβλητή 4-4 «Ανάγκη προσωπικής οργάνωση χρόνου, 

μελέτης, υπευθυνότητας και αυτοπειθαρχίας»   

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει το 12,7% της ολικής 

πληροφορίας (σχήμα 5.3) διαπιστώνεται ότι η επικρατέστερη αντιπαράθεση 

προέρχεται από το διαφορετικό οικογενειακό επίπεδο των ερωτηθέντων.  

Συγκεκριμένα, αριστερά του κέντρου μάζας τοποθετούνται οι ερωτηθέντες που έχουν 

παιδί και δηλώνουν ως σημαντικότερο λόγο υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης την έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Δεξιά του κέντρου μάζας τοποθετούνται οι ερωτηθέντες που είναι άγαμοι με ηλικία 

έως 30 ετών και θεωρούν  την ευελιξία στο ρυθμό και τον τόπο μάθησης που παρέχει 

η ηλεκτρονική εκπαίδευση το κυριότερο πλεονέκτημα της. 
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Σχήμα 5.3: 2ος Παραγοντικός Άξονας για την συσχέτιση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων με τις απόψεις για την έννοια της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης 

Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο (1,2) (σχήμα 5.4) της παραγοντική ανάλυσης επί του 

πίνακα συμπτώσεων Α που δημιουργούν οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες, παρέχει 

μια συνολική εικόνα των αντιπαραθέσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία 

τριών διακεκριμένων ομάδων : 

 Η πρώτη ομάδα (Α) αφορά στους ερωτηθέντες, οι οποίοι έχουν ηλικία < 20 

ετών, είναι άγαμοι, φοιτητές προπτυχιακών τμημάτων σπουδών, άνεργοι, 

έχουν εισόδημα < 15,000 και κατοικούν σε μεγάλες πόλεις/πρωτεύουσες 

νομών. Οι ερωτηθέντες με τα συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν την έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Επίσης, θεωρούν ότι η έλλειψη χρηματικών πόρων αποτελεί το 

σημαντικότερο λόγο υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

επιλέγοντας την ανάγκη αγοράς χρήσης και συντήρησης εξοπλισμού ως το 

κυριότερο μειονέκτημα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.            

 Η δεύτερη ομάδα (Β) περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες, οι οποίοι έχουν ηλικία 

20-30 ετών, είναι φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος, εργαζόμενοι, 
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κάτοικοι Αθηνών/Θεσσαλονίκης και  κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

Η ομάδα αυτή θεωρεί ως σημαντικότερο λόγο υιοθέτησης της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης την έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων επαγγελματικών 

υποχρεώσεων και επιλέγει την ευελιξία στο ρυθμό και τον τόπο εκπαίδευσης 

ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρέχουν τα προγράμματα  

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.    

 Η τρίτη ομάδα (Γ) αναφέρεται  στους ερωτηθέντες με ηλικία > 30 ετών, οι 

οποίοι έχουν παιδί, εισόδημα > 15,000 και κατοικούν σε μικρότερες 

πόλεις/χωριά. Οι ερωτηθέντες  με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οποίοι 

δηλώνουν ότι η έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων οικογενειακών 

υποχρεώσεων αποτελεί τη βασικότερη αιτία υιοθέτησης προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  ενώ παράλληλα, απαντούν ότι κατέχουν επαρκή 

γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.                       

 

Σχήμα 5.4: 1ο Παραγοντικό Επίπεδο για τη συσχέτιση των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων με τις απόψεις για την έννοια της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. 

Η ΑΙΤ εφαρμόστηκε στις 18 στήλες ως προς τις 16 γραμμές του πίνακα συμπτώσεων 

Α (13Χ14). Η περιγραφή των κόμβων παρουσιάζεται στον πίνακα 1 (Παράρτημα Γ) 
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και το δενδρόγραμμα της ΑΙΤ παρουσιάζεται στο σχήμα 5.5. Τα αποτελέσματα της 

μεθόδου Vacor για την ερμηνεία του δενδρογράμματος παρουσιάζονται στους 

πίνακες 3 και 4 (Παράρτημα Γ)  

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της ΑΙΤ των Α ως προς τις Β που παρουσιάζονται 

στους πίνακες 3 και 4 (Παράρτημα Γ) καθώς και στο σχήμα 4.11, συμπεραίνουμε ότι:  

 Ο αρχικός κόμβος 0(35) (κορυφή του δενδρογράμματος) διασπάται στους 

κόμβους Α(34) και Β(33). Ο κόμβος Α (34) δημιουργείται από τους 

ερωτηθέντες με ηλικία >20 ετών, τους έγγαμους, με παιδί, φοιτητές 

μεταπτυχιακού, κατόχους πτυχίου, κατόχους μεταπτυχιακού, εργαζομένους, 

με εισόδημα > 15,000 ευρώ, κατοίκους Αθηνών- Θεσσαλονίκης, κατοίκους 

μικρών χωριών. Η κλάση Β(33) δημιουργείται από ερωτηθέντες με ηλικία 

<20 ετών, άγαμους, φοιτητές προπτυχιακών τμημάτων, άνεργους, 

εργαζόμενους με εισόδημα έως 15,000 ευρώ και τόπο κατοικίας πρωτεύουσες 

νομών.  

o Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της Β(33) έναντι 

της Α(34) ως προς την ιδιότητα (2-3) «σημαντικότερος λόγος 

υιοθέτησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η έλλειψη χρηματικών 

πόρων», καθώς και την υστέρηση της ως προς τις ιδιότητες (1-3) 

«επαρκής γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» και (2-

2) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης,  

η έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων εργασιακών υποχρεώσεων».   

o Ο κόμβος Β(33) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την παρουσία της 

ιδιότητας (2-3)  «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, η έλλειψη χρηματικών πόρων» και την απουσία των 

ιδιοτήτων (1-3) «επαρκής γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης» και (2-2) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης,  η έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων 

εργασιακών υποχρεώσεων».  

o Η απουσία της ιδιότητας (2-3) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η έλλειψη χρηματικών πόρων» και η 

παρουσία των ιδιοτήτων (1-3) «επαρκής γνώση της έννοιας της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» και (2-2) «σημαντικότερος λόγος 

υιοθέτησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης,  η έλλειψη χρόνου λόγω 
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αυξημένων εργασιακών υποχρεώσεων» χαρακτηρίζουν 

σημαντικότερα τον κόμβο  Α(34). 

 Η κλάση Β(33) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις κλάσεις Β1(27) και 

Β2(21). Η κλάση Β2(27) περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες με ηλικία <20 ετών, 

φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου, άνεργους, εργαζόμενους με εισόδημα 

<10,000 και κατοίκους μεγάλων πόλεων εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 

ενώ η κλάση Β2(21) δημιουργείται από τα άτομα που δεν είναι παντρεμένοι 

και έχουν εισόδημα μεταξύ 10,000- 15,000 ευρώ.  

o Η διάσπαση του κόμβου οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της Β1(27) 

έναντι της Β2(21) ως προς την ιδιότητα (2-3) «σημαντικότερος λόγος 

υιοθέτησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης η έλλειψη χρηματικών πόρων», 

καθώς και στην υστέρηση της ως προς την ιδιότητα (1-3) «επαρκής 

γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης». 

o Η κλάση Β1(27) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την παρουσία της 

ιδιότητας (2-3) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, η έλλειψη χρηματικών πόρων», καθώς και από την 

απουσία των ιδιοτήτων (1-3) «επαρκής γνώση της έννοιας της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» και (2-2) «σημαντικότερος λόγος 

υιοθέτησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η έλλειψη χρόνου λόγω 

αυξημένων εργασιακών υποχρεώσεων».  

o Η παρουσία των ιδιοτήτων (3-1) «κυριότερο πλεονέκτημα της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η ευελιξία στο ρυθμό και τον τόπο 

εκπαίδευσης» και (2-1) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων 

οικογενειακών υποχρεώσεων» χαρακτηρίζει σημαντικότερα την 

κλάση  Β2(21). 

 Ο κόμβος Α(34) δημιουργείται από την ένωση των κλάσεων Α1(31) και 

Α2(32). Η κλάση Α1(31) περιλαμβάνει άτομα με τις εξής ιδιότητες : ηλικία 20-

30 ετών, έγγαμοι, φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών, εργαζόμενοι και κάτοικοι Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Η κλάση 

Α2(32) δημιουργείται από τους ερωτηθέντες με ηλικία >30 ετών, με παιδί, 

κατόχους προπτυχιακού τίτλου σπουδών, εργαζομένους με εισόδημα >15,000 

ευρώ και κατοίκους  μικρών πόλεων – χωριών. 
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o Η διάσπαση του Α(34) στις κλάσεις Α2(32) και  Α1(31) οφείλεται 

κυρίως στην υστέρηση της Α2(32) έναντι της Α1(31) ως προς την 

ιδιότητα (2-2) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων 

εργασιακών υποχρεώσεων» και ως προς την ιδιότητα (2-5) 

«υιοθέτηση καινοτομικής εκπαιδευτικής εμπειρίας», καθώς και 

στην υπεροχή της στις ιδιότητες (3-1) «σημαντικότερος λόγος 

υιοθέτησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ευελιξία στο ρυθμό και 

τον τόπο εκπαίδευσης», (4-3) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ανάγκη αγοράς και συντήρησης 

απαραίτητου εξοπλισμού» και (2-4) «σημαντικότερος λόγος 

υιοθέτησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αδυναμία μετακίνησης 

από τον τόπο διαμονής/εργασίας».  

o Η κλάση Α2(32) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την απουσία 

των ιδιοτήτων (1-3) «επαρκής γνώση της έννοιας της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» και (2-5) «υιοθέτηση καινοτομικής 

εκπαιδευτικής εμπειρίας», καθώς και την παρουσία της (2-3) 

«σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης η 

έλλειψη χρηματικών πόρων».  

o Η κλάση Α1(31) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την παρουσία 

(2-1) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, η έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων οικογενειακών 

υποχρεώσεων» και (1-3) «επαρκής γνώση της έννοιας της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης», καθώς και την απουσία της (2-3) 

«σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης η 

έλλειψη χρηματικών πόρων»και της (4-3) «σημαντικότερος 

περιοριστικός παράγοντας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η 

ανάγκη αγοράς και συντήρησης του απαραίτητου εξοπλισμού»   

 Η κλάση Α2(32) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις κλάσεις Α2.1(30) και 

Α2.2(29). Η κλάση Α2.1(30)  περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες με ηλικία 20-30 

ετών, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εργαζόμενους και κατοίκους 

Αθηνών/Θεσσαλονίκης. Η κλάση Α2.2(29) περιλαμβάνει τους έγγαμους, 

φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.  

o Η διάσπαση του κόμβου Α2(32)  στις κλάσεις Α2.1(30)  και 

Α2.2(29) οφείλεται κυρίως στην υστέρηση της  Α2.1(30)  έναντι 
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της  Α2.2(29) ως προς την ιδιότητα (2.1) «σημαντικότερος λόγος 

υιοθέτησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η έλλειψη χρόνου 

λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων» και την υπεροχή 

της ως προς την ιδιότητα (2.5) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα απόκτησης 

καινοτομικής εκπαιδευτικής εμπειρίας» 

o Η κλάση Α2.1(30) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την 

απουσία της ιδιότητας (2.3) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η έλλειψη χρηματικών πόρων» και 

από την παρουσία της ιδιότητας (2.2) «σημαντικότερος λόγος 

υιοθέτησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης η έλλειψη χρόνου λόγω 

αυξημένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων».       

o Η κλάση Α2.2(29)  χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την 

απουσία της ιδιότητας (2.5) «σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα απόκτησης 

καινοτομικής εκπαιδευτικής εμπειρίας» και την παρουσία της 

ιδιότητας (1.3) «επαρκής γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης».   
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Σχήμα 5.5 Δενδρόγραμμα της ΑΙΤ του πίνακα συμπτώσεων Α «Συσχέτιση: 
Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων & Απόψεις και στάσεις τους για την έννοια της 

ηλεκτρονική εκπαίδευση» 

 

Η εφαρμογή των μεθόδων της ΠΑΑ και ΑΙΤ στο συγκεκριμένο πίνακα συνέβαλε 

σημαντικά στη διερεύνηση των αντιλήψεων των ερωτηθέντων γύρω από την έννοια, 

τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις εφαρμογές  της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης σε σχέση με συγκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. 

Αναφορικά με τη σχέση των ερωτηθέντων απέναντι στην έννοια της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι το επίπεδο ηλικίας και  εκπαίδευσης την επηρεάζουν 

σε υψηλό βαθμό. Η συγκεκριμένη πληροφορία θεωρείται σημαντική καθώς 

προσδιορίζει τους τρόπους και τις μεθόδους  γνωστοποίησης,  διάχυσης και 

προώθησης δυνητικών προσπαθειών ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς φορείς . 

Οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη σημαντικότερη αιτία υιοθέτησης 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η οποία αξιολογείται στο συγκεκριμένο 

πίνακα εμφανίζει σημαντικά αποτελέσματα, συνδυάζοντας την κυρίως με την 

οικογενειακή και  εργασιακή κατάσταση των ερωτηθέντων. Η δημιουργία των 

ομάδων φανερώνει ότι ανάλογα με τον  κύκλο ζωής του ερωτηθέντος 
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διαφοροποιούνται οι λόγοι υιοθέτησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  Το γεγονός 

αυτό αποδεικνύει ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης δύναται να 

στοχεύσουν ποικίλα τμήματα αγοραστικού κοινού, διαφοροποιώντας τους τρόπους 

προσέλκυσης και ικανοποίησης τους.  

Τέλος, διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των ερωτηθέντων με διαφορετική 

εργασιακή κατάσταση και ηλικιακό επίπεδο αναφορικά με τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία ερωτηθέντες, οι οποίοι εργάζονται αναφέρουν την έλλειψη προσωπικής 

επαφής ως τη σημαντική αδυναμία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ενώ οι 

ερωτηθέντες μικρότερης ηλικίας που δεν εργάζονται εμφανίζονται προβληματισμένοι 

ως πρ0ς το κόστος της τεχνολογίας που απαιτείται από τη μεριά τους για την 

υιοθέτηση της. 

Πίνακας Β: Επίδραση του ηλικιακού και εκπαιδευτικού επιπέδου 
των ερωτηθέντων στη γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης, στο επίπεδο σημαντικότητας των απαιτούμενων 
ικανοτήτων τους την παρακολούθηση ανάλογων εφαρμογών και 
στην γενικότερη ικανοποίησης τους από αυτές. 

Η ΠΑΑ εφαρμόστηκε στον πίνακα συμπτώσεων Β (7Χ17) (Παράρτημα Β)  με 

γραμμές ιδιότητες που περιγράφονται από τις μεταβλητές «Ηλικία ερωτηθέντων» 

και «Εκπαιδευτικό επίπεδο ερωτηθέντων» και στήλες που αναφέρονται σε ιδιότητες 

που ορίζονται από τις μεταβλητές, «Σχέση με την έννοια της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης», «Σημαντικότητα ικανοτήτων για την παρακολούθηση προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» και «Σημαντικότερα στοιχεία ικανοποίησης από την 

υιοθέτηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης»     

Σκοπός της εφαρμογής της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα είναι να 

αναγνωριστούν οι σημαντικότερες τάσεις και αντιπαραθέσεις και να διαπιστωθεί αν 

και σε ποιο βαθμό η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων 

επηρεάζουν την στάση τους απέναντι στον βαθμό σημαντικότητας που αποδίδουν 

στις απαραίτητες ικανότητες για την επιτυχή παρακολούθηση προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και τις αντιλήψεις τους για τα βασικά στοιχεία 

ικανοποίησης και κάλυψης στων αναγκών τους από αυτά. Επιχειρείται επίσης να 

ελεγχτεί ο συσχετισμός των παραπάνω ιδιοτήτων με τη σχέση και το επίπεδο γνώσης 

των ερωτηθέντων γενικά με την έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  



 

Κεφάλαιο 5ο – Εμπειρική έρευνα εννοιολογικού πλαισίου 
Ανάλυσης Αγοράς Στόχου 

280 

Ο περιορισμός COR ≥0,2 που τέθηκε είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τον 

πρώτο και δεύτερο παραγοντικό άξονα  των ακολούθων μεταβλητών ως μη 

στατιστικά σημαντικών:  

 Ιδιότητα:  Βαθμός σημαντικότητας ποικίλων ικανοτήτων στην 

παρακολούθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, Μεταβλητή 5β1 

«υψηλός βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας χρήσης υπολογιστή» 

 Ιδιότητα:  Βαθμός σημαντικότητας ποικίλων ικανοτήτων στην 

παρακολούθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, Μεταβλητή 5β2 

«μειωμένος βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας χρήσης υπολογιστή» 

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (σχήμα 5.6) που ερμηνεύει το 77.8% της  ολικής 

αδράνειας (πληροφορίας) (παράρτημα Β) διαπιστώνονται τα παρακάτω :  

 

Σχήμα5.6 1ος Παραγοντικός άξονας Επίδρασης του ηλικιακού και εκπαιδευτικού 
επιπέδου των ερωτηθέντων στη γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

στο επίπεδο σημαντικότητας των απαιτούμενων ικανοτήτων τους την 
παρακολούθηση ανάλογων εφαρμογών και στην γενικότερη ικανοποίησης τους από 

αυτές 
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1. Υπάρχει μια σαφής αντιπαράθεση μεταξύ των ερωτηθέντων που αγνοούν την 

έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή έχουν μερική γνώση της και 

τοποθετούνται αριστερά του κέντρου μάζας και των ερωτηθέντων που έχουν 

επαρκή γνώση της έννοιας και τοποθετούνται δεξιά του κέντρου μάζας.  

2. Όσον αφορά τις ιδιότητες που φαίνεται να συμβάλλουν περισσότερο στη 

δημιουργία του πρώτου παραγοντικού άξονα υπάρχει συγκέντρωση 

ορισμένων αριστερά του κέντρου μάζας χαρακτηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

σημαντικότερα τους ερωτηθέντες πους στην πλειοψηφία τους έχουν  τις 

ακόλουθες ιδιότητες:   

 Έχουν ηλικία <20 ετών  

 Είναι φοιτητές προπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος 

 Έχουν μερική γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

 Θεωρούν  ότι η παροχή αξιόπιστου, χρήσιμου και ποιοτικού 

εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί βασικό στοιχείο ικανοποίησης των 

αναγκών τους από ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

 Δηλώνουν ότι η ευκολία πλοήγησης στην πλατφόρμα του 

προγράμματος, καθώς και η ύπαρξη αξιόπιστης και άμεσης 

επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία 

απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών τους και την ικανοποίηση 

τους από το πρόγραμμα     

 Απαντούν ότι η ικανότητα ελέγχου της μάθησης που απαιτείται για τη 

συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι 

μερικώς σημαντική   

3. Στα δεξιά του κέντρου μάζας παρατηρείται συγκέντρωση ορισμένων 

ιδιοτήτων χαρακτηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικότερα τους 

ερωτηθέντες με τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 Έχουν ηλικία >20 ετών 

 Είναι κάτοχοι τίτλου προπτυχιακών σπουδών (είναι εν ενεργεία 

φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος, κάτοχοι τίτλου 

προπτυχιακών σπουδών ή κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών)  
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 Έχουν επαρκή γνώση για την έννοια και τις εφαρμογές της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης    

 Δηλώνουν ότι το βασικότερο στοιχείο για την ικανοποίηση των 

αναγκών τους από ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι η 

δυνατότητα να προσαρμοστεί στις εξατομικευμένες απαιτήσεις τους 

 Θεωρούν ότι η αξιοπιστία του φορέα διαχείρισης και πιστοποίησης 

του εκπαιδευτικού προγράμματος επηρεάζει σημαντικά την 

ικανοποίηση τους από αυτό   

4. Τέλος στο κεντρικό τμήμα  του πρώτου παραγοντικού άξονα 

συγκεντρώνονται οι λιγότερο σημαντικές ιδιότητες που αναφέρονται στις 

ακόλουθες ιδιότητες :  

 Αυξημένη σημαντικότητα της ικανότητας «πλοήγηση στο Διαδίκτυο» 

 Αυξημένη σημαντικότητα της ικανότητας «χρήση επικοινωνιακών 

εργαλείων» 

 Αυξημένη σημαντικότητα της ικανότητας «αυτονομία μάθησης- 

αυτοέλεγχος» 

 Μειωμένη σημαντικότητα της ικανότητας «χρήσης υπολογιστή» 

 Μειωμένη σημαντικότητα της ικανότητας «χρήσης επικοινωνιακών 

εργαλείων»          

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει μόλις το 9,9% της ολικής 

πληροφορίας υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των ερωτηθέντων που είναι φοιτητές 

μεταπτυχιακού προγράμματος και αυτών που κατέχουν τίτλο προπτυχιακών 

σπουδών. Αριστερά του κέντρου μάζας του άξονα  διαχωρίζονται οι ερωτηθέντες, 

κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών που δηλώνουν ότι η ευκολία πλοήγησης στο 

πρόγραμμα καθώς και η αξιοπιστία του φορέα διαχείρισης του αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για την ικανοποίηση τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και θεωρούν 

πολύ σημαντική την ικανότητα τους να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον 

προσωπικό υπολογιστή. Δεξιά του κέντρου μάζας οι ερωτηθέντες, φοιτητές 

μεταπτυχιακού προγράμματος απαντούν ότι η ικανότητα χρήσης του υπολογιστή 

έχει μειωμένη σημαντικότητα στην πρόθεση παρακολούθησης του προγράμματος. 
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Σχήμα 5.7 2ος Παραγοντικός άξονας Επίδρασης του ηλικιακού και εκπαιδευτικού 
επιπέδου των ερωτηθέντων στη γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

στο επίπεδο σημαντικότητας των απαιτούμενων ικανοτήτων τους την 
παρακολούθηση ανάλογων εφαρμογών και στην γενικότερη ικανοποίησης τους από 

αυτές 

Επί του πρώτου παραγοντικού επιπέδου (1,2) (σχήμα 5.8) της παραγοντικής 

ανάλυσης επί του πίνακα συμπτώσεων Β,  διακρίνεται περισσότερο η επικρατέστερη 

αντιπαράθεση μεταξύ των ερωτηθέντων που είναι φοιτητές προπτυχιακού τμήματος 

σπουδών με ηλικία <20  ετών και αυτών που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες 

εκπαιδευτικού και ηλικιακού επιπέδου (>20 ετών).  Από την παραπάνω 

διαφοροποίηση προκύπτουν δύο βασικές ομάδες:  

 Η πρώτη ομάδα Α αφορά τους ερωτηθέντες,  με ηλικία < 20 ετών, τους 

φοιτητές προπτυχιακού τμήματος σπουδών, οι οποίοι έχουν μερική 

γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, αυτούς που 

δηλώνουν ως βασικούς παράγοντες ικανοποίησης τους από το 

εξεταζόμενο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης την παροχή 

αξιόπιστου και ποιοτικού περιεχομένου και την άμεση επικοινωνία με 

τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, αυτούς 

που προσδίδουν υψηλό βαθμό σημαντικότητας στις ικανότητες 

πλοήγησης στο Διαδίκτυο και χρήση επικοινωνιακών εργαλείων 
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αναφορικά με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.                       

