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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της προόδου που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα 

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ενσωµάτωση του e-learning στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση και η αναλυτική µελέτη.  

Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική έρευνα για την πορεία του e-

learning σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, διενεργήθηκε 

έρευνα πεδίου µε χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου σε µαθητές Λυκείου της Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, προκειµένου να διερευνηθεί ο βαθµός διείσδυσης του e-learning στην 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση στη χώρα µας.  

Από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει ότι η διείσδυση του e-learning στα εκπαιδευτικά 

συστήµατα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει πραγµατοποιηθεί µε οµοιόµορφο 

τρόπο. Προκύπτει ότι, προκειµένου η ενσωµάτωση του e-learning να είναι αποδοτική, θα 

πρέπει να αντιµετωπιστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητήµατα όπως η αναβάθµιση της 

χρηµατοδότησης των προγραµµάτων e-learning, η εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στους 

µαθητές ανεξαρτήτως οικονοµικής κατάστασης, κοινωνικής θέσης, γεωγραφικής περιοχής ή 

θρησκείας, η συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η έµφαση στη µάθηση µέσω 

τεχνολογίας και όχι στην  εκµάθηση της τεχνολογίας.  

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η έρευνα πεδίου αναδεικνύει την σχεδόν παντελή έλλειψη 

ολοκληρωµένων αναλυτικών προγραµµάτων που να βασίζονται στο e-learning στην 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, παρά τη σηµαντική διείσδυση των νέων τεχνολογιών στις 

Ελληνικές οικογένειες και την εξοικείωση των µαθητών µε τους Η/Υ, το ∆ιαδίκτυο και τις 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεχοµένως, προκύπτει ανάγκη συστηµατικής και 

πανελλαδικού επιπέδου έρευνας πεδίου για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και 

την εξαγωγή συµπερασµάτων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων e-learning 

στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Περιγραφή – Αντικείμενο  

Η τηλεκπαίδευση ή e-learning, όπως είναι παγκοσµίως γνωστή, είναι µια µορφή εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης που υποβοηθιέται από τις σύγχρονες επικοινωνιακές 

τεχνολογίες  (Technology supported education) και χρησιµοποιεί τους υπολογιστές 

(κάθε τύπου) ως κύριο µέσο µετάδοσης της γνώσης (Nichols (2008)) Όπως είναι 

προφανές από τον παραπάνω ορισµό, το e-learning δεν είναι µια συγκεκριµένη 

εκπαιδευτική τεχνική µε δοµηµένους κανόνες και συγκεκριµένη µεθοδολογία αλλά 

ένας εξολοκλήρου νέος εκπαιδευτικός κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται µε άξονα τόσο τις 

τεχνολογικές εξελίξεις όσο και την ανάγκη για άµεση αποτελεσµατική και οικονοµικά 

προσιτή µετάδοση της γνώσης (Bates (2005)). 

 

Σκοπός – Στόχοι της μελέτης 

Η µελέτη αυτή έχει ως στόχο την παρουσίαση της προόδου που έχει επιτευχθεί στην 

Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ενσωµάτωση του e-learning στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο λόγος που επιλέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλός. 

Από την µια πλευρά οι ελληνικές εφαρµογές του e-learning βρίσκονται ακόµα σε 

πολύ πρώιµα στάδια και από την άλλη το µέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι πολύ πιθανό να είναι συλλογικό για όλα τα κράτη µέλη, δεδοµένης της 

συγκλητικής πορείας που εφαρµόζεται στους υπόλοιπους τοµείς (όπως για 

παράδειγµα η οικονοµική πολιτική). ∆εν θα ήταν λοιπόν απίθανο να δούµε µια πιο 

κοινή αντιµετώπιση των εφαρµογών της Τεχνολογικά Υποβοηθούµενης Εκπαίδευσης 

(TYE) από τα κράτη µέλη (σε συνέχεια της προσπάθειας που έγινε κατά την περίοδο 

1999-2001).  
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Συγκεκριµένα θα επικεντρωθούµε στις εφαρµογές της ΤΥΕ στην πρωτοβάθµια και 

στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και θα µελετήσουµε τα βήµατα που έχουν γίνει για 

την ενσωµάτωση της στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων της στην βελτίωση της ποιότητας και την µείωση του κόστους της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

Ένας ακόµα στόχος της εργασίας είναι η αναλυτική µελέτη τόσο των προόδων που 

έχουν γίνει σε τεχνολογικό επίπεδο, όσο και αυτών που είναι απαραίτητο να γίνουν 

για να πετύχουµε µια ουσιαστική ενσωµάτωση του e-learning στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα.  

Τέλος, µέσω ποσοτικής έρευνας πεδίου, θα επιδιωχθεί η διερεύνηση της διείσδυσης 

της ΤΥΕ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ο βαθµός εξοικείωσης των µαθητών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τις σύγχρονες ∆ιαδικτυακές τεχνολογίες και 

εφαρµογές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Ορισμοί – Ιστορική Αναδρομή 

  Όπως κάθε νέα τεχνολογική καινοτοµία, έτσι και η τηλεκπαίδευση δεν εµφανίστηκε 

από την µια µέρα στην άλλη αλλά αποτέλεσε το προϊόν της εξέλιξης µιας σειράς 

τεχνολογιών οι οποίες τελικά οδήγησαν στην ανάπτυξη του παιδαγωγικού αυτού 

αντικειµένου µε την µορφή που το γνωρίζουµε σήµερα. 

Το e-learning αποτελεί µια σύµπραξη τριών βασικών τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες 

αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning) 

• Η τεχνολογικά υποστηριζόµενη εκπαίδευση (computer assisted education) 

• Οι σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες (Internet protocols) 

 Όπως είναι λοιπόν εµφανές, αν θέλουµε να µελετήσουµε την ιστορία της 

τηλεκπαίδευσης θα πρέπει να κάνουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στις 

τεχνολογίες που την αποτελούν. 

 

Εικόνα 1: Αυστραλιανοί Ιθαγενείς μαθητές παρακολουθούν ένα από τα πρώτα 

προγράμματα ΤΥΕ το 1995 
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Ο παραπάνω όρος αναφέρεται σε κάθε µορφή εκπαίδευσης κατά την οποία ο 

εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόµενος δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μια πρώτη µορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση δι’ 

αλληλογραφίας. Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική, που γνώρισε µεγάλη άνθιση στις ΗΠΑ, 

την Γαλλία, την Βρετανία και την Γερµανία, πρωτοεισήχθει από τον sir Isaac Pitman το 

1840 µε σκοπό την διδασκαλία του στενογραφικού συστήµατος. Σε επιστηµονικό 

επίπεδο η αρχή έγινε από τον Σκοτσέζο James Steward του πανεπιστηµίου του 

Cambridge o οποίος άρχισε να παραδίδει µαθήµατα σε φοιτητές που δεν µπορούσαν για 

διάφορους λόγους να παραστούν στις κανονικές παραδόσεις. Μια πιο οργανωµένη 

προσπάθεια, πάνω στο ίδιο αντικείµενο, έγινε το 1870 από Illinois Weslayan University 

µε την εισαγωγή ενός προγράµµατος σπουδών κατ’οίκον.  

Η ιδέα της χρήσης του ταχυδροµείου για την παράδοση µαθηµάτων έφτασε σε ένα πιο 

ολοκληρωµένο επίπεδο µε την ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανωτέρας βαθµίδας 

που χρησιµοποιούσαν την µέθοδο αυτήν σαν µοναδικό µέσο παράδοσης µαθηµάτων. 

Το πρώτα ιδρύµατα αυτής της µορφής ξεκίνησαν στις ΗΠΑ και ήταν το 

“Correspondence University” που ιδρύθηκε στην Ithaka της Νέας Υόρκης το 1883 και 

το Inernational Correspondence School – ICS που ιδρύθηκε το 1890 το οποίο 

εξερεύνησε την εκπαίδευση εργαζοµένων σε διάφορες εταιρείες όπως οι σιδηρόδροµοι 

και τα ανθρακωρυχεία. 

Ή αµέσως επόµενη εξέλιξη ήταν η εισαγωγή των διαφόρων τεχνολογικών µέσων στον 

χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό έγινε µε την ανάπτυξη των ραδιοφωνικών 

δικτύων και αργότερα της τηλεοπτικής µετάδοσης που σε µεγάλο βαθµό 

αντικατέστησαν το κλασικό ταχυδροµείο σαν µέσο µετάδοσης της πληροφορίας. 
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Η πρώτη αξιόλογη χρήση ραδιοφώνου για εκπαιδευτικούς λόγους ξεκίνησε το 1925 

από το πανεπιστήµιο της Iowa στις ΗΠΑ. Από το 1940 και µετά η ευρεία διάδοση των 

τηλεοπτικών δικτύων και η συνεχείς βελτίωση της σχετικής τεχνολογίας έκαναν δυνατή 

την εισαγωγή οπτικών ερεθισµάτων στα υπάρχοντα ακουστικά δηµιουργώντας µια 

οπτικοακουστική εκπαιδευτική εµπειρία. Το επόµενο βήµα ήρθε στα µέσα της 

δεκαετίας του 1980 όταν η περεταίρω βελτίωση της τεχνολογίας έκανε δυνατή την 

απόκτηση εξοπλισµού εκποµπής και λήψης (τουλάχιστον από τους πιο εύρωστους 

οικονοµικά εκπαιδευτικούς φορείς). Με αυτόν τον τρόπο εµφανίστηκαν οι 

τηλεδιασκέψεις οι οποίες επέτρεπε την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών 

και εκπαιδευοµένων. 

Από αυτό το σηµείο και µετά η εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι 

συνυφασµένη µε την επόµενη τεχνολογία τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη εκπαίδευση (Computer assisted 

education)       

Στην πραγµατικότητα το σκέλος αυτό αφορά στην εισαγωγή των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα µπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι οι 

Η/Υ αποτελούν την σηµαντικότερη καινοτοµία στην εκπαίδευση µετά την εισαγωγή της 

τυπογραφίας. Αυτό που δεν φαντάζεται το ευρύ κοινό είναι ότι οι υπολογιστές 

εισήχθησαν πολύ νωρίτερα στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς µε σκοπό όµως την 

αποθήκευση και απογραφή του εκπαιδευτικού υλικού. Οι Η/Υ πήραν την σηµερινή 

τους θέση µόνο όταν άρχισε η χρήση οπτικοακουστικού και διαδραστικού υλικού (το 

οποίο δεν µπορούσαν να χειριστούν οι συσκευές VHS) σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθµίδες.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να κάνουµε µια σύντοµη παρένθεση και να πούµε ότι η 

χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί µια µάλλον 
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παλιά υπόθεση. Από το 1941 και µετά ο στρατός το ΗΠΑ βρέθηκε µπροστά στην 

ανάγκη να εκπαιδεύσει έναν πολύ µεγάλο αριθµό νεοσύλλεκτων «χωριατόπαιδων» σε 

όλο και πιο πολύπλοκα αντικείµενα όπως η χρήση ασυρµάτων και νέων αρµάτων 

µάχης. Για να καλύψουν αυτήν την ανάγκη οι εκπαιδευτές του στρατού δοκίµασαν 

πολλές ιδέες που ξεκινούσαν από ειδικά κόµικς και ταινίες µέχρι ειδικές παραστάσεις. 

Το αποτέλεσµα αυτών των δοκιµών ήταν η καθιέρωση του οπτικοακουστικού υλικού 

ως τις πλέον αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής πρακτικής. Έτσι δηµιουργήθηκε η 

οπτικοακουστική εκπαίδευση (audiovisual education). 

Η πρώτη χρήση Η/Υ µε καθαρά εκπαιδευτικό ρόλο ήλθε το 1950 από την συνεργασία 

της IBM µε το πανεπιστήµιο του Stanford. Καρπός της συνεργασίας αυτής ήταν µια 

σειρά µαθηµάτων υποστηριζόµενων από υπολογιστές που αφορούσαν την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι η ιδέα βρισκόταν στον σωστό δρόµο, το σχέδιο έµεινε 

σε πειραµατικό επίπεδο αφού µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό της εποχής, η χρήση της 

εφαρµογής απαιτούσε ένα mainframe σύστηµα που καταλάµβανε ένα δωµάτιο αρκετών 

τετραγωνικών µέτρων. 

Το πρώτο πραγµατικά επιτυχηµένο σύστηµα δηµιουργήθηκε το 1960 από το 

πανεπιστήµιο του Illinois και την Control Data Corporation. Η εφαρµογή αυτή που 

ονοµάστηκε P.L.A.T.O. (Programmed Logic for Automatic Teaching Operation) και 

υποστήριζε την διδασκαλία περίπλοκων ακαδηµαϊκών θεµάτων σε πανεπιστηµιακό 

επίπεδο.  

Όλες οι παραπάνω εφαρµογές απαιτούσαν συστήµατα τύπου mainframe για την 

εκτέλεσή τους. Τα συστήµατα αυτά είχαν εξαιρετικά υψηλό κόστος και έτσι µόνο 

κάποια πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µε σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους µπορούσαν να 

τις χρησιµοποιήσουν.  
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Η κατάσταση αυτή ανατράπηκε εντελώς µε την έλευση των Προσωπικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Personal Computers ή PC ) οι οποίοι έκαναν αισθητή την 

παρουσία τους στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Τα µηχανήµατα αυτά ήταν αρκετά 

ευέλικτα, εύχρηστα και πάνω απ’ όλα είχαν ένα κόστος που έκανε δυνατή την µαζική 

εισαγωγή τους σε σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Το τελευταίο κοµµάτι της εξέλιξης των PC ξεκίνησε από το 1991  µε την εισαγωγή 

λειτουργικών συστηµάτων όπως τα Windows και τα MacOS τα οποία διέθεταν 

αυξηµένες δυνατότητες χρήσης πολυµέσων. Μετά από αυτήν την καινοτοµία έγινε 

δυνατή η δηµιουργία και αναπαραγωγή οπτικοακουστικού αλλά και διαδραστικού 

υλικού για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε βιώσιµο κόστος, το 

οποίο µάλιστα µειώνεται διαρκώς. 

Διαδικτυακές τεχνολογίες     

Όπως είδαµε και πιο επάνω, οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις  στους Η/Υ επέτρεψαν την 

δηµιουργία των πρώτων εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση πολυµέσων. Το 

σοβαρότερο µειονέκτηµα που εµφανίζουν αυτές οι εφαρµογές είναι η εξάρτιση τους 

από την πλατφόρµα για την οποία σχεδιάστηκαν. Αυτό σηµαίνει ότι µια εφαρµογή που 

σχεδιάστηκε για µια συγκεκριµένη έκδοση ενός λειτουργικού συστήµατος είναι πολύ 

πιθανό να µην λειτουργεί σε παλαιότερες εκδόσεις του ίδιου λειτουργικού και σχεδόν 

βέβαιο δεν θα είναι συµβατή µε άλλα λειτουργικά. 

Αν συνδυάσουµε το παραπάνω γεγονός µε την διάρθρωση της αγοράς λειτουργικών 

συστηµάτων (η Microsoft ελέγχει περίπου το 72% µε την Apple να έχει περίπου ένα 

12% και διάφορα άλλα προγράµµατα µοιράζονται το υπόλοιπο (Unix, Linux κλπ)) 

καταλαβαίνουµε ότι η ιδιαιτερότητα αυτή των συστηµάτων αποτελούσε τροχοπέδη 

στην ανάπτυξη νέων εφαρµογών. Την λύση σε αυτό το πρόβληµα έδωσε η δηµιουργία 

εφαρµογών που γράφονται µε στόχο την εκτέλεση τους µέσω διαδικτύου. 
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To διαδίκτυο (internet) δεν είχε πάντα την σηµερινή του µορφή. Η δηµιουργία του 

έλαβε χώρα στο Κέντρο Ατοµικών Ερευνών της Ελβετίας (CERN) όπου ο ερευνητής 

Tim Berners Lee βρήκε έναν τρόπο να λύσει το πρόβληµα των αναφορών που ήταν 

απαραίτητες στις επιστηµονικές εργασίες και οι οποίες µέχρι τότε αποθηκεύονταν 

ολόκληρες στο τέλος της εργασίας. O Lee δηµιούργησε το σύστηµα hypertext το οποίο 

επέτρεπε την µετάβαση στην σχετική πηγή (που βρισκόταν αποθηκευµένη σε άλλο 

server) µε ένα κλικ πάνω στην αναφορά. Αργότερα δηµιουργήθηκε ένα σύνολο απλών 

εντολών που επέτρεπε την µορφοποίηση εγγράφων που περιείχαν hypertext. Οι εντολές 

αυτές  είναι γνωστές σαν Γλώσσα Σήµανσης Υπερκειµένου ή HTML.   

Στην ουσία η ανάπτυξη του διαδικτύου και των παγκόσµιων πρωτοκόλλων που αυτό 

υποστηρίζει (όπως η τεχνολογία html, το e-mail, και το πρωτόκολλο TCP/IP) 

επέτρεψαν την δηµιουργία εφαρµογών που µπορούν να εκτελεστούν από κάθε 

λειτουργικό σύστηµα καθώς και την δηµιουργία αµφίδροµων συνδέσεων µεταξύ δύο, ή 

και περισσοτέρων, υπολογιστών χωρίς την ανάγκη ύπαρξης επιπρόσθετου 

τεχνολογικού εξοπλισµού πέραν αυτού που απαιτείται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Όπως είναι προφανές οι ανάπτυξη των τεχνολογικών αυτών καινοτοµιών έκανε 

δυνατή την δηµιουργία του e-learning στην µορφή που το γνωρίζουµε σήµερα.       

