
 1 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής 
Πολιτικής 

Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση 
 

 

 
 
Θέµα: «∆ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος 
εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες 
γλώσσες (φροντιστηρίου) και διερεύνηση των αναγκών 
των συµµετεχόντων» 

 
Φοιτήτρια: Στυλιανή Ντόγα 
Καθηγητές: Βασίλειος ∆αγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
    Σιπητάνου Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

 

Θεσσαλονίκη 2011 
 

 



 2 

Ευχαριστίες 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές – επόπτες, τον 

κ. ∆αγδιλέλη και την κα Σιπητάνου που µου έδωσαν τη δυνατότητα να 

ασχοληθώ µε το συγκεκριµένο θέµα και να ανακαλύψω καινούριες 

δυνατότητες στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

 Ειδικές ευχαριστίες θα ήθελα να πω στον Αστέριο Αλµπανάκη, χωρίς 

την πολύτιµη βοήθεια του οποίου δε θα µπορούσε να στηθεί αυτή η σελίδα 

και να λειτουργήσει το πρόγραµµα. Φυσικά, πρέπει να ευχαριστήσω και όλα 

εκείνα τα άτοµα που συµµετείχαν στη σελίδα και έκαναν τα µαθήµατα 

βοηθώντας σηµαντικά στη διεξαγωγή της έρευνας. 

 Τέλος, ένα ευχαριστώ στην οικογένειά µου και στην υποστήριξή τους 

κατά τη διάρκεια της έρευνας και συγγραφής της εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Περίληψη. 

 Η εργασία αυτή στηρίζεται στο e – learning γι’ αυτό και κρίνεται 

απαραίτητο στην αρχή να δοθούν κάποιοι ορισµοί για το τι είναι η έννοια αυτή, 

ενώ στη συνέχεια δίνεται µια µικρή ιστορική αναδροµή της έννοιας σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Αφού η έρευνα διεξάγεται στην Ελλάδα και µας αφορά η 

ελληνική πραγµατικότητα, στη συνέχεια, δίνεται η ιστορική αναδροµή της 

έννοιας στην Ελλάδα. Η αναδροµή αυτή ξεκινά από το παρελθόν και 

καταλήγει στο παρόν, όπου αναφέρονται οι σηµαντικότεροι φορείς που 

ασχολούνται µε αυτού του είδους την εκπαίδευση. 

 Στη συνέχεια, αναφέρονται και αναλύονται οι τρεις διαφορετικές µορφές 

λειτουργίας της εξΑΕ: η σύγχρονη, η ασύγχρονη και η µικτή. Αναφέρονται τα 

χαρακτηριστικά της κάθε µορφής και αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατά τους. Αφού, αναφερθούν οι µορφές της εξΑΕ στη συνέχεια 

γίνεται αναφορά στα µοντέλα της εξΑΕ. Μία άποψη είναι το παραδοσιακό 

(γραµµικό) µοντέλο και το µη γραµµικό. ∆ίνεται και ο διαχωρισµός της Mason 

και ο πιο πρόσφατος του Rumble. Πριν παρουσιαστούν οι µέθοδοι 

εκπαίδευσης ενηλίκων που χρησιµοποιούνται δίνονται τα θετικά και αρνητικά 

της εξΑΕ και αποδεικνύεται έτσι η σηµασία της. 

 Στο δεύτερο µέρος ακολουθούν οι µέθοδοι µάθησης µιας ξένης 

γλώσσας και ο διαχωρισµός τους σύµφωνα µε τους κ.κ. Καψάλη και 

Παπασταµάτη. Έτσι βλέπουµε της µεθόδους παρουσίασης, καθοδήγησης, 

ανακάλυψης και , τέλος, την εµψύχωση. Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται οι 

φορείς που κάνουν τις έρευνες στην Ελλάδα για την εξΑΕ και βλέπουµε τα 

αποτελέσµατα δύο ερευνών που διεξήχθησαν και είχαν παρόµοιο θέµα µε 

αυτό της δικής µας έρευνας. Η µία έρευνα αφορούσε σε µια συλλογική 

προσπάθεια ενός τούρκου καθηγητή πανεπιστηµίου και η δεύτερη σε 

εκµάθηση ξένης γλώσσας από ενήλικες σε πανεπιστήµιο της Σιγκαπούρης.  