 Η δεύτερη ομάδα Β αναφέρεται στους ερωτηθέντες που είναι φοιτητές 

μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών, κάτοχοι προπτυχιακού και 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  με ηλικία > 20 ετών, οι οποίοι δηλώνουν 

ότι κατέχουν επαρκή γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

Οι ερωτηθέντες με τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρούν ότι η 

αξιοπιστία του φορέα που θα αναπτύξει, θα διαχειριστεί και θα 

πιστοποιήσει το εξεταζόμενο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό παράγοντα 

της συνολικής ικανοποίησης τους από αυτό ενώ δηλώνουν ότι η 

προσαρμογή σε εξατομικευμένες απαιτήσεις αποτελεί επίσης σημαντικό 

στοιχείο.  Παράλληλα, προσδίδουν μειωμένο βαθμό σημαντικότητας στις 

ικανότητες χρήσης του υπολογιστή, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και χρήση 

επικοινωνιακών εργαλείων αναφορικά με την επιτυχή παρακολούθηση 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.            

 

Σχήμα 5.8 1ο Παραγοντικό επίπεδο Επίδρασης του ηλικιακού και εκπαιδευτικού 
επιπέδου των ερωτηθέντων στη γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

στο επίπεδο σημαντικότητας των απαιτούμενων ικανοτήτων τους την 
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παρακολούθηση ανάλογων εφαρμογών και στην γενικότερη ικανοποίησης τους από 
αυτές 

Με την εφαρμογή της Ταξινόμησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) στον πίνακα 

Συμπτώσεων Β (Πίνακας 5, Παράρτημα Γ), παρατηρείται η διάσπαση του αρχικού 

κόμβου 0(13) σε δύο άλλους αρχικά Α(8)  και Β(12), οι οποίοι διαχωρίζονται σε έναν 

αριθμό ομάδων. Αναδεικνύονται με αυτό τον τρόπο έξι τελικές υποομάδες με τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους.  Από τον συνδυασμό των πινάκων 7 και 8 

(Παράρτημα Γ) και του δενδρογράμματος (σχήμα 5.9) προκύπτουν τα εξής:     

 Ο αρχικός κόμβος 0(13) (κορυφή του δενδρογράμματος) διασπάται στους 

κόμβους Α(8) και Β(12). ο κόμβος Α(8) δημιουργείται από ερωτηθέντες 

ηλικίας < 20 ετών, φοιτητές προπτυχιακών τμημάτων. Ο κόμβος Β(12) 

δημιουργείται από ερωτηθέντες ηλικίας > 20, φοιτητές μεταπτυχιακών 

τμημάτων, κατόχους πτυχίου, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  

o Η διάσπαση του κόμβου 0(13) στις κλάσεις Α(8) και Β(12) οφείλεται 

κυρίως στην υστέρηση της Α(8) έναντι της Β(12) ως προς τις ιδιότητες 

1-3 «ύπαρξη επαρκής γνώσης της έννοιας της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης» και 21-1 «ο αξιόπιστος φορέας πιστοποίησης και 

διαχείρισης του προγράμματος ως το σημαντικότερο στοιχείο 

ικανοποίησης των εκπαιδευομένων». 

o Η κλάση Α(8) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την απουσία των 

ιδιοτήτων (1-3) «ύπαρξη επαρκής γνώσης της έννοιας της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» και (21-1) «ο αξιόπιστος φορέας 

πιστοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος ως το 

σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης των εκπαιδευομένων».   

o Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν σημαντικότερα την κλάση Β(12) είναι 

η παρουσία από αυτήν των ιδιοτήτων (1-3) «ύπαρξη επαρκής γνώσης 

της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης»και (21-1) «ο αξιόπιστος 

φορέας πιστοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος ως το 

σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης των εκπαιδευομένων» . 

 Η κλάση Β(12) θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται στις κλάσεις Β1(11) και 

Β2(10). Η κλάση Β1(11) περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες με ηλικία 20-30 

ετών, κατόχους πτυχίων και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων,  ενώ η κλάση 

Β2(10) τους ερωτηθέντες με ηλικία άνω των 30 ετών, φοιτητές 

μεταπτυχιακών τμημάτων.  
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o Η διάσπαση του κόμβου Β(12) στις Β1(11) και Β2(10) οφείλεται κυρίως 

στην υστέρηση της Β1(11)  ως προς την ιδιότητα (5β-2) «μειωμένος 

βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας χρήσης υπολογιστή» και στην 

υπεροχή της  Β1(11)  στην ιδιότητα (21-1) «ο αξιόπιστος φορέας 

πιστοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος ως το 

σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης των εκπαιδευομένων». 

o Η κλάση Β1(11) χαρακτηρίζεται από την απουσία των μεταβλητών (21-

1) «επιλογή του αξιόπιστου φορέα πιστοποίησης και διαχείρισης του 

προγράμματος ως το σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης των 

εκπαιδευομένων» και (21-5) «επιλογή της αξιόπιστης και άμεσης 

επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες του προγράμματος».          

o Η κλάση Β2(10) χαρακτηρίζεται από την παρουσία της ιδιότητας (1-3) 

«επαρκή γνώση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» και την απουσία της 

ιδιότητας (5α-2) «μειωμένη σημαντικότητα της ικανότητας αυτονομία 

μάθησης – αυτοέλεγχος».       

 Η κλάση Β1(11) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις κλάσεις Β1.1(9) και 

Β1.2(7). Η κλάση Β1.1(9) περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες με ηλικία 20-30 

ετών που είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών ενώ η Β1.2(7), αυτούς 

που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

o Η διάσπαση του κόμβου οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της Β1.1(9)  

έναντι της  Β1.2(7) ως προς την ιδιότητα (21-6) «επιλογή της 

προσαρμογής σε εξατομικευμένες απαιτήσεις των εκπαιδευομένων ως 

το σημαντικότερο στοιχείο της ικανοποίησης τους», καθώς και στην 

υστέρηση της ως προς την ιδιότητα 21-4 «επιλογή της ευκολίας 

πλοήγησης στο πρόγραμμα ως το σημαντικότερο στοιχείο 

ικανοποίησης των εκπαιδευομένων».  

o Η  κλάση Β1.1(9)   που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και έχουν ηλικία 

από 20-30 ετών χαρακτηρίζεται από την παρουσία της ιδιότητας (21-

1) «επιλογή του αξιόπιστου φορέα πιστοποίησης και διαχείρισης του 

προγράμματος ως το σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης των 

εκπαιδευομένων» και την απουσία της ιδιότητας (21-5) «επιλογή της 

αξιόπιστης και άμεσης επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες του 

προγράμματος».      
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o Η κλάση Β1.2(7) περιλαμβάνει τα άτομα, που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών     

 Η κλάση Β2(10) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις κλάση Β2.1(3), η 

οποία  περιλαμβάνει τα άτομα με ηλικία άνω των 30 ετών και στην κλάση 

Β2.2(5) που δημιουργείται από τα άτομα που είναι φοιτητές μεταπτυχιακού 

τμήματος σπουδών        

o Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της υπεροχή της 

Β2.1(3) έναντι της Β2.2(5) ως προς τις ιδιότητες (21-4) 

«σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης από την ηλεκτρονική 

εκπαίδευση, η ευκολία πλοήγησης στο πρόγραμμα» και (21-2) 

«σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης από την ηλεκτρονική 

εκπαίδευση, η ασφάλεια και αξιοπιστία του προγράμματος»,  καθώς 

και στην υστέρηση της ως προς τις ιδιότητες (21-1) «σημαντικότερο 

στοιχείο ικανοποίησης από την ηλεκτρονική εκπαίδευση, ο αξιόπιστος 

φορέας πιστοποίησης/διαχείρισης του προγράμματος» και (5β-2) 

«μειωμένος βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας χρήσης 

υπολογιστή».    

 Η κλάση Β1.1(9)  (θεωρούμενη ως κόμβος) διασπάται στην κλάση Β1.1.1(2), η 

οποία περιλαμβάνει  τα άτομα ηλικίας μεταξύ 20-30 και στην κλάση 

Β.1.1.2(6) που δημιουργείται από αυτούς που είναι κάτοχοι προπτυχιακού 

τμήματος σπουδών     

o Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της Β.1.1.2(6)  

έναντι της Β1.1.1(2) ως προς τις ιδιότητες (5α-2) «μειωμένος βαθμός 

σημαντικότητας της ικανότητας αυτονομία μάθησης- αυτοέλεγχος» 

και (21-6) «σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης από την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση, η προσαρμογή σε εξατομικευμένες 

απαιτήσεις των εκπαιδευομένων», καθώς και στην υπεροχή της 

Β1.1.1(2) στην ιδιότητα (21-1) «σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης 

από την ηλεκτρονική εκπαίδευση, ο αξιόπιστος φορέας 

πιστοποίησης/διαχείρισης του προγράμματος» και (5β-2) «μειωμένος 

βαθμός σημαντικότητας της ικανότητας χρήσης υπολογιστή».  

 Η κλάση Α(8) διασπάται στις κλάσεις  Α1(1) και Α2(4). Η κλάση Α1(1) 

περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν ηλικία μικρότερη των 20 ετών ενώ η κλάση 

Α2(4), τους  εν΄ ενεργεία φοιτητές προπτυχιακού τμήματος σπουδών.  
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o Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της κλάσης Α2(4) 

έναντι της Α1(1) ως προς την ιδιότητα (21.2)  «σημαντικότερο στοιχείο 

ικανοποίησης από την ηλεκτρονική εκπαίδευση, η ασφάλεια και 

αξιοπιστία του προγράμματος»     

0

A

B
B1

B2B1.1

B2.1 B2.2B1.2B1.1.1 B1.1.2A1.1 A1.2

Σχήμα 5.9 Δενδρόγραμμα ΑΙΤ για την επίδραση του ηλικιακού και εκπαιδευτικού 
επιπέδου των ερωτηθέντων στη γνώση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

στο επίπεδο σημαντικότητας των απαιτούμενων ικανοτήτων τους την 
παρακολούθηση ανάλογων εφαρμογών και στην γενικότερη ικανοποίησης τους από 

αυτές 

Από την εφαρμογή των μεθόδων στο συγκεκριμένο πίνακα (Πίνακας Β) προκύπτουν 

σημαντικά συμπεράσματα σε σχέση με τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν 

στην επίτευξη της συνολικής ικανοποίησης των ερωτηθέντων από το εξεταζόμενο 

πρόγραμμα.  Οι προπτυχιακοί φοιτητές δίνουν έμφαση στην ποιότητα του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και την αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα, δηλώνοντας την προτίμηση και την προσκόλληση τους σε 

παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Αντίθετα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τονίζουν τη 

σημασία του εκπαιδευτικού φορέα στην επιτυχή ανάπτυξη του εξεταζόμενου 

προγράμματος παράλληλα με την δυνατότητα προσωποποίησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, εκμεταλλευόμενοι σε μεγαλύτερο βαθμό το καινοτομικό χαρακτήρα της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  
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Σημαντική επίσης, είναι η διαπίστωση ότι οι νεαροί προπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν 

ότι για την επιτυχή υιοθέτηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

απαιτούνται σε σημαντικό βαθμό ικανότητες όπως η χρήση επικοινωνιακών 

εργαλείων και η εξοικείωση με την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Με την υιοθέτηση της 

παραπάνω αντίληψης οι ερωτηθέντες  θεωρούν ότι η παρακολούθηση 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρουσιάζει υψηλό βαθμό δυσκολίας, 

απαιτώντας από αυτούς διαφορετικές ικανότητες συγκριτικά με τα προγράμματα 

της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Σε αντίθεση, οι  ερωτηθέντες που ανήκουν στις 

άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού επιπέδου αποδεικνύονται σαφέστατα περισσότερο 

καθησυχαστικοί ως προς την ικανότητα τους να υιοθετήσουν επιτυχώς 

προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη πληροφορία αποδεικνύει 

ότι το ηλικιακό επίπεδο των ερωτηθέντων καθορίζει σημαντικά την  άποψη τους σε 

σχέση με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφαρμογής προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Πίνακας Γ: Πρόθεση παρακολούθησης και στοιχεία ικανοποίησης των 

ερωτηθέντων από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απέναντι σε 

βασικά συστατικά του στοιχείου «Προϊόντος» του μείγματος μάρκετινγκ. 

Η ΠΑΑ εφαρμόστηκε στον πίνακα συμπτώσεων που ονομάστηκε Γ (Παράρτημα Β)  

Στις γραμμές του πίνακα Γ περιλαμβάνονται οι ιδιότητες που περιγράφονται από τις 

ακόλουθες μεταβλητές :  

 «Πρόθεση παρακολούθησης ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

στη θεματική ενότητα Ηλεκτρονικό Επιχειρείν-Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ» 

 Βασικά στοιχεία ικανοποίησης από ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης στη θεματική ενότητα Ηλεκτρονικό Επιχειρείν-Ηλεκτρονικό 

Μάρκετινγκ» 

Αναφορικά με τις στήλες περιλαμβάνονται ιδιότητες που θα προκύψουν από τις 

εξής μεταβλητές:   

 «Καταλληλότερη μορφή αλληλεπίδρασης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» 

 «Βαθμός σημαντικότητας της υποστήριξης των εκπαιδευτών και 

διαχειριστών ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε 

διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (διαλέξεις, εργασίες, 

εξετάσεις, πλοήγηση)» 
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 «Καταλληλότερος φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» 

 «Επίπεδο σημαντικότητας της πιστοποίησης ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από διάφορους φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ιδιωτικοί 

φορείς)» 

 «Ύπαρξη μικτού συστήματος εκπαίδευσης» 

Σκοπός της εφαρμογής της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα είναι να 

αναγνωριστούν οι σημαντικότερες τάσεις και αντιπαραθέσεις και να διαπιστωθεί αν 

και σε ποιο βαθμό παράγοντες όπως η μορφή, ο φορέας αξιολόγησης, το είδος της 

πιστοποίησης και το επίπεδο υποστήριξης προς τους εκπαιδευόμενους που θα 

επιλέξει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επηρεάζουν την πρόθεση 

παρακολούθησης του καθώς και την ικανοποίησης τους από αυτό.        

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει το 39,9% (σχήμα 5.10) της 

ολικής αδράνειας (πληροφορίας) του συγκεκριμένου πίνακα (Παράρτημα Β) οι 

σημαντικότερες αντιπαραθέσεις όπως διαμορφώνονται από τις ιδιότητες που 

συμβάλουν περισσότερο στην διαμόρφωση του άξονα είναι οι ακόλουθες: 

 Η πρώτη αντιπαράθεση που διαπιστώνεται είναι αυτή μεταξύ των 

ερωτηθέντων που αναγνωρίζουν ως καταλληλότερο φορέα ανάπτυξης και 

λειτουργίας ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης τα 

παραδοσιακά Δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και τοποθετούνται αριστερά 

του κέντρου μάζας του άξονα και των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι ένα 

αντίστοιχο πρόγραμμα πρέπει να διαχειρίζεται από ένα ίδρυμα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και τοποθετούνται δεξιά του κέντρου μάζας.  

 Αριστερά του κέντρου μάζας τοποθετούνται επίσης οι ερωτηθέντες που 

απάντησαν ότι η πιστοποίηση του προγράμματος από τα κρατικά 

πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντική, ενώ δεν είναι καθόλου σημαντική από 

τα ΤΕΙ και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ στο δεξί τμήμα του άξονα 

τοποθετούνται εκείνοι, οι οποίοι θεωρούν πολύ σημαντική την πιστοποίηση 

του προγράμματος από ιδιωτικούς φορείς και λίγο σημαντική από τα 

κρατικά πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.       

 Στην ιδιότητα «σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης από ένα πρόγραμμα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» αντιπαράθεση δημιουργείται μεταξύ των 

ερωτηθέντων που απαντούν ότι το βασικότερο στοιχείο είναι η αξιοπιστία 
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του φορέα διαχείρισης του προγράμματος και τοποθετούνται στην ίδια 

ομάδα με εκείνους που απάντησαν ότι ο καταλληλότερος φορέας 

διαχείρισης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι τα 

παραδοσιακά πανεπιστήμια και απέδωσαν σημαντικότητα στην 

πιστοποίηση από αυτά. Στο δεξί τμήμα του άξονα τοποθετούνται οι 

ερωτηθέντες που αναγνωρίζουν ως βασικό στοιχείο ικανοποίησης τους την 

ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος               

 Επίσης παρατηρείται η αντιπαράθεση που διαχωρίζει τους ερωτηθέντες 

που κρίνουν ως πολύ σημαντική την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των 

διαχειριστών του προγράμματος στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

ιδιαίτερα στους τομείς παρακολούθησης εισηγήσεων καθώς και ανάλυση 

ερωτήσεων και οδηγιών για περάτωση εργασιών και πρακτικών 

εφαρμογών, οι οποίοι τοποθετούνται αριστερά του κέντρου μάζας και τους 

ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι η υποστήριξη των συμμετεχόντων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι λίγο σημαντική στην ανάλυση αποριών για 

εργασίες και πρακτικές εφαρμογές και καθόλου σημαντική στην 

παρακολούθηση εισηγήσεων, την διεξαγωγή εξετάσεων και την αναζήτηση 

βιβλιογραφίας και τοποθετούνται δεξιά του κέντρου μάζας.   