Ο κλάδος του e-learning έχει ήδη εξελιχθεί σε µια αναπτυσσόµενη βιοµηχανία µε 

ραγδαία επέκταση. Για την ακρίβεια η συνολική αξία του κλάδου σε παγκόσµιο επίπεδο 

υπολογίστηκε το 2006 σε 38 δισεκατοµµύρια ευρώ ενώ ο συνολικός αριθµός των 

µαθητών που παρακολούθησαν κύκλους µαθηµάτων µε την χρήση τηλεκπαίδευσης 

ανήλθε σε 3,5 εκατοµµύρια µόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες (µάλιστα ο αριθµός αυτός 

υπολογίζει µόνο την ανώτερη και ανώτατη βαθµίδα της εκπαίδευσης) (EC (2000)). Ένα 

ακόµα ενδιαφέρον στοιχείο από τις ΗΠΑ είναι η κατανοµή της χρήσης του e-learning 
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από Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα κερδοσκοπικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από 

την οποία γίνεται εµφανές ότι τα κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήµια αποτελούν την 

αιχµή του δόρατος στην ανάπτυξη της νέας αυτής τεχνολογίας (Sloan Consortium" 

homepage (http://www.sloanconsortium.org/)). 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e-learning      

Στην   συνέχεια της παρουσίασης µας θα αναλύσουµε τις προσπάθειες που γίνονται 

και την δηµιουργία πετυχηµένων και µαζικών εφαρµογών e-learning σε όλη την 

Ευρώπη. Για να καταλάβουµε τον λόγο που κάνει επιτακτική την εξάπλωση της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας θα πρέπει να εξετάσουµε τα βασικά πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα που την χαρακτηρίζουν. Έτσι λοιπόν τα πλεονεκτήµατα του e-learning 

είναι τα ακόλουθα (Attwell, G. (2007) (a)).: 

• Έγκαιρη και έγκυρη παροχή γνώσης. Αυτό σηµαίνει ότι το περιεχόµενο το e-

learning µπορεί µε ευκολία να ενηµερωθεί και η πρόσβαση σε αυτό είναι 

άµεση και δεν απαιτεί περίπλοκες διαδικασίας και µετάβαση σε 

αποµακρυσµένους χώρους διδασκαλίας (κάτι που θα αποτελούσε σοβαρό 

πρόβληµα για τους ανήλικους µαθητές). 

• Προσαρµοζόµενο ρυθµό διδασκαλίας. Σε αντίθεση µε την διδασκαλία στην 

αίθουσα, στο e-learning ο κάθε µαθητής προχωρά µε τον δικό του ρυθµό. 

• Εξοικονόµηση χρόνου και πιθανώς χρηµάτων. Αν και δεν είναι βέβαιο το 

κατά πόσο το e-learning είναι η φθηνότερη λύση, η εξοικονόµηση χρόνου 

είναι βέβαιη 

• Εξοικείωση µε το τεχνολογικό περιβάλλον. Οι µικροί ειδικά µαθητές 

αποκτούν µια καλή σχέση µε µια πληθώρα νέων τεχνολογικών εφαρµογών και 
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µαθαίνουν να τις αξιοποιούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς (σε αντίθεση µε τα 

Pc-games που έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα). 

• Άµεση ανάδραση κατά την διδασκαλία.  Σε όλες τις νέες εφαρµογές οι 

ασκήσεις που λύνουν µαθητές διορθώνονται άµεσα και έτσι αποφεύγεται η 

αποτύπωση λάθος πληροφοριών στους µαθητές. 

Φυσικά η νέα αυτή τεχνολογία έχει κάποια µειονεκτήµατα τα οποία θα πρέπει να 

γνωρίζουµε για να µπορέσουµε να καταλάβουµε την ανάλυση της εφαρµογής της. Τα 

µειονεκτήµατα αυτά είναι: 

• Απαιτεί µεγαλύτερη προσπάθεια από πλευράς εκπαιδευτικών. Συµφώνα µε 

στατιστικά δεδοµένα (Mahone-Brown (1998)) η χρήση του e-learning απαιτεί 

40-50% µεγαλύτερη προσπάθεια από πλευράς εκπαιδευτικού κάτι που πιθανόν 

σχετίζεται µε την έλλειψη εξοικείωσης. 

•  Απαιτεί µεγαλύτερη προσπαθεί από πλευράς µαθητών. Αντίστοιχα δεδοµένα 

(Kabula Tom (1998)) αναφέρουν ότι και οι µαθητές καταβάλουν µεγαλύτερη 

προσπάθεια, πιθανόν για τους ίδιους λόγους.  

• ∆υσκολότερη εφαρµογή. Όπως είναι προφανές η εισαγωγή µιας νέας 

τεχνολογίας εµφανίζει νέες δυσκολίες και προβλήµατα σχεδόν σε κάθε στάδιο 

της διαδροµής (ειδικά αν δεν έχει γίνει καλός σχεδιασµός). 

• Απώλεια ανθρώπινης επαφής. Κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για µικρά παιδιά. 

• Μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης Drop-out. To πρόβληµα εµφανίζεται στα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα αλλά είναι πιθανό να επηρεάσει και τα σχολεία σε 

ότι αφορά µαθήµατα επιλογής ή µη υποχρεωτικό επιπρόσθετο υλικό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ E-

LEARNING 

 

Τεχνολογική Υποδομή 

Ιστορική Αναδρομή 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ΤΥΕ είναι φυσικά το τεχνολογικό περιβάλλον 

που κάνει δυνατή την εφαρµογή της. Πιο συγκεκριµένα στην περίπτωση της 

τηλεκπαίδευσης, είναι αναγκαίο να έχουµε µια πλατφόρµα που επιτρέπει την 

διαδραστική επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου. Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει ότι δεν αρκεί να  έχουµε µια µονόδροµη επικοινωνία (όπως για παράδειγµα η 

προβολή ενός εκπαιδευτικού βίντεο) αλλά µια αµφίδροµη επικοινωνία κατά την οποία 

ο εκπαιδευτής µπορεί να καταλάβει σε πιο επίπεδο η διδασκαλία του γίνεται 

κατανοητή και ο εκπαιδευόµενος µπορεί άµεσα να ζητήσει διευκρινήσεις σε σηµεία 

που δεν έχουν γίνει κατανοητά. 

Μια από τις πρώτες εφαρµογές στον χώρο του e-learning ξεκίνησε το 1993 από τον 

W.D. Graziadei (Graziadei (1993)) ο οποίος χρησιµοποίησε µια απλή εφαρµογή e-

mail σε συνδυασµό µε κάποια βοηθητικά προγράµµατα για να δηµιουργήσει ένα 

Εικονικό Εργαστήριο Εκπαίδευσης στην Φυσική (Virtual Instructional Classroom 

Environment in Science). Η προσπάθεια  αυτή οδήγησε το 1997 στην συγγραφή του 

άρθρου µε τίτλο "Building Asynchronous and Synchronous Teaching-Learning 

Environments: Exploring a Course/Classroom Management System Solution" το 

οποίο αποτελεί µια από τις πρώτες επιστηµονικές προσεγγίσεις στο e-learning. 

Από τις πρώτες εκείνες µέρες του 1993 ακολούθησαν πολλές τεχνολογικές εξελίξεις 

µε κυριότερες την γρήγορη εξάπλωση του Internet, την ανάπτυξη νέων και 

οικονοµικά προσιτών µέσων διαδραστικής επικοινωνίας (πχ web-cams) και την 
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βελτίωση των ταχυτήτων µετάδοσης δεδοµένων σε παγκόσµιο επίπεδο (από 

36,4Kbp/s το 1996 στα 25Mbp/s που είναι κατά µέσω όρο σήµερα). 

Έτσι λοιπόν περνάµε από τον συνδυασµό διαφόρων εφαρµογών στον σχεδιασµό και 

υλοποίηση εξειδικευµένων εφαρµογών που ονοµάζονται Εικονικά Εκπαιδευτικά 

Περιβάλλοντα (Virtual Learning Environments) τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως 

στις ανώτατες βαθµίδες της εκπαίδευσης και συχνά συνδυάζονται µε συστήµατα MIS 

για να δηµιουργηθούν Πλήρως Ελεγχόµενα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (Managed 

Learning Environments – MLE). Σε ένα MLE όλες οι πλευρές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας υλοποιούνται από µια και µόνη εφαρµογή την οποία χρησιµοποιούν οι 

εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόµενοι αλλά και το διοικητικό προσωπικό του εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος. Έτσι σε αρκετά πανεπιστήµια οι φοιτητές µπορούν, εκτός από το να 

παρακολουθήσουν κάποιο µάθηµα, να λάβουν on-line καθοδήγηση (tutoring) αλλά 

και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει η σχολή τους (πχ 

εστίες διατροφή διακανονισµός διδάκτρων κτλπ.) 

Στα δηµοτικά σχολεία της Ευρώπης, στα οποία έχει αρχίσει η εισαγωγή της ΤΥΕ 

(τεχνολογικά υποβοηθούµενης εκπαίδευσης) οι διαφοροποιήσεις στον 

χρησιµοποιούµενο τεχνολογικό εξοπλισµό είναι τεράστιες. Φυσικά ένας βαθµός 

διαφοροποίησης είναι αναµενόµενος αν λάβουµε υπόψη τον οµοσπονδιακό 

χαρακτήρα της Ε.Ε.. Αυτό που εκπλήσσει είναι οι διαφορές που εµφανίζονται µεταξύ 

σχολείων της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας. 

Αντίστοιχες µε τις διαφορές στον τεχνολογικό εξοπλισµό είναι οι διαφορές στην 

τεχνολογική υποδοµή. Το 2001 το 90% των σχολείων στην Φιλανδία είχαν συνεχή 

πρόσβαση στο internet, το αντίστοιχα ποσοστό για την Γαλλία ήταν µόλις 10% ενώ 

στην Γερµανία κυµαίνονταν από 12% έως 83% ανάλογα µε το εξεταζόµενο κρατίδιο 



 

13 

(τα στοιχεία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή E-learning 

(www.europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html). Στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να πούµε ότι τα ποσοστά αυτά αφορούσαν την ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο 

και όχι την ταχύτητα της ή το εύρος της διαθεσιµότητας της. 

Φυσικά η ραγδαία βελτίωση των τηλεπικοινωνιών στην πενταετία 2003-2008 

εξάλειψε αυτές τις διαφορές (το πολύ χαµηλό κόστος των γραµµών ADSL επιτρέπει 

την εγκατάσταση τους σε όλα τα σχολεία µια χώρας.) αλλά το γεγονός ότι υπήρχαν 

παραµένει ενδεικτικό της ανοµοιόµορφης κατάστασης που επικρατεί στα σχολεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε µεγάλες διαφορές του ρυθµού εισαγωγής των ΤΥΕ στα 

σχολεία (CEDEFOP, (2003)). Ενώ κάποιες σχολικές µονάδες µόλις πρόσφατα 

απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάποιες άλλες σχεδιάζουν το διαµοιρασµό της 

υπάρχουσας σύνδεσης σε όλες τις διδακτικές αίθουσες (βασική προϋπόθεση για τις 

εφαρµογές e-learning) ενώ οι πλέον προχωρηµένες συνεργάζονται µε τα τοπικά 

πανεπιστήµια για την δοκιµαστική εισαγωγή ολοκληρωµένων εφαρµογών. 

Μοντέλα Δικτύωσης 

Για να αποκτήσουµε µια πιο σαφή εικόνα της ανοµοιοµορφίας που επικρατεί θα 

µελετήσουµε τα διάφορα µοντέλα δικτύωσης µε τον τρόπο που τα κατηγοριοποίησε 

το ETS – Policy Information Center. 

1. Dialup σύνδεση µε ένα µοναδικό PC. To µοντέλο αυτό αποτελεί την 

φθηνότερη δυνατή λύση. Η σχολική µονάδα χρησιµοποιεί µια από τις 

τηλεφωνικές γραµµές της για να σχηµατίσει µια dial-up σύνδεση µε τον 

provider της επιλογής της. ∆εδοµένης της απουσίας δικτύου, µόνο ένας 

χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει την σύνδεση. Η ταχύτητα επικοινωνίας 
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είναι εξαιρετικά περιορισµένη και αυτό καθιστά την σύνδεση ακατάλληλη 

για χρήση µε σύγχρονες εφαρµογές e-learning που απαιτούν video 

streaming. Σήµερα το µοντέλο αυτό έχει περιοριστεί σε πολύ µικρές 

σχολικές µονάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυο ADSL. 

2. ∆ίκτυο LAN µε ISDN modem. Οι γραµµές ISDN που άρχισαν να 

εµφανίζονται το 2000 αύξησαν την ταχύτητα της σύνδεσης και επέτρεψαν 

τον διαµοιρασµό της σε πολλαπλούς χρήστες. Με το µοντέλο αυτό όλοι οι 

χρήστες χρησιµοποιούν την ίδια γραµµή µειώνοντας έτσι πού την ταχύτητα 

και καθιστώντας την χρήση του δικτύου από περισσότερους των τριών 

χρήστες, µη πρακτική. Οι γραµµές ISDN προσφέρουν καλύτερη ποιότητα 

σύνδεση από τις απλές γραµµές PSTN και έτσι είναι πιο κατάλληλες για 

χρήση µε διαδικτυακές εφαρµογές.  

3. ∆ίκτυο LAN µε δροµολογητή (router). To σύστηµα αυτό προβλέπει την 

σύνδεση όλων των τοπικών υπολογιστών µιας ή και περισσοτέρων 

σχολικών µονάδων µε έναν κεντρικό διακοµιστή (συνήθως εγκατεστηµένο 

σε κάποιο κεντρικό φορέα) ο οποίος µε την σειρά φροντίζει για την σύνδεση 

τους στο διαδίκτυο. Το επικοινωνιακό αυτό µοντέλο µπορεί να επιτύχει 

σταθερές συνδέσεις µε ικανοποιητικές ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων 

ειδικά µεταξύ σχολείων που συνδέονται στον ίδιο διακοµιστή. Στην ουσία 

το µοντέλο αυτό αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο σύνδεση για την εισαγωγή 

multimedia εφαρµογών και e-learning στα δηµοτικά σχολεία. 

4. ∆ίκτυο LAN µε τοπικό διακοµιστή και µισθωµένη γραµµή.  Σε αντίθεση 

µε το προηγούµενο σύστηµα, εδώ έχουµε έναν διακοµιστή σε κάθε σχολείο. 

Η διαφορά αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική γιατί επιτρέπει έναν πολύ 
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µεγαλύτερο αριθµό χρηστών σε σχέση µε τα προηγούµενο µοντέλα. 

Επιπρόσθετα το µοντέλο αυτό δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης 

δεδοµένων στον τοπικό διακοµιστή κάτι που αυξάνει κατακόρυφα την 

ταχύτητα επικοινωνίας. Τέλος για την σύνδεση των τοπικών διακοµιστών µε 

το internet χρησιµοποιούνται γραµµές ADSL ή ειδικές µισθωµένες γραµµές 

µεγάλης ταχύτητας. Με τον τρόπο αυτό ακόµα και οι πιο απαιτητικές 

εφαρµογές µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς πρόβληµα. Η µείωση των 

τηλεπικοινωνιακών τιµολογίων και η βελτίωση της ταχύτητας και 

σταθερότητας των γραµµών κατέστησαν το µοντέλο αυτό ως τον 

βασικότερο τρόπο διασύνδεσης των σχολείων το 2008. 

5. Πλήρως κατανεµηµένο LAN µε τοπικό διακοµιστή και γραµµή υψηλής 

ταχύτητας. Το µοντέλο αυτό επιτρέπει την µετάβαση από το απλό e-

learning στις ολοκληρωµένες εφαρµογές εικονικής εκπαίδευσης (virtual 

schools). Σύµφωνα µε αυτήν την διάταξη ο κάθε µαθητής διαθέτει τον δικό 

του υπολογιστή στο θρανίο ενώ ο δάσκαλος είναι εφοδιασµένος µε 

υπολογιστή που φέρει ειδικό λογισµικό για την εποπτεία των µαθητών. Όλοι 

οι παραπάνω υπολογιστές είναι δικτυωµένοι µεταξύ τους ενώ µια γραµµή µε 

εύρος τουλάχιστον 1,5 Mbps συνδέει την σχολική µονάδα µε το διαδίκτυο. 

Το πρόβληµα του κόστους εξαφανίστηκε την τελευταία τριετία αφού το 

κόστος µιας γραµµής ADSL 24 Mbps είναι µόλις 21,50€ ( www.forthnet.gr )  

ενώ έχει βελτιωθεί και η ποιότητα της σύνδεσης. 

Μελετώντας τα παραπάνω δεδοµένα µπορούµε γρήγορα να καταλάβουµε ότι η 

εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος e-learning απαιτεί εκτός από τον 

τεχνικό εξοπλισµό και κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό σχεδιασµό. 
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Οικονομικός Σχεδιασμός 

Ο σχεδιασµός το αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισµού και η µελέτη του κόστους 

απόκτησης και διατήρησης του είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση η οποία 

περιπλέκεται περισσότερο από τα ραγδαία άλµατα της τεχνολογίας. 

Τα οικονοµικά στελέχη που καλούνται να καταρτίσουν τους σχετικούς 

προϋπολογισµούς έρχονται αντιµέτωπα µε την δυσκολία εκτίµησης του χρόνου 

απαξίωσης του εξοπλισµού αλλά και του κόστους αντικατάστασης του. Οι απαιτήσεις 

της τρέχουσας εφαρµογής είναι σίγουρα γνωστές αλλά δεν αποκλείεται µελλοντικές 

βελτιώσεις οι προσθήκες να αυξήσουν την ελάχιστη απαιτούµενη υπολογιστική ισχύ 

επηρεάζοντας έτσι το κόστος αντικατάστασης του εξοπλισµού. 

Σε γενικές γραµµές και σύµφωνα µε την έρευνα του Ινστιτούτου Λαµπράκη (η έρευνα 

δηµοσιεύτηκε το 2001 µε τίτλο «Νέες τεχνολογίες της πληροφορίας στην σχολική 

εκπαίδευση» από τις εκδόσεις του Ινστιτούτου Λαµπράκη) ο µέσος χρόνος απαξίωσης 

ενός υπολογιστή που χρησιµοποιείται για σκοπούς e-learning είναι 3-5 έτη (η 

διακύµανση είναι σηµαντική καθώς τα 2 έτη αντιπροσωπεύουν το 50% της ωφέλιµης 

ζωής του υπολογιστή). Εάν ο εξοπλισµός δεν αντικατασταθεί εγκαίρως θα εµφανιστεί 

σηµαντική αύξηση στο κόστος συντήρησης ενώ µετά το 6ο έτος λειτουργίας αρχίζουν 

να εµφανίζονται ασυµβατότητες µε τις περισσότερες νέες εφαρµογές. 

Επιπρόσθετα  έχει υπολογιστεί ότι στα προγράµµατα e-learning που εφαρµόζονται σε 

σχολικές µονάδες το κόστος αγοράς ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί µόνο το 

20-25% του κόστους χρήσης του σε βάθος πενταετίας (οι περισσότεροι αναλυτές 

συµφωνούν ότι η ωφέλιµη ζωή ενός Η/Υ δεν ξεπερνά τα έξι έτη) το υπόλοιπα 

«κρυφά» κόστη, τα οποία συχνά δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον οικονοµικό 

σχεδιασµό είναι τα ακόλουθα: 
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1. Το κόστος συντήρησης του εξοπλισµού (περιλαµβάνει τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά αλλά και το κόστος της σχετικής εργασίας) 

2. Το κόστος προσαρµογής των κτηριακών εγκαταστάσεων. Η εγκατάσταση 

µεγάλου αριθµού Η/Υ καθώς και δικτυακού εξοπλισµού σε ένα χώρο που δεν 

έχει τις σχετικές προδιαγραφές απαιτεί σηµαντικές εργασίες ειδικά σε θέµατα 

καλωδίωσης και παροχής ρεύµατος σταθερής τάσεως. 