 Αφού αναφέρουµε τη σηµασία της παρούσας έρευνας αναλύονται ο 

σκοπός και οι στόχοι της έρευνας και γίνεται λεπτοµερής περιγραφή της 

διαδικασίας δηµιουργίας και λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε και 

αναλύονται τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από τις ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις. Αναλύεται η κάθε ερώτηση ξεχωριστά, ώστε να φανούν τα θετικά 

και τα αρνητικά όπως τα διαπίστωσαν οι συµµετέχοντες στην έρευνα. Τέλος, 
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δίνεται η άποψη του διαχειριστή – εκπαιδευτή για την πλατφόρµα, τις 

δυσκολίες που συνάντησε και τις ευκολίες που πρόσφερε αυτή στο έργο του. 
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Εισαγωγή. 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει µπει σε κάθε τοµέα της ζωής µας 

– κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό – και έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που 

εργαζόµαστε, επικοινωνούµε και σκεφτόµαστε. Η µεγαλύτερη, ίσως, αλλαγή, 

να επήλθε στο τρόπο που µαθαίνουµε αφού η τεχνολογία όχι απλά µπήκε και 

σε αυτό τον τοµέα δείχνοντάς µας νέους τρόπους µάθησης, αλλά µας δίνει τη 

δυνατότητα για πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών. Έτσι , λοιπόν, 

«η πρόκληση για τον κόσµο της εκπαίδευσης είναι πώς, µέσα από ένα 

τεράστιο ωκεανό πληροφοριών, η χρήσιµη πληροφορία θα µετασχηµατιστεί 

σε γνώση σύγχρονη και λειτουργική, ώστε αξιοποιώντας την Κοινωνία της 

Πληροφορίας να περάσουµε στην Κοινωνία της Μάθησης και της Γνώσης» 

(Σολοµωνίδου, 2003:17).  

Η τεχνολογία έχει βοηθήσει µε τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και 

του διαδικτύου αφού πλέον καµιά απόσταση δεν είναι αρκετά µεγάλη, ενώ η 

επικοινωνία µπορεί να ξεκινήσει απλά µε ένα «κλικ» του υπολογιστή. Ο 

υπολογιστής αναδεικνύεται όλο και περισσότερο σε µια δύναµη κοινωνική, 

παραγωγική και πολιτιστική και σε ένα σηµαντικό επαγγελµατικό και 

επιστηµονικό εργαλείο (Ράπτης – Ράπτη, 2004:55). Με όλα τα παραπάνω 

γίνεται κατανοητό ότι η τεχνολογία βοηθά στη µάθηση και στην πρόσβαση σε 

νέες πληροφορίες και για αυτό το λόγο «είναι µεγάλες πλέον οι πιέσεις που 

δέχονται τα εκπαιδευτικά συστήµατα –παγκοσµίως– για την εισαγωγή 

ειδικότερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης, όπως επίσης και για τη σύνδεση όλων των σχολείων µε το 

διαδίκτυο» (Βρασίδας – Ζεµπύλας – Πέτρου, 2005:36).  

Όπως είναι φυσικό αυτή η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση έχει αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και ακόµα 

περισσότερο έχει επηρεάσει το περιεχόµενό της. Έτσι «…δεν [µας] αφορά 

µόνο η εκµάθηση της χρήσης µηχανών, ενός µέσου διδασκαλίας ή η 

απόκτηση πληροφοριών, αλλά κυρίως η απόκτηση δεξιοτήτων ενεργού 

αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης κάθε πληροφοριακού «κειµένου» 