 Τέλος σημαντική είναι και η αντιπαράθεση, η οποία προκύπτει από την 

ιδιότητα που εκφράζει την καταλληλότητα του μικτού συστήματος 

εκπαίδευσης συγκρινόμενο με την αμιγή ηλεκτρονική εκπαίδευση. Η 

αντιπαράθεση αυτή διαχωρίζει τους ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι το 

μικτό σύστημα εκπαίδευσης υπερέχει πολύ της ηλεκτρονικής μάθησης και 

αυτών που θεωρούν ότι υπερέχει λίγο.                    
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Σχήμα 5.10 1ος  Παραγοντικός Άξονας Πρόθεσης παρακολούθησης και στοιχεία 
ικανοποίησης των ερωτηθέντων από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

απέναντι σε βασικά συστατικά του στοιχείου «Προϊόντος» του μείγματος μάρκετινγκ 

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει το 20,8% της ολικής 

πληροφορίας (σχήμα 5.11) διαπιστώνεται η συγκέντρωση ιδιοτήτων με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται ομάδες ερωτηθέντων που είναι περισσότερο ευδιάκριτες στο 

πρώτο παραγοντικό επίπεδο (1,2) και θα αναλυθούν παρακάτω. Στα αριστερά 

τοποθετούνται, όσοι δηλώνουν ότι η ασφάλεια του συστήματος καθώς και η 

αξιοπιστία του φορέα διαχείρισης και πιστοποίησης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος αποτελούν σημαντικά στοιχεία ικανοποίησης τους, όσοι κρίνουν ότι 

τα παραδοσιακά πανεπιστήμια αποτελούν τον καταλληλότερο φορέα διαχείρισης 

και όσοι θεωρούν πολύ σημαντική την υποστήριξη στους τομείς αναζήτησης 

βιβλιογραφίας και διεξαγωγής εξετάσεων και λίγο σημαντική στην ανάλυση 

πρακτικών εφαρμογών. Αντίθετα στα δεξιά  τοποθετούνται αυτοί που πιστεύουν ότι 

η αξιοπιστία, η χρηστικότητα και το ποιοτικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού 

αποτελεί βασικό στοιχείο ικανοποίησης των αναγκών τους και αυτοί που θεωρούν 

την υποστήριξη των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία πολύ σημαντική 

στην παρακολούθηση εισηγήσεων, λίγο σημαντική στη διεξαγωγή εξετάσεων και 

στην αναζήτηση βιβλιογραφίας, καθώς και αυτοί, οι οποίοι δηλώνουν ότι το 
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προτεινόμενο πρόγραμμα πρέπει να αναπτυχθεί υπό την ευθύνη ιδρυμάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, θεωρώντας σημαντική και την πιστοποίηση του από 

ιδιωτικούς φορείς.  

Η διάταξη του δεύτερου παραγοντικού άξονα είναι αντιπροσωπευτική των 

επικρατέστερων τάσεων όπως τοποθετούνται στα δύο άκρα του, ωστόσο ο πρώτος 

παραγοντικός άξονας είναι σημαντικότερα ενδεικτικός των βασικών 

αντιπαραθέσεων.  

    

 

Σχήμα 5.11 2ος  Παραγοντικός Άξονας Πρόθεσης παρακολούθησης και στοιχεία 
ικανοποίησης των ερωτηθέντων από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

απέναντι σε βασικά συστατικά του στοιχείου «Προϊόντος» του μείγματος μάρκετινγκ 

Στο  παραγοντικό επίπεδο (1,2) (σχήμα 5.12) της ΠΑΑ επί του πίνακα Γ, φαίνεται να 

δημιουργούνται οι εξής διακεκριμένες ομάδες ερωτηθέντων, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 Η ομάδα Α δημιουργείται από τους ερωτηθέντες που δηλώνουν την 

αξιοπιστία και ασφάλεια του προγράμματος ως το σημαντικότερο στοιχείο 

ικανοποίησης από το εξεταζόμενο πρόγραμμα. Παράλληλα, κρίνουν ότι ο 

βαθμός σημαντικότητας της υποστήριξης των εκπαιδευτών και διαχειριστών 
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του προγράμματος στην ανάλυση αποριών για περάτωση εργασιών καθώς 

στην ανάλυση πρακτικών εφαρμογών είναι μειωμένος ενώ, δεν συναντάται 

καθόλου κατά την διεξαγωγή εξετάσεων.  

 Η ομάδα Β των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι η αξιοπιστία του φορέα 

ανάπτυξης, διαχείρισης και πιστοποίησης του εξεταζόμενου προγράμματος 

επηρεάζει καθοριστικά την ικανοποίηση τους από αυτό αποτελεί την δεύτερη 

ομάδα. Οι ερωτηθέντες της συγκεκριμένης ομάδας επιλέγουν τα Κρατικά 

Πανεπιστήμια ως καταλληλότερο φορέα ανάπτυξης του εξεταζόμενου 

προγράμματος και κρίνουν ασήμαντη την πιστοποίηση του από τα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τον Ιδιωτικό Τομέα.    

 Η ομάδα Γ περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες, οι οποίοι θεωρούν ότι τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν αποκλειστικά προγράμματα 

ηλεκτρονικής μάθησης αποτελούν τους καταλληλότερους φορείς ανάπτυξης 

τους. Παράλληλα, επιλέγουν το μικτό σύστημα εκπαίδευσης  έναντι της 

αμιγούς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  και την ασύγχρονη μορφή εκπαίδευσης 

έναντι της σύγχρονης. Τέλος, στη συγκεκριμένη ομάδα ανήκουν οι 

ερωτηθέντες, οι οποίοι προσδίδουν μειωμένο βαθμό σημαντικότητας στην 

υποστήριξη των εκπαιδευτών και διαχειριστών του προγράμματος σε σχέση 

με την παρακολούθηση διαλέξεων, τη διεξαγωγή εξετάσεων και την 

αναζήτηση βιβλιογραφίας.  
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Σχήμα 5.12 1ο Παραγοντικό Επίπεδο Πρόθεσης παρακολούθησης και στοιχεία 
ικανοποίησης των ερωτηθέντων από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

απέναντι σε βασικά συστατικά του στοιχείου «Προϊόντος» του μείγματος μάρκετινγκ 

Η εφαρμογή της ΑΙΤ στον πίνακα Γ (πίνακας 9, Παράρτημα Γ) αναλύεται με την 

περιγραφή των κόμβων που παρουσιάζεται στον πίνακα 10  (Παράρτημα Γ) και το 

δενδρόγραμμα της ΑΙΤ που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.13. Τα αποτελέσματα της 

μεθόδου Vacor για την ερμηνεία του δενδρογράμματος παρουσιάζονται στους 

πίνακες 11 και 12 (Παράρτημα Γ).  Τα αποτελέσματα της ΑΙΤ των Α ως προς τις Β 

συμπεραίνουμε ότι:  

 Ο αρχικός κόμβος 0(15) διασπάται αρχικά στους κόμβους Α(14) και Β(4). Ο   

κόμβος Α(14) περιλαμβάνει τις ιδιότητες :  θετικής απάντησης στην 

παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης στα εξεταζόμενα θεματικά αντικείμενα (8-1), αρνητικής 

απάντησης στην παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα εξεταζόμενα θεματικά αντικείμενα (8-2), 

επιλογή του αξιόπιστου φορέα διαχείρισης του προγράμματος ως το 

σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης (21-1), επιλογή του αξιόπιστου και 

χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού ως το σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης 
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(21-3), επιλογή της ευκολίας πλοήγησης στο πρόγραμμα ως το σημαντικότερο 

στοιχείο ικανοποίησης (21-4), επιλογή της αξιόπιστης επικοινωνίας με τους 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  ως το σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης 

(21-5) και επιλογή της προσαρμογής σε εξατομικευμένες απαιτήσεις των 

εκπαιδευόμενων ως το σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης (21-6).  Η 

ομάδα Β περιλαμβάνει αυτούς τους ερωτηθέντες που επέλεξαν ως 

σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης τους από το εξεταζόμενο πρόγραμμα 

την ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος.        

o Η διάσπαση του κόμβου 0(15) οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της 

Β(4) έναντι της κλάσης Α(14) ως προς τις ιδιότητες (14δ-3) 

«έλλειψη σημαντικότητας της υποστήριξης των εκπαιδευτών και 

διαχειριστών στην διεξαγωγή εξετάσεων» και (14γ-2) «μειωμένος 

βαθμός υποστήριξης των εκπαιδευτών και διαχειριστών στην 

ανάλυση πρακτικών εφαρμογών».  

o Η κλάση Α(14) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την απουσία 

των μεταβλητών (14δ-3) «έλλειψη σημαντικότητας της 

υποστήριξης των εκπαιδευτών και διαχειριστών στη διεξαγωγή 

εξετάσεων» και (14γ-2) «μειωμένος βαθμός υποστήριξης των 

εκπαιδευτών και διαχειριστών στην ανάλυση πρακτικών 

εφαρμογών».  

 Η κλάση Α(14) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις κλάσεις Α1(13) και 

Α2(3). Η κλάση Α1(13) περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες που επέλεξαν τις εξής 

απαντήσεις : (8-1) «θετική πρόθεση παρακολούθησης του εξεταζόμενου 

προγράμματος», (8-2) «αρνητική πρόθεση παρακολούθησης του 

εξεταζόμενου προγράμματος», (21-3) «σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης 

από την ηλεκτρονική εκπαίδευση, η παροχή αξιόπιστου εκπαιδευτικού 

περιεχομένου», (21-4) «σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης από την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση, η ευκολία πλοήγησης στο πρόγραμμα, (21-5) 

«σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης από την ηλεκτρονική εκπαίδευση, η 

αξιόπιστη και άμεση επικοινωνία», (21-6) «σημαντικότερο στοιχείο 

ικανοποίησης από την ηλεκτρονική εκπαίδευση, η προσαρμογή σε 

εξατομικευμένες απαιτήσεις των εκπαιδευομένων» ενώ η κλάση Α(2)3 τους 

ερωτηθέντες που θεωρούν την αξιοπιστία του φορέα διαχείρισης του 

προγράμματος ως το σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης  
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o Η διάσπαση του κόμβου Α(14) οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της 

Α1(13)  έναντι της Α2(3) ως προς την ιδιότητα (17-3) «επιλογή των 

ιδρυμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ως τους καταλληλότερους 

φορείς ανάπτυξης του εξεταζόμενου προγράμματος», καθώς και στην 

υπεροχή της Α(2)3 ως προς την ιδιότητα (17-1) «επιλογή των κρατικών 

πανεπιστημίων-ΤΕΙ ως τους καταλληλότερους φορείς ανάπτυξης του 

εξεταζόμενου προγράμματος» 

o Η κλάση Α(13) χαρακτηρίζεται από την παρουσία της ιδιότητας (17-3) 

«επιλογή των ιδρυμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ως τους 

καταλληλότερους φορείς ανάπτυξης του εξεταζόμενου 

προγράμματος»και την απουσία της ιδιότητας (17-1) «επιλογή των 

κρατικών πανεπιστημίων-ΤΕΙ ως τους καταλληλότερους φορείς 

ανάπτυξης του εξεταζόμενου προγράμματος».           

 Η κλάση Α1(13) (θεωρούμενη ως κόμβος) διασπάται στις κλάσεις Α1.1(11) και 

Α1.2(12). Η κλάση Α1.1(11) περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι 

θα παρακολουθούσαν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης στα εξεταζόμενα θεματικά αντικείμενα (8-1) και επέλεξαν ως 

σημαντικότερα στοιχεία ικανοποίηση τους από αυτό την παροχή αξιόπιστου 

και χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού (21-3) και την αξιόπιστη και άμεση 

επικοινωνία με τους συμμετέχοντες του προγράμματος (21-5). Η κλάση 

Α1.2(12) περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες που δεν θα παρακολουθούσαν ένα 

αντίστοιχο πρόγραμμα επιλέγοντας την ευκολία πλοήγησης (21-4) και την 

προσαρμογή σε εξατομικευμένες απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων (21-6) ως 

βασικά στοιχεία για την ικανοποίηση τους από δυνητική τους συμμετοχή σε 

αντίστοιχα προγράμματα.  

o Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στην υστέρηση της έναντι της 

Α1.2(12) ως προς τις ιδιότητες 17-2 «καταλληλότερος φορέας 

ανάπτυξης του προγράμματος, τα Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα» 

και 18α-2.  

o Η ιδιότητα (17-3) «καταλληλότερος φορέας ανάπτυξης του 

προγράμματος, τα Ιδρύματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης» 

χαρακτηρίζει με την παρουσία της σημαντικότερα την κλάση Α1.1(11), 

ενώ η ιδιότητα (18γ-3) «έλλειψη σημαντικότητας της πιστοποίησης 

από τους ιδιωτικούς φορείς» με την απουσία της.  
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o Η κλάση Α1.2(12) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την απουσία 

της ιδιότητας (17-2) «καταλληλότερος φορέας ανάπτυξης του 

προγράμματος, τα Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα» και την 

παρουσία της ιδιότητας (18α-2) «μειωμένος βαθμός σημαντικότητας 

της πιστοποίησης από τα πανεπιστήμια». 

 Η κλάση Α1.2(12) (θεωρούμενη ως κόμβος) διασπάται στις κλάσεις Α1.2.1(2) 

και Α1.2.2(10). Η κλάση  Α1.2.1(2) δημιουργείται από αυτούς που απάντησαν 

αρνητικά στην πρόθεση παρακολούθησης του εξεταζόμενου μεταπτυχιακού 

προγράμματος ενώ η κλάση Α1.2.2(10) από τους ερωτηθέντες που θεωρούν 

την ευκολία πλοήγησης (21-4) και την προσαρμογή σε εξατομικευμένες 

απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων (21-6) ως βασικά στοιχεία ικανοποίηση τους.  

o Η διάσπαση του κόμβου οφείλεται κυρίως : στην υπεροχή της 

Α1.2.2(10) έναντι της Α1.2.1(2) ως προς την ιδιότητα (14ε-3) «έλλειψη 

βαθμού σημαντικότητας της υποστήριξης των 

εκπαιδευτών/διαχειριστών στην πλοήγηση στο Διαδίκτυο», καθώς και 

στην υπεροχή της στις ιδιότητες (17-2) «καταλληλότερος φορέας 

ανάπτυξης του προγράμματος, τα Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα» 

και (14δ-1) «υψηλός βαθμός σημαντικότητας της υποστήριξης των 

εκπαιδευτών/διαχειριστών στην διεξαγωγή εξετάσεων».  

o Η κλάση Α2.2.2(10) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την παρουσία 

των ιδιοτήτων 14ε-3 «έλλειψη βαθμού σημαντικότητας της 

υποστήριξης των εκπαιδευτών/διαχειριστών στην πλοήγηση στο 

Διαδίκτυο» και (14δ-2) «μειωμένος βαθμός σημαντικότητας της 

υποστήριξης των εκπαιδευτών/διαχειριστών στην διεξαγωγή 

εξετάσεων» και την απουσία της ιδιότητας (14δ-1) «υψηλός βαθμός 

σημαντικότητας της υποστήριξης των εκπαιδευτών/διαχειριστών στη 

διεξαγωγή εξετάσεων».  

 Η κλάση Α1.2.2(10)  θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις κλάσεις 

Α1.2.2.1(6) και Α1.2.2.2(8). Η κλάση  Α1.2.2.1(6) αναφέρεται στα άτομα που 

θεωρούν ως το σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης την ευκολία πλοήγησης 

στο πρόγραμμα ενώ η κλάση  Α1.2.2.2(8) σε αυτούς που επέλεξαν την 

προσαρμογή του προγράμματος στις εξατομικευμένες απαιτήσεις στους       

o Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της  Α1.2.2.1(6)  

έναντι της  Α1.2.2.2(8)ως προς τις ιδιότητες 18α-2 «μειωμένος βαθμός 
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σημαντικότητας της πιστοποίησης από τα πανεπιστήμια» και 14δ-2  

«μειωμένος βαθμός σημαντικότητας της υποστήριξης των 

εκπαιδευτών/διαχειριστών στη διεξαγωγή εξετάσεων» 

 Η κλάση Α1.1 διασπάται στην κλάση Α1.1.1(9), η οποία περιλαμβάνει τους 

ερωτηθέντες  που δηλώνουν θετική πρόθεση παρακολούθηση του 

προγράμματος και απαντούν ότι το σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης 

τους από αυτό αποτελεί η αξιόπιστη και άμεση επικοινωνία με τους 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κλάση Α1.1.2(5), που 

αναφέρεται στους ερωτηθέντες  που επιλέγουν το ποιοτικό και χρήσιμου 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος ως την βασική απαίτηση 

συνολικής ικανοποίηση τους.  

o Το κύριο αίτιο της διάσπασης αυτής είναι η υστέρηση της κλάσης  

Α1.1.1(9) έναντι της Α1.1.2(5) ως προς την ιδιότητα (14α.2) «υψηλός 

βαθμός σημαντικότητας της υποστήριξης των 

εκπαιδευτών/διαχειριστών στην παρακολούθηση 

διαλέξεων/εισηγήσεων»  

o Η κλάση  Α1.1.1(9) χαρακτηρίζεται σημαντικότερα από την απουσία 

των μεταβλητών (17.2) «καταλληλότερος φορέας ανάπτυξης του 

προγράμματος, τα Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα» και (14δ.3) 

«έλλειψη βαθμού σημαντικότητας της υποστήριξης των 

εκπαιδευτών/διαχειριστών στη διεξαγωγή εξετάσεων»    

 Η κλάση Α1.1.1(9) διασπάται στις κλάσεις Α1.1.1.1(1), η οποία περιλαμβάνει 

τους ερωτηθέντες  με θετική πρόθεση παρακολούθησης του εξεταζόμενου 

προγράμματος και στην Α1.1.1.2(7), με τους ερωτηθέντες που επιλέγουν ως 

σημαντικότερο στοιχείο ικανοποίησης τους την αξιόπιστη και άμεση 

επικοινωνία με τους συμμετέχοντες του προγράμματος.            

o Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της  Α1.1.1.2(7) έναντι της 

Α1.1.1.1(1) ως προς τις ιδιότητες (18α-2) «μειωμένος βαθμός 

σημαντικότητας της πιστοποίησης από τα πανεπιστήμια» και (14δ-1) 

«υψηλός βαθμός σημαντικότητας της υποστήριξης των 

εκπαιδευτών/διαχειριστών στην διεξαγωγή εξετάσεων».  
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Σχήμα 5.13 Δενδρόγραμμα ΑΙΤ πρόθεσης παρακολούθησης και στοιχεία 
ικανοποίησης των ερωτηθέντων από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

απέναντι σε βασικά συστατικά του στοιχείου «Προϊόντος» του μείγματος μάρκετινγκ 

Η εφαρμογή των μεθόδων στο συγκεκριμένο πίνακα (Πίνακας Γ) κατέδειξε 

σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ των παραγόντων ικανοποίησης των ερωτηθέντων 

και βασικών συστατικών του στοιχείου «Προϊόντος» του μείγματος μάρκετινγκ για 

το εξεταζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:  

- Διαπιστώνεται μια σαφής αντιπαράθεση των ερωτηθέντων που επιλέγουν 

διαφορετικούς φορείς  ανάπτυξης του προτεινόμενου προγράμματος    

- Παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες που θεωρούν ότι η αξιοπιστία του φορέα 

ανάπτυξης του προγράμματος καθορίζει την ικανοποίηση τους από αυτό 

επισημαίνουν μόνο τη σημαντικότητα της πιστοποίησης του από τα κρατικά 

πανεπιστήμια, αγνοώντας τους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη πληροφορία διακρίνεται η εμπιστοσύνη των Ελλήνων φοιτητών στην 

αξιοπιστία των Ελληνικών Κρατικών Πανεπιστημίων και η δυνατότητα των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων  να αναπτύξουν προγράμματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, προσελκύοντας σημαντικά τμήματα του αγοραστικού κοινού. Ως 

γενικότερο συμπέρασμα διαφαίνεται ότι η συγκεκριμένη ομάδα  ερωτηθέντων δεν 

προσδίδει αξιοπιστία σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.    
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- Καταγράφεται η ύπαρξη ενός τμήματος ερωτηθέντων που επιλέγουν ιδρύματα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ως φορείς ανάπτυξης του προτεινόμενου προγράμματος 

απέναντι στην ασύγχρονη εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζεται 

δεκτικότερη στο καινοτομικό χαρακτήρα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, θεωρώντας 

ότι η ανάπτυξη της πρέπει να προέρχεται από ανάλογους φορείς.  

5.7 Ευρήματα έρευνας  

Η ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων της έρευνας με τις μεθόδους της 

περιγραφικής στατιστικής και της ανάλυσης δεδομένων, η οποία παρουσιάστηκε στις 

προηγούμενες ενότητες ανέδειξε σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία επιδιώκουν να 

συμβάλλουν στο στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η ενότητα αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει 

συγκεντρωτικά τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αναφορικά με τη 

διερεύνηση των αντιλήψεων, των απόψεων και των απαιτήσεων των ερωτηθέντων 

απέναντι στην έννοια και τα συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.       

5.7.1 Γενικά ευρήματα 

Η μελέτη των στάσεων και των απόψεων των ερωτηθέντων απέναντι στην υιοθέτηση 

καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών όπως στην περίπτωση της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, επικεντρώνεται στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το 

επίπεδο επαφής και εξοικείωσης με τις εφαρμογές της. Η πρωτογενής έρευνα 

εστίασε στη μελέτη συγκεκριμένων παραμέτρων που αφορούν την εφαρμογή 

μεθόδων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσει το 

ενδιαφέρον και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των ερωτηθέντων. Η συνολική 

επεξεργασία και ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων κατέληξε σε μια σειρά 

βασικών  συμπερασμάτων: 

 Διαπιστώνεται ότι η έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι ευρέως 

γνωστή στους συμμετέχοντες.  Διακρίνεται όμως, η έλλειψη επαρκούς 

επαφής, η οποία δυσχεραίνει το σχηματισμό ολοκληρωμένης και ορθής 

άποψης από την πλευρά των ερωτηθέντων. Παράλληλα, αποδεικνύεται η 

απαίτηση από τα ενδιαφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτύξουν ένα 

συγκροτημένο πλαίσιο σχεδιασμού μάρκετινγκ, το οποίο θα παρέχει την 

απαραίτητη υποδομή και υποστήριξη για την επιτυχή λειτουργία και 

προώθηση ενεργειών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.         
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  Καταγράφεται μια σημαντική διασπορά απόψεων αναφορικά με τις αιτίες 

υιοθέτησης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που θεωρούνται βασικά 

από τους συμμετέχοντες. Ως αποτέλεσμα, αποδεικνύεται η διαφορετικότητα 

και η ποικιλομορφία των αναγκών τους καθώς και η δυνατότητα της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης να προσελκύσει και να ικανοποιήσει ευρύ 

τμήματα αγοραστικού κοινού.   