3. Το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού της µονάδας σε βασικά θέµατα 

ασφαλείας και συντήρησης του εξοπλισµού. 

4. Το κόστος κλιµατισµού των αιθουσών. Αν και ακούγεται περίεργο, ο 

κλιµατισµός είναι απολύτως απαραίτητος σε αίθουσες µε 20-25 υπολογιστές 

και το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των κλιµατιστικών δεν είναι 

ευκαταφρόνητο. 

5. Το κόστος της διοικητικής µέριµνας. Η λειτουργία του εξοπλισµού σε εθνική 

κλίµακα καθώς και ο σχεδιασµός της διαδικασίας τοποθέτησης του και 

διαχείρισης των προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν αποτελούν ένα 

δύσκολο έργο το οποίο απαιτεί σηµαντικούς ανθρώπινους και οικονοµικούς 

πόρους. 

6. Το κόστος απόκτησης των περιφερειακών συσκευών και των αναλωσίµων για 

τους Η/Υ. Ένα από τα συχνότερα σχεδιαστικά λάθη των οικονοµικών 

στελεχών είναι η υποτίµηση του κόστους απόκτησης, συντήρησης και 

αποκατάστασης του βοηθητικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την 

λειτουργία ενός προγράµµατος e-learning. Στον εξοπλισµό αυτό 

συγκαταλέγονται οι εκτυπωτές, ο εξοπλισµός δικτύου, οι κάµερες και γενικά 
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όλα εκείνα τα περιφερειακά που συνδέονται άµεσα µε την κύρια εφαρµογή e-

learning. 

 

Τρόποι Απόκτησης Εξοπλισμού              

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του εξοπλισµού και την κατάρτιση 

των σχετικών προϋπολογισµών, έρχεται το επόµενο βήµα που είναι η διαδικασία 

αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού. 

Απόκτηση Εξοπλισμού για τα Σχολεία 

Η διαδικασία αγοράς του απαραίτητου εξοπλισµού είναι περίπλοκη κυρίως εξαιτίας 

της χρήσης δηµοσίου χρήµατος για την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος. Επιπλέον δεν 

έχουν όλες οι χώρες την ίδια διοικητική δοµή (ειδικά σε θέµατα παιδείας) πράγµα που 

σηµαίνει ότι ένα µοντέλο που λειτουργεί ικανοποιητικά σε µια χώρα µπορεί να είναι 

ανεπιτυχές ή µη εφαρµόσιµο σε µια άλλη Αν θέλουµε να κατηγοριοποιήσουµε τις 

υπάρχουσες προσεγγίσεις µπορούµε να δούµε δύο γενικές κατευθύνσεις. 

∆ιαδικασία Αγοράς Εξοπλισµού για το E-Learning 

Περιφερειακά Όργανα/ Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα 

Τοπικές Αρχές/ Σχολικές Μονάδες Αγγλία, Σουηδία, Φιλανδία, ∆ανία 

Συµπράξεις ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Φορέων (Χορηγίες) Γερµανία 

Πίνακας 1: Διαδικασία Αγοράς Εξοπλισμού για το E-Learning 

Η πρώτη µέθοδος είναι η οργάνωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας από 

περιφερειακά όργανα και κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Με αυτήν 

την προσέγγιση η διαδικασία αποκτά µεγαλύτερη διαφάνεια (µια σηµαντική 

παράµετρος όταν εµπλέκονται κρατικά κονδύλια) αλλά η όλη διαδικασία γίνεται 

πολλές φορές χρονοβόρα και συχνά δύσκαµπτη καθώς οι περισσότερες αγορές του 
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δηµοσίου γίνονται µε διαγωνισµούς και τις επακόλουθες ενστάσεις. Η επιλογή του 

µοντέλου αυτού στις νότιες χώρες συσχετίζεται συχνά µε τον διογκωµένο δηµόσιο 

τοµέα που διαθέτουν και τα προβλήµατα διαφθοράς που εµφανίζονται συχνά στην 

διαχείριση των προµηθειών του δηµοσίου. 

Η δεύτερη µέθοδος προβλέπει ότι για την απόκτηση του σχετικού εξοπλισµού 

υπεύθυνη είναι η τοπική αρχή οι ακόµα και οι ίδιες οι σχολικές µονάδες. Το προφανές 

πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η ευελιξία και η ταχύτητα ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας απόκτησης του εξοπλισµού. Το πρόβληµα είναι ότι οι µεµονωµένες 

µονάδες δεν µπορούν να πετύχουν τις ίδιες καλές τιµές µε τους µαζικούς κρατικούς 

µειοδοτικούς διαγωνισµούς. Αυτό οδηγεί σε προβλήµατα µε το κόστος εφαρµογής του 

προγράµµατος ενώ αν η τοπική αυτοδιοίκηση και οι σχολικές µονάδες δεν είναι 

αξιόπιστες µπορεί να ανακύψουν προβλήµατα διαφθοράς.  

Φυσικά οι προσεγγίσεις που παρουσιάσαµε εδώ δεν αποτελούν απαράβατο κανόνα 

και πολλά κράτη εφαρµόζουν ενδιάµεσες πρακτικές µε συµπράξεις δηµόσιων και 

ιδιωτικών φορέων και µε την αξιοποίηση προγραµµάτων εύρεσης τοπικών χορηγών 

ακόµα και σε επίπεδο σχολικής µονάδας (πχ. Γερµανία).  

Απόκτηση Εξοπλισμού για το Σπίτι 

Η σηµασία της ύπαρξης υπολογιστή στο σπίτι είναι ένα γεγονός που συχνά υποτιµάται 

τόσο από τα κρατικά όργανα που αναλαµβάνουν την εφαρµογή ενός προγράµµατος e-

learning όσο και από τους γονείς οι οποίοι αµφισβητούν την χρησιµότητα ενός µάλλον 

σηµαντικού εξόδου. Η ύπαρξη υπολογιστή στο σπίτι αποτελεί δοµικό στοιχείο σχεδόν 

όλων των προγραµµάτων e-learning καθώς το σύνολο, σχεδόν, του διδακτικού υλικού 

διανέµεται σε ηλεκτρονική µορφή και ο Η/Υ είναι αναγκαίος για την µελέτη αλλά και 

για την ολοκλήρωση των εργασιών που αναθέτει ο εκπαιδευτής. 
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Η ανάγκη της χρηµατοδότησης αγοράς εξοπλισµού για το σπίτι γίνεται πιο κατανοητή 

εάν λάβουµε υπόψη µας το ψηφιακό χάσµα που καλλιεργείται σε αρκετές από τις 

προηγµένες δυτικές χώρες. Περιληπτικά ο όρος «ψηφιακό χάσµα» περιγράφει τις 

άνισες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που δηµιουργεί η έλλειψη πρόσβασης σε τεχνολογικό 

εξοπλισµό και υπηρεσίες internet. Οι µαθητές που προέρχονται από ευκατάστατες 

οικογένειες έχουν σαφώς καλύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες καθώς και πρόσβαση σε 

ανώτερο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό σηµαίνει ότι µια µερίδα των µαθητών θα 

χρησιµοποιεί την ΤΥΕ εντατικότερα από τους υπολοίπους µαθητές της γενιάς τους 

κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε τις αρχές της δωρεάν εκπαίδευσης για όλους τους 

µαθητές. 

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η γεφύρωση αυτού του χάσµατος πρέπει να αποτελεί 

πρωτεύοντα στόχο για τους υπεύθυνους του οικονοµικού σχεδιασµού όλων των 

σχετικών προγραµµάτων. 

 

Εικόνα 2: Τα προγράμματα e-learning εφαρμόζονται σε ιδιωτικά σχολεία από το 

1996 
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Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού 

Η αγορά του προαναφερθέντος εξοπλισµού δεν εξασφαλίζει την επιτυχία ενός 

προγράµµατος. Τα περισσότερα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 

κατασκευαστεί µε βάση προδιαγραφές της δεκαετίας του 1980 πράγµα που σηµαίνει 

ότι δεν παρέχουν υποστήριξη για δοµηµένη καλωδίωση, δίκτυα και παροχή ενέργειας 

σε πολλαπλούς υπολογιστές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η τοποθέτηση του 

αγορασµένου εξοπλισµού να συναντά σηµαντικά εµπόδια και δυσκολίες. 

Σύµφωνα µε τους M.Sinko και Ε.Lehtinen (Sinko & Lehtinen (1999)) περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί που έχουν συµµετάσχει σε πιλοτικά προγράµµατα εφαρµογής της ΤΥΕ 

στην Φιλανδία συµφωνούν ότι η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι χρήσιµη 

µόνο εφόσον παρέχεται εντός της διδακτικής αίθουσας και µάλιστα εξατοµικευµένα 

σε κάθε µαθητή. Η χρήση του Internet σε ειδικά εργαστήρια αποδείχτηκε 

µακροπρόθεσµα αναποτελεσµατική. 

Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα µε την πρόσβαση των µαθητών στο εκπαιδευτικό υλικό 

είναι η εκπαίδευση του προσωπικού. Ακόµα και όταν η πρόσβαση είναι τεχνικά 

εφικτή η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού είναι αναγκαία για την ενσωµάτωση 

της ΤΥΕ στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 

Μια έρευνα που έγινε το 1997 στην Αγγλία για λογαριασµό της εταιρείας RM 

(Research Machines) (RM (1998)) έδειξε ότι η µεγάλη προσπάθεια της Βρετανικής 

Κυβέρνησης να χρησιµοποιήσει το Internet σαν εκπαιδευτικό µέσο οδηγήθηκε σε 

αποτυχία καθώς στο 1/3 των πλήρως δικτυωµένων σχολείων οι καθηγητές (η έρευνα 

αφορά δευτεροβάθµια σχολεία) δεν αξιοποιούσαν καθόλου την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ενώ η όποια χρήση της σύνδεσης γινόταν 

αφορούσε εξωσχολικές δραστηριότητες των µαθητών. 
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Το θέµα του τρόπου πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα θέµατα σε όλες τις νέες εκπαιδευτικές εφαρµογές είτε αυτές αφορούν 

ολοκληρωµένα συστήµατα e-learning είτε απλώς την εισαγωγή του διαδικτύου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η πρώτη προσέγγιση στο πρόβληµα αυτό προβλέπει την δηµιουργία ειδικών 

αιθουσών οι οποίες περιέχουν τον αναγκαίο εξοπλισµό και στις οποίες οι µαθητές 

µεταφέρονται όταν παρακολουθούν µαθήµατα ΤΥΕ. Οι αίθουσες αυτές (που 

αποτελούν συχνά µια υβριδική λύση µεταξύ βιβλιοθήκης και εργαστηρίου Η/Υ) είναι 

η φθηνότερη και πιο γρήγορα εφαρµόσιµη λύση καθώς το σύνολο των µαθητών 

χρησιµοποιεί µόνο µια αίθουσα Η/Υ και κατ’ επέκταση λιγότερες µονάδες και 

µικρότερα έργα καλωδίωσης. Το πρόβληµα µε αυτήν την προσέγγιση είναι ότι η 

πρόσβαση των µαθητών στην νέα τεχνολογία είναι αποσπασµατική και περιορίζεται 

σε κάποιες ώρες της µέρας. Στην ουσία οι µαθητές δεν αλλάζουν το εκπαιδευτικό 

µοντέλο, αντίθετα παίρνουν µια γεύση από τις νέες τεχνολογίες.  

Η δεύτερη προσέγγιση προβλέπει την διασπορά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε 

όλες τις διδακτικές αίθουσες. Ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του 

εκπαιδευτικού συστήµατος ένα σχολείο µπορεί να διαθέτει έναν υπολογιστή για κάθε 

µαθητή ή έναν συγκεκριµένο αριθµό µονάδων ανά διδακτική αίθουσα. 

Με την δεύτερη προσέγγιση η διδακτική µεθοδολογία αλλάζει ριζικά και η πρόσβαση 

στην πληροφορία και τα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι συνεχείς. Φυσικά αυτά τα 

πλεονεκτήµατα έρχονται µε το ανάλογο κόστος. Μια τέτοια εφαρµογή της ΤΥΕ 

απαιτεί ριζικές αλλαγές στο σύνολο των χώρων της εκπαιδευτικής µονάδας καθώς και 

πολλαπλάσιες ποσότητες τεχνολογικού εξοπλισµού. Επιπρόσθετα, το σύνολο του 

προσωπικού πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τον νέο εξοπλισµό αφού το 



 

23 

κόστος απόκτησης και λειτουργίας του µπορεί να διπλασιάσει το λειτουργικό κόστος 

της εκπαιδευτικής µονάδας. 

Οι Νέες Εξελίξεις στον Χώρο 

Ο χώρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ένας τεχνολογικός κλάδος που 

εξελίσσεται ραγδαία. Η συνεχείς αυτή εξέλιξη έχει σαν αποτέλεσµα την διαρκή 

βελτίωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και την µείωση του κόστους των είδη 

υπαρχόντων τεχνολογιών. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οι τεχνολογίες που 2001 ήταν ακόµα σε πειραµατικό 

στάδιο σήµερα έχουν φτάσει την ωριµότητα και διατίθενται σε εξαιρετικά ελκυστικές 

τιµές. Αν αναλογιστούµε ότι το κόστος εφαρµογής µιας νέας τεχνολογίας είναι ο 

κύριος παράγοντας που καθορίζει το εάν η όχι θα εισαχθεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

καταλαβαίνουµε ότι η ωρίµανση των ακόλουθων τεχνολογικών εφαρµογών θα 

προκαλέσει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων.  Συνολικά για 

τον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας υπάρχουν τρείς νέες τεχνολογίες οι οποίες 

βρίσκονται στο στάδιο της ωριµότητας και προσφέρονται για εφαρµογή στην ΤΥΕ. 

1. Οι broadband συνδέσεις. Όπως αναφέραµε και προηγουµένως οι συνδέσεις 

αυτές αντικατέστησαν της pstn και isdn dialup συνδέσεις στο internet 

προσφέροντας πολύ µεγαλύτερες ταχύτητες σε ένα κλάσµα του κόστους των 

παλαιότερων τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων. Η ταχύτητα των 

συγκεκριµένων γραµµών επιτρέπει την χρησιµοποίηση multimedia εφαρµογών 

καθώς και προγραµµάτων γραµµένων σε html τα οποία εκτελούνται πλήρως 

µέσω του web browser. 

2. Τα ασύρµατα δίκτυα. Ένα από τα βασικά προβλήµατα της δικτύωσης των 

υπολογιστών µιας σχολικής µονάδας είναι η έλλειψη δοµηµένης καλωδίωσης 
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και η παρεπόµενη ανελαστικότητα των ενσύρµατων δικτύων ως προς τις 

πιθανές χωροταξικές µεταβολές που µπορεί να συµβούν σε κάθε σχολείο. Την 

λύση σε αυτό το πρόβληµα φαίνεται να δίνουν τα ασύρµατα δίκτυα τα οποία 

τα τελευταία χρόνια εµφανίζουν όλο και χαµηλότερο κόστος µε µεγαλύτερη 

εµβέλεια και καλύτερη αξιοπιστία. Θέµατα ασφάλειας των νέων ασυρµάτων  

δικτύων (δεδοµένου ότι οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά στο σχολείο µπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο) επιλύθηκαν µε την διάδοση τον 

πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης.   

3. Τα laptop. Όπως γνωρίζουµε η τεχνολογία των φορητών υπολογιστών ήταν αρκετά 

ανεπτυγµένη από το 1999 αλλά το κόστος τους ήταν απαγορευτικό. Η ωρίµανση των 

εµπλεκοµένων τεχνολογιών, όπως για παράδειγµα οι υγροί κρύσταλλοι για τις οθόνες 

και οι µπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion), έχουν µειώσει δραµατικά τις τιµές τους. Στις 

ΗΠΑ λειτουργούν ειδικοί χονδρέµποροι, όπως η Notebooks USA (http://school-

laptops.us/) που προσφέρουν εξαιρετικά φθηνούς  Η/Υ για εκπαιδευτικές εφαρµογές 

οι τιµές των οποίων ξεκινούν από τα 250,00$. Η πιθανότητα παροχής ενός laptop σε 

κάθε µαθητή επιλύει τόσο το πρόβληµα της πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό, όσο 

και τι θέµα ύπαρξης ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι του µαθητή. Η προσπάθεια 

µείωσης της τιµής των φορητών υπολογιστών αναµένεται να ασκήσει τεράστια 

επιρροή στην διείσδυση της ΤΥΕ στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Η πρωτοβουλία One Laptop Per Child Association, inc. (OLPC) είναι µια µη 

κερδοσκοπική αµερικανική οργάνωση που έχει σαν στόχο την δηµιουργία φορητών 

υπολογιστών µε δυνατότητα εκτέλεση όλων των σύγχρονων εφαρµογών e-learning 

και κόστος κάτω των 100$. Το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας είναι το 100$ 

laptop γνωστό και ως OPLC laptop. 
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Εικόνα 3: OPLC laptop 

 

   Η πρωτοβουλία OPLC ( www.laptop.org ) είναι το αποτέλεσµα του συνεδρίου 2Β1 

που έλαβε χώρα το 1997 και είχε σαν στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών 

συνθηκών στις χώρες του τρίτου κόσµου. Η οµάδα, µε αρχηγό τον Nocholas 

Negrοponte ξεκίνησε τις εργασίες της το 2001 ενώ στα µέσα του 2006 είχε στα χέρια 

της τις πρώτες µονάδες παραγωγής. Το τελικό κόστος της µονάδας εξαρτάται από το 

συνολικό µέγεθος της παραγωγής, το 2007 ανήλθε σε 198$ αλλά το κόστος 

αναµένεται να φτάσει τα 140$ (Donoghue (2006-06-02)). 