(Ράπτης – Ράπτη, 2004:49 – 56).  Επιπλέον, µε την αποδοχή της απλής 

αρχής ότι η αποτελεσµατική µάθηση δεν απαιτεί να βρίσκονται οπωσδήποτε ο 

διδάσκων και ο διδασκόµενος στον ίδιο φυσικό χώρο την ίδια χρονική στιγµή, 

η εξ αποστάσεως διδασκαλία µε τη χρήση των ΤΠΕ έρχεται να συµβάλλει 
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στην ικανοποίηση της ανάγκης του σύγχρονου ανθρώπου για µάθηση ή 

κατάρτιση, µε τη δηµιουργία ανοιχτών πανεπιστηµίων, καθώς και µε τη 

ραγδαία εξάπλωση της διαδικτυακής µάθησης (on – line learning, e – 

learning) (Βρασίδας – Ζεµπύλας – Πέτρου, 2005). 
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Μέρος Πρώτο:  

 

1. E – learning ή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

 

1.1 Ορισµοί. 

 

Κάνοντας µια απλή αναζήτηση στο γνωστό Google έχουµε έναν µεγάλο 

αριθµό ορισµών για το τι ορίζεται ως «ηλεκτρονική µάθηση». Έτσι 

διαβάζουµε: «ένας γενικός όρος που αναφέρεται στην κατάρτιση που 

προσφέρεται µε την υποστήριξη υπολογιστή. Η παράδοση της ηλεκτρονικής 

µάθησης µπορεί να γίνει µέσω CD, διαδικτύου ή κοινών αρχείων σε ένα 

δίκτυο. Γενικά, CBT (computer – based training) και ηλεκτρονική µάθηση είναι 

συνώνυµα, αλλά ο όρος CBT είναι παλιότερος, από το 1980. Ο όρος E – 

Learning εξελίχθηκε από τον όρο CBT µε την ωρίµανση του διαδικτύου, των 

CDs και των DVDs. Το e – learning επίσης περιλαµβάνει την µάθηση που 

στηρίζεται στο διαδίκτυο (internet – based), στον παγκόσµιο ιστό (web – 

based) και την ψηφιακή – δικτυακή (online) 

µάθηση.»(www.thecatalyst.org/resource/2006/04/21/E-learning-glossary/), «Η 

µάθηση που καθίσταται δυνατή µε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και 

περιεχοµένου και συνήθως περιλαµβάνει αλληλεπίδραση του µαθητευόµενου 

µε τους άλλους µαθητευόµενους και τον διδάσκοντα» 

(www.stiltonstudios.net/glossary.htm), «Οποιαδήποτε µάθηση χρησιµοποιεί 

ένα δίκτυο (LAN, WAN, Internet) για την διανοµή, αλληλεπίδραση ή 

διαµεσολάβηση. Αναφέρεται στην κατανεµηµένη µάθηση (distributed 

learning), εξ αποστάσεως µάθηση (διαφορετική από την αλληλογραφία), 

κατάρτιση βασισµένη σε υπολογιστή που παραδίδεται µέσω ενός δικτύου ή 

του Web…» (www.iqat.org/glossary.php), «Η παράδοση διαδικτυακών 

µαθηµάτων και η δηµιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων µάθησης που 

υποστηρίζει την ευέλικτη µάθηση οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για 

οποιονδήποτε». (www.qmg.com.au/page/glossary), «Οποιαδήποτε µάθηση 

τεχνολογικά διαµεσολαβούµενη που χρησιµοποιεί υπολογιστές είτε εξ 

αποστάσεως είτε σε τάξη πρόσωπο µε πρόσωπο (µάθηση υποστηριζόµενη 

από υπολογιστή, computer-assisted learning)» 

(www.usd.edu/library/instruction/glossary.shtml), «Οποιαδήποτε διδασκαλία 
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υποστηριζόµενη ηλεκτρονικά, αλλά πιο συχνά συνδέεται µε τη διδασκαλία 

που προσφέρεται µέσω υπολογιστή και διαδικτύου» 

(education.stateuniversity.com/pages/1917/Distance-Learning-in-Higher-

Education.html), «Μια µέθοδος διδασκαλίας που είναι γενικώς 

υποστηριζόµενη από υπολογιστή και προσφέρεται µέσω CD/DVD ROM, 

audio, videotape or the internet σύγχρονα είτε ασύγχρονα.» 