 Αναγνωρίζεται η προτίμηση των συμμετεχόντων απέναντι στην παραδοσιακή 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι επιλογές τους αναφορικά με την καταλληλότερη 

μέθοδο αλληλεπίδρασης, τη διάρκεια σπουδών, τη χρησιμοποιούμενη 

γλώσσα, το βαθμό υποστήριξης των εκπαιδευτών και διαχειριστών και το 

επίπεδο σημαντικότητας του μικτού συστήματος εκπαίδευσης αποδεικνύουν 

την έλλειψη ωριμότητας απέναντι στην ουσιαστική αξιοποίηση του 

καινοτομικού χαρακτήρα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.                              

5.7.2 Ευρήματα σχετικά με την θετική πρόθεση παρακολούθησης του 
προτεινόμενου προγράμματος   

Στα πλαίσια της εξαγωγής συμπερασμάτων από τα δεδομένα της πρωτογενούς 

έρευνας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των απόψεων και 

αντιλήψεων των ερωτηθέντων που απάντησαν θετικά στην πρόθεση 

παρακολούθησης ενός εκπαιδευτικού μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν-Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο-Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ» (254 ερωτηθέντες σε σύνολο 338 ερωτηθέντων). 

Οι συγκεκριμένες απόψεις και ανάγκες  παρουσιάζονται στους πίνακες 5.34 έως 5.41 

και αναλύονται ακολούθως.   

Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας των 

συμμετεχόντων (πίνακας 5.34) παρατηρείται μια σαφής υπεροχή των φοιτητών 

προπτυχιακού επιπέδου, για τους οποίους η παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού 

προγράμματος θα αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος στο μέλλον. Θεωρείται ως 

αποτέλεσμα, ιδιαίτερα ενθαρρυντική η θετική πρόθεση τους να παρακολουθήσουν 

ένα παρόμοιο του εξεταζόμενου προγράμματος. Τα υπόλοιπα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους συνδυάζονται απόλυτα με το εκπαιδευτικό και ηλικιακό 

επίπεδο. 
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Ερώτηση Αριθμός Eρωτηθέντων 

Ηλικιακό επίπεδο  

<20 ετών 162 

20-30 ετών 52 

> 30 ετών 40 

Οικογενειακή κατάσταση  

Άγαμος  225 

Έγγαμος  8 

Με παιδί 21 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Φοιτητής προπτυχιακού τμήματος σπουδών   157 

Φοιτητής μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών  40 

Κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών 31 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 20 

Εργασιακή κατάσταση  

Εργαζόμενος  124 

Άνεργος  130 

Εισοδηματικό κλιμάκιο  

< 10,000 ευρώ 130 

10,000-15,000 ευρώ 73 

> 15,000 51 

Τόπος μόνιμης κατοικίας  

Αθήνα/Θεσσαλονίκη 140 

Πρωτεύουσες νομών 83 

Μικρότερες πόλεις/χωριά  31 

Πίνακας 5.34 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
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Στάση απέναντι στην έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Η συγκεκριμένη ομάδα ερωτήσεων αποσαφηνίζει τις απόψεις των συμμετεχόντων 

για τα βασικά γνωρίσματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα (πίνακας 5.35), διαπιστώνεται μια διασπορά απόψεων αναφορικά με 

τις βασικότερες αιτίες υιοθέτησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και τα 

κυριότερα πλεονεκτήματα της. Αντίθετα, παρατηρείται ένα σαφές προβάδισμα του 

παράγοντα  «έλλειψη προσωπικής επαφής» ως το βασικό μειονέκτημα της 

παρακολούθησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας τη 

σημαντικότητα του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί το 

γεγονός ότι οι συμμετέχοντες που δηλώσαν, ότι θα παρακολουθούσαν το 

προτεινόμενο πρόγραμμα, προσδίδουν υψηλό επίπεδο σημαντικότητας στην ύπαρξη 

μιας ομάδας βασικών ικανοτήτων των δυνητικών εκπαιδευόμενων, οι οποίες θα 

συμβάλλουν θετικά στην επιτυχή υιοθέτηση του.  

 

Ερώτηση 
Αριθμός 

ερωτηθέντων 

Σχέση με την έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (ΗΕ) 

Άγνοια της έννοιας 4 

Μερική γνώση της έννοιας 157 

Επαρκής γνώση της έννοιας 93 

Σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης της ΗΕ 

Αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 12 

Αυξημένες εργασιακές υποχρεώσεις 76 

Έλλειψη χρηματικών πόρων 21 

Αδυναμία μετακίνησης 87 

Υιοθέτηση καινοτομικής εμπειρίας 58 

Κυριότερο πλεονέκτημα της ΗΕ 

Ευελιξία στον ρυθμό και τόπο εκπαίδευσης 82 

Συνέχιση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 55 

Εξοικονόμηση κόστους μετακίνησης και εκπαίδευσης 55 

Εξατομικευμένη μάθηση 62 
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Σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας της ΗΕ 

Έλλειψη προσωπικής επαφής 146 

Ύπαρξη ικανοτήτων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 29 

Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού 42 

Προσωπική οργάνωση χρόνου και αυτοπειθαρχίας 37 

Η αυτονομία μάθησης είναι σημαντική 

Πολύ 201 

Λίγο 53 

Καθόλου 0 

Η χρήση υπολογιστή είναι σημαντική 

Πολύ 186 

Λίγο 68 

Καθόλου 0 

Η πλοήγηση στο Διαδίκτυο είναι σημαντική 

Πολύ 175 

Λίγο 70 

Καθόλου 0 

Η χρήση επικοινωνιακών εργαλείων είναι σημαντική 

Πολύ 175 

Λίγο 79 

Καθόλου 0 

Πίνακας 5.35 Στάση απέναντι στην έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Ανάλυση μείγματος μάρκετινγκ – Διάσταση Διανομής 

Τα παραδοσιακά Κρατικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εμφανίζονται ως 

καταλληλότεροι φορείς ανάπτυξης του προτεινόμενου μεταπτυχιακού 

προγράμματος, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων 

απέναντι σε αυτά, άποψη η οποία είναι ανάλογη με το σύνολο των ερωτηθέντων.   

Παράλληλα,  ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων, οι οποίοι 

προτιμούν το μικτό σύστημα εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας μια προτίμηση στην 
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ύπαρξη προσωπικής επαφής μεταξύ των εμπλεκόμενων οντοτήτων ενός 

προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.    

 

Ερώτηση Αριθμός ερωτηθέντων 

Καταλληλότερος φορέας ανάπτυξης του προγράμματος  

Κρατικά Πανεπιστήμια/ ΤΕΙ 167 

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί 16 

Ιδρύματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 71 

Το μικτό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί ιδανικότερη μορφή εκπαίδευσης    

Πολύ  159 

Λίγο 95 

Καθόλου  0 

Πίνακας 5.36 Μείγμα μάρκετινγκ - Στοιχείο «Τόπος» 

Ανάλυση μείγματος μάρκετινγκ – Διάσταση  Προϊόντος  

Η μελέτη και ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων στη συγκεκριμένη ομάδα 

ερωτήσεων (πίνακας 5.37) οδήγησε σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά 

με την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο προτεινόμενο πρόγραμμα: 

 Διαπιστώνεται όπως και στην περίπτωση του συνόλου των ερωτηθέντων, 

σαφής προτίμηση απέναντι σε μεθόδους (μέθοδος αλληλεπίδρασης, γλώσσα 

επικοινωνίας) καθώς και σε διαδικασίες (εισαγωγή στο πρόγραμμα, διάρκεια 

φοίτησης), οι οποίες προσεγγίζουν την παραδοσιακή εκπαίδευση.   

 Καταγράφεται υψηλός βαθμός σημαντικότητας στην υποστήριξη των 

εκπαιδευτών και διαχειριστών του προγράμματος σε εκπαιδευτικές 

διαδικασίες και τρόπους αξιολόγησης των δυνητικών εκπαιδευόμενων.      

 Τέλος, αναγνωρίζεται η σημασία της πιστοποίησης του προτεινόμενου 

προγράμματος από το σύνολο των κρατικών ιδρυμάτων και των φορέων του 

ιδιωτικού τομέα.     
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Ερώτηση Αριθμός ερωτηθέντων 

Καταλληλότερη διαδικασία εισαγωγής  

Διεξαγωγή εξετάσεων 16 

Κατάθεση αιτήσεων 40 

Προσωπική συνέντευξη 21 

Συνδυασμός μεθόδων 177 

Καταλληλότερη μέθοδο αλληλεπίδρασης   

ΗΕ σε εξατομικευμένο ρυθμό 11 

Ασύγχρονη ΗΕ  95 

Σύγχρονη ΗΕ  148 

Ιδανικότερη διάρκεια φοίτησης  

Ένα έτος 77 

Δύο έτη 71 

Ευελιξία στην διάρκεια φοίτησης  106 

Καταλληλότερη γλώσσα  

Η Ελληνική  162 

Η Αγγλική 92 

Η υποστήριξη στην παρακολούθηση διαλέξεων/εισηγήσεων είναι σημαντική   

Πολύ  176 

Λίγο 78 

Καθόλου  0 

Η υποστήριξη στην ανάλυση ερωτήσεων είναι σημαντική   

Πολύ  244 

Λίγο 10 

Καθόλου  0 

Η υποστήριξη στα Case study/Πρακτικές εφαρμογές είναι σημαντική   

Πολύ  217 

Λίγο 37 

Καθόλου  0 
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Η υποστήριξη στην διεξαγωγή εξετάσεων είναι σημαντική   

Πολύ  105 

Λίγο 131 

Καθόλου  18 

Η υποστήριξη στην πλοήγηση στο Διαδίκτυο/αναζήτησης βιβλιογραφίας είναι 
σημαντική   

Πολύ  140 

Λίγο 102 

Καθόλου  12 

Η πιστοποίηση από τα Πανεπιστήμια είναι σημαντική   

Πολύ  237 

Λίγο 17 

Καθόλου  0 

Η πιστοποίηση από τα ΤΕΙ είναι σημαντική   

Πολύ  173 

Λίγο 71 

Καθόλου  10 

Η πιστοποίηση από τους ιδιωτικούς φορείς είναι σημαντική   

Πολύ  121 

Λίγο 102 

Καθόλου  31 

Πίνακας 5.37 Μείγμα μάρκετινγκ - Στοιχείο «Προϊόν» 

Ανάλυση μείγματος μάρκετινγκ –Διάσταση Τιμής   

Αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων που σχετίζονται με το στοιχείο της 

τιμής (πίνακας 5.38), καταγράφεται η τάση καταβολής χαμηλού επιπέδου διδάκτρων 

καθώς και η απαίτηση από τους εμπλεκόμενους φορείς για ανεύρεση κρατικών 

πηγών χρηματοδότησης, ικανών να επωμιστούν το κόστος ανάπτυξης και 

λειτουργίας του προτεινόμενου προγράμματος.             
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Ερώτηση Αριθμός ερωτηθέντων 

Καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης  

Κρατικές πηγές 101 

Κοινοτικές πηγές 29 

Εκπαιδευόμενους (αυτοχρηματοδοτούμενο) 8 

Από την επιχείρηση που εργάζεται ο εκπαιδευόμενος 28 

Αυτοχρηματοδοτούμενο και επιδοτούμενο σε 
συνδυασμό 

88 

Αποδεκτό επίπεδο διδάκτρων  

Έως 5,000 204 

5,000 – 8,000 50 

Πάνω από 8,000 0 

Πίνακας 5.38 Μείγμα μάρκετινγκ - Στοιχείο «Τιμή» 

Ανάλυση μείγματος  μάρκετινγκ –Διάσταση προώθησης  

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε από τις απόψεις των ερωτηθέντων που δήλωσαν θετική πρόθεση 

παρακολούθησης του προτεινόμενου προγράμματος, διαφαίνεται η επικρατούσα 

αντίληψη ότι η κυριότερη πηγή ενημέρωσης αποτελεί ο δικτυακός τόπος του. 

Σημαντική επίσης, είναι και η συμβολή των μηχανών αναζήτησης και των βάσεων 

δεδομένων στην προσπάθεια των εμπλεκόμενων φορέων να γνωστοποιήσουν και να 

ενημερώσουν τους δυνητικούς εκπαιδευόμενους σχετικά με την ανάπτυξη 

προσπαθειών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

Επίσης, σημαντική θεωρείται η άποψη των ερωτηθέντων αναφορικά με τις 

απαραίτητες πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο δικτυακός τόπος του 

προγράμματος. 

 

Ερώτηση Αριθμός ερωτηθέντων 

Πηγή ενημέρωσης   

Τις μηχανές αναζήτησης και βάσεις δεδομένων 82 
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Τις  ιστοσελίδες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 113 

Την παραδοσιακή διαφήμιση/ Διαφημιστικά φυλλάδια/ 
Δημοσιότητα  / Δελτία τύπου 9 

Άλλους εκπαιδευόμενους/εκπαιδευτές/συμμετέχοντες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 25 

Την ηλεκτρονική διαφήμιση 9 

Τα internet news groups και mailing lists/Ιογενές (viral) 
μάρκετινγκ 16 

Σημαντικότερη πληροφόρηση στον ιστοχώρου ενός προγράμματος  

Πρόγραμμα σπουδών 94 

Διαδικασία εγγραφής 6 

Ύψος των διδάκτρων 21 

Πιστοποίηση 106 

Εκπαιδευτές  27 

Πίνακας 5.39 Μείγμα μάρκετινγκ - Στοιχείο «Προώθηση» 

5.8 Περιορισμοί έρευνας  

Ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσπάθεια 

αποφυγής και περιορισμού φαινομένων και διαδικασιών που θα περιόριζαν την 

εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, την 

επιλογή του δείγματος και την επεξεργασία των απαντήσεων δόθηκε σημαντική 

έμφαση στο σαφή προσδιορισμό και τον έλεγχο του συνόλου των διαδικασιών  τους, 

επιδιώκοντας την επίτευξη υψηλών επιπέδων εγκυρότητας.  

Παρόλο όμως την παραπάνω προσπάθεια, αναφορικά με την επιλογή του δείγματος,  

είναι φανερό ότι ο αριθμητικός (338 ερωτηθέντες) καθώς και ο γεωγραφικός 

(ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους από την Βόρεια Ελλάδα) περιορισμός που 

τέθηκε κατά την συλλογή του, περιορίζει τα ευρήματα της έρευνας και δεν επιτρέπει 

την γενίκευση των αποτελεσμάτων.  

Επίσης, σημαντικός περιορισμός αποτελεί η ποσότητα και ποιότητα της 

πληροφόρησης, η οποία παρέχεται την κάθε χρονική στιγμή από τις ιστοσελίδες των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εξετάζονται βάσει του εννοιολογικού πλαισίου 

ανάλυσης αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η έλλειψη των απαραίτητων 

πληροφοριών βάσει των ερευνητικών διαστάσεων του προτεινόμενου πλαισίου 
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δύναται να τροποποιήσει τα κριτήρια και τα μεγέθη μετρήσεων τα οποία αυτό 

υιοθετεί.                    
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Κεφάλαιο 6  

Συμπεράσματα 

6.1 Ανακεφαλαίωση θεωρητικής και εμπειρικής προσέγγισης        

Οι σύγχρονες, ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

επέφεραν σημαντικές αλλαγές σε ένα ευρύ αριθμό επιστημονικών τομέων και 

εφαρμογών. Στα πλαίσια αυτού του σύγχρονου, συνεχώς μεταβαλλόμενου, 

τεχνολογικού περιβάλλοντος, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα/οργανισμοί εκδηλώνουν 

έντονο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση  των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της (Blair & 

Monske, 2003; Guha & Maji, 2008). Ως αποτέλεσμα, η εξέλιξη της αγοράς της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης υπήρξε ραγδαία, δημιουργώντας μια έντονη τάση στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα να τοποθετηθούν και να αποκτήσουν μερίδιο σε αυτήν.  Η 

συγκεκριμένη τάση επέφερε αβεβαιότητα, έλλειψη σταθερότητας και ασυνέπεια 

στην αγορά, δημιουργώντας ένα συγκεχυμένο περιβάλλον επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης.  

Στα πλαίσια αυτά, ένας ευρύς, συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων/οργανισμών αναπτύσσει και υιοθετεί προγράμματα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης είτε, συμπληρωματικά με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους 

είτε, παρέχοντας αποκλειστικά αμιγή συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

επιδιώκοντας την επιτυχή δραστηριοποίησή τους σε μια συγκεκριμένη αγορά (Tao, 

2008). 
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Παράλληλα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

έχει δημιουργήσει ένα έντονο ενδιαφέρον μεταξύ των ερευνητών, καθώς οι νέες 

τεχνολογίες οδηγούν σε τροποποίηση και στρατηγική προσαρμογή της 

παραδοσιακής μάθησης, μεταβάλλοντας τις βασικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Hsbollah & Idris, 2009). Στη βιβλιογραφία, αναφέρεται ένας ευρύς 

αριθμός ερευνητικών προσπαθειών αναφορικά με τα βασικά ζητήματα και τις κύριες 

παραμέτρους της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα 

χαρακτηριστικά, τους παράγοντες επιτυχίας, τα επιχειρηματικά μοντέλα, την 

τεχνολογική και ανθρώπινη υποδομή, τα χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου και τις 

ανταγωνιστικές στρατηγικές των συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Κάθε ένας 

από τους παραπάνω παράγοντες μελετάται διεξοδικά αλλά μεμονωμένα και 

αυτόνομα, αποκλείοντας το συνδυασμό και τη συσχέτιση με τις υπόλοιπες 

παραμέτρους.  

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών στρατηγικών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης απαιτεί, όπως η πλειοψηφία της εκτέλεσης οργανωσιακών αλλαγών, 

ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση, βασιζόμενη στη σημαντικότητα τους 

για τη μελλοντική πορεία και την εξέλιξη των εμπλεκόμενων φορέων (Mantyla & 

Woods, 2001; Bose, 2003). Γενικότερα, επιτυχημένες, σύγχρονες εφαρμογές στην 

αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποδεικνύονται εκείνες, οι οποίες μπορούν να 

υποστηρίξουν συνεκτικά, σταθερά και ολοκληρωμένα όλες τις βασικές λειτουργίες 

και δραστηριότητες της, χρησιμοποιώντας επιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν αποτελεσματικά ανεπτυγμένες διαδικασίες και τεχνικές (Henry, 

2001; Colette, 2001; Gunasekaran, 2002).  