Εάν λάβουµε υπόψη µας ότι ένας φορητός υπολογιστής όπως το “100$ laptop” 

αντικαθιστά ένα ικανό αριθµό βιβλίων, γραφικής ύλης αλλά και βοηθητικού 

εξοπλισµού µπορούµε να κατανοήσουµε γιατί το κόστος ανάπτυξης και εφαρµογής 

προγραµµάτων e-learning γίνεται πιο ανταγωνιστικό από ποτέ.     
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Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων E-Learning  

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως η τηλεκπαίδευση είναι ένα παιδαγωγικό 

εργαλείο και όχι µια πανάκεια, για να έχουµε θετικά αποτελέσµατα από την χρήση της 

θα πρέπει να επιλέξουµε τον κατάλληλο τοµέα για την εφαρµογή της. Ένα σηµαντικό 

κοµµάτι της επιλογής αυτής έχει να κάνει µε τα µακροπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη 

και την αύξηση της ποιότητας εκπαίδευσης που αυτά συνεπάγονται (θεωρούµε ότι ο 

προϋπολογισµός για την παιδεία κάθε χώρας είναι σταθερός και τα χρήµατα που 

εξοικονοµούν οι νέες τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη 

άλλων βασικών αναγκών (Bernath, U. and Hulsmann, T. (2004)). 

Το 2002 το επίσηµο τυπογραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Office for official 

publications of the European Communities)  δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα µιας 

έρευνας (Colin Mc Cullough (2002))  τα οποία µεταξύ άλλων παρουσιάζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο γίνεται η οικονοµική αξιολόγηση των προγραµµάτων e-learning 

στην Ε.Ε. 

Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή ο πλέον δηµοφιλής τρόπος υπολογισµού του κόστους 

για νέες εφαρµογές είναι η σύγκριση του µε το κόστος της κλασικής παιδείας. Η 

παρατήρηση αυτή έχει λογική βάση αφού οι δύο αυτές µορφές εκπαίδευσης 

λειτουργούν συνήθως  ως υποκατάστατα . 

Η αµέσως επόµενη τεχνική είναι η χρήση της αναλογίας του χρόνου ανάπτυξης µιας 

εφαρµογής e-learning προς τις ωφέλιµες ώρες διδασκαλίας. Ο δείκτης αυτός έχει µια 

ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η τεχνολογία που σχετίζεται µε την τηλεκπαίδευση είναι 

αρκετά καινούργια και υπάρχει συχνά η ανησυχία ότι η εφαρµογή της θα 

εγκαταλειφτεί πριν την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης. 
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Η τρίτη επιλογή είναι η σύγκριση του κόστους µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής µε το 

κόστος αγοράς διαφόρων έτοιµων εφαρµογών που είναι άµεσα διαθέσιµες στην αγορά 

χωρίς όµως να καλύπτουν πλήρως το ρόλο του e-learning. Αυτός ο τρόπος λήψης 

αποφάσεων δεν έχει επιστηµονική βάση αλλά προκύπτει από την ανάγκη των 

σχολικών µονάδων να επιβιώνουν µε περιορισµένα κονδύλια ενώ παράλληλα 

προσπαθούν να εισάγουν νέες τεχνολογίες 

42%

34%

15%

9%

Σύγκριση με το κόστος

της κλασικής

εκπαίδευσης

Αναλογία χρόνου

ανάπτυξης προς

ωφέλιμες διδακτικές

ώρες

Σύγκριση με κόστος

μερικών υποκατάστατων 

Άλλοι τρόποι

Διάγραμμα 1: Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης των προγραμμάτων e-learning 

στην Ε.Ε. (Colin Mc Cullough (2002))   

  

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι ο υπολογισµός του συνολικού κόστους 

υποστήριξης και η ενσωµάτωση του στο µοντέλο λήψης αποφάσεων. Είναι προφανές 

ότι εάν δεν γίνει σωστή εκτίµηση του κόστους υποστήριξης το πρόγραµµα θα 

υποφέρει από έλλειψη κονδυλίων. Αυτή όµως δεν είναι η µοναδική οπτική του 

θέµατος. 

Η µέθοδος αποτίµησης του κόστους µπορεί να κάνει µια εφαρµογή λιγότερο ή 

περισσότερο ελκυστική ή να αλλάξει το πεδίο αξιοποίησης της. Το ακόλουθο 
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διάγραµµα παρουσιάζει τους δηµοφιλέστερους τρόπους αποτίµησης του 

συγκεκριµένου κόστους.  

32%

26%

28%

14%

Κόστος Ανα μαθητή

Σύγκριση με το αντίστοιχο

κόστος της κλασικής

μεθόδου

Υπολογισμός πάνω στο

συνολικό κόστος

περιεχομένου

Σαν αναλογία του

συνολικού κόστους

Διάγραμμα 2: Τρόποι αποτίμησης κόστους εφαρμογών e-learning (Colin Mc 

Cullough (2002))   

  

Μελετώντας το διάγραµµα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις το κόστος υποστήριξης εφαρµογών e-learning υπολογίζεται ανά µαθητή.  

Ο τρόπος αυτός πριµοδοτεί τις µαζικές εφαρµογές και την χρησιµοποίηση του 

τεχνολογικού εξοπλισµού από πολλαπλά τµήµατα προσφέροντας έτσι υψηλό ποσοστό 

χρησιµοποίησης και µειωµένα λειτουργικά κόστη. 

Τέλος η διασπορά των απαντήσεων, που εµφανίζει το αποτέλεσµα αποτελεί δείγµα 

της αβεβαιότητας που επικρατεί ακόµα σχετικά µε τις εφαρµογές e-learning (Ryan, Y. 

(2002)). Καθώς η χρήση της εκπαιδευτικής αυτής πρακτικής θα παγιώνεται τα 

µοντέλα λήψης αποφάσεων θα ωριµάζουν και θα µπορούµε να δούµε µια πιο καθαρή 

εικόνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o – TO E-LEARNING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Εκπαιδευτικές Πολιτικές 

Εδώ και αρκετό καιρό και συγκεκριµένα από το 1996 η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να 

σχεδιάζει την εισαγωγή των ΤΠ στην πρωτοβάθµια και στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Η πρώτη δέσµη µέτρων  ξεκίνησε µε το Σχέδιο δράση «Η µάθηση στην 

κοινωνία της πληροφορίας το οποίο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή και 

προέβλεπε συνεργασία των κρατών µελών σε τρείς βασικούς άξονες. 

 Ο πρώτος άξονας είναι τεχνολογικού ενδιαφέροντος και αφορά την δηµιουργία ενός 

ενιαίου Ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου που θα ενσωµατώσει τα προϋπάρχοντα εθνικά 

και τοπικά σχολικά δίκτυα (WAN), όπου φυσικά υπάρχουν. Έτσι όλη η εκπαιδευτική 

κοινότητα θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ευρύ εκπαιδευτικό υλικό και οι 

προσπάθειες για τον εµπλουτισµό και την διαρκεί ανανέωση του θα γίνου πού 

ευκολότερες. Επιπλέον το δίκτυο αυτό θα βοηθήσει στην εξοικείωση των µαθητών 

κάθε κράτους µέλλους µε την κουλτούρα, την γλώσσα και τις πολιτιστικές συνήθειες 

των συµµαθητών τους από τα  σχολεία των υπολοίπων χωρών µελλών. Για την 

υλοποίηση του δικτύου απαιτείται φυσικά η συνεργασία τόσο των τοπικών αρχών όσο 

και των Υπουργείων Παιδείας των χωρών µελλών. Το δίκτυο αυτό ονοµάστηκε 

European School Net (EUN). Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να δηµιουργηθούν 

παρόµοια δίκτυα που θα συνδέουν τις τοπικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και θα 

επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτές από τους χρήστες του EUN. Με αυτόν τον τρόπο 

οι µαθητές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε οπτικοακουστικό και εκπαιδευτικό υλικό που 

βρίσκεται αποθηκευµένο εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά. (Θα µπορούν για 

παράδειγµα οι Έλληνες µαθητές να παρακολουθήσουν ένα ντοκιµαντέρ που βρίσκεται 

αποθηκευµένο σε έναν φιλανδικό server.)   
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Ο δεύτερος άξονας αφορά την συντονισµένη προσπάθεια των χωρών µελλών για την 

ενίσχυση της παράγωγης εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας το οποίο θα είναι 

εναρµονισµένο µε τις νέες τεχνολογίες και θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξίσου 

αποτελεσµατικά από µαθητές που µιλούν διαφορετική γλώσσα. Ο λόγος που η ΕΕ 

κάνει προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το πολύ υψηλό κόστος των 

εφαρµογών e-learning το οποίο ενώ είναι δυσβάσταχτο για την κάθε χώρα ξεχωριστά, 

µπορεί άνετα να καλυφτεί από έναν συλλογικό προϋπολογισµό. Για να επιτευχτεί ο 

παραπάνω στόχος θα πρέπει τα κράτη µέλη να συνεργαστούν µε τους εκπροσώπους 

της βιοµηχανίας λογισµικού και οπτικοακουστικού υλικού. Επιπλέον για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του προγράµµατος και στο µέλλον τα κράτη µέλη καλούνται 

να µεριµνήσουν για την δηµιουργία µιας πλήρων ανταγωνιστικής αγοράς λογισµικού 

και εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε ενισχυµένους µηχανισµούς παρακολούθησης και 

επιχορήγησης των νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων στον κλάδο. Πρακτικά µε αυτήν 

την οδηγία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί τα κράτη µέλη ότι εάν δεν υπάρξει 

απόλυτη διαφάνεια στο τρόπο που το κάθε κράτος θα επιλέξει τους 

αντισυµβαλλοµένους του (contractors) κατά την εισαγωγή του e-learning, αυτό θα 

έχει σαν τελική συνέπια την µακροχρόνια αύξηση του κόστους και µείωση της 

ποιότητας          

Ο τρίτος άξονας αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Σύµφωνα µε την οδηγία 

της Ε.Ε. το κάθε κράτος θα πρέπει να φροντίσει για την άµεση κατάρτιση των 

δασκάλων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στους τοµείς της 

τηλεµατικής, της τεχνολογίας δικτύων και φυσικά των βασικών αρχών της 

τηλεεκπαίδευσης. Για την επίτευξη του στόχου η Ε.Ε. πρότεινε την χρήση 

σεµιναρίων, µαζικών προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τα σεµινάρια αυτά 

από την εκπαίδευση που παρέχουν στο εκάστοτε διδασκόµενο αντικείµενο, 
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προσφέρουν πρακτική εµπειρία στον τοµέα του e-learning αφού οι εκπαιδευτικοί 

βιώνουν την εµπειρία της τεχνολογικά υποβοηθούµενης εκπαίδευσης από την οπτική 

γωνία του εκπαιδευόµενου), ειδικών διακρατικών επιµορφωτικών κέντρων και 

προσραµµάτων ανταλλαγής προσωπικού. Τέλος, σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 

γονείς και µαθητές πρέπει να ενηµερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα 

τεχνολογία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η θετική ανταπόκριση τους στο πρόγραµµα 

(Ballas, F. A., & Belyk, D. (2000)). 

Όπως είναι προφανές οι άξονες αυτοί απαιτούν, εκτός από πολύ µεγάλη οργανωτική 

και διοικητική µέριµνα, ένα σηµαντικό µέγεθος τεχνολογικών και άλλων πόρων το 

οποίο σε τελική ανάλυση σηµαίνει µεγάλα χρηµατικά κεφάλαια (Bates, A.W. (2001)). 

Για την χρηµατοδότηση του κόστους αυτού η Ε.Ε. είχε επιλέξει τρεις πηγές οι οποίες 

θα επωµίζονταν το συνολικό κόστος. Η πρώτη πηγή ήταν φυσικά οι προϋπολογισµοί 

των κρατών µελών καθώς και τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία. Η δεύτερη πηγή 

ήταν το Γ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και η Τρίτη πηγή ήταν τα διάφορα ειδικά 

αναπτυξιακά προγράµµατα που αφορούν την παιδεία (τέτοια προγράµµατα είναι το 

πρόγραµµα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» και το πρόγραµµα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» τα οποία εντάσσονται στην πρωτοβουλία «Κοινωνία της 

Πληροφορίας»). Φυσικά για να µπορέσουν τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν τις 

παραπάνω πηγές θα πρέπει να σχεδιάσουν εγκαίρως τα προγράµµατα τους και να 

καταρτίσουν αναλυτικούς προϋπολογισµούς για να διαπιστώσουν ποία έξοδα µπορούν 

να εντάξουν και που.   

Στα πλαίσια της παραπάνω οδηγίας τα κράτη µέλη της Ε.Ε. κλήθηκαν να σχεδιάσουν 

και να εφαρµόσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές πολιτικές για να πετύχουν την ένταξη 

του e-learning και γενικά της τεχνολογικά υποβοηθούµενης εκπαίδευσης στο 
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εκπαιδευτικό τους σύστηµα. Στο επόµενο σκέλος της έρευνας θα µελετήσουµε πως 

έγινε η εφαρµογή της πολιτικής από τις ποιο δραστήριες χώρες και τι µέτρα πάρθηκαν 

για την διασφάλιση της επιτυχίας της.         

Στην συνέχεια θα δούµε αναλυτικά το πώς ανέπτυξε η κάθε χώρα το e-learning µε 

βάση τις οδηγίες της Ε.Ε. Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι µεγάλο µέρος των εφαρµογών 

αυτών είναι εµπνευσµένο από τις προσπάθειες των σκανδιναβικών χωρών οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 µε 

αποτέλεσµα να κατέχουν σηµαντική εµπειρία στον τοµέα. 

Μεγάλη Βρετανία 

Το πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο που εκπόνησε η χώρα για την ανάπτυξη της 

τηλεεκπαίδευσης ονοµάστηκε “Super highways in education» και εκπονήθηκε το 

1995.Την δεδοµένη χρονική περίοδο οι σχετικές τεχνολογίες δεν ήταν ακόµα ευρέως 

ανεπτυγµένες, παρόλα αυτά η κυβέρνηση εφήρµοσε το πρόγραµµα σε περίπου 1000 

δηµοτικά σχολεία και συγκέντρωσε ένα µεγάλο όγκο δεδοµένων που αποτέλεσαν την 

βάση για τον σχεδιασµό και εφαρµογή του επόµενου βήµατος. 

Η δεύτερη πρωτοβουλία που ανέπτυξε η χώρα ονοµάστηκε «National Grid for 

Learning” και έθεσε συγκεκριµένους στόχους που αφορούσαν την δικτύωση όλων των 

σχολείων της χώρας την εκπαίδευση του προσωπικού, την ανάπτυξη εφαρµογών και 

την ανάπτυξη λογισµικού για την υποστήριξη αρκετών διαφορετικών µαθηµάτων. Ως 

προθεσµία για την υλοποίηση των στόχων επιλέχθηκε η έναρξη της σχολικής χρόνιας 

2002-2003.  

Η παραπάνω προσπάθεια είχε µεγάλη απήχηση, κυρίως στα όργανα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και κατάφερε να συµβιβάσει µε επιτυχία την πάγια έλλειψη δαπανών 

για την παιδία που αντιµετωπίζουν σε κάποιο βαθµό όλες οι χώρες της Ε.Ε. µε τις 
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µεγάλες απαιτήσεις ενός τόσο φιλόδοξου σχεδίου. Μάλιστα για να πετύχουν την 

εύρεση επιπλέον πόρων για την υλοποίηση του σχεδίου οι οργανισµοί της τοπικής 

αυτοδιοίκησης ανέπτυξαν σηµαντικές πρωτοβουλίες πέραν από τα προβλεπόµενα 

πλαίσια που είχε ορίσει η Ε.Ε. Έτσι πολλοί δήµοι για να µην φορτώσουν το επιπλέον 

κόστος στους δηµότες τους προτίµησαν να καταφύγουν σε χορηγούς και τηλεοπτικές 

διαφηµίσεις που επέφερα σηµαντικά ποσά. 

Ιταλία         

Η προσέγγιση της Ιταλίας δεν διαφέρει πολύ από αυτήν της Μ.Βρετανίας. Έτσι λοιπόν 

και οι Ιταλοί προχώρησαν στην εκπόνηση ενός τετραετούς σχεδίου δράσης που είχε 

σαν σκοπό την αγορά και διασπορά του απαραιτήτου τεχνικού εξοπλισµού σε 15.000 

σχολεία (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) σε όλη την χώρα. Το 

σχέδιο αυτό εκπονήθηκε το 1997 και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2001. Η 

κυβέρνηση της χώρας ποτέ δεν εξέδωσε ανακοινώσεις σχετικά µε την επιτυχία του 

εγχειρήµατος όµως ο τύπος και η αντιπολίτευση µιλούν για αποτυχία και µεγάλη 

έλλειψη συντονισµού. Ενδεικτικό του αποτελέσµατος αποτελεί το γεγονός ότι η Χώρα 

δεν προχώρησε στο δεύτερο στάδιο του εγχειρήµατος (ανάπτυξη software και 

εκπαίδευση του προσωπικού). 

Πορτογαλία   

∆εδοµένων των παρόµοιων οικονοµικών δυνατοτήτων που έχει µε την χώρα µας, η 

παρουσίαση των βηµάτων που ακολούθησε η χώρα αυτή ίσως είναι αρκετά ενδεικτική 

για τις ελληνικές δυνατότητες. 

Από το 1996 η Πορτογαλία διέθετε έναν περιορισµένο αριθµό υπολογιστών στα 

σχολεία της που επέτρεπαν την περιορισµένων εφαρµογών multimedia. 

Ακολουθώντας την οδηγία της  Ε.Ε. το Υπουργείο Παιδείας επέκτεινε την τοποθέτηση 

υπολογιστών και στα πρωτοβάθµια σχολεία και έδωσε έµφαση στην βελτίωση των 
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εφαρµογών τοπικών δικτύων και internet. Η πρωτοβουλία αυτή ονοµάστηκε Nonio 

Seculo XXI και θεσπίστηκε από την Πορτογαλία το 1997 µε σκοπό την αξιοποίηση 

των ΤΠ στην εκπαίδευση.  

Γαλλία                  

Ο βασικό άξονας του γαλλικού σχεδίου, το οποίο τέθηκε σε εφαρµογή το 1997, ήταν 

η εξάπλωση του διαδικτύου. Από το 2000 και µετά κάθε γαλλικό σχολείο (σε κάθε 

εκπαιδευτική βαθµίδα) θα πρέπει όχι µόνο να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

ικανό αριθµό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους µαθητές τους αλλά θα πρέπει και 

να διαθέτει την δική του ιστοσελίδα. 

Εκ πρώτης όψεως η προσπάθεια της Γαλλίας δεν αποτελεί εφαρµογή 

τηλεεκπαίδευσης αλλά τεχνολογικά υποβοηθούµενης εκπαίδευσης. Ο λόγος για τον 

οποίο την αναφέρουµε είναι ότι η ολοκληρωτική εξάπλωση του διαδικτύου στα 

σχολεία της χώρας (η οποία βρισκόταν στο 80% από τα τέλη του 1998) αποτελεί ένα 

πρώτης τάξεως υπόβαθρο για την ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών e-learning 

δεδοµένου ότι οι τελευταίες βασίζονται κατά κύριο λόγω σε “ανοικτού τύπου» 

εφαρµογές που επικοινωνούν µέσω διαδικτύου. 