(www.vcalberta.ca/tools/glossary/index.cfm), «Η παράδοση ενός 

προγράµµατος µάθησης, κατάρτισης ή εκπαίδευσης µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Εµπεριέχει τη χρήση υπολογιστή ή ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. κινητά 

τηλέφωνα) για την παροχή µε κάποιον τρόπο υλικού κατάρτισης, εκπαίδευσης 

ή µάθησης. (Derek Stockley (2003) E-learning Definition and Explanation, 

[Online], Training, Learning and Performance Consultant 

http://derekstockley.com.au/elearning-definition.html». 

Επίσης, διαβάζουµε: ο όρος «ηλεκτρονική µάθηση» χαρακτηρίζει ένα 

διακριτό τύπο εκπαίδευσης, όπου στη διδασκαλία ως βασικό µέσο 

χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συνήθως δικτυωµένοι, µε σκοπό 

την παραγωγή, προώθηση, παράδοση και διευκόλυνση εξατοµικευµένης 

µάθησης οπουδήποτε και οποτεδήποτε, µέσα από ένα χρηστοκεντρικό 

περιβάλλον (Σολοµωνίδου, 2006:131). Εκπαίδευση εξ αποστάσεως (Distance 

Education) – ή εξΑΕ για συντοµία – ορίζεται, σύµφωνα µε την U.S. Distance 

Learning Association (2006), η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων µε έµµεση 

πληροφόρηση και καθοδήγηση, που περιλαµβάνει όλες τις τεχνολογίες και 

άλλες µοφές εκµάθησης από απόσταση. 

 

1.2 Ιστορική αναδροµή e – learning. 

 

Αρχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µπορούν να θεωρηθούν «σπουδές δι’ 

αλληλογραφίας», που χρονολογούνται από το 1870. βασικό τους µέσο ήταν 

το έντυπο υλικό και δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία εκπαιδευτή – 

εκπαιδευόµενου. Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του '80, έκαναν την 

εµφάνισή τους οι πρώτες εκπαιδευτικές κασέτες για τους προσωπικούς 

υπολογιστές της εποχής οι οποίες περιείχαν εκτελέσιµα προγράµµατα και 

κανονική ηχογράφηση φωνής. Στις κασέτες αυτές οι µαθητές έκαναν τις 

ασκήσεις ενώ ταυτόχρονα ακουγόταν και η φωνή του «διδάσκοντος» ώστε να 
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γίνεται µία πλήρης και πιο φιλική προς το µαθητή επεξήγηση του 

«µαθήµατος». Το software, δηλαδή αντικαθιστούσε το συµβατικό πίνακα της 

τάξης. Η θεµατολογία αυτών των πρώτων multimedia (για την εποχή) 

µαθηµάτων περιστρεφόταν κυρίως γύρω από τον προγραµµατισµό, όπως η 

εκµάθηση της γλώσσας BASIC. Κανένας δεν µπορούσε να φανταστεί τότε ότι 

η παρακολούθηση µαθηµάτων σε υπολογιστή θα ήταν µέρος της παγκόσµιας 

αγοράς στο µέλλον. 

 Το επόµενο άλµα στην ανέλιξη του e-learning έγινε στις αρχές της 

δεκαετίας του '90, όταν έκανε την εµφάνισή του το CD-ROM και οι interactive 

multimedia εφαρµογές ήταν πλέον γεγονός. Τότε ήταν που άρχισε και ο 

πειραµατισµός για τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί ένα 

ισχυρό πλέον εργαλείο, όπως ο υπολογιστής, ως µέσο για τη διδασκαλία. 