Η συσχέτιση και ο συνδυασμός παραγόντων όπως η ενεργή και αποδοτική 

συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων οντοτήτων, η ανάπτυξη διαδικασιών 

διαχείρισης αλλαγών, η κατανόηση των τεχνολογικών και κοινωνικών εμποδίων και 

περιορισμών, η αξιοπιστία της ομάδας που ηγείται την ανάπτυξη του προγράμματος, 

η απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (μέσα από τη μεταβολή και 

προσαρμογή των παραδοσιακών εκπαιδευτικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων 

σύμφωνα με τις καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις), η απόκτηση του κατάλληλου 

ανθρώπινου δυναμικού, η υιοθέτηση των κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων 

και προγραμμάτων σπουδών και το γενικότερο μετασχηματισμό της φιλοσοφίας και 

της δομής των εμπλεκόμενων οντοτήτωνκαθώς και ο καθορισμός και η επίτευξη 

ορθολογικών στόχων και προσδοκιών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον επιτυχή 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  (Fry, 2001; 

Stockley, 2006; Ettinger, et al 2006; Marcus, 2008 ).  
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Ανταποκρινόμενη στις παραπάνω προκλήσεις, η παρούσα διατριβή συμβάλλει 

σημαντικά στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, προτείνοντας ένα 

μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ (e-Learning Marketing Criteria 

Analysis), στο οποίο ενσωματώνεται το σύνολο των επιστημονικών προσεγγίσεων 

αναφορικά με την ηλεκτρονική εκπαίδευση, για την ανάλυση της αγοράς και της 

αγοράς  στόχου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, καθώς και τον προσδιορισμό των 

ενναλακτικών επιλογών στρατηγικής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (σχήμα 6.1) 

θεωρητικό πλαίσιο κατευθυντήριων, εναλλακτικών επιλογών στρατηγικής ΗΕ
χρήση του σχεδιασμού μάρκετινγκ ως εργαλείου για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των

βιβλιογραφικών πηγών που άπτονται του συνόλου των διαστάσεων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Εμπειρική έρευνα

Σχεδιασμός μάρκετινγκ συγκεκριμένης δραστηριότητας ΗΕ

Εννοιολογικό Πλαίσιο Κριτηρίων Ανάλυσης
Αντιλήψεων Αγοράς Στόχου ΗΕ

Εννοιολογικό Πλαίσιο Κριτηρίων
Ανάλυσης Αγοράς ΗΕ

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Στάση Απέναντι στην ΗΕ

Αντιλήψεις σε σχέση με
παραμέτρους ΗΕ

Προφίλ Παρόχου

Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικά
Εκπαιδευόμενων

Στοιχεία Μίγματος
Μάρκετινγκ

 

         Σχήμα 6.1 e-Learning Marketing Criteria Analysis (eLMarCAnalysis) 

 

Συγκεκριμένα, η παρούσα διατριβή αναπτύσσει αρχικά ένα θεωρητικό πλαίσιο, το 

οποίο ενσωματώνει το σύνολο των βασικών διαστάσεων ενός συστήματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, 

παρέχοντας στις εμπλεκόμενες οντότητες εναλλακτικές, διαθέσιμες, στρατηγικές 

επιλογές για το σχεδιασμό του (1ος ερευνητικός άξονας προτεινόμενου μοντέλου). Για 

την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η διατριβή υιοθετεί τις βασικές διαστάσεις του 

στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

επιχειρώντας την κατηγοριοποίηση, ανάλυση και ταξινόμηση του συνόλου των 

βιβλιογραφικών πηγών που άπτονται της έννοιας, των εννοιολογικών 

προασεγγίσεων και των χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η 
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συγκεκριμένη ανάλυση παρέχει σαφή και λεπτομερή πληροφόρηση αναφορικά με τις 

βασικές διαστάσεις και τις κρίσιμες παραμέτρους ενός συστήματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, επιτρέποντας την πλήρη ανάλυση της οργανωτικής δομής και των 

στρατηγικών επιλογών, οι οποίες απαιτούνται για την ανάπτυξη του. 

Η ανασκόπηση των βιβλιογραφικών πηγών, όπως αναπτύχθηκε στο θεωρητικό 

πλαίσιο στρατηγικών επιλογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ανέδειξε έναν ευρύ 

αριθμό διαστάσεων και παραγόντων για την επιτυχή ανάπτυξη συστημάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

Στη συνέχεια, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε ένα εννοιολογικό 

πλαίσιο κριτηρίων, τα οποία ανφέρονται σε τρεις βασικές ερευνητικές διαστάσεις και 

τα οποία χαρακτηρίζονται με συγκεκριμένα μεγέθη μετρήσεων, για την ανάλυση της 

αγοράς – παρόχων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Ως πάροχοι ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί φορείς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει, 

αναπτύξει και παρέχουν, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στην εκπαιδευτική 

αγορά εφαρμογές/προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.                           

Οι βασικές ερευνητικές διαστάσεις του προτεινόμενου πλαισίου, οι οποίες αποτελούν 

άξονες σταρτηγικού σχεδιασμού, αναφέρονται στο προφίλ του παρόχου 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τα χαρακτηριστικά των δυνητικών 

εκπαιδευομένων, δηλαδή των εκπαιδευόμενων στους οποίους στοχεύουν οι 

πάροχοι ηλεκτρονικής  εκπαίδευσης και τα στοιχεία της στρατηγικής του 

μείγματος μάρκετινγκ, που επιλέγονται από τους παρόχους ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (2ος ερευνητικός άξονας προτεινόμενου μοντέλου). Οι διαστάσεις αυτές 

αναλύονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προέκυψαν από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και συγκεκριμένα μεγέθη μετρήσεων, τα οποία 

δομήθηκαν με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται από τους ιστιοχώρους των 

τρέχουσων προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Πίνακας 6.1).   

Ερευνητικές 
Διαστάσεις 

Κριτήρια Μεγέθη Μετρήσεων  

(ποιοτικά)   

Προφίλ 
Παρόχου 

 Φορέας ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης  

 Χώρα Προέλευσης  

 Ύπαρξη - Είδος 
πιστοποίησης 

 (Δημόσιο /ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, 
Εικονικό Πανεπιστήμιο, 
Συνεργασία φορέων) 

 (Αμερική/ Ευρώπη) 

 (Ναι/Όχι) 
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Χαρακτηριστικά 
των δυνητικών 
εκπαιδευομένων 

 Απαιτήσεις αποδοχής  

 Γλώσσα επικοινωνίας  

 

 (Συγκεκριμένης ειδικότητας 
πτυχίο και γνώση αγγλικής 
γλώσσας, Οποιαδήποτε 
ειδικότητας πτυχίο και γνώση 
αγγλικής γλώσσας, Επαγγελματική 
εμπειρία, πτυχίο και γνώση 
αγγλικής γλώσσας) 

 (Αγγλική/Τοπική) 

Στοιχεία της 
στρατηγικής του 
μείγματος 
μάρκετινγκ 

(πολιτικές 
προϊόντος, 
τιμής, διανομής, 
προώθησης) 

 Τύπος πτυχίου/θεματική 
ενότητα   

 Διάρκεια σπουδών  

 Πρόγραμμα σπουδών – 
Σύνολο μαθημάτων  

 Μέθοδοι διδασκαλίας  

 Μέθοδος – μορφή 
αλληλεπίδρασης  

 Ύπαρξη μικτού 
συστήματος εκπαίδευσης 
(Ναι, Όχι)   

 Ύψος διδάκτρων  

 Πηγές χρηματοδότησης  

 Τεχνολογία  

 (Ηλεκτρονικό 
επιχειρείν/Εμπόριο/Μάρκετινγκ) 

 (Συγκεκριμένη/Ευέλικτη) 

 (<12 μθήματα, > 12 μαθήματα) 

 (Ναι, Όχι) 

 (έντυπες πηγές, εργασίες, 
εξετάσεις, παρουσιάσεις, 
συζητήσεις) 

 (Ασύγχρονη/ Σύγχρονη 
ηλεκτρονική εκπαίδευση) 

 (<8,000, >8,000) 

 (Κρατικές, Ίδιες) 

 (τύπος ηλεκτρονικής πλατφόρμας) 

 

 

Πίνακας 6.1 Διαστάσεις, κριτήρια και δυνατότητες μέτρησης για την ανάλυση 
αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  

Το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο ανάλυσης αγοράς ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

εξετάστηκε με εμπειρική έρευνα σε συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τα θεματικά αντικείμενα του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού μάρκετινγκ σε 

μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδές, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναζήτηση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας 

μηχανές αναζήτησης, διαδικτυακές πύλες με αντικείμενο, είτε την εκπαίδευση, είτε 

πιο συγκεκριμένα την ηλεκτρονική εκπαίδευση καθώς και ιστοσελίδες 

παραδοσιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με την χρήση συγκεκριμένων λέξεων 

κλειδιών μεταξύ των οποίων αναφέρονται οι “e learning programs”,  “elearning 

postgraduate programs”, “e business, e commerce,  e marketing postgraduate 

courses”  «e learning postgraduate course e business (e commerce και e marketing)”, 

κ.λ.π. Επίσης, η έρευνα εστίασε στο τμήμα της Ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης με 

λεπτομερή εξέταση των ιστοσελίδων του συνόλου των κρατικών Πανεπιστημιακών 

και Τεχνολογικών ιδρυμάτων για την καταγραφή ενδεχόμενων προσπαθειών 
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ανάπτυξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στις 

εξεταζόμενες θεματικές ενότητες. 

Η έρευνα ανέδειξε 21 εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα 

αντικείμενα, οι οποίες αναλύθηκαν με βάση τα κριτήρια και τα μεγέθη μέτρησης του 

προτεινόμενου πλαισίου. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας ανέδειξαν αρχικά 

την αδυναμία συγκέντρωσης πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με το σύνολο των 

εξεταζόμενων κριτηρίων και μεγεθών μετρήσεων. Η αδυναμία αυτή τροποποίησε τα 

κριτήρια και τις διαστάσεις του προτεινόμενου πλαισίου, παρέχοντας δυναμικότητα 

στο ολοκληρωμένο μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο δύναται να 

προσαρμόζεται στις ερευνητικές ανάγκες της εκάστοτε μελέτης και την 

πληροφόρηση στις ιστοσελίδες των εξεταζόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η 

οποία παρέχεται στην χρονική στιγμή κάθε συγκεκριμένης έρευνας.  

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής προσέγγισης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω 

διαδικτύου με την ανάλυση των ιστοσελίδων των εξεταζόμενων προγραμμάτων βάσει 

των τεθέντων, στα πλαίσια της διατριβής, κριτηρίων και προσεγγίσεων μετρήσης 

αναδεικνύουν ότι τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν τους 

κυρίαρχους φορείς ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η θεματική 

ενότητα του ηλεκτρονικού επιχειρείν αποτελεί το υιοθετούμενο επιστημονικό πεδίο 

ενώ, οι  απαιτήσεις αποδοχής των δυνητικών εκπαιδευόμενων εμφανίζουν κοινά 

χαρακτηριστικά με τα παραδοσιακά μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Αναφορικά με τις διαστάσεις του μείγματος μάρκετινγκ αποδεικνύεται έντονα η 

σημαντικότητα της πιστοποίησης των εφαρμογών, η χρήση των παραδοσιακών 

διδακτικών μεθόδων, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη ενός 

ευρέος αριθμού ηλεκτρονικών πλατφόρμων, η έλλειψη κρατικών και κοινοτικών 

χρηματοδοτήσεων, καθώς και η χρήση ασύγχρονων μορφών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. 

Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καταγράφηκε ένας αριθμός πηγών, οι 

οποίες αναφέρουν ως σημαντικά κριτήρια επιτυχούς ανάπτυξης συστημάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικά 

εκπαιδευόμενων, όπως η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο, την ύπαρξη θετικής 

στάσης απέναντι στην έννοια και τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

καθώς και την υιοθέτηση συγκεκριμένων λειτουργιών της ηλεκτρονικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, αναφέρονται βιβλιογραφικά, ποικίλες 

έρευνες, οι οποίες εστιάζουν στην ανάλυση των αντιλήψεων των ηλεκτρονικά 

εκπαιδευόμενων μετά την παρακολούθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 
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επιδιώκοντας την συνολική αξιολόγηση τους και τον προσδιορισμό των παραγόντων 

που οδήγησαν στην επιτυχή ή όχι υιοθέτηση τους από αυτούς. Παρόλο όμως την 

πληθώρα των ερευνών, οι οποίες αναφέρονται στα χαρακτηριατικά και τις 

αντιλήψεις των δυνητικών εκπαιδευόμενων, παρατηρείται έλλειψη θεωρειών, οι 

οποίες συγκεράζουν το σύνολο των βασικών κριτηρίων και παραγόντων για την 

επιτυχή ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και το  ενσωματώνουν για 

την ανάλυση των αντιλήψεων και των αναγκών της αγοράς στόχου .               

Ανταποκρινόμενη στο παραπάνω κενό, η παρούσα διατριβή ανέπτυξε ένα πλαίσιο 

κριτηρίων για την ανάλυση της αγοράς στόχου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, το οποίο 

περιλαμβάνει τρείς βασικές ερευνητικές διαστάσεις, τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των δυνητικών εκπαιδευόμενων,  τη στάση τους απέναντι 

στην έννοια και τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και τις 

αντιλήψεις τους απέναντι σε συγκεκριμένες κρίσιμες παραμέτρους της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (πίνακας 6.2).   

 

 

Παράμετροι   Κριτήρια 

Πλαίσιο μαθήματος 

 Πρόγραμμα σπουδών  

 Κριτήρια εισαγωγής  

 Διάρκεια σπουδών  

 Δίδακτρα  

Εκπαιδευτικές μέθοδοι & 
ηλεκτρονική πλατφόρμα  

 Διδακτικά μέσα και μέθοδοι  

 Διδακτική & Τεχνική υποστήριξη  

 Κριτήρια αξιολόγησης  

Προφίλ εκπαιδευτικού 
παρόχου 

 Ίδρυμα /Οργανισμός  

 Χρηματοδότηση  

 Πιστοποίηση  

 Στρατηγική προώθησης  

Πίνακας 6.2 Παράμετροι και κριτήρια εννοιολογικού πλαισίου ανάλυσης αγοράς 
στόχου      

Η εμπειρική εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου πραγματοποιήθηκε με 

πρωτογενή έρευνα σε δείγμα 338 προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και 

εργαζομένων, καταγράφοντας τη στάση και τις αντιλήψεις τους, βάσει των τεθέντων 

κριτιρίων στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, απέναντι στην έννοια της 
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ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς, και των αναγκών τους αναφορικά με τις 

συγκεκριμένες διαστάσεις, που περιγράφουν ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα (ηλεκτρονικό 

επιχειρείν/εμπόριο/μάρκετινγκ). Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας 

συνοψίζονται στην ανάγκη για πληρέστερη και ουσιαστικότερη επαφή και 

κατανόηση της έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες, στη 

διασπορά των απόψεων τους αναφορικά με τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, 

πλεονεκτήματα και περιοριστικούς παράγοντες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και 

στη σαφή προσήλωση τους στις παραδοσιακές εκπαιδευτικές διαδικασίες και 

μεθόδους.  

Επιπλεόν, η εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων (Παραγοντική Ανάλυση 

Αντιστοιχιών και Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση) σε συγκεκριμένους πίνακες 

συμπτώσεων, κατέδειξε σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ των εξεταζόμενων 

μεταβλητών και σαφείς αντιπαραθέσεις μεταξύ των ερωτηθέντων. Η έλλειψη 

ερευνητικών υποθέσεων, που αναγκαστικά διέπει τις παραπάνω μεθόδους ανάλυσης 

δεδομένων, συντέλεσε στον προσδιορισμό των ποιοτικών σχέσεων μεταξύ όλων των 

μεταβλητών των πινάκων δεδομένων, και επέτρεψε τον διαχωρισμό συγκεκριμένων 

ομάδων ερωτηθέντων.      

Συμπερασματικά, οι σημαντικότεροι συσχετισμοί παρατηρούνται μεταξύ του 

ηλικιακού και εκπαιδευτικού επιπέδου των ερωτηθέντων και την σχέση και επαφή 

τους με την έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και μεταξύ της 

οικογενειακής και επαγγλεματικής κατάστασης των ερωτηθέντων και των αιτιών 

υιοθέτησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν 

αντιπαραθέσεις μεταξύ ερωτηθέντων διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι 

οποίοι διαφοροποιούνται ως προς τις ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή 

υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Τέλος, διαπιστώνεται μια σαφής 

αντιπαράθεση των ερωτηθέντων που επιλέγουν διαφορετικούς φορείς ανάπτυξης 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η οποία οδηγεί στην δημιουργία ομάδων ερωτηθέντων, 

με βάση τον βαθμό αξιοποίησης του καινοτομικού χαρακτήρα της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης.                      

Οι τρείς παραπάνω ερευνητικοί άξονες του προτεινόμενου μοντέλου της παρούσας 

διατριβής συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού μάρκετινγκ ενός συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 

το προτεινόμενο ολοκληρωμένο μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, 

παρέχει τη δυνατότητα στις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οντότητες : 
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 να κατανοήσουν τις εναλλακτικές επιλογές ανάπτυξης εφαρμογών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, όπως προτείνονται στον πρώτο ερευνητικό 

άξονα     

 να αναγνωρίσουν και να αναλύσουν τις στρατηγικές και τακτικές 

μάρκετινγκ, οι οποίες υιοθετούνται από τρέχουσες εφαρμογές 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με βάση τις ερευνητικές διαστάσεις του 

προτεινόμενου πλαισίου ανάλυσης αγοράς ΗΕ         

 να προσδιορίσουν τις αντιλήψεις και τις απαιτήσεις των δυνητικών 

«ηλεκτρονικά» εκπαιδευόμενων εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

υιοθετώντας το πλαισιο ανάλυσης αγοράς στόχου ΗΕ    

 να επιλέξουν  τις στρατηγικές μάρκετινγκ, όπως προτείνονται από το 

θεωρητικό πλαίσιο εναλλακτικών επιλογών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψην 

τους τις αντιλήψεις των δυνητικών εκπαιδευόμενων και τις 

χρησιμοποιούμενες από τους ανταγωνιστές, στρατηγικές και τακτικές  

 

6.2 Μελλοντική έρευνα   

Η συγκεκριμένη εμπειρική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου σε συγκεκριμένα 

θεματικά πεδία και συγκεκριμένο δείγμα ερωτηθέντων δημιουργεί τις βάσεις για 

περαιτέρω έλεγχο του. Συγκεκριμένα, η εξέταση περισσότερων επιστημονικών 

πεδίων αλλά και διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων (προπτυχιακές σπουδές, 

σπουδές σεμιναριακού επιπέδου, κ.λ.π.) δύναται να εκτιμήσει τις παραμέτρους των 

τριών ερευνητικών αξόνων, τροποποιώντας τες σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες 

και ανάγκες της κάθε μελέτης. Παράλληλα, στα πλαίσια της μελλοντικής έρευνας 

προτείνεται η εξέταση του μοντέλου σε διεθνείς αγορές στόχους, με έμφαση σε 

έμφαση σε χώρες με σημαντικές διαφοροποιήσεις στη κουλτούρα και τον τρόπο 

ζωής.        

Απώτερος ερευνητικός στόχος, αποτελεί η ενσωμάτωση των πληροφοριών, οι οποίες 

παρέχονται από τους τρεις προτεινόμενους ερευνητικούς άξονες της παρούσας 

διατριβής στη διαδικασία τροφοδότησης της διοίκησης μάρκετινγκ συστημάτων 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με σκοπό την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού 

συστήματος μάρκετινγκ για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων.  Συγκεκριμένα, η 

περαιτέρω ανάλυση των εξεταζόμενων παραμέτρων, που συνθέτουν τα προτεινόμενα 
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εννοιολογικά πλαίσια ανάλυσης αγοράς και αγοράς στόχου ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, δημιουργούν τη βάση για 

τον έλεγχο εναλλακτικών σεναρίων στην ανάπτυξη, προγραμματισμό και διαχείριση 

μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ εφαρμογών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, είναι δυνατή η επέκταση του συστήματος για ανάπτυξη συγκριτικής 

αξιολόγησης μεταξύ ανταγωνιστικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

καθώς και αναζήτησης κενών αγοράς βάσει αντιληπτικής χαρτογράφησης ως προς 

τα υπάρχοντα προσφερόμενα προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.   

Συμπερασματικά, ο βασικός στόχος της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι η ανάπτυξη ενός αποδοτικού και λειτουργικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο αναμειγνύει τη μορφή και τη λειτουργικότητα 

των τεχνολογικών μέσων με τις επιδράσεις της ανθρώπινης διάστασης.  Η δύναμη 

και η ευελιξία των σύγχρονων τεχνολογιών πρέπει να αξιοποιείται για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες επιτυγχάνουν την ενεργό ανάμειξη, την 

κινητοποίηση και την αλληλεπίδραση του συνόλου των ανθρώπινων οντοτήτων. 
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Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  
  

«Στρατηγική ηλεκτρονικής επιχείρησης  - Σχέδιο Μάρκετινγκ :  Εφαρμογή στον 

τομέα της ψηφιακά υποστηριζόμενης μάθησης» 

 

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών οδηγούν σε 

νέα μοντέλα επιχειρηματικών οργανώσεων και στρατηγικής. Η εφαρμογή 

διαδικασιών Ηλεκτρονικού εμπορίου και ο ηλεκτρονικός μετασχηματισμός της 

επιχείρησης μέσα από μοντέλα επιχειρηματικής δικτύωσης και εικονικών 

οργανώσεων αποτελούν τις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις. 

 

Πεδίο εφαρμογής της διατριβής αποτελεί η ψηφιακά υποστηριζόμενη μάθηση (e-

learning), σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ανάπτυξης των σύγχρονων τεχνολογιών 

καθώς και δημιουργίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής στρατηγικής και πολιτικής 

στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στην προσέγγιση μοντέλων 

συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την καταγραφή παρούσας κατάστασης σε 

Ελλάδα και Εξωτερικό και την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για 

συγκεκριμένο μοντέλο συστήματος ψηφιακά υποστηριζόμενης μάθησης.  