Γερμανία         

Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες χώρες που αναφέραµε , η Γερµανία έχει την µορφή 

οµοσπονδιακού κράτους κάτι που όµως δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τις προσπάθειες για 

την διάδοση των ΤΠ  στα σχολεία της χώρας. Η αρχική δέσµη µέτρων που έλαβε η 

γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση πήρε την ονοµασία “Schulen ans Netz” . Με 

βάση αυτήν την πρωτοβουλία 8.000 σχολεία απέκτησαν πλήρη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο µε την υποστήριξη της Deutsche Telekom (κατά τον σχεδιασµό του 

προγράµµατος η Deutsche Telekom αποτελούσε τον εθνικό τηλεπικοινωνιακό φορέα 

της Γερµανίας. Η AOL άρχισε να δραστηριοποιείται στον χώρο αρκετά πρόσφατα).  
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Το πρώτο αυτό στάδιο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2000 αλλά η πρωτοβουλία 

συνεχίστηκε µε την υποστήριξη την τοπικών αρχών µε αποτέλεσµα να ενταχθούν στο 

πρόγραµµα άλλες 5000 σχολεία σε όλη την χώρα. 

Με αυτήν της την δραστηριοποίηση η Γερµανία πέτυχε αποτελέσµατα παρόµοια µε 

αυτά της Γαλλίας και έχει πλέον την υλικοτεχνική υποδοµή να υλοποιήσει το επόµενο 

βήµα στον δρόµο προς την τηλεεκπαίδευση.        

Σουηδία 

Στα πλαίσια του προγράµµατος “Tools for Learning” η Σουηδική κυβέρνηση ξεκίνησε 

το 1998 ένα τριετές πρόγραµµα για την εισαγωγή των ΤΠ στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν η απόκτηση της 

υλικοτεχνικής υποδοµής καθώς και του δικτυακού εξοπλισµού. 

Ένα από τα σηµεία υπεροχής του προγράµµατος είναι το βάρος που έδωσε στην 

εκπαίδευση του προσωπικού το σχολείων καθώς στα τέλη του 2001 το 40% του 

προσωπικού είχε εξειδικευτεί παρακολουθώντας σεµινάρια και σχέδια 

δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικό της ικανότητας των σουηδών στον τοµέα της εκπαίδευσης 

προσωπικού αποτελεί  το γεγονός ότι σε αυτήν συµµετείχαν, εκτός των εκπαιδευτικών 

και µαθητές, διοικητικό προσωπικό, βιβλιοθηκονόµοι, στελέχη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και πλήθος άλλων ανθρώπων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την 

δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου υποστήριξης που έθεσε τα θεµέλια για την 

ανάπτυξη µελλοντικών εφαρµογών. 

Δανία    

Το σχετικό πρόγραµµα της ∆ανίας ξεκίνησε αρκετά πριν από κάθε άλλο µε την 

δηµιουργία του Sektor Net to 1994. Το σύστηµα αυτό αφορούσε την δικτύωση του 
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συνόλου των εκπαιδευτικών µονάδων στην Σουηδία (από τα δηµοτικά σχολεία µέχρι 

τα πανεπιστήµια) και µέχρι το 1998 η κυβέρνηση της χώρας είχε δαπανήσει σε αυτό 

πάνω από 67 εκατοµµύρια ευρώ.   

Το πρόγραµµα Sektor Net αξιολογήθηκε από διεθνή επιτροπή εµπειρογνωµόνων το 

1998 και µε βάση το πόρισµα της σχεδιάστηκε µια νέα δέσµη µέτρων µε στόχο την 

επίτευξη του πλαισίου που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο σχέδιο δράσης που 

εκπονήθηκε είχε σαν ορίζοντα το έτος 2004 και αποσκοπούσε στην συνολική επίτευξη 

των στόχων (σε αντίθεση µε προγράµµατα άλλων χωρών που επικεντρώθηκαν στο 

υλικοτεχνικό κοµµάτι. Η Σουηδία υλοποίησε θεσµικές αλλαγές, εκπαιδευτικά 

προγράµµατα και εργασίες βελτίωσης της δικτυακής υποδοµής. 

Σταδιακά αναµένεται το υπουργείο παιδιάς της χώρας να µετατοπίσει το βάρος από 

την ανάπτυξη του υλικού εξοπλισµού και των δικτύων (που βρίσκεται σε εξαιρετικό 

βαθµό) στην βελτίωση των παρεχοµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των εφαρµογών τεχνολογικά υποβοηθούµενης εκπαίδευσης.        

Φιλανδία 

Από την αρχή της δεκαετίας που διανύουµε η Φιλανδία αποτελούσε ένα παράδειγµα 

προς µίµηση σε ότι άφορα της ενσωµάτωση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων 

στο εκπαιδευτικό  σύστηµα. Αυτήν την στιγµή η χώρα διαθέτει το πιο ανεπτυγµένο 

δίκτυο (η σύγκριση γίνεται µε βάση των αριθµών των διαδικτυακών κόµβων ανά 1000 

άτοµα πληθυσµού) στην Ευρώπη και σίγουρα ένα από τα κορυφαία στον κόσµο. Ένας 

επιπλέον συντελεστής που επηρεάζει την πρόοδο της χώρας σε τοµείς όπως το e-

learning είναι η σχετικά µεγάλη διασπορά του πληθυσµού (Η χώρα έχει εκτιµώµενο 

πληθυσµό 5,330,150 και έκταση 338,145 km2 ( www.wikipedia.org )). Αυτό σηµαίνει 

ότι η χώρα χρειάζεται πολύ περισσότερους εκπαιδευτικούς απ ότι θα υπολόγιζε κανείς 

µε βάση των αριθµό µαθητών. Ο παράγοντας αυτός οδήγησε τις  εκάστοτε 
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κυβερνήσεις της χώρας να διερευνήσουν τους πλέον σύγχρονους τοµείς της 

τηλεπικοινωνιακής έρευνας για να βρουν οικονοµικά βιώσιµες λύσεις για το 

εκπαιδευτικό τους σύστηµα. 

Από το 2000 λοιπόν αντιστοιχούσαν µόλις 8 µαθητές ανά υπολογιστή στα σχολεία της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 6 σε αυτά της δευτεροβάθµιας ενώ σχεδόν όλα τα 

σχολεία της χώρας είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο (National Board of Education, 

Finland 2000). 

 

Οικονομικός Σχεδιασμός και Χρηματοδότηση 

Μέχρι τώρα µελετήσαµε την πρακτική πλευρά του εγχειρήµατος και τον σχεδιασµό 

και πραγµατοποίηση του υλικοτεχνικού κοµµατιού της προσπάθειας. Αυτό που θα 

δούµε τώρα είναι ό οικονοµικός σχεδιασµός και συγκεκριµένα ο τρόπος  µε τον οποίο 

οι διάφορες χώρες προσπάθησαν να χρηµατοδοτήσουν τα σχέδια τους. 

Το δεύτερο αυτό σκέλος είναι ίσως και το σηµαντικότερο διότι ενώ τα διάφορα 

τεχνικά προβλήµατα που υπήρχαν το 2001 έχουν σε µεγάλο βαθµό ξεπεραστεί, το 

οικονοµικό κόστος παραµένει ένας σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για κάθε 

προσπάθεια ειδικά σε οικονοµίες όπως η Ελληνική. Στην οικονοµία της χώρας όχι 

µόνο έχουµε µικρό ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε σχέση µε άλλους , πιο εύρωστους, 

εταίρους, αλλά και το ποσοστό που τελικά καταλήγει στην παιδία είναι µικρότερο από 

τις περισσότερες χώρες µέλη (τουλάχιστον στην Ευρώπη των 15). Είναι λοιπόν 

σηµαντικό να γνωρίζουµε τι εναλλακτικές πηγές και µεθόδους χρηµατοδότησης 

χρησιµοποίησαν οι υπόλοιπες χώρες για να µπορέσουµε να εκτιµήσουµε αν η 

ανάπτυξη την ΤΠ και συγκεκριµένα του e-learning είναι ένας πραγµατοποιήσιµος 

στόχος στην χώρα µας. 
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Έτσι λοιπόν στο σκέλος αυτό θα δούµε τον οικονοµικό σχεδιασµό που ακολούθησαν 

οι χώρες µε την σηµαντικότερη δραστηριοποίηση στο πρόγραµµα της Ε.Ε. 

Πριν ξεκινήσουµε µε τις λεπτοµέρειες που αφορούν την κάθε χώρα θα πρέπει να 

πούµε ότι η πρακτική που εφαρµόστηκε κατά κύριο λόγω από τις περισσότερες χώρες 

προέβλεπε ότι η κεντρική κυβέρνηση θα σχεδίαζε τις µεταρρυθµίσεις και θα πλήρωνε 

ένα τµήµα του κόστους, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση θα καλούνταν να πληρώσει τα 

υπόλοιπα ίσως αξιοποιώντας κάποια οικονοµικά προγράµµατα της Ε.Ε. 

Το βασικό πρόβληµα που δηµιουργεί αυτή η πρακτική είναι ότι, ειδικά σε χώρες µε 

διαφορετική δηµογραφική κατανοµή από περιοχή σε περιοχή, κάποιες τοπικές αρχές 

κλήθηκαν να πληρώσουν µεταρρυθµίσεις που δεν σχεδίασαν και που ξεπερνούσαν 

κατά πολύ τις οικονοµικές τους δυνατότητες ενώ κάποιες άλλες, από κακούς 

χειρισµούς, δεν πρόλαβαν να εντάξουν εγκαίρως τα προγράµµατα τους σε κάποιο 

κοινοτικό πλαίσιο στήριξης µε αποτέλεσµα η υλοποίηση τους να καταστεί σχεδόν 

αδύνατη. 

Στην συνέχεια θα δούµε τις πιο πετυχηµένες. χρηµατοδοτικά, προσπάθειες. 

Σουηδία     

Το πολύ ανεπτυγµένο πρόγραµµα της χώρας περιλάµβανε και την παρακάτω ρύθµιση. 

Η Telia (που είναι ο εθνικός τηλεπικοινωνιακός φορέας) ανέλαβε και υλοποίησε, µε 

κρατική χρηµατοδότηση, την δικτύωση όλων των σχολείων της χώρας ενώ 

προχώρησε στο σχεδιασµό ειδικών µέτρων για την µείωση του κόστους της 

παρεχόµενης υπηρεσίας χωρίς πτώση της Ποιότητας. 

Με αυτόν τρόπο η Σουηδική κυβέρνηση χρησιµοποίησε το κύρος της για να 

διαπραγµατευτεί µια πολύ συµφέρουσα προσφορά που εξασφαλίζει το µέλλον της 

παροχής δικτύωσης στα σχολεία της για αρκετά χρόνια.     
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Βέλγιο 

Η λύση που ακολουθήθηκε στο Βέλγιο είναι παρόµοια µε αυτήν της Σουηδίας. Έτσι 

λοιπόν και σε αυτήν την περίπτωση το κράτος διαµοίρασε το έργο σε δύο εταιρείες οι 

οποίες υποχρεώθηκαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολύ προνοµιακές τιµές. 

Η εταιρία Belgacom ανέλαβε την παροχή των γραµµών τελευταίας τεχνολογίας (που 

για το 2001 ήταν ISDN) ενώ έλαβε ειδική άδεια από την επιτροπή ανταγωνισµού της 

χώρας να αναλάβει το εγχείρηµα σε τιµή σχεδόν κόστους. Το κοµµάτι της παροχής 

υπηρεσιών Internet (ISP) το ανέλαβε η εταιρία Telenet µε παρόµοιους όρους. Έτσι το 

συνολικό κόστος της παροχής ανά σχολείο περιορίστηκε στα 496 Ευρώ (Ministrerie 

Van de Vaamse Gemeenschap / Deoartement Onderwijs 1999-2000). 

Γερμανία 

Το οµοσπονδιακό υπουργείο παιδείας πέτυχε την δωρεάν παροχή δικτυακών 

υπηρεσιών και εξοπλισµού σε 40.000 σχολεία της χώρας από την Deutsche Telekom. 

Παράλληλα µε αυτήν την µεγάλη χορηγία ένας σηµαντικός αριθµός ISP providers 

συµφώνησε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε την µορφή δωρεάς για τα 3 πρώτα 

χρόνια του εγχειρήµατος (2001-2004) µε αντάλλαγµα την εξασφάλιση τηλεοπτικής 

προβολής σαν χορηγοί του νέου προγράµµατος . 

Τέλος σε ένα επιπρόσθετο βήµα το Γερµανικό δηµόσιο έκλεισε συµφωνία µε την 

εταιρία AOL σύµφωνα µε την οποία η δεύτερη υποχρεούται να παρέχει δωρεάν 

υπηρεσίες ISP σε όλους τους µαθητές της χώρας. Αν και αυτή η παροχή δεν έχει 

άµεση σχέση µε τηλεεκπαίδευση και τις ΤΠ, η κίνηση αποτελεί ένδειξη των 

εξαιρετικών συµφωνιών που µπορούν να κλειστούν σε κρατικό επίπεδο, αν φυσικά το 

σχετικό υπουργείο είναι διατεθειµένο να  επενδύσει τον σχετικό χρόνο. 
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Βρετανία 

Βασικό  στοιχείο του βρετανικού σχεδιασµού αποτελεί η ανάπτυξη της αγοράς των 

ΤΠ. Οι βρετανοί οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι αν το δηµόσιο προσφέρει µεγάλα ποσά 

στους αντισυµβαλλοµένους του κατά τα πρώτα χρόνια του εγχειρήµατος, αυτό θα 

οδηγήσει σε ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς και είσοδο νέων εταιρειών στον κλάδο. 

Έτσι µε µέσο-µακροχρόνιο επίπεδο το κόστος των τεχνολογιών αυτών θα είναι 

σηµαντικά µικρότερο και η συντήρηση του προγράµµατος θα απαιτεί όλο και 

λιγότερα χρήµατα.   

Σε γενικές γραµµές η ανάπτυξη µια υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς αποτελεί ένα 

πολύ σηµαντικό βήµα προς την ανάπτυξη βιώσιµων εφαρµογών e-learning. Φυσικά 

όπως βλέπουµε στο Βρετανικό παράδειγµα η ανάπτυξη µια τέτοιας αγοράς εµφανίζει 

υψηλότερα κόστη στην βραχυπρόθεσµη περίοδο αλλά αν η κίνηση γίνει µετά από 

σοβαρό οικονοµικό σχεδιασµό είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχουµε αποτελέσµατα σε 

µεσοπρόθεσµο επίπεδο. 

Πίσω στο παράδειγµα της Βρετανίας, η απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών 

ανάγκασε την British Telecom να επιτρέψει την είσοδο και άλλων εταιρειών στον 

κλάδο. Το παραπάνω γεγονός συνδυάστηκε µε µια καλά στοχευόµενη κίνηση από την 

Βρετανική εποπτική αρχή (OFTEL) που οδήγησε σε ραγδαία µείωση των τιµολογίων 

που καλούνταν να πληρώσουν τα σχολεία και επέτρεψε την σύναψη συµφωνιών 

µεταξύ του βρετανικού υπουργείου παιδείας και των διαφόρων ISPs που προέβλεπε 

σύνδεση των σχολείων µε ένα µηνιαίο (χαµηλό) πάγιο, άσχετα µε τον όγκο των 

διακινούµενων δεδοµένων (ο οποίος αναµένεται να αυξηθεί κατακόρυφα αν 

υλοποιηθούν εφαρµογές e-learning). 

Σαν ένα επιπρόσθετο µέτρο η βρετανική κυβέρνηση ανέπτυξε την πρωτοβουλία Net-

Year που καλούσε ιδιωτικές επιχειρήσεις να σπονσοράρουν τον εξοπλισµό των 
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σχολείων της περιοχής τους µε αντάλλαγµα διαφηµιστική προβολή για το κοινωνικό 

τους έργο. 

Δανία   

Η κυβέρνηση της χώρας χρησιµοποίησε την επιρροή που ασκεί στην TeleDenmark για 

να πετύχει µια ιδιαίτερα καλή τιµή που επιτρέπει στο κράτος να χρηµατοδοτήσει το 

σύνολο της απαραίτητης υποδοµής για το Sektornet χωρίς καµία συµµετοχή από την 

τοπική αυτοδιοίκηση.  

Ισπανία & Πορτογαλία  

Οι δύο αυτές χώρες ακολούθησαν την άκρως παραδοσιακή τακτική µοιράζοντας το 

οικονοµικό βάρος µεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκηση και της κεντρικής κυβέρνησης. 

Έτσι, στην µεν Ισπανία το κύριο µέρος των κονδυλίων προήρθε από τον 

προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού ενώ στην Πορτογαλία το 

αντίστοιχο κόστος επωµίστηκε το Υπουργείο Επιστηµών και Τεχνολογίας. 

Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο η λύση αυτή είναι άµεση και εύκολη στην εφαρµογή και 

τον σχεδιασµό. Το πρόβληµα είναι ότι για την συνέχιση της προσπάθειας και την 

ανανέωση του εξοπλισµού (που είναι απαραίτητη για τις εφαρµογές των ΤΠ) θα 

πρέπει τα σχολεία να προσδοκούν σε ανανέωση του σχετικού κονδυλίου στους 

προϋπολογισµούς των αρµόδιων υπουργείων, µια µάλλον αναξιόπιστη πρακτική σε 

εποχές σφιχτής δηµοσιονοµικής πολιτικής. 

 

Συνεργασίες Εταιρειών        

Πέρα από τις κρατικές προσπάθειες που γίνονται στον τοµέα, τα τελευταία χρόνια 

βλέπουµε και κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες λαµβάνονται είτε µε την µορφή 

χορηγιών είτε σαν ένα µέτρο καλλιέργειας µιας νέας και πολλά υποσχόµενης αγοράς. 
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Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το πρόγραµµα Reinventing Education Grant της IBM το 

οποίο ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και πέρασε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συγκεκριµένα 

στην Ιταλία, την Αγγλία και την Ιρλανδία). Στόχος του προγράµµατος είναι η 

συνεργασία της εταιρείας µε σχολεία η και εκπαιδευτικές περιφέρειες για την παροχή 

τεχνικού εξοπλισµού και τεχνογνωσίας µε σκοπό την εισαγωγή και χρήση των ΤΠ 

από µαθητές και εκπαιδευτικούς. 