Έτσι έκανε την εµφάνισή του το εκπαιδευτικό βίντεο, που όµως υποβάθµιζε 

τον υπολογιστή σε απλή τηλεόραση και δεν εκµεταλλευόταν τη δυνατότητα 

του χρήστη να αλληλεπιδράσει µε το υλικό που του παρεχόταν. Αυτό, βέβαια, 

δεν µείωνε την αξία ενός βίντεο. Απλώς υπήρχαν και άλλα µέσα που θα 

µπορούσαν να κάνουν την εµπειρία πιο άµεση. Τα µέσα αυτά ήταν οι 

interactive εφαρµογές, οι οποίες έδιναν πολλές δυνατότητες στο χρήστη, για 

παράδειγµα, να περιηγηθεί ή να απαντήσει σε ερωτηµατολόγια. 

 Περίπου εκείνη τη χρονική περίοδο εµφανίστηκε και η on – line βοήθεια 

που προσέφεραν οι νέες εφαρµογές. Αυτό θεωρήθηκε µεγάλο βήµα και 

αποτέλεσε ακόµη µία εξέλιξη για το e - learning. Σήµερα, βέβαια, θεωρούµε 

δεδοµένη την on-line βοήθεια κάθε φορά που αντιµετωπίζουµε κάποιο 

πρόβληµα, αλλά και αυτήν αναπτύχθηκε εκ των υστέρων και δεν είναι κάτι 

που υπήρχε πάντα τα προηγούµενα χρόνια. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως και η 

ζωή του χρήστη, θα αλλάξουν όταν εµφανιστεί το Internet. 

 

1.3 Το e – learning στην Ελλάδα. 

 

Στην Ελλάδα το e – learning άρχισε τα τελευταία χρόνια να κερδίζει µια 

θέση στο χώρο της εκπαίδευσης. Το 2006 το Υπουργείο Παιδείας δηµιουργεί 

την «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Τάξης η οποία έχει – σύµφωνα µε 

το site της σελίδας http://eclass.sch.gr – 6124 εγγεγραµµένους εκπαιδευτικούς 

από 2723 διαφορετικά σχολεία από όλη τη χώρα. Για το Σχολικό Έτος 2010-
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2011 υπάρχουν συνολικά: 1008 ηλεκτρονικά µαθήµατα διαχείρισης τάξης, σε 

287 συµµετέχοντα σχολεία από όλη τη χώρα. Με τη συγκεκριµένη υπηρεσία: 

«Παρέχεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές να αξιοποιούν τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθηµερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η υπηρεσία στοχεύει στην υποστήριξη του 

διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, διευκολύνοντας τη διαδικασία 

οργάνωσης και προγραµµατισµού της διδασκόµενης ύλης, µε την αξιοποίηση 

του ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου. Μερικές από τις βασικές 

λειτουργίες που προσφέρει η νέα υπηρεσία είναι: ην δηµοσίευση 

ηλεκτρονικών σηµειώσεων, η παράθεση βοηθητικών πηγών, ο 

προγραµµατισµός των µαθηµάτων, η δηµιουργία ασκήσεων 

αυτοαξιολόγησης, ή ακόµη και η ηλεκτρονική διαχείριση του παραδοσιακού 

βιβλίου διδασκόµενης ύλης. Η πρόσβαση στην υπηρεσία για τους µαθητές 

είναι ελεύθερη, ενώ για τους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να 

δηµιουργήσουν και να διαχειριστούν τα µαθήµατα τους στην πλατφόρµα, 

απαιτείται η χρήση του λογαριασµού τους στο ΠΣ∆ (username & password) 

τον οποίο χρησιµοποιούν και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες.» (eclass.sch.gr). 

 Εκτός από το E-Class υπάρχει και το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 

(www.sch.gr), το προηγµένο Εκπαιδευτικό Ενδοδίκτυο του Υπουργείου 

Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΥΠ∆ΒΜΘ – 

www.minedu.gov.gr), που διασυνδέει όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και 

πλήθος διοικητικών υπηρεσιών και εποπτευόµενων φορέων του ΥΠ∆ΒΜΘ. 