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί βασικό συστατικό τμήμα της διδακτορικής έρευνας και 

θα σας παρακαλούσαμε να προσφέρατε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για την 

συμπλήρωση του.  Θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε ότι είναι εφικτή η δυνατότητα 

πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας, για όσους το επιθυμούν, 

συμπληρώνοντας τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: 

 Όνομα:                                   Email: 

  Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σας  

 

Βασιλική Μάνθου, Καθηγήτρια                     Ελεονώρα Ιουλία Μάλαμα, 

Μάρω Βλαχοπούλου, Καθηγήτρια                          Υποψήφια Διδάκτορας 

Ιωάννης Παπαδημητρίου, Καθηγητής                   malama@uom.gr 
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ΜΕΡΟΣ Α : ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 
 
 
Ηλικία: 
 
<20               20-30                    >30  
 
 
Οικογενειακή κατάσταση:   
 
Άγαμος                    Έγγαμος              Με παιδί/παιδιά      
 
 
 
Εκπαιδευτικό επίπεδο:  
 
Φοιτητής(ΑΕΙ/ΤΕΙ)            Τίτλος Σπουδών…………………………………. 
 
Φοιτητής (Μετ/κού)          Τίτλος Σπουδών…………………………………. 
 
Πτυχίο  ΑΕΙ/ΤΕΙ                Τίτλος Σπουδών…………………………………. 
 
Μεταπτυχιακό                    Τίτλος Σπουδών………………………………… 
 
 
 
Εργασιακή κατάσταση :    
 
Εργαζόμενος                       Άνεργος    
 
 
 
Εισοδηματικό κλιμάκιο (ετησίως):  
 
Κάτω από 10,000 €           10,000 – 15,000 €   Πάνω από 15,000€ 
 
 
 
Τόπος μόνιμης κατοικίας:  
 
 Αθήνα – Θεσσαλονίκη          Πρωτεύουσα Νομού         Μικρότερη Πόλη  
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1. Προσδιορίστε τη σχέση σας με την έννοια της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης  
   

Δεν γνωρίζω την έννοια  

Γνωρίζω μερικώς την έννοια  

Γνωρίζω επαρκώς την έννοια  

 
 
 

2. Ποιον θεωρείτε το σημαντικότερο λόγο για την υιοθέτηση 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; (επιλέξτε μία από 
τις παρακάτω απαντήσεις)  

 
Έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων οικογενειακών 
υποχρεώσεων 

                     

Έλλειψη χρόνου λόγω αυξημένων εργασιακών 
υποχρεώσεων    

 

Έλλειψη χρηματικών πόρων  

Αδυναμία μετακίνησης από τον τόπο διαμονής/εργασίας    

Υιοθέτηση καινοτομικής εκπαιδευτικής εμπειρίας  

 
 
 

3. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το κυριότερο πλεονέκτημα της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; (επιλέξτε μία από τις παρακάτω 
απαντήσεις) 

 
Ευελιξία στο ρυθμό & τον τόπο εκπαίδευσης (αργός/ 
γρήγορος)  

 

Δυνατότητα συνέχισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων  

Εξοικονόμηση κόστους μετακίνησης και εκπαίδευσης  

Εξατομικευμένη μάθηση & ελευθερία μάθησης    
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4. Ποιον θεωρείτε το σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα 
για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; (επιλέξτε 
μία από τις παρακάτω απαντήσεις) 

 
Έλλειψη προσωπικής επαφής &  
αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτές και  

Αναγκαιότητα ύπαρξη/απόκτησης ικανοτήτων 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών  

 

Ανάγκη αγοράς, χρήσης και συντήρησης  
απαραίτητου εξοπλισμού (hardware,  

Ανάγκη προσωπικής οργάνωσης χρόνου,  
μελέτης, υπευθυνότητας και αυτοπειθαρχίας  

 

  
 
 

5. Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις παρακάτω ικανότητες για την 
παρακολούθηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης;  

 

Αυτονομία μάθησης- αυτοέλεγχος   

  
Πολύ    Λίγο    Καθόλου    

 

Ικανότητα χρήσης υπολογιστή   

 
Πολύ    Λίγο    Καθόλου    

 

Ικανότητα πλοήγησης στο Διαδίκτυο 

 
Πολύ    Λίγο    Καθόλου    

 
Ικανότητα χρήσης επικοινωνιακών εργαλείων (chat, 
audio/video presentation, Electronic Bulletin Board 
discussions κ.λ.π.) 
 
Πολύ    Λίγο    Καθόλου    
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ΜΕΡΟΣ Β : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  
 

6. Έχετε παρακολουθήσει προγράμματα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης;   

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ   
 
 

7. Θεωρείτε ότι η εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπέδο στην 
θεματική ενότητα: «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν- Ηλεκτρονικό 
Μάρκετινγκ» ενδείκνυται για την ηλεκτρονική εκπαίδευση;    

 
ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 
 

8. Θα παρακολουθούσατε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη 
θεματική ενότητα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν- Ηλεκτρονικό 
Μάρκετινγκ»;   

 
ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 
 

9. Ποια θεωρείτε ως την σημαντικότερη πληροφόρηση που θα 
πρέπει να παρέχεται στον ιστιοχώρο ενός προγράμματος 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  για την απόφαση 
παρακολούθησης ενός αντίστοιχου προγράμματος; (επιλέξτε 
μία από τις παρακάτω απαντήσεις)      

 

Πρόγραμμα σπουδών  

Διαδικασία εγγραφής  

Ύψος διδάκτρων – Οικονομικές διευκολύνσεις   

Πιστοποίηση – Φορέα πιστοποίησης   

Εκπαιδευτές – Διαχειριστές του προγράμματος    
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10. Ποια θεωρείτε την καταλληλότερη διαδικασία 

εισαγωγής σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; 
(επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις) 

 

Διεξαγωγή εξετάσεων   

Κατάθεση αιτήσεων   

Προσωπικές συνεντεύξεις     

Συνδυασμός μεθόδων   

 
 

11. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί να περιλάβει τις εξής 
μορφές - μεθόδους αλληλεπίδρασης:    
Μέθοδος Α) Ηλεκτρονική εκπαίδευση σε εξατομικευμένο 

ρυθμό. Ο εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του πληθώρα 

εκπαιδευτικών υλικών και αποφασίζει μόνο ο ίδιος πότε και που θα τα 

χρησιμοποιήσει.  

Μέθοδος Β) Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση. Ο 

εκπαιδευόμενος έχοντας το υλικό της διδασκαλίας στη διάθεσή του, 

μπορεί να προγραμματίσει τη μελέτη του οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε. Παράλληλα, όμως μπορεί και να επικοινωνεί με τον 

εκπαιδευτή  του προγράμματος.  

Μέθοδος Γ) Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση. Υπάρχει ένας 

εκπαιδευτής, ο οποίος παραδίδει την καινούργια γνώση, απέναντί του 

βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοί του, οι οποίοι μπορούν να του 

εκφράσουν απορίες και να συνεργαστούν άμεσα μεταξύ τους, σε ένα 

εικονικό περιβάλλον.   

Επιλέξτε τη μέθοδο που θεωρείτε καταλληλότερη 

  

Μέθοδο Α        Μέθοδο Β             Μέθοδο Γ  
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12. Ποια θεωρείτε την ιδανικότερη διάρκεια φοίτησης ενός 
μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
στην ενότητα «ηλεκτρονικού επιχειρείν-ηλεκτρονικού 
μάρκετινγκ»; (επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις)  

 

Ένα έτος    

Δύο έτη  

Ευελιξία στη διάρκεια φοίτησης με ύπαρξη ανώτατου 
ορίου (1-5 έτη) 

 

  
 
 

13. Ποια γλώσσα θεωρείτε καταλληλότερη για την ανάπτυξη ενός 
μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
στην ενότητα «ηλεκτρονικού επιχειρείν-ηλεκτρονικού 
μάρκετινγκ» από ένα Ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα;  

 
 Ελληνική      Αγγλική  

 
 

14. Πόσο σημαντική θεωρείτε την υποστήριξη από τους 
εκπαιδευτές και τους διαχειριστές του προγράμματος σε 
καθέναν από τους παρακάτω τομείς;      

 

Παρακολούθηση διαλέξεων / εισηγήσεων 

  
Πολύ    Λίγο    Καθόλου    

 

Ανάλυση αποριών/ερωτήσεων/οδηγιών για περάτωση εργασιών    

  
Πολύ    Λίγο    Καθόλου    

 
Case study/Πρακτικές εφαρμογές 

 
Πολύ    Λίγο    Καθόλου    

 

Διεξαγωγή εξετάσεων  

 
Πολύ    Λίγο    Καθόλου    
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Πλοήγηση στο Διαδίκτυο/Αναζήτηση βιβλιογραφίας 
 

Πολύ    Λίγο    Καθόλου    
 
 

15. Ποια θεωρείτε την καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης για 
ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; 
(επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις)  

 

Κρατικές πηγές  

Κοινοτικές πηγές   

Εκπαιδευομένους (αυτοχρηματοδοτούμενο)      

Από την επιχείρηση που εργάζεται ο εκπαιδευόμενος   

Αυτοχρηματοδοτούμενο και επιδοτούμενο σε συνδυασμό   

 
16. Στην περίπτωση της χρηματικής καταβολής από τους 

εκπαιδευόμενους, ποιο επίπεδο διδάκτρων θεωρείτε 
αποδεκτό για την ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού 
προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην ενότητα 
«ηλεκτρονικό επιχειρείν – ηλεκτρονικό μάρκετινγκ»; (επιλέξτε 
μία από τις παρακάτω απαντήσεις)     

  

Έως 5,000 €  

5,000 – 8,000 €  

Πάνω από 8,000 €  

 

17. Ποιόν φορέα θεωρείτε καταλληλότερο για την ανάπτυξη και 
λειτουργία προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στην ενότητα 
«ηλεκτρονικό επιχειρείν – ηλεκτρονικό μάρκετινγκ»; (επιλέξτε μία 
από τις παρακάτω απαντήσεις) 

 

Κρατικά Πανεπιστήμια/ ΤΕΙ  

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί  

Ιδρύματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  
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18. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ύπαρξη πιστοποίησης του 
αντίστοιχου προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από 
τους παρακάτω φορείς;   

 
Πανεπιστήμια  
 
 Πολύ     Λίγο   Καθόλου     

 

 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 
  Πολύ     Λίγο   Καθόλου     
 

 

Ιδιωτικοί φορείς  

 
 Πολύ     Λίγο   Καθόλου     

 
 
 

19. Πόσο θεωρείτε ότι το μικτό σύστημα εκπαίδευσης (blended 
learning), το οποίο ορίζεται ως η μέθοδος εκπαίδευσης εξ 
αποστάσεως η οποία συνδυάζει διάφορες δραστηριότητες 
συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τάξεων, της 
ζωντανής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης σε 
εξατομικευμένο ρυθμό, αποτελεί ιδανικότερη μορφή 
εκπαίδευσης σε σύγκριση με την αμιγή  ηλεκτρονική 
εκπαίδευση;  

 
 Πολύ     Λίγο   Καθόλου     

 
 

20. Ποια πηγή ενημέρωσης θα χρησιμοποιούσατε για την 
αναζήτηση και ενημέρωση αντίστοιχων προγραμμάτων 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; (επιλέξτε μία από τις παρακάτω 
απαντήσεις) 

Μηχανές αναζήτησης και βάσεις δεδομένων   

Ιστοσελίδες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  

Παραδοσιακή διαφήμιση/ Διαφημιστικά φυλλάδια/ 
Δημοσιότητα  / Δελτία τύπου 

 

Άλλοι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευτές/συμμετέχοντες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία  
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Ηλεκτρονική διαφήμιση  

Internet news groups και mailing lists/Ιογενές (viral) 
μάρκετινγκ (από στόμα - σε στόμα επικοινωνία μέσω του  

 
21. Ποιο στοιχείο θεωρείτε σημαντικότερο για την ικανοποίηση 

και κάλυψη σε υψηλό επίπεδο των αναγκών των 
εκπαιδευομένων προς ένα αντίστοιχο πρόγραμμα 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης; (επιλέξτε μία από τις παρακάτω 
απαντήσεις)    
Αξιόπιστος φορέας πιστοποίησης/διαχείρισης του 
προγράμματος   

 

Ασφάλεια και αξιοπιστία συστήματος   

Παροχή αξιόπιστου, χρήσιμου, ποιοτικού εκπαιδευτικού 
υλικού  

  

Ευκολία πλοήγησης στο πρόγραμμα  

Αξιόπιστη και άμεση επικοινωνία με τους συμμετέχοντες του 
προγράμματος (εκπαιδευτές, διαχειριστές, εκπαιδευόμενοι )  

 

Προσαρμογή σε εξατομικευμένες απαιτήσεις των 
εκπαιδευόμενων (προσωποποίηση, σχεσιακό μάρκετινγκ) 

 

 
 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΑΣ 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα Β 

Πίνακες Εφαρμογής Παραγοντικής Ανάλυσης 
Αντιστοιχειών & Πίνακες Αποτελεσμάτων 
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Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Α 
 

 1_1 1_2 1_3 2_1 2_2 2_3 2_4 2_5 3_1 3_2 3_3 3_4 4_1 4_2 4_3 4_4 
<20 6 138 55 7 48 23 64 57 65 39 44 51 105 32 33 29 
20-30 0 38 34 2 35 2 26 7 29 15 15 13 42 7 12 11 
>30 0 33 34 6 25 1 23 12 18 20 15 14 46 5 5 11 
Άγαμος 6 187 100 10 95 25 97 66 102 62 64 65 166 38 47 42 
Έγγαμος 0 7 8 2 2 1 9 1 3 2 6 4 8 2 1 4 
Με παιδί 0 15 15 3 11 0 7 9 7 10 4 9 19 4 2 5 
0γ_1 5 137 49 6 49 22 57 57 56 41 47 47 102 28 33 28 
0γ_2 1 34 37 6 26 3 31 6 32 10 13 17 45 9 6 12 
0γ_3 0 23 18 2 19 1 11 8 11 12 6 12 27 3 6 5 
0γ_4 0 15 19 1 14 0 14 5 13 11 8 2 19 4 5 6 
0δ_1 0 101 79 9 70 6 59 36 60 44 40 36 109 23 23 25 
0δ_2 6 108 44 6 38 20 54 40 52 30 34 42 84 21 27 26 
0ε_1 3 108 51 3 49 18 51 41 50 37 39 36 85 21 28 28 
0ε_2 1 60 38 4 30 8 36 21 39 18 17 25 56 15 14 14 
0ε_3 2 41 34 8 29 0 26 14 23 19 18 17 52 8 8 9 
0στ_1 3 115 78 9 70 8 71 38 70 41 44 41 115 23 32 26 
0στ_2 3 71 30 2 28 16 33 25 29 26 21 28 56 16 17 15 
0στ_3 0 23 15 4 10 2 9 13 13 7 9 9 22 5 1 10 

Πίνακας Α Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων για την μελέτη των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων ως προς τις απόψεις για την 

έννοια της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
 
 

 
 Ποιότητα Βάρος Αδράνεια G1 COR1 CTR1 G2 COR2 CTR2 

1_3 0,969 0,091 0,005 0,226 0,969 0,206 -0,003 0 0 

1_2 0,961 0,155 0,002 -0,117 0,96 0,094 0,002 0 0 

2_3 0,923 0,019 0,006 -0,545 0,918 0,253 0,038 0,004 0,006 

4_1 0,801 0,143 0,001 0,067 0,74 0,028 -0,019 0,061 0,011 

2_2 0,831 0,08 0,003 0,173 0,7 0,106 0,075 0,131 0,097 

1_1 0,655 0,004 0,002 -0,543 0,655 0,058 -0,005 0 0 

2_5 0,792 0,056 0,004 -0,198 0,612 0,098 -0,108 0,18 0,141 

4_2 0,574 0,033 0,001 -0,119 0,572 0,021 -0,007 0,002 0 

4_3 0,877 0,037 0,002 -0,15 0,444 0,037 0,148 0,433 0,176 

2_1 0,891 0,011 0,003 0,348 0,414 0,06 -0,373 0,476 0,334 

3_4 0,5 0,058 0,001 -0,082 0,297 0,017 -0,067 0,203 0,057 

2_4 0,259 0,084 0,001 0,047 0,146 0,008 0,042 0,113 0,031 

3_2 0,129 0,055 0,002 0,055 0,105 0,007 -0,026 0,024 0,008 

3_1 0,419 0,083 0,001 0,037 0,082 0,005 0,075 0,337 0,1 

3_3 0,054 0,055 0,001 -0,025 0,037 0,001 -0,016 0,016 0,003 

4_4 0,187 0,038 0,001 -0,004 0,001 0 -0,067 0,187 0,036 

Πίνακας 1 Παράμετροι και Συντεταγμένες των Στηλών για τον Πίνακα Α 
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 Ποιότητα Βάρος Αδράνεια F1 COR1 CTR1 F2 COR2 CTR2 

<20 0,956 0,098 0,003 
-

0,164 0,941 0,118 
-

0,021 0,015 0,009 

0γ_1 0,939 0,094 0,003 
-

0,174 0,918 0,127 
-

0,026 0,02 0,014 

0δ_2 0,851 0,078 0,002 
-

0,162 0,848 0,09 -0,01 0,003 0,002 
0δ_1 0,851 0,089 0,002 0,142 0,848 0,079 0,008 0,003 0,001 

>30 0,906 0,033 0,003 0,257 0,77 0,096 
-

0,108 0,137 0,083 

0στ_2 0,759 0,051 0,002 
-

0,173 0,757 0,068 0,01 0,002 0,001 

0ε_1 0,722 0,08 0,001 
-

0,102 0,673 0,037 0,027 0,048 0,013 

0ε_3 0,765 0,038 0,002 0,203 0,632 0,069 
-

0,093 0,133 0,071 
0στ_1 0,804 0,097 0,001 0,082 0,623 0,029 0,044 0,181 0,041 
20-30 0,952 0,036 0,003 0,216 0,618 0,073 0,158 0,333 0,192 
0γ_4 0,705 0,017 0,002 0,28 0,603 0,058 0,115 0,102 0,048 
0γ_2 0,575 0,036 0,003 0,233 0,571 0,085 0,018 0,003 0,003 

0γ_3 0,42 0,02 0,001 0,171 0,42 0,026 
-

0,007 0,001 0 

Άγαμος 0,881 0,144 0 
-

0,029 0,393 0,006 0,033 0,489 0,033 

Με παιδί 0,719 0,015 0,002 0,198 0,316 0,026 
-

0,224 0,403 0,16 

Έγγαμος 0,242 0,007 0,002 0,176 0,111 0,01 
-

0,192 0,131 0,059 

0στ_3 0,669 0,019 0,002 0,051 0,026 0,002 
-

0,254 0,643 0,262 
0ε_2 0,076 0,049 0,001 0,009 0,007 0 0,028 0,069 0,008 

Πίνακας 2 Παράμετροι και Συντεταγμένες των Γραμμών για τον Πίνακα Α 

Άξονας Αδράνεια %Ερμηνείας Αθρ. %Ερμην. Ραβδόγραμμα Χαρ/κών Ριζών 

1 0,023 62,114 62,114 ******************************* 

2 0,005 12,738 74,852 ******   

3 0,004 10,232 85,084 *****   

4 0,002 4,562 89,646 **   

5 0,001 3,736 93,382 **   

6 0,001 3,053 96,435 **   

7 0,001 1,484 97,919 *   

8 0 1,16 99,078 *   

9 0 0,601 99,679    

10 0 0,306 99,985    

11 0 0,015 100    

12 0 0 100    

13 0 0 100    

14 0 0 100    

15 0 0 100    
Πίνακας 3 Αδράνεια/Ποσοστό ερμηνείας/Σημαντικότητα Παραγοντικών Αξόνων 

για τον Πίνακα Α
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Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Β 

 

 1_1 1_2 1_3 21_1 21_2 21_3 21_4 21_5 21_6 5α_1 5α_2 5β_1 5β_2 5γ_1 5γ_2 5δ_1 5δ_2 

<20 6 138 55 45 10 69 7 54 14 153 46 141 58 133 66 140 59 

20-30 0 38 34 37 5 15 1 7 7 62 10 50 22 44 28 47 25 

>30 0 33 34 22 5 17 2 13 8 58 9 44 23 41 26 39 28 

0γ_1 5 137 49 43 12 64 7 51 14 147 44 135 56 128 63 131 60 

0γ_2 1 34 37 30 3 19 0 12 8 65 7 42 30 41 31 47 25 

0γ_3 0 23 18 17 3 8 1 6 6 31 10 32 9 26 15 25 16 

0γ_4 0 15 19 14 2 10 2 5 1 30 4 26 8 23 11 23 11 

Πίνακας Β Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων του ηλικιακού και εκπαιδευτικού επιπέδου των ερωτηθέντων στη γνώση της 
έννοιας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, στο επίπεδο σημαντικότητας των απαιτούμενων ικανοτήτων τους, την παρακολούθηση ανάλογων 

εφαρμογών και στη γενικότερη ικανοποίησης τους από αυτό 
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 Ποιότητα Βάρος Αδράνεια G1 COR1 CTR1 G2 COR2 CTR2 