           

Επιμόρφωση και Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 

Όπως είδαµε και πιο επάνω για να υπάρξει µια επιτυχηµένη ενσωµάτωση της ΤΥΕ και 

κατά προέκταση του e-learning στο εκπαιδευτικό σύστηµα µιας χώρας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση η εκπαίδευση του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού. 

Κατά το πρόγραµµα ανάπτυξης των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών που έλαβε χώρα 

την περίοδο 1999-2001 οι αρµόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν 

µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Για να µπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στον νέο ρόλο θα πρέπει να 

λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι η εκπαίδευση 

του διδακτικού προσωπικού δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Η φύση του επαγγέλµατος του δασκάλου απαιτεί µια ξεχωριστή προσέγγιση και 

υπαγορεύει διαφορετικές µεθόδους από εκείνες που είναι διαδοµένες στον χώρο των 

επιχειρήσεων και γενικά της παραγωγής. Ο ρόλος του δασκάλου περιλαµβάνει 

αντικείµενα από διάφορους επιστηµονικούς κλάδους  σε συνδυασµό µε πρακτικές 

ικανότητες και συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η προσαρµογή όλων των παραπάνω 

αντικειµένων στο νέο περιβάλλον και η αξιοποίηση τους στο έπακρο αποτελεί µια 
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σηµαντική πρόκληση για κάθε πρόγραµµα εξειδίκευσης. (Cavanaugh, C. (2001), 

Cavanaugh, C., Gillan, K. J., Kromrey, J., Hess, M., & Blomeyer, R. (2004)). 

Όπως είδαµε και πιο επάνω η διόρθωση του παιδαγωγικού µηχανισµού είναι 

διαφορετική σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διαφορές καθρεφτίζονται 

και στους εσωτερικούς µηχανισµούς που υπάρχουν για την επιµόρφωση του 

διδακτικού προσωπικού.  Σε κάποιες χώρες υπάρχουν επίσηµοι φορείς που 

οργανώνουν την επιµορφωτική διαδικασία ενώ σε κάποιες άλλες ενώ σε κάποιες 

άλλες τα σεµινάρια διοργανώνονται από τις περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρίς κεντρικό σχεδιασµό. Η εκπαίδευση συνήθως 

γίνεται µε την µορφή σεµιναρίων, ανοιχτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή και παροχή 

φορητών υπολογιστών στους εκπαιδευτικούς για την εξοικείωση τους µε την νέα 

τεχνολογία (Aceto, S., Dondi, C., & Marzotto, P. (2010)). 

Στην συνέχεια θα δούµε µερικές ενδεικτικές εθνικές προσπάθειες  οι περισσότερες εκ 

των οποίων συνεχίζονται µέχρι και σήµερα. 

Πορτογαλία 

 Η Πορτογαλία ξεκίνησε από πολύ νωρίς τα προγράµµατα επιµόρφωσης του 

εκπαιδευτικού της προσωπικού µε το πρόγραµµα MINERVA που ξεκίνησε το 1984 

και ολοκληρώθηκε το 1994 δίνοντας στην χώρα µια θετική παράδοση στα µαζικά 

προγράµµατα επιµόρφωσης. 

Η έγκαιρη έναρξη των επιµορφωτικών προσπαθειών δηµιουργεί µια παρακαταθήκη 

γνώσεων και τεχνογνωσίας που µπορεί να βελτιώσει πολύ την αποτελεσµατικότητα 

µεταγενέστερων προσπαθειών. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας οι γνώσεις που 

απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί της δεν αξιοποιήθηκαν ουσιαστικά αλλά αποτέλεσαν ένα 

καλό υπόβαθρο για µεταγενέστερα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
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Μεγάλη Βρετανία 

Στην Αγγλία επιλέχθηκε το µοντέλο της ενδοσκοπικής επιµόρφωσης σύµφωνα µε το 

οποίο η κύρια επιµορφωτική διαδικασία λαµβάνει χώρα στις σχολικές µονάδες µε 

βάση υλικό που αποστέλλεται από τις κεντρικές διευθύνσεις. Οι διευθυντές των 

σχολικών µονάδων παρακολουθούν την πρόοδο των υφισταµένων τους και 

αναλαµβάνουν να αξιολογήσουν την ετοιµότητα τους για την παρακολούθηση 

εξειδικευµένων σεµιναρίων εκτός της σχολικής µονάδας. 

Για την χρηµατοδότηση του προγράµµατος το National Lottery for new opportunities 

ανέλαβε να χορηγεί για το πρόγραµµα το ετήσιο ποσό των 230.000.000, στερλινών 

κάθε έτος. Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 1999 σε συνδυασµό µε την εθνική προσπάθεια 

για την ενσωµάτωση της ΤΥΕ και σε διάφορους βαθµούς συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 

Ο αρχικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος ήταν η κατάρτιση 450.000 

εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τα πρότυπα που έθεσε ο Οργανισµός Επιµόρφωσης 

Εκπαιδευτικών (Teacher Training Agency). 

Η υλοποίηση του προγράµµατος έγινε σε δύο φάσεις µε την πρώτη να περιλαµβάνει, 

τον σχεδιασµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος και τον καθορισµό των σχετικών 

στόχων, τον σχεδιασµό και κυκλοφορία του εκπαιδευτικού υλικού και την εξεύρεση 

του απαραίτητου υλικού υποστήριξης. Η δεύτερη φάση του προγράµµατος 

περιλάµβανε την κυρίως διδασκαλία . 

Ένα από τα σηµεία κλειδιά του προγράµµατος της Βρετανίας ήταν η παροχή 

υπολογιστών (κατά κανόνα φορητών) στους δασκάλους για να βελτιωθεί η 

εξοικείωση τους µε το νέο τεχνολογικό περιβάλλον και να αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση στην χρήση του εξοπλισµού. Το µέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο το 

1999 καθώς αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς θα χρησιµοποιούσαν Η/Υ για πρώτη 

φορά στην ζωή τους (Rice, K. L. (2006)). 
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Σουηδία. 

Η Σουηδία, όπως και οι περισσότερες σκανδιναβικές χώρες έχει κάνει µεγάλες 

προόδους στην εφαρµογή του e-learning στα δηµοτικά της σχολεία. Ένα σηµαντικό 

τµήµα της προόδου αυτής έχει να κάνει µε το πολύ πετυχηµένο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα που υιοθετήθηκε από την σουηδική κυβέρνηση. 

Το Υπουργείο Παιδείας της χώρας εντόπισε από την αρχή του προγράµµατος την 

πολύ µεγάλη σηµασία που έχει η νοοτροπία των εκπαιδευοµένων δασκάλων για την 

επιτυχία του προγράµµατος ενσωµάτωσης της ΤΥΕ στα σχολεία της χώρας. Συνολικά 

κατά την περίοδο 1999-2002 οι Σουηδοί εκπαίδευσαν 60.000 εκπαιδευτικούς όλων 

των βαθµίδων. Αυτό το σηµαντικό επίτευγµα έγινε δυνατό µε την αξιοποίηση 

ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραµµάτων που συνδύαζαν τα σεµινάρια µε κύκλους εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης πολλοί από τους οποίους αξιοποιούσαν το λογισµικό που θα 

χρησιµοποιούνταν αργότερα στα σχολεία. Το λογισµικό αυτό στόχευε στην 

εκπαίδευση ανηλίκων και όχι δασκάλων αλλά η χρήση από τους δεύτερους τους 

έδωσε την µοναδική ευκαιρία να βιώσουν το εκπαιδευτικό σύστηµα και από την 

πλευρά του µαθητή.   

Φιλανδία   

Σε παρόµοιο µήκος κύµατος κινήθηκαν και οι Φιλανδοί. Το πιστοποιητικό 

επιµόρφωσης για την χρήση Η/Υ (License to run a computer) αποδεικνύει ότι ακόµα 

και τα πιο περίπλοκα και εκτεταµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα µπορούν να 

ξεκινήσουν µε µικρές θεµατικές ενότητες. 

Για να προχωρήσει το εκπαιδευτικό της πρόγραµµα η Φιλανδία επέλεξε να 

χρησιµοποιήσει τα εξαιρετικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας. Το Υπουργείο 

Παιδείας αγόρασε ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα από τα τµήµατα πληροφορικής 
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των πανεπιστηµίων και τα µεταβίβασε δωρεάν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των 

δηµοσίων σχολείων. 

Οι δάσκαλοι που δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εγγραφούν στα 

πανεπιστηµιακά τµήµατα µπορούσαν να παρακολουθήσουν µικρότερα σεµινάρια τα 

οποία οργανώνονταν σε τοπικό επίπεδο από πανεπιστηµιακούς και επιδοτούµενους 

φοιτητές.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o – TO E-LEARNING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η χώρα µας δεν πρόλαβε να εκµεταλλευτεί το αναπτυξιακό πρόγραµµα της περιόδου 

1999-2001 για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση  χάνοντας έτσι µια 

µοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις που λάµβαναν χώρα 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Ο καταλογισµός ευθυνών για την µη συµµόρφωση µε τις οδηγίες της Ε.Ε. δεν 

εµπίπτει στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα 

ελληνικά ∆ηµοτικά σχολεία κατά την περίοδο αυτή αντιµετώπιζαν σοβαρά 

προβλήµατα προσωπικού και υποδοµής και είναι κατανοητό ότι οι προτεραιότητες 

του Υπουργείου Παιδείας της χώρας µας, µε τον µονίµως περιορισµένο 

προϋπολογισµό του, δεν είναι οι ίδιες µε αυτές του αντίστοιχου σουηδικού.   

Οι πρώτες προσπάθειες για την βελτίωση της κατάστασης έγινα κατά την περίοδο 

2004-2007 µε το ΥΠΕΠΘ να προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσµα που είχε 

δηµιουργηθεί µε τις χώρες τις βόρειας Ευρώπης.  Η προσπάθεια αυτή κινήθηκε σε 

παρόµοιους άξονες µε την πρωτοβουλία της Ε.Ε. και απέδωσε κάποια χειροπιαστά 

αποτελέσµατα. 

Τεχνικός Εξοπλισμός - Τηλεπικοινωνίες 

Σύµφωνα µε τον απολογισµό ( http://ypepth.gr/docs/site_apologismos_pepr.pdf ) του 

ΥΠΕΠΘ στα τέλη του 2007 πέτυχε να λειτουργεί τουλάχιστον ένας Η/Υ σε κάθε 

∆ηµοτικό σχολείο της χώρας. Το επίτευγµα αυτό δεν είναι εντυπωσιακό σε σχέση µε 

την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι για κάθε Η/Υ που 

αγοράστηκε εξασφαλίστηκαν τα κονδύλια συντήρησης του για µια διετία. 

Σε µια επιπρόσθετη πρωτοβουλία οι σχολικές µονάδες που απευθύνονται σε παιδία µε 

µαθησιακές δυσκολίες εξοπλίστηκαν µε ειδικούς υπολογιστές, εξειδικευµένους στις 
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ειδικές µαθησιακές ανάγκες που έχουν τα συγκεκριµένα παιδιά. Οι υπολογιστές αυτοί 

τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαµορφωµένα εργαστήρια (121 εργαστήρια σε όλη την 

χώρα) στις σχολικές µονάδες και διαθέτουν εξειδικευµένες περιφερειακές συσκευές 

όπως ειδικά πληκτρολόγια και ποντίκια. Ενδεικτικό της ελληνικής πραγµατικότητας 

είναι από το 2004 έως σήµερα δεν έχουν αγοραστεί οι σχετικές εφαρµογές µε 

αποτέλεσµα η χρήση των υπολογιστών να είναι αδύνατη.   

Το ΥΠΕΠΘ εξασφάλισε ευρυζωνική σύνδεση στα περισσότερα σχολεία της χώρας 

ενώ περίπου 1000 σχολικές µονάδες σε αποµακρυσµένες περιοχές δικτυώθηκαν µε 

την χρήση δορυφορικού ή ασύρµατου δικτύου, ανάλογα µε τις δυνατότητες της 

περιοχής. Οι νέες αυτές συνδέσεις παρέχουν την δυνατότητα τηλεδιασκέψεων και 

αποτελούν σηµαντική παρακαταθήκη για την µελλοντική ανάπτυξη εφαρµογών e-

learning στην χώρα µας. 

Εκπαίδευση Προσωπικού 

Κατά την περίοδο 2004-2007, 83.320 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεµινάρια 

απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ οι 52.915 

είχαν λάβει την σχετική πιστοποίηση µέχρι το τέλος του 2007. Τα σεµινάρια έδωσαν 

στο εκπαιδευτικούς µια βασική εξοικείωση µε τους Η/Υ η οποία καλλιεργήθηκε 

περεταίρω µε την παροχή ειδικής επιχορήγησης ύψους 587€ για την αγορά Η/Υ 

σύµφωνα µε το Αγγλικό πρότυπο. 

Τα παραπάνω σεµινάρια δεν ασχολούνταν καθόλου µε την ΤΥΕ. Το αντικείµενο αυτό 

διδάχθηκε σε ξεχωριστό κύκλο σεµιναρίων µε την συµµετοχή 3.200 καθηγητών 

πληροφορικής τα οποία εισήγαν τους εκπαιδευόµενους στην χρήση της εκπαιδευτικής 

πληροφορικής. Τα σεµινάρια αυτά αποτελούν ένα πολύ ενθαρρυντικό βήµα αλλά 

εφόσον η χώρα µας δεν έχει συγκεκριµένο σχέδιο εισαγωγής των ΤΥΕ στο σχολικό 



 

49 

πρόγραµµα, δεν µπορεί να γίνει η αναγκαία πρακτική εκπαίδευση στις σχολικές 

µονάδες. 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο   

 Ίσως το µεγαλύτερο επίτευγµα της περιόδου 2004-2007 ήταν η δηµιουργία του ΠΣ∆ 

(http://www.sch.gr/safe ) το οποίο είναι ένα σχολικό δίκτυο όπου συµµετέχουν 13.260 

σχολικές µονάδες και έχει σαν στόχο την προώθηση των εκπαιδευτικών εφαρµογών 

του διαδικτύου και των Η/Υ εν γένει. Το ΠΣ∆ δεν έχει δικτυωθεί µε την 

πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική βάση δεδοµένων αλλά είναι σαφές ότι η διανοµή 

εκπαιδευτικού υλικού είναι από τις πρώτες προτεραιότητες του.   

Ακόµα και η ίδια η ιστοσελίδα του παρέχει κάποιες βασικές δυνατότητες e-learning 

αφού επιτρέπει την ανάρτηση και διανοµή εκπαιδευτικού υλικού ενώ παρέχει 

ελεγχόµενη και ασφαλή πρόσβαση. 

Παράλληλα µε αυτήν την προσπάθεια το ΥΠΕΠΘ προχώρησε την ψηφιοποίηση του 

περιεχοµένου της Εθνικής Βιβλιοθήκης δαπανώντας 390.000€. Το έργο αυτό αποτελεί 

σηµαντικό θεµέλιο για την ανάπτυξη της ΤΥΕ καθώς το ψηφιακό υλικό που παράγει 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o – ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ E-LEARNING 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Έρευνα Πεδίου - Σκοπός  

   Προκειµένου να διερευνηθεί ο βαθµός διείσδυσης του e-learning και των ΤΥΕ στην 

εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου σε µαθητές Λυκείου µε συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων, στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των στόχων 

της έρευνας περιλαµβάνονται αναλυτικότερα οι εξής: 

• ∆ιερεύνηση της διείσδυσης των ΤΥΕ στα σπίτια των µαθητών Λυκείου 

• ∆ιερεύνηση της ύπαρξης εργαστηρίων Η/Υ στα Λύκεια 

• Καταγραφή της συχνότητας χρήσης και του βαθµού αξιοποίησης των 

υφιστάµενων υποδοµών ΤΥΕ στα Λύκεια 

• ∆ιερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης των υφιστάµενων υποδοµών ΤΥΕ στα 

Λύκεια σήµερα 

• Καταγραφή του ποσοστού των Λυκείων που διαθέτουν δική τους ιστοσελίδα 

•  Αποτύπωση της συχνότητας και του τρόπου χρήσης και αξιοποίησης της 

ιστοσελίδας του σχολείου από τους µαθητές του 

• Καταγραφή της χρήσης διαφόρων εργαλείων e-learning στα Λύκεια 

• Βαθµός εξοικείωσης των µαθητών µε τις πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης 

 

Ταυτότητα – Περιορισμοί της Έρευνας Πεδίου 

Η έρευνα πεδίου διενεργήθηκε την περίοδο Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου 2010 σε 

µαθητές ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Λυκείων στην περιοχή της Ανατολικής 
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Θεσσαλονίκης. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε µε τη 

βοήθεια συστήµατος CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) και µε 

δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, σε δείγµα 205 µαθητών Λυκείου από 17 ∆ηµόσια Λύκεια 

της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και 4 Ιδιωτικά Λύκεια της πόλης. Η στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων και η δηµιουργία των γραφηµάτων που 

παρατίθενται πραγµατοποιήθηκε µε την ενσωµάτωση των δεδοµένων σε φύλλο 

εργασίας Microsoft Excel. 

Η συγκεκριµένη έρευνα πεδίου είχε διερευνητικό - ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό 

χαρακτήρα σε σχέση µε το αντικείµενο και την έκταση του υπό εξέταση θέµατος. Ο 

βασικός της σκοπός ήταν να διερευνήσει βασικές παραµέτρους του e-learning στην 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, προκειµένου να αποτυπωθούν βασικά 

µεγέθη και να εντοπιστούν σε αδρές γραµµές ο βαθµός διείσδυσης του e-learning 

στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά και η τεχνολογική «ωριµότητα» των µαθητών 

προκειµένου να χρησιµοποιήσουν και να εκµεταλλευτούν προγράµµατα e-learning 

που θα ενσωµατωθούν σταδιακά στα προγράµµατα σπουδών στο µέλλον. 

Μεταξύ των περιορισµών της έρευνας πεδίου που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

περιλαµβάνονται: 

• Ο τοπικός χαρακτήρας της έρευνας πεδίου. Η διεξαγωγή µιας έρευνας πεδίου 

στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας σε τοπικό επίπεδο, 

ενσωµατώνει τις στρεβλώσεις των τοπικών χαρακτηριστικών του µαθητικού 

πληθυσµού που συµµετείχε στην έρευνα: η περιοχή ενδιαφέροντος 

χαρακτηρίζεται από υπερ-συγκέντρωση πληθυσµού µε αστικά 

χαρακτηριστικά, σχετικά υψηλό µορφωτικό επίπεδο και υψηλό οικονοµικό – 

κοινωνικό υπόβαθρο. 
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• Ο αστικός χαρακτήρας των σχολικών µονάδων της περιοχής ενδιαφέροντος: οι 

συγκεκριµένες σχολικές µονάδας είναι µεγάλου µεγέθους µε πληρότητα 

αριθµού και ειδικότητας εκπαιδευτικών και ανήκουν σε ∆ήµους µε ισχυρή 

οικονοµική βάση. 