Πρόκειται για το µεγαλύτερο δηµόσιο δίκτυο στη χώρα σε αριθµό χρηστών και 

έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό δίκτυο που προάγει 

την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στην ελληνική εκπαίδευση. Η ανάπτυξη του Πανελλήνιου Σχολικού 

∆ικτύου έγινε µε τη συγχρηµατοδότηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» www.infosoc.gr) και 

µε τη σταθερή συνεργασία του ΥΠ∆ΒΜΘ µε δώδεκα εποπτευόµενους 

ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς του µε υψηλή εξειδίκευση και εµπειρία 

σε θέµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης και λειτουργίας δικτυακών υποδοµών και 

υπηρεσιών. Σήµερα, η λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 

καλύπτεται πλέον από εθνικούς πόρους. 



 13 

Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο έχει συµπληρώσει δέκα χρόνια από την 

έναρξη της λειτουργίας του και µε την επιτυχηµένη υλοποίησή του έχει 

δηµιουργήσει µία νέα γενιά καινοτόµων εκπαιδευτικών κοινοτήτων που 

χρησιµοποιούν καθηµερινά τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στο έργο τους. Το σχολικό δίκτυο υποστηρίζει επίσης και το διοικητικό 

έργο της Εκπαίδευσης, καθώς το ΥΠ∆ΒΜΘ είναι από τους πρώτους φορείς 

του ∆ηµοσίου στη χώρα µας που χρησιµοποιούν εφαρµογές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για τη διαχείριση της εκπαίδευσης, όπως π.χ. για τη συλλογή 

στοιχείων των µαθητικού και εκπαιδευτικού δυναµικού, για τον 

προγραµµατισµό και την υλοποίηση των προσλήψεων των εκπαιδευτικών και 

τη µισθοδοσία τους, για τη διανοµή των βιβλίων, κλπ. Μερικά από τα στοιχεία 

που τεκµηριώνουν την ευρύτατη χρήση και αξιοποίηση του σχολικού δικτύου 

είναι το γεγονός ότι υπάρχουν 15.301 συνδεδεµένα σχολεία, 75.153 

εκπαιδευτικοί µε προσωπικό λογαριασµό, 27.586 µαθητές Γυµνασίου µε 

προσωπικό λογαριασµό. 

Ο σχεδιασµός και η µέχρι σήµερα υλοποίηση του Πανελλήνιου 

Σχολικού ∆ικτύου έχει γίνει µε στόχο να παρέχει χρήσιµες υπηρεσίες στο 

σύνολο της σχολικής κοινότητας, καλύπτοντας µεταξύ άλλων τους παρακάτω 

εκπαιδευτικούς στόχους: 

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεµατικής 

• Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό 

• Εκπαίδευση από απόσταση, τηλεκπαίδευση 

• Αναζήτηση πιστοποιηµένα χρήσιµων πληροφοριών 

• Ενθάρρυνση της συνεργασίας 

• Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων 

• ∆ιεξαγωγή θεµατικών συζητήσεων, σεµιναρίων, διαλέξεων, κλπ, µέσω 

∆ιαδικτύου 

• Συνεργασία και επικοινωνία όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης 

• Επικοινωνία µε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα 

• Εξυπηρέτηση προγραµµάτων συµπληρωµατικής εκπαίδευσης 

• ∆υνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

• Ενηµέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία. 
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 Η πιο γνωστή εφαρµογή e – learning στην Ελλάδα αποτελεί το Ανοιχτό 

Πανεπιστήµιο, γνωστό και έως ΕΑΠ, οποίο ιδρύθηκε το 1992 και 

χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αποστολή του είναι η εξ 

αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης, µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού 

υλικού και µεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η 

προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και 

µεθοδολογίας στο πεδίο της µετάδοσης της γνώσης από απόσταση. Το 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο εισάγει επτά βασικές καινοτοµίες από τις 

οποίες η πρώτη είναι η πιο σηµαντική και αυτή που µας αφορά άµεσα στη 

συγκεκριµένη εργασία: 

1. Η προσφορά των σπουδών, αποκλειστικά µε τη µέθοδο της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας. 