1_1 0,94 0,003 0,002 -0,666 0,838 0,055 0,233 0,102 0,052 

1_2 0,936 0,103 0,003 -0,163 0,93 0,114 -0,01 0,006 0,006 

1_3 0,944 0,061 0,006 0,309 0,943 0,242 0,011 0,001 0,002 

21_1 0,928 0,051 0,006 0,322 0,897 0,222 -0,06 0,031 0,06 

21_2 0,472 0,01 0 0,043 0,062 0,001 -0,11 0,41 0,04 

21_3 0,902 0,05 0,002 -0,163 0,82 0,055 0,052 0,082 0,043 

21_4 0,571 0,005 0,001 -0,282 0,37 0,016 -0,21 0,201 0,069 

21_5 0,964 0,036 0,003 -0,274 0,905 0,114 0,07 0,059 0,058 

21_6 0,343 0,014 0,001 0,179 0,342 0,019 0,007 0 0 

5α_1 0,911 0,135 0,001 0,058 0,77 0,019 0,025 0,141 0,027 

5α_2 0,911 0,032 0,003 -0,246 0,77 0,081 -0,11 0,141 0,115 

5β_1 0,961 0,116 0,001 -0,026 0,143 0,003 -0,06 0,818 0,144 

5β_2 0,961 0,051 0,001 0,059 0,143 0,007 0,141 0,818 0,328 

5γ_1 0,896 0,107 0 -0,046 0,713 0,009 -0,02 0,182 0,019 

5γ_2 0,896 0,059 0,001 0,084 0,713 0,017 0,042 0,182 0,034 

5δ_1 0,556 0,111 0 -0,042 0,549 0,008 0,005 0,008 0,001 

5δ_2 0,556 0,055 0,001 0,085 0,549 0,017 -0,01 0,008 0,002 
Πίνακας 1 Παράμετροι και Συντεταγμένες των Στηλών Πίνακα Β  

Πίνακας 2 Παράμετροι και Συντεταγμένες των Γραμμών Πίνακα Β  
 

 
 
Πίνακας 3 Αδράνεια/Ποσοστό ερμηνείας/Σημαντικότητα Παραγοντικών Αξόνων 

για τον Πίνακα Β 

 

 Ποιότητα Βάρος Αδράνεια F1 COR1 CTR1 F2 COR2 CTR2 

<20 0,982 0,294 0,005 -0,13 0,978 0,208 0,01 0,005 0,008 
20-
30 0,913 0,107 0,006 0,22 0,871 0,214 -0,05 0,042 0,08 

>30 0,72 0,099 0,003 0,15 0,701 0,094 0,03 0,02 0,021 

0γ_1 0,983 0,283 0,005 -0,13 0,983 0,205 -0 0 0,001 

0γ_2 0,984 0,107 0,006 0,21 0,744 0,186 0,12 0,24 0,468 

0γ_3 0,776 0,061 0,003 0,12 0,364 0,038 -0,13 0,412 0,339 

0γ_4 0,509 0,05 0,003 0,16 0,424 0,053 -0,07 0,086 0,084 

Άξονας Αδράνεια %Ερμηνείας 
Αθρ. 
%Ερμην. Ραβδόγραμμα Χαρ/κών Ριζών  

1 0,024 77,872 77,872 *************************************** 
2 0,003 9,986 87,858 *****    
3 0,002 6,478 94,336 ***    
4 0,001 4,672 99,008 **    
5 0 0,992 100     
6 0 0 100     
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Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Γ 
Πίνακας Γ: Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων 

 

 11_1 11_2 11_3 14β_1 14β_2 14δ_1 14δ_2 14δ_3 14ε_1 14ε_2 14ε_3 17_1 17_2 17_3 18β_1 18β_2 18β_3 18γ_1 18γ_2 18γ_3 14α_1 14α_2 14γ_1 14γ_2 18α_1 18α_2 19_1 19_2 

8_1 11 95 148 244 10 105 131 18 140 102 12 167 16 71 173 71 10 121 102 31 176 78 217 37 237 17 159 95 

8_2 2 26 56 79 5 37 37 10 52 29 3 50 14 20 51 30 3 35 36 13 54 30 68 16 71 13 53 31 

21_1 6 30 68 102 2 49 49 6 69 33 2 83 8 13 66 31 7 43 41 20 79 25 91 13 101 3 71 33 

21_2 1 10 9 17 3 8 6 6 13 6 1 14 1 5 12 8 0 14 6 0 11 9 11 9 16 4 10 10 

21_3 5 42 54 97 4 37 54 10 54 42 5 54 11 36 66 32 3 47 46 8 62 39 89 12 94 7 68 33 

21_4 0 2 8 9 1 1 9 0 4 5 1 7 1 2 6 4 0 4 5 1 8 2 9 1 7 3 4 6 

21_5 1 28 45 71 3 38 33 3 37 34 3 42 7 25 53 18 3 38 28 8 53 21 61 13 64 10 44 30 

21_6 0 9 20 27 2 9 17 3 15 11 3 17 2 10 21 8 0 10 12 7 17 12 24 5 26 3 15 14 

Πίνακας Γ Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων για την πρόθεση παρακολούθησης και τα στοιχεία ικανοποίησης των 
ερωτηθέντων από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απέναντι σε βασικά συστατικά του στοιχείου «Προϊόντος» του μείγματος 

μάρκετινγκ
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Πίνακας 1 Παράμετροι και Συντεταγμένες των  Στηλών για τον Πίνακα Γ 
 
 
 
 

 Ποιότητα Βάρος Αδράνεια G1 COR1 CTR1 G2 COR2 CTR2 

11_1 0,373 0,003 0,001 
-

0,184 0,187 0,012 
-

0,184 0,186 0,024 
11_2 0,31 0,033 0,001 0,079 0,293 0,022 0,019 0,017 0,002 

11_3 0,135 0,055 0,001 
-

0,035 0,135 0,007 0 0 0 

14β_1 0,894 0,087 0 
-

0,023 0,854 0,005 0,005 0,04 0 

14β_2 0,894 0,004 0,001 0,485 0,854 0,1 
-

0,104 0,04 0,009 

14δ_1 0,314 0,038 0,001 
-

0,049 0,108 0,01 
-

0,067 0,206 0,035 

14δ_2 0,582 0,045 0,001 
-

0,028 0,038 0,004 0,105 0,544 0,101 

14δ_3 0,85 0,008 0,002 0,415 0,573 0,137 
-

0,289 0,277 0,127 

14ε_1 0,926 0,052 0,001 
-

0,029 0,085 0,005 
-

0,092 0,84 0,088 
14ε_2 0,812 0,035 0,001 0,02 0,028 0,002 0,106 0,783 0,08 
14ε_3 0,635 0,004 0,001 0,198 0,247 0,017 0,248 0,388 0,05 

17_1 0,702 0,058 0,001 
-

0,071 0,308 0,031 -0,08 0,394 0,076 

17_2 0,049 0,008 0,001 0,084 0,048 0,006 
-

0,011 0,001 0 
17_3 0,785 0,024 0,002 0,141 0,271 0,052 0,195 0,514 0,187 

18β_1 0,391 0,06 0 
-

0,006 0,012 0 0,033 0,379 0,014 

18β_2 0,411 0,027 0 0,061 0,23 0,011 
-

0,054 0,181 0,016 

18β_3 0,873 0,003 0,001 
-

0,367 0,736 0,05 
-

0,158 0,136 0,018 

18γ_1 0,358 0,042 0,001 0,07 0,319 0,022 
-

0,025 0,04 0,005 
18γ_2 0,358 0,037 0 -0,01 0,018 0 0,045 0,34 0,015 

18γ_3 0,388 0,012 0,002 
-

0,217 0,366 0,059 
-

0,054 0,022 0,007 

14α_1 0,581 0,062 0 
-

0,062 0,574 0,025 
-

0,006 0,006 0,001 
14α_2 0,581 0,029 0,001 0,132 0,574 0,053 0,014 0,006 0,001 

14γ_1 0,918 0,077 0 
-

0,053 0,615 0,022 0,037 0,303 0,021 

14γ_2 0,918 0,014 0,002 0,283 0,615 0,12 
-

0,199 0,303 0,114 

18α_1 0,596 0,083 0 
-

0,043 0,593 0,016 
-

0,003 0,004 0 
18α_2 0,596 0,008 0,003 0,442 0,593 0,166 0,035 0,004 0,002 

19_1 0,471 0,057 0 
-

0,054 0,434 0,018 
-

0,016 0,038 0,003 
19_2 0,471 0,034 0,001 0,091 0,434 0,03 0,027 0,038 0,005 



 

Παράρτημα Β – Πίνακες Εφαρμογής & Αποτελεσμάτων ΠΑΑ   341 

 
 

 Ποιότητα Βάρος Αδράνεια F1 COR1 CTR1 F2 COR2 CTR2 

8_1 0,324 0,376 0,001 -0,021 0,191 0,017 0,017 0,133 0,023 

8_2 0,324 0,124 0,003 0,063 0,191 0,052 -0,053 0,133 0,07 

21_1 0,981 0,154 0,005 -0,157 0,731 0,398 -0,092 0,25 0,261 

21_2 0,939 0,03 0,006 0,387 0,693 0,467 -0,231 0,246 0,318 

21_3 0,325 0,149 0,002 0,032 0,069 0,016 0,062 0,256 0,114 

21_4 0,237 0,015 0,003 0,099 0,053 0,015 0,185 0,184 0,103 

21_5 0,212 0,109 0,002 0,03 0,056 0,011 0,051 0,156 0,056 

21_6 0,254 0,043 0,002 0,072 0,112 0,023 0,08 0,141 0,056 
Πίνακας 1 Παράμετροι και Συντεταγμένες των Γραμμών για τον Πίνακα Γ 

 
 

Άξονας Αδράνεια %Ερμηνείας 
Αθρ. 
%Ερμην. Ραβδόγραμμα Χαρ/κών Ριζών 

1 0,009 39,974 39,974 ********************  
2 0,005 20,871 60,844 **********   
3 0,004 16,289 77,133 ********   
4 0,002 9,356 86,489 *****   
5 0,002 8,388 94,878 ****   
6 0,001 5,122 100 ***   
7 0 0 100    
Πίνακας 2 Αδράνεια/Ποσοστό ερμηνείας/Σημαντικότητα Παραγοντικών Αξόνων 

για τον Πίνακα Γ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα Γ 

Πίνακες Εφαρμογής Ανιούσας Ιεραρχική 
Ταξινόμησης 



 

Παράρτημα Γ – Πίνακες Εφαρμογής ΑΙΤ 343 

Εφαρμογή ΑΙΤ στον Πίνακα Α 
 1_1 1_2 1_3 2_1 2_2 2_3 2_4 2_5 3_1 3_2 3_3 3_4 4_1 4_2 4_3 4_4 
<20 6 138 55 7 48 23 64 57 65 39 44 51 105 32 33 29 
20-30 0 38 34 2 35 2 26 7 29 15 15 13 42 7 12 11 
>30 0 33 34 6 25 1 23 12 18 20 15 14 46 5 5 11 
Άγαμος 6 187 100 10 95 25 97 66 102 62 64 65 166 38 47 42 
Έγγαμος 0 7 8 2 2 1 9 1 3 2 6 4 8 2 1 4 
Με παιδί 0 15 15 3 11 0 7 9 7 10 4 9 19 4 2 5 
0γ_1 5 137 49 6 49 22 57 57 56 41 47 47 102 28 33 28 
0γ_2 1 34 37 6 26 3 31 6 32 10 13 17 45 9 6 12 
0γ_3 0 23 18 2 19 1 11 8 11 12 6 12 27 3 6 5 
0γ_4 0 15 19 1 14 0 14 5 13 11 8 2 19 4 5 6 
0δ_1 0 101 79 9 70 6 59 36 60 44 40 36 109 23 23 25 
0δ_2 6 108 44 6 38 20 54 40 52 30 34 42 84 21 27 26 
0ε_1 3 108 51 3 49 18 51 41 50 37 39 36 85 21 28 28 
0ε_2 1 60 38 4 30 8 36 21 39 18 17 25 56 15 14 14 
0ε_3 2 41 34 8 29 0 26 14 23 19 18 17 52 8 8 9 
0στ_1 3 115 78 9 70 8 71 38 70 41 44 41 115 23 32 26 
0στ_2 3 71 30 2 28 16 33 25 29 26 21 28 56 16 17 15 
0στ_3 0 23 15 4 10 2 9 13 13 7 9 9 22 5 1 10 

Πίνακας Α Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων για τα δημογραφικά 
στοιχεία ερωτηθέντων & τις απόψεις και στάσεις τους για την έννοια της 

ηλεκτρονική εκπαίδευση 
 

Νέος Κόμβος 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
A 1 19 4 3 11 13 6 2 20 
B 7 12 14 15 16 17 9 10 24 
Πλήθος 2 3 2 2 2 2 2 2 5 
1 <20 <20 Άγαμος >30 0δ_1 0ε_1 Με παιδί 20-30 <20 
2 0γ_1 0γ_1 0ε_2 0ε_3 0στ_1 0στ_2 0γ_3 0γ_4 0γ_1 
3  0δ_2       0δ_2 
4         0ε_1 
5         0στ_2 
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
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Νέος 
Κόμβος 

28 29 30 31 32 33 34 35 

A 22 5 26 28 30 27 32 33 

B 25 8 23 18 29 21 31 34 

Πλήθος 4 2 4 5 6 7 11 18 

1 >30 Έγγαμος 20-30 >30 20-30 <20 20-30 <20 

2 0ε_3 0γ_2 0γ_4 0ε_3 0γ_4 0γ_1 0γ_4 20-30 

3 Με παιδί  0δ_1 Με παιδί 0δ_1 0δ_2 0δ_1 >30 

4 0γ_3  0στ_1 0γ_3 0στ_1 0ε_1 0στ_1 Άγαμος 

5    0στ_3 Έγγαμος 0στ_2 Έγγαμος Έγγαμος 

6     0γ_2 Άγαμος 0γ_2 Με παιδί 

7      0ε_2 >30 0γ_1 

8       0ε_3 0γ_2 

9       Με παιδί 0γ_3 

10       0γ_3 0γ_4 

11       0στ_3 0δ_1 

12        0δ_2 

13        0ε_1 

14        0ε_2 

15        0ε_3 

16        0στ_1 

17        0στ_2 

18        0στ_3 

Πίνακας 1 Περιγραφή των κόμβων της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης για τον 
πίνακα Α 

 
Κόμβος   35     34     33   
A   33     32     27   
B   34     31     21   
Βάρος   1000     405     595   
Ιδιότητες DX(35) COD(35) CTD(35) DX(34) COD(34) CTD(34) DX(33) COD(33) CTD(33) 
1_1 4 58 525 0 0 0 3 72 59 
1_2 32 90 737 3 1 1 15 70 51 
1_3 -37 197 747 -3 2 1 -18 163 56 
2_1 -8 75 422 -10 256 97 -2 10 5 
2_2 -25 102 540 2 2 1 -15 127 61 
2_3 20 278 811 5 35 7 9 216 57 
2_4 -6 5 74 17 101 97 -5 16 20 
2_5 18 79 398 -14 106 36 12 123 56 
3_1 -3 2 24 20 135 121 -13 90 107 
3_2 -6 8 91 -13 90 72 2 4 4 
3_3 1 0 5 4 8 12 5 23 43 
3_4 8 15 209 -11 56 53 5 23 29 
4_1 -18 29 610 -16 48 68 -9 26 50 
4_2 7 21 469 5 23 36 2 9 18 
4_3 11 40 385 13 130 85 3 16 14 
4_4 0 0 0 -3 5 7 3 11 20 
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Κόμβος   29     28     27   
A   5     22     20   
B   8     25     24   
Βάρος   43     106     401   
Ιδιότητες DX(29) COD(29) CTD(29) DX(28) COD(28) CTD(28) DX(27) COD(27) CTD(27) 
1_1 -3 13 0 3 71 3 2 115 18 
1_2 -1 0 0 -5 5 0 6 31 4 
1_3 5 1 0 2 1 0 -9 93 6 
2_1 13 69 1 7 106 3 4 162 16 
2_2 -57 200 3 -12 46 1 -11 166 15 
2_3 6 10 0 -2 4 0 -2 31 2 
2_4 42 106 4 22 147 11 1 1 0 
2_5 -4 2 0 -15 101 3 8 137 12 
3_1 -61 222 9 8 19 1 5 30 7 
3_2 -1 0 0 -10 45 3 -9 170 34 
3_3 55 270 16 22 233 25 1 1 0 
3_4 8 5 0 -20 183 14 4 27 7 
4_1 -23 18 1 8 12 1 0 0 0 
4_2 2 1 0 -2 3 0 2 17 6 
4_3 -4 2 0 -6 22 1 0 0 0 
4_4 25 81 5 0 0 0 -3 20 7 

Κόμβος   32     31     30   

A   30     28     26   
B   29     18     23   
Βάρος   281     125     238   
Ιδιότητες DX(32) COD(32) CTD(32) DX(31) COD(31) CTD(31) DX(30) COD(30) CTD(30) 
1_1 -1 6 2 2 11 1 -2 26 4 
1_2 22 43 14 -21 26 3 -19 64 10 
1_3 -20 65 10 19 35 2 21 134 9 
2_1 -12 188 41 -4 14 1 -5 62 6 
2_2 18 55 12 32 114 7 22 182 18 
2_3 -3 8 1 -11 55 2 -5 31 2 
2_4 -27 122 69 19 37 7 8 21 6 
2_5 24 152 30 -36 201 12 -21 223 21 
3_1 -11 22 12 -17 31 5 13 55 14 
3_2 23 139 64 25 101 15 5 12 3 
3_3 1 0 0 -9 14 4 -2 1 1 
3_4 -13 39 22 1 0 0 -16 125 33 
4_1 -4 2 2 23 32 8 -5 5 2 
4_2 -2 2 2 -10 26 7 -5 19 8 
4_3 17 114 44 18 77 9 4 10 2 
4_4 -11 43 34 -31 227 56 6 29 11 
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Κόμβος   26     25     24   
A   2     6     13   
B   10     9     17   
Βάρος   52     35     131   
Ιδιότητες DX(26) COD(26) CTD(26) DX(25) COD(25) CTD(25) DX(24) COD(24) CTD(24) 
1_1 0 0 0 0 0 0 -3 88 3 
1_2 22 55 1 -15 23 0 -4 6 0 
1_3 -22 94 1 15 39 0 7 28 0 
2_1 0 0 0 13 225 1 0 0 0 
2_2 19 79 1 -24 112 1 8 51 1 
2_3 7 46 0 -6 29 0 -11 347 4 
2_4 -13 35 1 -9 14 0 -1 0 0 
2_5 -12 50 0 26 187 1 3 10 0 
3_1 5 6 0 -9 14 0 7 39 2 
3_2 -29 277 6 10 29 0 -5 31 1 
3_3 -7 15 1 -3 3 0 10 101 8 
3_4 30 293 7 2 1 0 -12 140 8 
4_1 6 5 0 -6 4 0 -3 5 0 
4_2 -5 15 1 15 106 3 -6 66 6 
4_3 5 12 0 -20 164 2 2 9 0 
4_4 -6 17 1 11 51 1 7 79 6 

 
 
 
 

Κόμβος   23     22     21   
A   11     3     4   
B   16     15     14   
Βάρος   185     71     193   
Ιδιότητες X(23) COR(23) CTR(23) X(22) COR(22) CTR(22) X(21) COR(21) CTR(21) 
1_1 2 95 125 3 3 7 4 0 0 
1_2 144 55 65 128 65 141 158 27 5 
1_3 104 139 77 118 118 119 88 47 4 
2_1 12 5 4 24 231 344 9 204 25 
2_2 93 154 118 94 35 50 80 0 0 
2_3 9 361 153 2 233 182 21 83 5 
2_4 86 7 14 85 0 1 85 9 3 
2_5 49 62 45 45 32 43 55 5 1 
3_1 86 11 21 71 24 85 90 292 85 
3_2 57 4 7 68 45 141 51 122 32 
3_3 56 2 5 57 2 10 52 83 38 
3_4 51 52 105 54 4 14 57 1 0 
4_1 149 19 57 170 77 430 142 5 2 
4_2 31 8 27 23 45 268 34 23 12 
4_3 37 0 0 23 82 212 39 48 10 
4_4 34 27 79 35 3 19 36 52 23 
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Κόμβος   20     19   

A   19     1   

B   12     7   

Βάρος   270     192   

Ιδιότητες X(20) COR(20) CTR(20) X(19) COR(19) CTR(19) 

1_1 8 87 336 7 52 148 

1_2 175 92 320 176 102 264 

1_3 68 211 341 67 218 261 

2_1 9 19 44 8 23 41 

2_2 62 146 331 62 132 221 

2_3 30 197 245 29 161 149 

2_4 80 6 36 78 15 65 

2_5 70 123 262 73 170 269 

3_1 79 6 36 78 11 47 

3_2 50 13 66 51 7 27 

3_3 57 3 29 58 8 52 

3_4 64 23 138 63 15 68 

4_1 133 24 218 133 24 157 

4_2 37 21 199 38 36 255 

4_3 42 28 115 42 26 79 

4_4 38 0 0 37 1 8 
 
Πίνακας 2 Συμβολή των ιδιοτήτων –μεταβλητών στο χαρακτηρισμό των κόμβων 

του Πίνακα Α 



 