• Η έκταση και το βάθος του ερωτηµατολογίου: το ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιήθηκε ανταποκρίνεται στους σκοπούς µιας διπλωµατικής εργασίας, 

ωστόσο απέχει σηµαντικά από το βάθος και την έκταση ενός ερωτηµατολογίου 

που θα διερευνήσει όλες τις πτυχές του e-learning στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. 

Οι παραπάνω περιορισµοί, παρόλο που δηµιουργούν στρεβλώσεις στα αποτελέσµατα, 

σε καµιά περίπτωση δεν αναιρούν τα βασικά συµπεράσµατα και τους βασικούς άξονες 

των ενεργειών που τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι πρέπει να υλοποιηθούν για την 

αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση του e-learning στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

στην Ελλάδα.  

 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα Έρευνας Πεδίου 

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, προκύπτει ότι η νέα γενιά των µαθητών των 

Ελληνικών σχολείων είναι πλήρως ενταγµένη στην ηλεκτρονική εποχή και έχει 

σχεδόν σε απόλυτο βαθµό πρόσβαση στις ΤΥΕ αλλά σε ιδιωτικό επίπεδο, την ίδια 

στιγµή που η διείσδυση και η χρήση των ΤΥΕ στα Ελληνικά σχολεία βρίσκεται σε 

εξαιρετικά πρώιµο στάδιο. 
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Διάγραμμα 3: Διείσδυση ΤΥΕ στις κατοικίες των μαθητών Λυκείου 

Αναλυτικότερα, οι µαθητές του Λυκείου διαθέτουν στο σπίτι τους Η/Υ σε ποσοστό 

99%, ενώ η πρόσβαση στο Internet από το σπίτι φθάνει στο 96%. Ταυτόχρονα, το 

97% των µαθητών έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) και το 85% 

διαθέτει σύστηµα εκτυπωτή στο σπίτι του.      

 Διάγραμμα 4: Συχνότητα χρήσης εργαστηρίου – αίθουσας Η/Υ από μαθητές 

Λυκείου 
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Όλοι οι µαθητές που ρωτήθηκαν δηλώνουν ότι το σχολείο τους διαθέτει εργαστήριο – 

αίθουσα Η/Υ. Ωστόσο, περίπου 3 στους 10 µαθητές (29%) δηλώνουν ότι δεν 

επισκέπτονται ποτέ το εργαστήριο – αίθουσα Η/Υ κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο 

Λύκειο. Μόνο οι µισοί µαθητές (49%) δηλώνουν ότι παρακολουθούν σε εβδοµαδιαία 

βάση κάποια µαθήµατα στο εργαστήριο – αίθουσα Η/Υ, ενώ το 4% χρησιµοποιούν τη 

εργαστήριο 1-2 φορές το µήνα και το 16% χρησιµοποιούν το εργαστήριο σπανιότερα. 

Μόλις το 2% κάνουν χρήση του εργαστηρίου – αίθουσας Η/Υ σε καθηµερινή βάση. 

 Διάγραμμα 5: Σκοπός χρήσης εργαστηρίων – αιθουσών Η/Υ από μαθητές Λυκείου 

 

Εκµάθηση εφαρµογές Η/Υ (48%) και πλοήγηση στο Internet (42%) είναι οι 

βασικότερες δραστηριότητες των µαθητών κατά τη χρήση των εργαστηρίων – 

αιθουσών Η/Υ. Ακολουθούν η εκµάθηση προγραµµατισµού Η/Υ (23%), ενώ µόλις το 

12% των µαθητών δηλώνει ότι παρακολουθεί ηλεκτρονικές εφαρµογές µαθηµάτων 

(µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, αρχαία κτλ) στο εργαστήριο – αίθουσα Η/Υ. 
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Διάγραμμα 6: Ύπαρξη ιστοσελίδας σχολείου (απαντήσεις μαθητών Λυκείου) 

 

Περίπου 3 στους 4 µαθητές (73%) δηλώνει ότι το σχολείο του διαθέτει ιστοσελίδα, ενώ 

το 24% δηλώνει ότι δεν υπάρχει ιστοσελίδα του σχολείου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

συγκεκριµένη απάντηση δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι αντίστοιχο ποσοστό σχολείων 

δεν διαθέτει ιστοσελίδα, καθώς είναι ενδεχόµενο να υπάρχει σχετική ιστοσελίδα και να 

µην είναι σε γνώση των µαθητών του σχολείου. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόµενο 

υπογραµµίζει ακόµα περισσότερο την έλλειψη επαφής των µαθητών µε το σχολείο τους 

µέσω της χρήσης της ιστοσελίδας του σχολείου. 

Σε σχέση µε τη χρήση της ιστοσελίδας του σχολείου από τους µαθητές του, το 69% των 

µαθητών που δηλώνουν ότι το σχολείο τους διαθέτει ιστοσελίδα, δεν την επισκέπτονται 

ποτέ! Μόλις το 3% δηλώνουν ότι επισκέπτονται την ιστοσελίδα του σχολείου τους σε 

εβδοµαδιαία βάση, το 6% σε µηνιαία βάση και το 22% σπανιότερα. 
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Διάγραμμα 7: Συχνότητα χρήσης της ιστοσελίδας του σχολείου από μαθητές 

Λυκείου 

 

 

Διάγραμμα 8: Διάθεση εκπαιδευτικού υλικού από την ιστοσελίδα του σχολείου 
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Μόνο 1 στους 4 µαθητές (25%) δηλώνει ότι η ιστοσελίδα του σχολείου του παρέχει 

εκπαιδευτικό υλικό κάποιας µορφής (σηµειώσεις, ασκήσεις, προβλήµατα κτλ). 

 

 

Διάγραμμα 9: Χρήση online εκπαιδευτικών παροχών από τα σχολεία 

 

Περίπου 2 στα 3 µαθητές (64%) δηλώνουν ότι το σχολείο τους δεν χρησιµοποιεί κάποια 

µέθοδο on-line διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνίας µε τους µαθητές. Μόλις 

το 11% των µαθητών δηλώνει ότι το σχολείο τους ανταλλάσσει υλικό µε τους µαθητές 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ µόλις το 12% δηλώνει ότι το σχολείου του 

χρησιµοποιεί on-line tests και ασκήσεις και το 8% διαθέτει on-line τα αποτελέσµατα 

των διαγωνισµάτων και των tests των µαθητών. Περίπου 1 στους 4 µαθητές (26%) 

δηλώνει ότι το σχολείο του διαθέτει on-line ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. 
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Διάγραμμα 10: Διείσδυση social media στους μαθητές Λυκείου 

 

Μια πλήρως ενσωµατωµένη στο ∆ιαδίκτυο και τα συστήµατα κοινωνικής δικτύωσης 

(social media) αποδεικνύεται ότι είναι η νέα γενιά στην Ελλάδα σήµερα. Το 81% των 

µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι έχουν λογαριασµό (account) στο 

Messenger και το 79% έχουν λογαριασµό στο Facebook! Επίσης, σηµαντικό ποσοστό 

έχουν ήδη λογαριασµό στο Skype (35%), κάτι που σηµαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα 

οπτικοακουστικής επαφής µέσω του Η/Υ στο σπίτι τους, µε ότι αυτό σηµαίνει για τις 

δυνατότητες εφαρµογής µεθόδων e-learning. Η χρήση των συστηµάτων κοινωνικής 

δικτύωσης αποτελεί ήδη µια πολλά υποσχόµενη πλατφόρµα ανάπτυξης του e-learning 

στα σχολεία, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι συµµετέχουν µαζικά στα δίκτυα 

αυτά, φροντίζοντας την εικόνα τους σ’ αυτά (Boyd, D. (2010), Alexander, B. (2008)).  
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Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα  

Είναι σαφές από τη ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά µε τους περιορισµούς της 

έρευνας πεδίου ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των θεµάτων του e-

learning  στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε τη διενέργεια έρευνας πεδίου σε 

πανελλαδική κλίµακα, µε στόχο την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του 

δείγµατος σε σχέση µε τον πανελλαδικό µαθητικό πληθυσµό της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Μια τέτοια «επέκταση» της έρευνας θα αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά 

προβλήµατα όπως: 

• Οι σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο των 

οικογενειών των µαθητών από γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή. 

• Οι σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο κοινωνικό, µορφωτικό και οικονοµικό 

επίπεδο των οικογενειών των µαθητών ακόµα και µέσα στα ίδια τα µεγάλα 

αστικά κέντρα 

• Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των σχολικών µονάδων σε 

αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. 

• Οι περιορισµοί που προκύπτουν λόγω του αντικειµενικά περιορισµένου και 

ελλιπούς ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο µιας 

διπλωµατικής εργασίας. 

• Οι γλωσσικοί περιορισµοί που υφίστανται σε περιοχές µε έντονο το 

µεταναστευτικό στοιχείο ή σε περιοχές µε µειονοτικούς πληθυσµούς. 

Μια τέτοια έρευνα θα µπορούσε να σχεδιασθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Παιδείας και µε τη συµµετοχή και την επιστηµονική επίβλεψη κάποιου Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Γενικά Συμπεράσματα 

To e-learning είναι µια νέα εκπαιδευτική τεχνολογία που αποτελεί τµήµα µιας 

ευρύτερης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Ο τρόπος µε τον οποίο οι σύγχρονες 

κοινωνίες µεταδίδουν τις απαραίτητες γνώσεις στις νεώτερες γενιές έχει υποστεί 

πολλές ανανεώσεις και αλλαγές αλλά ο πυρήνας της µεθοδολογίας παραµένει ο ίδιος 

από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Πριν από την εισαγωγή των Η/Υ στα σχολεία, ο δάσκαλος ήταν υπεύθυνος για την 

µονόδροµη  µετάδοση των γνώσεων στους µαθητές. Με την πάροδο των χρόνων 

παρουσιάστηκαν κάποιες βελτιώσεις στα βιβλία και το περιεχόµενο των µαθηµάτων 

και προστέθηκαν κάποια στοιχεία αµφίδροµης επικοινωνίας στον τρόπο διδασκαλίας 

αλλά η ουσιαστική εικόνα της αίθουσας διδασκαλίας είναι η ίδια µε αυτήν που 

έβλεπαν οι µαθητές το 1950. 

Η εισαγωγής της Τεχνολογικά Υποβοηθούµενης Εκπαίδευσης (ΤΥΕ) έρχεται να 

ταράξει τα λιµνάζοντα νερά στον χώρο των πρωτοβάθµιων σχολείων και να εισάγει 

τελείως νέες ιδέες στις σχολικές αίθουσες. Ο παραδοσιακός ρόλος του δασκάλου 

αλλάζει και το ίδιο συµβαίνει µε την παραδοσιακή εικόνα της αίθουσας διδασκαλίας. 

Το κλασικό σχολείο όπως το γνωρίζουµε δεν θα υπάρχει πλέον ενώ κάποιες από τις 

πιο προχωρηµένες εκπαιδευτικές εφαρµογές εικονικής εκπαίδευσης καταργούν 

εξολοκλήρου την ανάγκη της κτηριακής υποδοµής.   
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Η Εμπειρία στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέστησε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εµπειρογνωµόνων 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  ( European Experts Network for Educational Technology 

– EENet). Τα συµπεράσµατα της οµάδας αυτής παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

(www.eenet.org). 

Σε γενικές γραµµές αυτό που φάνηκε να ξεχωρίζει είναι η δυσκολία συνεργασίας των 

τοπικών αρχών µε τα αρµόδια Υπουργεία Παιδείας και µε τα διάφορα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συµβαίνει επειδή σε πολλά κράτη µέλη οι πολίτες και 

κατά συνέπια οι κατέχοντες αξιώµατα στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουν 

εξοικειωθεί µε τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε. και δεν γνωρίζουν τον τρόπο µε τον 

οποίο µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιπρόσθετες πληροφορίες και 

επιπρόσθετη χρηµατοδότηση. 

Πέραν αυτού η επιτροπή κατέληξε σε εννέα οδηγίες η τήρηση των οποίων είναι 

κεφαλαιώδους σηµασίας για την επιτυχία µελλοντικών εγχειρηµάτων. 

1. Καθολικός Σχεδιασµός. Ο σχεδιασµός της πολιτικής από τους ιθύνοντες θα 

πρέπει να γίνεται µε βάση ένα ευρύ µοντέλο το οποίο δεν θα εισάγει απλώς µια 

τεχνολογία αλλά θα ρυθµίζει την πλήρη αξιοποίηση και ένταξή της στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα µε ότι αυτό συνεπάγεται. 

2. Συνεργασία. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δεδοµένου του τρόπου διοίκησης 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα κράτη µέλη, για να 

πετύχει µια προσπάθεια πρέπει να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία µεταξύ 

κεντρικής εξουσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης. 

3. Βιωσιµότητα. Ο τοµέας αυτός συνήθως αποτελεί την «Αχίλλειο Πτέρνα» των 

διαφόρων εγχειρηµάτων. Αν δεν γίνει σωστός προϋπολογισµός του 
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πραγµατικού κόστους µια νέας τεχνολογίας και δεν εξασφαλιστούν τα 

κονδύλια υποστήριξης της σε βάθος χρόνου, θα συνεχιστεί το φαινόµενο 

διακοπής πετυχηµένων εφαρµογών λόγω έλλειψης κονδυλίων ή περικοπών.  

4. Αναλυτικά Προγράµµατα. Η εισαγωγή µια νέας τεχνολογίας, όπως το e-

learning δεν µπορεί να ξεκινά µε βάση τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Θα 

πρέπει πρώτα να αποσαφηνίζεται ο µαθησιακός στόχος και ο τρόπος επίτευξής 

του. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών χωρίς αυτόν τον σχεδιασµό είναι απλή 

σπατάλη πόρων. 

5. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Η επιτροπή βρήκε ότι παρά τα εντατικά 

προγράµµατα επιµόρφωσης σηµαντικός αριθµός εκπαιδευτικών δεν 

απέκτησαν οικειότητα µε τις νέες τεχνολογίες µε αποτέλεσµα να µην 

µπορέσουν να τις αξιοποιήσουν σε ικανοποιητικό βαθµό. Σε αυτό το σηµείο 

θα πρέπει να πούµε ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν µια αντίσταση 

προς την εισαγωγή των νέων αυτών µεθόδων επειδή έκριναν πως έκαναν  πιο 

περίπλοκη την διαδικασία της διδασκαλίας χωρίς να προσφέρουν απτά 

αποτελέσµατα. 

6. Ευρύτερη θεώρηση της µάθησης. Ο στόχος των νέων τεχνολογιών είναι η 

χειραφέτηση του µαθητή. Αυτό ξεφεύγει από το βασικό στόχο της τυπικής 

διδασκαλίας που είναι η µετάδοση µιας σειράς πληροφοριών και απαιτεί µια 

πολύ ευρύτερη σειρά ικανοτήτων από πλευράς εκπαιδευτικών.  

7. Ενσωµάτωση των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Η εισαγωγή οποιασδήποτε 

ΤΠ στην εκπαίδευση είναι µια άκρως δυναµική διαδικασία η οποία δεν µπορεί 

να στηρίζεται σε στατικά πρότυπα και δεδοµένα. Αν κατά την προσπάθεια που 

γίνεται δεν αξιοποιηθούν στο έπακρο τα νέα ερευνητικά δεδοµένα (είτε 



 

63 

αφορούν το τεχνολογικό κοµµάτι ή τον τρόπο εφαρµογής της τεχνολογίας) η 

προσπάθεια θα αποτύχει ή δεν θα αποδώσει στο επίπεδο που θα µπορούσε.  

8. Γλωσσικοί περιορισµοί. Με εξαίρεση χώρες όπως η Αγγλία, Η Γερµανία και η 

Γαλλία, των οποίων οι γλώσσες είναι αρκετά διαδεδοµένες, οι υπόλοιπες 

χώρες αντιµετώπισαν µια σοβαρή έλλειψη multimedia περιεχοµένου στην 

αγορά. Αυτό περιορίζει σηµαντικά τα αποτελέσµατα της εισαγωγής νέων 

τεχνολογιών στα σχολεία καθώς η ΤΥΕ βασίζεται σε αυτά για να εµπλουτίσει 

το εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Για να διορθωθεί το πρόβληµα θα πρέπει οι 

κυβερνήσεις των κρατών µελλών να λάβουν µέτρα για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγοράς λογισµικού και την παροχή κινήτρων 

σε ξένους παραγωγούς εκπαιδευτικού περιεχοµένου για την µετάφραση του 

υλικού τους. 

9. Παρακολούθηση της πορείας των αλλαγών. Ακόµα και µετά την πετυχηµένη 

ολοκλήρωση των αλλαγών στα σχολεία το έργο της εισαγωγής της ΤΥΕ δεν 

έχει ολοκληρωθεί ακόµα. Θα πρέπει να συνεχώς να παρακολουθούνται τόσο 

τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν την ποιότητα και πληρότητα του 

τεχνικού εξοπλισµού όσο και τα δεδοµένα που αφορούν την ποιότητα της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης.  

Τα συµπεράσµατα αυτά της επιτροπής αποτελούν ίσως την πιο πολύτιµη συνεισφορά 

της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στην εξάπλωση του e-learning. Τα εµπειρικά αυτά 

δεδοµένα αποτελούν ένα πλαίσιο γύρω από τον οποίο θα δοµηθούν όλες οι 

µελλοντικές προσπάθειες ενώ  παράλληλα  καταγράφουν τα πιθανά προβλήµατα που 

µπορεί να ανακύψουν και επιτρέπουν έτσι την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπισή 

τους. 
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Θα πρέπει βέβαια να πούµε ότι η Ε.Ε. δεν είναι η πρώτη που προσπάθησε να εισάγει 

την Τ.Υ.Ε. στα σχολεία της αλλά ούτε και η πρώτη που συνάντησε προβλήµατα. Οι 

Η.Π.Α. έχουν κατά καιρούς επιχειρήσει παρόµοιες προσπάθειες σε µεγαλύτερη 

κλίµακα και µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα (American Federation of Teachers, 

(2000)). Μια ένδειξη της προσπάθειας που γίνεται από την άλλη πλευρά του 

Ατλαντικού είναι το πόρισµα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Panel on 

educational technology) το οποίο εκδόθηκε από 1995 και αφορά την εισαγωγή των 

ΤΠ στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Σαν συµπλήρωµα στο πόρισµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναφέρουµε τα 

βασικότερα συµπεράσµατα που θα µπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιµα στην Ευρώπη 

και την Ελλάδα (US Department of Education, (2002)). 