2. Η εφαρµογή του αρθρωτού συστήµατος και η αντικατάσταση του 

Τµήµατος από το ευέλικτο σχήµα του "Προγράµµατος Σπουδών", που µπορεί 

εύκολα να µεταβάλλεται, ανάλογα µε τις εκάστοτε κοινωνικές και µορφωτικές 

ανάγκες. 

3. Η πιστοποίηση των σπουδών σε 5 διαφορετικά επίπεδα, που καλύπτουν 

το χώρο από τη µεταδευτεροβάθµια επιµόρφωση έως το διδακτορικό 

δίπλωµα. 

4. Η ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 

Μεθοδολογίας. 

5. Η ίδρυση Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

6. Η απλούστευση της διοικητικής δοµής µε την κατάργηση του πρυτανικού 

συµβουλίου και τη θεσµοθέτηση ολιγάριθµης αλλά αντιπροσωπευτικής 

Συγκλήτου. 

7. Ο καθορισµός ως βασικής λειτουργικής µονάδας του ΕΑΠ της Θεµατικής 

Ενότητας (Θ.Ε.), που καλύπτει ένα διακεκριµένο αντικείµενο σε προπτυχιακό 

ή µεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε Θ.Ε. περιλαµβάνει ύλη που αντιστοιχεί σε τρία 

εξαµηνιαία µαθήµατα των ελληνικών Α.Ε.Ι. 

Τα ελληνικά κρατικά πανεπιστήµια προσφέρουν ευκαιρίες εξΑΕ µέσω 

µικτών µαθησιακών µοντέλων. Η πιο κοινή πρακτική είναι να ανεβάζουν οι 

καθηγητές την ύλη των µαθηµάτων και οι µαθητές να την προµηθεύονται 

κατεβάζοντάς την. Τα δύο µεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήµια, των Αθηνών 
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και το Αριστοτέλειο, προσφέρουν µέσω της πλατφόρµας e-Class εξ’ 

αποστάσεως µαθήµατα ως µέλη του Ελληνικού Πανεπιστηµιακού ∆ικτύου 

(GUNET). Επίσης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο προσφέρει τάξεις εξΑΕ 

µέσω του Blackboard software. Την πλατφόρµα E-class, που αναφέρθηκε και 

παραπάνω τη χρησιµοποιεί το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (http://eclass.uth.gr). 

Το Πανεπιστήµιο Αθηνών προσφέρει 1547 online µαθήµατα µέσω του 

GUNET, καθώς επίσης και συνεχιζόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα µέσω 

πλατφόρµας εξΑΕ (http://elearn.elke.uoa.gr/elearn). Το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας προσφέρει 829 προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα µέσω 

του CoMPUS, ένα σύστηµα ασύγχρονης εξΑΕ όπου οι καθηγητές µπορούν να 

«ανεβάσουν» τη διδακτέα ύλη ασκήσεις και βαθµούς (http://compus.uom.gr). 

Το site E-Yliko (http://www.e-yliko.gr) είναι η επίσηµη σελίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και σκοπός του 

είναι η υποστήριξη µε διδακτικό υλικό όλων των µελών του εκπαιδευτικού 

κλάδου. Ανάµεσα σε αυτά που προσφέρει είναι χρήσιµες διασυνδέσεις, 

εκπαιδευτικό λογισµικό, άρθρα, εκπαιδευτικές προτάσεις, υποστηρικτικό υλικό 

και πληροφορίες για συνέδρια και διαγωνισµούς. Το Πρόγραµµα Οδύσσεια 

(http://odysseia.cti.gr) ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους µαθητές µε µια 

κατανοητή προσέγγιση των νέων τεχνολογιών, αφού αντιµετωπίζουν τους 

υπολογιστές ως ένα χρήσιµο εργαλείο της καθηµερινής διδασκαλίας, µάθησης 

και επικοινωνίας. Το πρόγραµµα έχει τρεις βασικούς άξονες δράσης: 

• Εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων µέσω 

ειδικά εκπαιδευµένων εκπαιδευτικών εκλεγµένων από το Υπουργείο Παιδείας, 

που έχουν επιπλέον επιµόρφωση στο συγκεκριµένο τοµέα. 125 

δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί επιµόρφωσαν τους 5.500 εκπαιδευτικούς των 385 

σχολείων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. 