Παράρτημα Γ – Πίνακες Εφαρμογής ΑΙΤ 348 

Εφαρμογή ΑΙΤ στον Πίνακα Β 
 
Πίνακας Β: Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων  
 

 1_1 1_2 1_3 21_1 21_2 21_3 21_4 21_5 21_6 5α_1 5α_2 5β_1 5β_2 5γ_1 5γ_2 5δ_1 5δ_2 

<20 6 138 55 45 10 69 7 54 14 153 46 141 58 133 66 140 59 
20-
30 0 38 34 37 5 15 1 7 7 62 10 50 22 44 28 47 25 

>30 0 33 34 22 5 17 2 13 8 58 9 44 23 41 26 39 28 

0γ_1 5 137 49 43 12 64 7 51 14 147 44 135 56 128 63 131 60 

0γ_2 1 34 37 30 3 19 0 12 8 65 7 42 30 41 31 47 25 

0γ_3 0 23 18 17 3 8 1 6 6 31 10 32 9 26 15 25 16 

0γ_4 0 15 19 14 2 10 2 5 1 30 4 26 8 23 11 23 11 

Πίνακας Β Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων για την επίδραση του 
ηλικιακού και εκπαιδευτικού επιπέδου των ερωτηθέντων στη γνώση της έννοιας της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, στο επίπεδο σημαντικότητας των απαιτούμενων 
ικανοτήτων τους την παρακολούθηση ανάλογων εφαρμογών και στην γενικότερη 

ικανοποίησης τους από αυτές 

Κόμβος A B εi Ιεσωτ Ιδιατ % μεταβ. 
8 1 4 0,0002 0,0002 0,0306 0,006 
9 2 6 0,0013 0,0015 0,0294 0,0412 
10 3 5 0,0013 0,0028 0,028 0,043 
11 9 7 0,0018 0,0046 0,0262 0,0596 
12 11 10 0,0027 0,0073 0,0235 0,0876 
13 8 12 0,0235 0,0308 0 0,7626 

 
Νέος Κόμβος 8 9 10 11 12 13 

A 1 2 3 9 11 8 

B 4 6 5 7 10 12 

Πλήθος 2 2 2 3 5 7 

1 <20 20-30 >30 20-30 20-30 <20 

2 0γ_1 0γ_3 0γ_2 0γ_3 0γ_3 20-30 

3       0γ_4 0γ_4 >30 

4         >30 0γ_1 

5         0γ_2 0γ_2 

6           0γ_3 

7           0γ_4 

Πίνακας 1 Περιγραφή των κόμβων της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης για τον 
πίνακα Β 
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Κόμβος   13     12     11   
A   8     11     9   
B   12     10     7   
Βάρος   1000     423     217   
Ιδιότητες DX(13) COD(13) CTD(13) DX(12) COD(12) CTD(12) DX(11) COD(11) CTD(11) 
1_1 4 60 894 -1 19 14 0 0 0 
1_2 34 118 940 6 13 5 16 55 7 
1_3 -38 251 958 -5 14 3 -16 94 6 
21_1 -32 212 838 15 166 32 11 50 3 
21_2 -1 1 97 2 12 46 2 9 11 
21_3 17 58 837 -6 26 18 -15 96 24 
21_4 2 13 290 2 36 39 -7 201 76 
21_5 20 112 868 -10 98 37 -5 16 2 
21_6 -6 22 387 -3 30 26 14 300 89 
5α_1 -15 18 697 -8 19 36 -10 15 10 
5α_2 15 74 697 8 79 36 10 64 10 
5β_1 5 2 93 19 126 267 -7 8 6 
5β_2 -5 5 93 -19 288 267 7 18 6 
5γ_1 10 9 650 7 18 66 -10 18 22 
5γ_2 -10 16 650 -7 34 66 10 32 22 
5δ_1 10 10 647 5 7 23 -7 8 9 
5δ_2 -10 20 647 -5 15 23 7 16 9 
          
Κόμβος   10     9     8   
A   3     2     1   
B   5     6     4   
Βάρος   206     167     577   
Ιδιότητες DX(10) COD(10) CTD(10) DX(9) COD(9) CTD(9) DX(8) COD(8) CTD(8) 
1_1 -2 70 12 0 0 0 1 115 8 
1_2 3 4 0 -6 9 1 -4 119 4 
1_3 -1 1 0 6 15 1 3 140 2 
21_1 -15 164 8 17 162 6 0 0 0 
21_2 5 119 108 -1 1 1 -2 346 123 
21_3 -2 2 0 2 3 0 2 59 4 
21_4 5 195 50 -2 19 4 0 10 1 
21_5 5 22 2 -8 56 4 1 11 0 
21_6 1 5 1 -8 143 23 0 13 1 
5α_1 -6 11 5 18 69 25 0 0 0 
5α_2 6 46 5 -18 291 25 0 0 0 
5β_1 12 50 25 -14 54 21 0 1 0 
5β_2 -12 114 25 14 123 21 0 1 0 
5γ_1 7 18 15 -4 4 3 0 1 0 
5γ_2 -7 33 15 4 8 3 0 1 0 
5δ_1 -12 48 36 7 14 8 3 60 18 
5δ_2 12 97 36 -7 28 8 -3 122 18 

 
Κόμβος   13     12     11   
A   8     11     9   
B   12     10     7   
Βάρος   1000     423     217   
Ιδιότητες X(13) COR(13) CTR(13) X(12) COR(12) CTR(12) X(11) COR(11) CTR(11) 
1_1 3 0 0 1 60 516 0 77 411 
1_2 103 0 0 83 118 543 86 72 204 



 

Παράρτημα Γ – Πίνακες Εφαρμογής ΑΙΤ 350 

1_3 61 0 0 83 251 553 80 169 229 
21_1 51 0 0 70 212 483 77 338 476 
21_2 10 0 0 10 1 56 11 6 160 
21_3 50 0 0 40 58 483 37 80 414 
21_4 5 0 0 3 13 167 5 1 7 
21_5 36 0 0 25 112 501 20 184 510 
21_6 14 0 0 17 22 223 16 5 28 
5α_1 135 0 0 143 18 402 139 5 63 
5α_2 32 0 0 23 74 402 27 19 63 
5β_1 116 0 0 113 2 54 122 10 150 
5β_2 51 0 0 54 5 54 44 22 150 
5γ_1 107 0 0 102 9 375 105 1 27 
5γ_2 59 0 0 65 16 375 61 2 27 
5δ_1 111 0 0 105 10 373 108 3 75 
5δ_2 55 0 0 61 20 373 59 7 75 
          
Κόμβος   10     9     8   
A   3     2     1   
B   5     6     4   
Βάρος   206     167     577   
Ιδιότητες X(10) COR(10) CTR(10) X(9) COR(9) CTR(9) X(8) COR(8) CTR(8) 
1_1 1 27 138 0 69 316 5 60 378 
1_2 80 130 350 90 39 94 118 118 398 
1_3 85 257 330 77 99 115 44 251 405 
21_1 62 62 83 80 366 442 38 212 354 
21_2 10 0 5 12 9 212 9 1 41 
21_3 43 23 112 34 118 523 57 58 354 
21_4 2 34 253 3 19 126 6 13 123 
21_5 30 30 79 19 192 454 45 112 367 
21_6 19 43 256 19 39 207 12 22 164 
5α_1 147 32 423 137 1 14 128 18 295 
5α_2 19 134 423 29 5 14 38 74 295 
5β_1 103 37 535 121 5 69 118 2 40 
5β_2 64 83 535 46 12 69 49 5 40 
5γ_1 98 20 504 103 4 88 112 9 275 
5γ_2 68 37 504 63 7 88 55 16 275 
5δ_1 103 16 353 106 6 114 116 10 274 
5δ_2 64 33 353 60 12 114 51 20 274 

Πίνακας 2 Συμβολή των ιδιοτήτων –μεταβλητών στο χαρακτηρισμό των κόμβων 
του Πίνακα Α 
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Εφαρμογή ΑΙΤ στον Πίνακα Γ 
 
 

 11_1 11_2 11_3 14β_1 14β_2 14δ_1 14δ_2 14δ_3 14ε_1 14ε_2 14ε_3 17_1 17_2 17_3 18β_1 18β_2 18β_3 18γ_1 18γ_2 18γ_3 14α_1 14α_2 14γ_1 14γ_2 
8_1 11 95 148 244 10 105 131 18 140 102 12 167 16 71 173 71 10 121 102 31 176 78 217 37 
8_2 2 26 56 79 5 37 37 10 52 29 3 50 14 20 51 30 3 35 36 13 54 30 68 16 

21_1 6 30 68 102 2 49 49 6 69 33 2 83 8 13 66 31 7 43 41 20 79 25 91 13 

21_2 1 10 9 17 3 8 6 6 13 6 1 14 1 5 12 8 0 14 6 0 11 9 11 9 

21_3 5 42 54 97 4 37 54 10 54 42 5 54 11 36 66 32 3 47 46 8 62 39 89 12 

21_4 0 2 8 9 1 1 9 0 4 5 1 7 1 2 6 4 0 4 5 1 8 2 9 1 

21_5 1 28 45 71 3 38 33 3 37 34 3 42 7 25 53 18 3 38 28 8 53 21 61 13 

21_6 0 9 20 27 2 9 17 3 15 11 3 17 2 10 21 8 0 10 12 7 17 12 24 5 

Πίνακας Γ Πίνακας Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων για την πρόθεση παρακολούθησης και στοιχεία ικανοποίησης των 
ερωτηθέντων από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης απέναντι σε βασικά συστατικά του στοιχείου «Προϊόντος» του μείγματος 

μάρκετινγκ
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Κόμβος A B εi Ιεσωτ Ιδιατ % μεταβ. 

9 1 7 0,0016 0,0016 0,0222 0,0659 

10 6 8 0,0017 0,0033 0,0204 0,0725 

11 9 5 0,0019 0,0052 0,0186 0,0789 

12 2 10 0,0024 0,0075 0,0162 0,1 

13 11 12 0,0039 0,0114 0,0123 0,1635 

14 13 3 0,0057 0,0171 0,0066 0,2414 

15 14 4 0,0066 0,0237 0 0,2778 
 

Νέος Κόμβος 9 10 11 12 13 14 15 
A 1 6 9 2 11 13 14 
B 7 8 5 10 12 3 4 
Πλήθος 2 2 3 3 6 7 8 
1 8_1 21_4 8_1 8_2 8_1 8_1 8_1 
2 21_5 21_6 21_5 21_4 21_5 21_5 8_2 
3     21_3 21_6 21_3 21_3 21_1 
4         8_2 8_2 21_2 
5         21_4 21_4 21_3 
6         21_6 21_6 21_4 
7           21_1 21_5 
8             21_6 

Πίνακας 1 Κόμβοι της ταξινόμησης για τον πίνακα Γ 
 
 

Κόμβος   15     14   
A   14     13   
B   4     3   
Βάρος   1000     970   
Ιδιότητες DX(15) COD(15) CTD(15) DX(14) COD(14) CTD(14) 
11_1 -1 1 15 -2 29 254 
11_2 -13 24 224 7 34 275 
11_3 14 16 215 -5 10 110 
14β_1 10 5 628 -2 1 157 
14β_2 -10 106 628 2 31 157 
14δ_1 2 0 3 -5 18 116 
14δ_2 18 33 236 3 6 36 
14δ_3 -20 239 697 2 12 30 
14ε_1 -8 5 63 -11 49 526 
14ε_2 8 8 108 8 40 437 
14ε_3 -1 0 3 3 41 355 
17_1 -5 2 15 -17 113 658 
17_2 4 7 40 1 6 26 
17_3 2 1 2 16 226 697 
18β_1 6 2 93 3 4 123 
18β_2 -9 14 219 0 0 1 
18β_3 4 16 167 -3 58 503 
18γ_1 -22 52 524 4 10 89 
18γ_2 10 12 357 2 2 53 
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18γ_3 12 55 237 -6 75 275 
14α_1 12 11 168 -8 24 324 
14α_2 -12 22 168 8 51 324 
14γ_1 27 43 819 -2 2 29 
14γ_2 -27 231 819 2 10 29 
18α_1 10 6 145 -6 10 218 
18α_2 -10 59 145 6 104 218 
19_1 12 11 185 -6 12 177 
19_2 -12 18 185 6 21 177 

 
Κόμβος   13     12   

A   11     2   

B   12     10   

Βάρος   817     182   
Ιδιότητες DX(13) COD(13) CTD(13) DX(12) COD(12) CTD(12) 

11_1 2 47 235 2 22 15 

11_2 8 65 296 2 3 2 

11_3 -10 63 396 -5 7 6 

14β_1 2 2 138 2 0 4 

14β_2 -2 48 138 -2 10 4 
14δ_1 3 11 42 17 122 62 

14δ_2 0 0 0 -21 155 73 

14δ_3 -3 45 63 4 32 6 

14ε_1 -4 9 54 12 46 39 

14ε_2 4 21 129 -6 16 14 

14ε_3 -1 8 39 -6 152 103 
17_1 1 1 2 -2 1 0 

17_2 -5 130 348 8 137 50 

17_3 4 28 49 -6 27 7 

18β_1 4 11 193 -8 17 40 

18β_2 -5 39 286 4 12 12 

18β_3 1 14 71 3 50 34 
18γ_1 7 48 234 5 11 7 

18γ_2 -2 3 49 -1 0 0 

18γ_3 -6 95 198 -5 29 8 

14α_1 3 6 48 0 0 0 

14α_2 -3 13 48 0 0 0 

14γ_1 3 5 43 -3 2 3 
14γ_2 -3 25 43 3 13 3 

18α_1 7 21 251 0 0 0 

18α_2 -7 211 251 0 0 0 

19_1 4 11 93 13 50 55 

19_2 -4 19 93 -13 84 55 

 
Κόμβος   11     10   
A   9     6   
B   5     8   
Βάρος   635     58   
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Ιδιότητες DX(11) COD(11) CTD(11) DX(10) COD(10) CTD(10) 
11_1 -1 24 45 0 0 0 
11_2 -4 26 44 -10 20 3 
11_3 5 27 63 10 12 2 
14β_1 0 0 0 -3 1 1 
14β_2 0 0 0 3 13 1 
14δ_1 6 64 90 -19 61 7 
14δ_2 -3 13 17 29 115 12 
14δ_3 -3 82 43 -9 75 3 
14ε_1 0 0 1 -11 14 3 
14ε_2 0 0 0 11 22 4 
14ε_3 0 2 3 0 0 0 
17_1 9 91 113 10 12 1 
17_2 -4 94 95 3 6 1 
17_3 -6 84 55 -13 45 2 
18β_1 3 11 71 -11 14 8 
18β_2 -4 38 105 11 30 7 
18β_3 1 14 26 0 0 0 
18γ_1 2 5 8 5 4 1 
18γ_2 -5 47 253 8 11 5 
18γ_3 4 67 52 -13 89 6 
14α_1 8 58 166 19 39 9 
14α_2 -8 123 166 -19 83 9 
14γ_1 -3 7 26 7 4 1 
14γ_2 3 40 26 -7 19 1 
18α_1 -1 1 5 -18 25 9 
18α_2 1 11 5 18 253 9 
19_1 -5 26 80 -11 13 3 
19_2 5 44 80 11 21 3 

 
Κόμβος   9   
A   1   
B   7   
Βάρος   485   
Ιδιότητες DX(9) COD(9) CTD(9) 
11_1 3 114 136 
11_2 0 0 0 
11_3 -2 5 8 
14β_1 0 0 0 
14β_2 0 0 0 
14δ_1 -9 118 106 
14δ_2 6 48 40 
14δ_3 3 55 18 
14ε_1 5 23 33 
14ε_2 -5 43 64 
14ε_3 1 5 6 
17_1 8 62 49 
17_2 -3 55 36 
17_3 -5 62 26 
18β_1 -3 9 39 
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18β_2 3 22 38 
18β_3 0 0 0 
18γ_1 -3 15 17 
18γ_2 2 6 22 
18γ_3 1 7 4 
14α_1 -2 4 7 
14α_2 2 8 7 
14γ_1 3 5 12 
14γ_2 -3 28 12 
18α_1 6 25 74 
18α_2 -6 258 74 
19_1 3 8 15 
19_2 -3 13 15 
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Κόμβος   15     14     13   
A   14     13     11   
B   4     3     12   
Βάρος   1000     970     817   
Ιδιότητες X(15) COR(15) CTR(15) X(14) COR(14) CTR(14) X(13) COR(13) CTR(13) 
11_1 3 0 0 3 1 0 3 42 50 
11_2 33 0 0 32 24 7 33 17 19 
11_3 55 0 0 55 16 6 55 2 4 
14β_1 87 0 0 87 5 19 87 0 1 
14β_2 4 0 0 4 106 19 4 2 1 
14δ_1 38 0 0 38 0 0 37 18 17 
14δ_2 45 0 0 46 33 7 46 28 23 
14δ_3 8 0 0 7 239 21 7 12 4 
14ε_1 52 0 0 51 5 2 50 76 111 
14ε_2 35 0 0 35 8 3 37 68 102 
14ε_3 4 0 0 4 0 0 4 45 54 
17_1 58 0 0 58 2 0 56 151 121 
17_2 8 0 0 8 7 1 8 15 9 
17_3 24 0 0 25 1 0 27 282 119 
18β_1 60 0 0 60 2 3 61 8 36 
18β_2 27 0 0 27 14 6 27 4 7 
18β_3 3 0 0 4 16 5 3 42 49 
18γ_1 42 0 0 41 52 15 42 0 0 
18γ_2 37 0 0 37 12 11 38 10 35 
18γ_3 12 0 0 12 55 7 11 37 18 
14α_1 62 0 0 62 11 5 61 15 27 
14α_2 29 0 0 29 22 5 30 32 27 
14γ_1 77 0 0 77 43 24 77 2 5 
14γ_2 14 0 0 13 231 24 14 13 5 
18α_1 83 0 0 83 6 4 82 6 17 
18α_2 8 0 0 8 59 4 9 58 17 
19_1 57 0 0 57 11 5 56 5 10 
19_2 34 0 0 34 18 5 34 9 10 

 
Κόμβος   12     11     10   

A   2     9     6   

B   10     5     8   

Βάρος   182     635     58   

Ιδιότητες X(12) COR(12) CTR(12) X(11) COR(11) CTR(11) X(10) COR(10) CTR(10) 

11_1 1 66 335 4 1 3 0 67 318 

11_2 27 47 217 35 80 164 26 28 121 

11_3 62 54 343 52 52 147 65 38 226 

14β_1 85 2 143 87 1 26 84 2 113 

14β_2 6 50 143 4 21 26 7 42 113 

14δ_1 35 18 67 38 0 0 23 112 396 

14δ_2 47 2 8 46 10 16 61 101 331 
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14δ_3 10 32 46 7 55 34 7 1 1 

14ε_1 52 1 5 49 62 172 44 20 117 

14ε_2 33 6 40 38 78 220 37 2 14 

14ε_3 5 18 92 4 5 10 9 133 627 

17_1 55 13 44 56 53 79 56 2 6 

17_2 13 142 386 7 41 50 7 3 7 

17_3 24 2 3 28 223 176 28 10 16 

18β_1 58 6 115 62 20 158 63 2 39 

18β_2 31 31 232 26 38 125 28 0 3 

18β_3 2 27 133 3 1 3 0 67 316 

18γ_1 36 45 219 44 31 67 33 40 183 

18γ_2 39 6 93 37 0 2 40 3 44 

18γ_3 16 65 137 10 132 124 19 75 149 

14α_1 58 11 86 62 0 1 58 4 29 

14α_2 33 24 86 29 1 1 33 9 29 

14γ_1 75 3 28 78 7 30 77 0 0 

14γ_2 16 16 28 13 39 30 14 0 0 

18α_1 77 24 302 84 4 22 77 8 94 

18α_2 14 250 302 7 41 22 14 83 94 

19_1 53 14 119 57 1 5 44 55 424 

19_2 38 24 119 33 2 5 47 92 424 
 

Κόμβος   9   
A   1   
B   7   
Βάρος   485   
Ιδιότητες X(9) COR(9) CTR(9) 
11_1 3 4 6 
11_2 34 33 51 
11_3 53 15 33 
14β_1 87 1 20 
14β_2 4 21 20 
14δ_1 40 24 31 
14δ_2 45 1 1 
14δ_3 6 174 83 
14ε_1 49 58 121 
14ε_2 38 77 165 
14ε_3 4 2 3 
17_1 58 1 2 
17_2 6 159 146 
17_3 27 83 50 
18β_1 63 43 259 
18β_2 25 103 257 
18β_3 4 1 2 
18γ_1 44 48 79 
18γ_2 36 14 69 
18γ_3 11 40 28 
14α_1 63 19 49 
14α_2 27 40 49 
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14γ_1 77 1 3 
14γ_2 14 5 3 
18α_1 83 2 8 
18α_2 7 19 8 
19_1 56 4 13 
19_2 35 8 13 

 
Πίνακας 2 Συμβολή των ιδιοτήτων –μεταβλητών στο χαρακτηρισμό των κόμβων 

του Πίνακα Γ 
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