1. Έµφαση στην µάθηση µέσω τεχνολογίας και όχι στην εκµάθηση της 

τεχνολογίας. Το  e-learning και η ΤΥΕ γενικότερα αποτελούν εξαιρετικά 

πρωτοπόρους κλάδους στην παιδεία και αυτό σηµαίνει ότι τα όρια, οι στόχοι και το 

αντικείµενο τους δεν είναι πάντα σαφώς ορισµένο και κατανοητό. Είναι λοιπόν 

εύκολο οι εκπαιδευτικές µονάδες να καταλήξουν να περνούν περισσότερο χρόνο 

στο να διδάσκουν την χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων που αυτές 

δίνουν στους µαθητές παρά να τις χρησιµοποιούν για να διδάξουν τα διάφορα 

σχολικά µαθήµατα.  

2. Έµφαση στην παιδαγωγική και όχι στον τεχνολογικό εξοπλισµό (Beetham, H., 

& Sharpe, R. (2007)). Κατά τον σχεδιασµό του εκµοντερνισµού των σχολείων θα 

πρέπει να γίνεται πολύ καλή κατανοµή των διαθέσιµων κονδυλίων. Ένα συχνό 

σφάλµα που εµφανίζονταν στις Η.Π.Α. ήταν η υπερεπένδυση σε τεχνολογικό 

εξοπλισµό που αν συνδυαστεί µε τα περιορισµένα διαθέσιµα κονδύλια οδηγεί στην 
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παραµέληση του εκπαιδευτικού λογισµικού που είναι και ο βασικός σκοπός του 

όλου εγχειρήµατος. Για να αποφευχθούν τέτοια προβλήµατα στο µέλλον το PET 

(Panel on Educational Technology) συνιστά να σχεδιάζεται πρώτα η απόκτηση του 

λογισµικού και του εκπαιδευτικού ρόλου που αυτό θα καλύψει  και στην συνέχεια, 

µε βάση τις προδιαγραφές που δίνει ο δηµιουργός του λογισµικού, να σχεδιάζεται η 

απόκτηση του υλικού έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπηµένη απορρόφηση κονδυλίων 

και µεγιστοποίηση της εκπαιδευτικής ωφέλειες από την χρήση τους. Ο βασικός 

παράγοντας που οδηγεί στην υπερεπένδυση αυτή είναι η έλλειψη  εξοικείωσης των 

κρατικών λειτουργών µε την ουσία των νέων τεχνολογιών και η επιφανειακή 

προσέγγιση που αυτοί ακολουθούν για να πετύχουν τους στόχους που τέθηκαν (ο 

τεχνικός εξοπλισµός είναι εύκολο να καταµετρηθεί και να εκτιµηθεί ενώ αντίθετα η 

εκπαιδευτική αξία των προγραµµάτων χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια για να 

µπορέσει να αξιολογηθεί).       

3. Έµφαση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η αναφορά αυτή είναι κοινή µε 

το πόρισµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτι που τονίζει την κεφαλαιώδη σηµασία 

του τοµέα αυτού. Όπως έχει είδη αναφερθεί είναι αναγκαία η άµεση, 

αποτελεσµατική και συνεχείς εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών καθώς 

αυτοί αποτελούν τον ανθρώπινο κρίκο µεταξύ λογισµικού και µαθητής και εξαιτίας 

αυτού του ρόλους τους είναι εξαιρετικά σηµαντικοί για την επιτυχία κάθε 

εφαρµογής ΤΥΕ. 

4. Αναδιάρθρωση της χρηµατοδότησης. Το PET, µετά από εις βάθος ανάλυση των 

οικονοµικών δεδοµένων που έλαβε από το σχολεία αποφάσισε ότι ήταν αναγκαία η 

αύξηση του ποσοστού του κρατικού προϋπολογισµού που δαπανούνταν για την  

ανάπτυξη της ΤΥΕ από 1,3% το 1996 σε 5%. Τα ποσοστά αυτά µπορεί να αφορούν 

τις Η.Π.Α. αλλά δεν παύουν να αναφέρονται σε έναν τετραπλασιασµό των σχετικών 



 

66 

δαπανών γεγονός που θα πρέπει να ερµηνευθεί σαν αναγκαία αύξηση της κρατικής 

αποφασιστικότητας σε ότι αφορά την εισαγωγή των ΤΥΕ. Σε ότι αφορά την 

βιωσιµότητα των προγραµµάτων η επιτροπή γνωµοδότησε ότι η κάθε σχολική 

µονάδα θα πρέπει να πληρώνει για την συντήρηση και αντικατάσταση του 

εξοπλισµού της από τον δικό της προϋπολογισµό αντί να βασίζεται σε έκτακτες 

κρατικές επιχορηγήσεις. Με λίγα λόγια οι δαπάνες  εφαρµογής του προγράµµατος 

θα πρέπει να συνυπολογίζονται µε τις βασικές δαπάνες λειτουργίας των µονάδων 

και όχι να αντιµετωπίζονται σαν ένα έκτακτο γεγονός. 

5. Χορηγίες και δωρεές. Από την ανάλυση που έγινε προκύπτει ότι η χρηµατοδότηση 

µέσω δωρεών από τοπικές επιχειρήσεις µπορεί να βελτιώσει κάθετα την οικονοµική 

βιωσιµότητα του προγράµµατός. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα στελέχη των 

σχολικών µονάδων να εκπαιδευτούν στην σωστή και διαφανή διαχείριση τέτοιων 

πρωτοβουλιών και τα περιφερειακά γραφεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης να εκπονήσουν προγράµµατα για την ενθάρρυνση της.    

6. Εξασφάλιση καθολικής και ισότιµης πρόσβασης. Όλοι οι µαθητές της 

πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν την ίδια 

πρόσβαση στις ΤΥΕ άσχετα µε την οικονοµική τους κατάσταση, την θρησκεία, την 

κοινωνική θέση και το γεωγραφικό διαµέρισµα στο ποίο κατοικούν. Αυτό σηµαίνει 

ότι τα κρατικά όργανα πρέπει να ενισχύσουν οικονοµικά τις µονάδες των 

υποβαθµισµένων περιοχών και να βεβαιωθούν ότι ακόµα και µετά από χρόνια από 

την εισαγωγή µιας νέας τεχνολογίας, η πρόσβαση που έχουν σε αυτήν οι µαθητές 

παραµένει η ίδια.  

7. Εντατικοποίηση της πειραµατικής έρευνας. Το ΡΕΤ συνέστησε την διενέργεια 

εντατικών πειραµάτων, ακόµα και µετά την µαζική εισαγωγή των νέων 
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τεχνολογιών, για να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος εφαρµογής των νέων 

εργαλείων και µεθόδων και να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή λύση των 

προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν.  

 

Συμπεράσματα για την Ελληνική πραγματικότητα 

Κατά την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε σε αυτήν την εργασία είναι εµφανής η 

έλλειψη αναφορών σε ελληνικές προσπάθειες και επιτεύγµατα κατά την περίοδο 

1999-2009. Σε αυτήν την κρίσιµη δεκαετία η χώρα µας περιορίστηκε στην αγορά 

τεχνικού εξοπλισµού ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις τοποθετήθηκε µόνο σε 

σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Ακόµα όµως και τα σχολεία που διαθέτουν τα σχετικά εργαστήρια δεν εντάσσουν την 

χρήση των  Η/Υ στο βασικό διδακτικό πρόγραµµα αλλά, αντ’ αυτού, προσφέρουν ένα 

µόνο εισαγωγικό µάθηµα επιλογής στους µαθητές που παρακολουθούν τον ολοήµερο 

κύκλο µαθηµάτων (ο ολοήµερος κύκλος συνεχίζει µετά την λήξη των µαθηµάτων στις 

13:15 και λήγει στις 16:00). Κατά καιρούς γίνονται περιστασιακές προσπάθειες για 

την χρήση του εξοπλισµού σαν µέσο επικοινωνίας µε µαθητές άλλων περιοχών όµως 

αυτές οι εφαρµογές είναι περιστασιακές και δεν υπάρχει ολοκληρωµένο σχέδιο 

ένταξης τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των σχολείων. 

Το γεγονός ότι  η χώρα µας δεν ακολουθεί από κοντά στις εξελίξεις στον τοµέα της 

ΤΥΕ θα οδηγήσει, µε µαθηµατική βεβαιότητα, σε έναν αγώνα πρόχειρων 

µεταρρυθµίσεων όταν πλέον η χρήση Η/Υ στις σχολικές αίθουσες καταστεί αναγκαία 

για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διδασκαλίας στα πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια σχολεία        
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Συγκρίνοντας τα Ελληνικά δεδοµένα µε τις ευρωπαϊκές προσπάθειες που αναλύθηκαν 

σε αυτήν την εργασία, βλέπουµε ότι η ελληνική αποτυχία πηγάζει από την ευκαιριακή 

προσέγγιση και την έλλειψη µακροχρόνιου σχεδιασµού και ανάλογου οράµατος από 

τις αρµόδιες αρχές. Παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκαν σηµαντικά ποσά για την 

αγορά του σχετικού εξοπλισµού δεν έγιναν αντίστοιχες προσπάθειες για την αγορά 

λογισµικού και την υποστήριξη της (ελληνόφωνης) αγοράς εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Στο σηµείο που βρισκόµαστε αυτήν την στιγµή είναι προφανές ότι πρέπει να ληφθούν 

δραστικά και άµεσα µέτρα για να µπορέσει η χώρα µας να φτάσει το επίπεδο των 

υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας σαν βάση τα παραδείγµατα των 

υπολοίπων χωρών µελών µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα ακόλουθα µέτρα 

αποτελούν τις πιο επιτακτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν στα επόµενα χρόνια. 

1. Εισαγωγή ενός εντατικού προγράµµατος εκπαίδευσης του διδακτικού 

προσωπικού. ∆εδοµένου ότι δεν έχουν γίνει βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση 

είναι αναµενόµενο ότι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα είναι εντατικό και θα πρέπει 

να διεξαχθεί σε χρόνο πέραν του βασικού ωραρίου όπως για παράδειγµα η περίοδος 

των καλοκαιρινών διακοπών (οι έλληνες δάσκαλοι λαµβάνουν πλήρεις αποδοχές 

για την περίοδο αυτήν). Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να περιλαµβάνει 

µεθόδους αξιολόγησης και επιβράβευσης της προόδου των εκπαιδευτικών αλλά και 

ειδικά µέτρα ενθάρρυνσης των φοιτητών που επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα 

σχετικά σεµινάρια πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους. (για παράδειγµα 

παροχή µορίων στους επόµενους διαγωνισµούς). 

2. Συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου για την τόνωση της αγοράς ελληνόφωνου 

εκπαιδευτικού λογισµικού. ∆εδοµένης της ανυπαρξίας του συγκεκριµένου τοµέα η 

καλύτερη µέθοδος για να δηµιουργηθεί µια σχετική αγορά είναι  προκήρυξη 
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διαγωνισµού για την αγορά του σχετικού λογισµικού. Για να µην δηµιουργηθεί 

µονοπώλιο το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να χρηµατοδοτήσει τουλάχιστον τρία 

από τα κορυφαία προγράµµατα και αφού εξασφαλίσει την µεταξύ τους 

συµβατότητα, να επιτρέψει στα σχολεία να επιλέξουν αυτό που προτιµούν. Η 

µέθοδος αυτή παρουσιάζει υψηλό βραχυπρόθεσµο κόστος αλλά µια ανταγωνιστική 

αγορά εγγυάται µακροχρόνιες εξοικονοµήσεις κεφαλαίων και ποιοτικότερο 

λογισµικό. 

3. Αίτηµα για χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. και εξεύρεση στρατηγικών χορηγών. 

Η χώρα µας έχασε την ευκαιρία που παρείχε το αναπτυξιακό πρόγραµµα 1999-2001 

αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πάντα θετικά προτάσεις που στοχεύουν στον 

εκσυγχρονισµό της παιδείας. Πέρα από τα κοινοτικά κονδύλια η χώρα µας µπορεί 

να εξασφαλίσει, µε την κατάλληλη προβολή, χορηγίες από εταιρικές οντότητες που 

ενδιαφέρονται να προβάλουν το κοινωνικό τους πρόσωπο βοηθώντας σε µια από τις 

σηµαντικότερες εκπαιδευτικές αλλαγές των ηµερών µας.         

4. Κατάρτιση προγράµµατος ένταξης της ΤΥΕ και του e-learning σε όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης. Σε αντίθεση µε την συνηθισµένη πρακτική µας, θα 

πρέπει να θέσουµε συγκεκριµένους και µετρήσιµους στόχους µε ετήσιο και 

πενταετή ορίζοντα οι οποίοι θα µας οδηγήσουν σε ένα νέο και λειτουργικό σύστηµα 

εκπαίδευσης για τους µαθητές των δηµοτικών σχολείων. 

5. Αξιοποίηση των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της χώρας. Στα Ελληνικά 

πανεπιστήµια υπάρχουν αξιόλογα τµήµατα πληροφορικής και παιδαγωγικών 

σπουδών τα οποία µπορούν να συνεργαστούν τόσο στην παραγωγή λογισµικού όσο 

και στην επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Είναι προφανές ότι η συµβολή 

των πανεπιστηµίων δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν µια «δωρεάν παροχή» 
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αλλά θα πρέπει να θεσπιστούν αντισταθµιστικά οφέλη που θα εξασφαλίσουν το 

ενδιαφέρον της πανεπιστηµιακής κοινότητας (για παράδειγµα επιπρόσθετη 

χρηµατοδότηση, δηµιουργία επιπρόσθετων διδακτικών θέσεων ή και αγορά του 

λογισµικού από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα εφόσον προκριθεί στον σχετικό 

διαγωνισµό).  

6. Ενηµέρωση. Μια επιτυχηµένη παιδαγωγική µεταρρύθµιση απαιτεί σηµαντική 

κοινωνική συναίνεση ειδικά εάν λάβουµε υπόψη µας ότι ένα τµήµα του κόστους θα 

πληρωθεί από τους φορολογουµένους. Η κοινωνική αυτή συναίνεση δεν 

επιτυγχάνεται µόνο µε εκφώνηση λόγων από πολιτικούς και µε τηλεοπτικές 

διαφηµίσεις αλλά απαιτεί κοινωνικό διάλογο και ουσιαστική ενηµέρωση των 

εµπλεκοµένων µερών (δάσκαλοι, γονείς και µαθητές) η οποία µπορεί να επιτευχθεί 

µε έντυπο υλικό αλλά και κάλυψη του θέµατος από αξιόπιστα ΜΜΕ. 

Το e-learning µπορεί να αποτελέσει µια λύση σε πάγια παιδαγωγικά προβλήµατα της 

χώρας αλλά η εφαρµογή αυτής της λύσης απαιτεί οργάνωση και προσπάθεια. Με την 

νέα αυτή τεχνολογία µπορούµε να εξασφαλίσουµε µια πιο ποιοτική και σφαιρική 

εκπαίδευση για τους µαθητές όλων των βαθµίδων η οποίο θα τους δώσει όλα τα 

απαραίτητα εφόδια για να ζήσουν σε ένα διαρκώς εξελισσόµενο τεχνολογικό 

περιβάλλον όπου η γνώση και η τεχνογνωσία αποτελούν απαραίτητα εφόδια. 

   Η παιδεία µιας χώρας είναι η σηµαντικότερη υποδοµή της και κάθε επένδυση σε 

αυτήν αποτελεί επένδυση στο µέλλον ολόκληρης της χώρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ E-LEARNING 

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για 

Στελέχη» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

1. Τάξη:   

Α’ Λυκείου   �   

Β’ Λυκείου    �  

Γ’ Λυκείου    � 

2. Σχολείο:   

Ιδιωτικό    �  

Δημόσιο    � 

3. Σημείωσε ποια από τα παρακάτω έχεις στο σπίτι σου: 

Η/Υ     �  

Σύνδεση Internet   �  

Διεύθυνση email   �  

Εκτυπωτής    � 

4. Υπάρχει εργαστήριο – αίθουσα με Η/Υ στο σχολείο σου;  

ΝΑΙ    �  

ΟΧΙ     � 

Αν ΝΑΙ: Πόσο συχνά παρακολουθείς μαθήματα στο εργαστήριο – αίθουσα Η/Υ του 

σχολείου σου; 

Καθημερινά    �  

Μια-δυο φορές την εβδομάδα  �   

Μια δυο φορές το μήνα  � 

Σπανιότερα    � 

Ποτέ     � 

Αν ΝΑΙ: Ποια από τα παρακάτω κάνετε όταν επισκέπτεστε το εργαστήριο – αίθουσα Η/Υ 

του σχολείου σου; (πολλαπλή επιλογή) 

 Εφαρμογές Μαθημάτων (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Αρχαία κτλ) � 

 Εφαρμογές Η/Υ (Word, Excel, Powerpoint κτλ)    � 

 Προγραμματισμός Η/Υ       � 

 Πλοήγηση στο Internet       � 

 Άλλο, τι: …………………………….. 

5. Το σχολείο σου έχει ιστοσελίδα;  

ΝΑΙ     �  

ΟΧΙ     � 
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Αν, ΝΑΙ: Πόσο συχνά χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα του σχολείου σου; 

Καθημερινά    �  

Μια-δυο φορές την εβδομάδα  �   

Μια δυο φορές το μήνα  � 

Σπανιότερα    � 

Ποτέ     � 

 

6. Το σχολείο σου παρέχει εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, προβλήματα) 

μέσω της ιστοσελίδας του; 

ΝΑΙ     �  

ΟΧΙ     � 

 

7. Ποια από τα παρακάτω διαθέτει και χρησιμοποιεί το σχολείο σου: (πολλαπλή 

επιλογή) 

On-line βιβλιοθήκη/αρχεία    � 

Ανταλλαγή αρχείων με τους μαθητές μέσω email � 

On-line tests/ασκήσεις     � 

On-line αποτελέσματα διαγωνισμάτων και τεστ  � 

 

8. Έχεις κάποιο λογαριασμό σε social media (facebook, twitter κτλ) και αν ναι, ποιο; 

(πολλαπλή επιλογή) 

Facebook � 

Twitter  � 

Google Buzz � 

Linkedin � 

MySpace � 

Skype  � 

Messenger � 

Κανένα  � 

Άλλο, ποιο:…………………………… 

 