• ∆ηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής: πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια 

υπολογιστών, συνδεδεµένα µε το Πανελλαδικό Σχολικό ∆ίκτυο και τεχνική 

υποστήριξη των σχολείων. 

• Ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού: ανάπτυξη νέου λογισµικού 

και βελτίωση ή προσαρµογή του ήδη υπάρχοντος. 

Υπό το πρίσµα των παραπάνω, το Πρόγραµµα Οδύσσεια ανέπτυξε µέσω 

µιας σειράς διαδικασιών τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκτίµησης, ένα σετ 50 

πακετού εκπαιδευτικού λογισµικού. Επίσης, µετέφρασε ακόµα 17 διεθνώς 
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αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά λογισµικά που προσαρµόστηκαν στο ελληνικό 

πρόγραµµα µαθηµάτων. 

Όσο αναφορά, τη ∆ια Βίου Μάθηση µεγάλη βοήθεια προσφέρει το 

Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, γνωστό και ως Ι.∆.ΕΚ.Ε. 

(www.ideke.edu.gr) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης. Οι βασικοί σκοποί του Ι.∆.ΕΚ.Ε. 

είναι: 

1. Η δηµιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής και επιστηµονικής υποδοµής 

που θα κάνει δυνατή την άρτια και ταχεία υποστήριξη των προγραµµάτων 

και την υλοποίηση των ενεργειών αρµοδιότητάς του.  

2. Η ενσωµάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνιών στην 

εκπαίδευση ενηλίκων.  

3. Η επιµόρφωση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά πολυµέσα µε την αξιοποίηση 

του σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισµικού.  

4. Η εφαρµογή ειδικών ερευνητικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων και η 

ανάπτυξη µεθοδολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προκειµένου να 

αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση διαφόρων κατηγοριών ενηλίκων.  

5. Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραµµάτων σχετικών µε την εκπαίδευση 

ενηλίκων.  

6. Η παραγωγή και διάδοση εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού υλικού για όλα 

τα επίπεδα εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Βέβαια, παρά τις προσπάθειες που αναφέρθηκαν παραπάνω στην 

Ελλάδα τα στοιχεία τριών οργανισµών παγκόσµιας εµβέλειας (ΟΟΣΑ, PISA 

και Euridice) για το 2006 και 2007 έδειξαν τις φτωχές επιδόσεις της χώρας 

µας στην έρευνα, την τεχνολογία, την ευρυζωνικότητα και τη χρήση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση (Πλεύρης, 2008:309‐310), ενώ και στο ∆είκτη ∆ικτυακής 

Ετοιµότητας, που ανακοίνωσε το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ το Μάρτιο 

του 2009, η χώρα µας βρίσκεται στη χαµηλή, 55
η 
θέση. Στην έρευνα των Korte 

και Hüsing (2007:2‐4), η Ελλάδα το 2006:  

• στο δείκτη «Υπολογιστές ανά 100 µαθητές» βρισκόταν στην 22
η 
θέση από 

27 χώρες (µε αναλογία 17 µαθητές ανά υπολογιστή),  
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• στο δείκτη «Ποσοστό σχολείων µε σύνδεση ADSL» βρισκόταν στην 

τελευταία θέση (µε µόλις 13%, όταν ο µέσος όρος των 25 χωρών της ΕΕ 

είναι 67%),  

• στο δείκτη «Ποσοστό σχολείων µε υπολογιστές µέσα στις αίθουσες 

διδασκαλίας» βρισκόταν πάλι στην τελευταία θέση (µε 18%, όταν ο µέσος 

όρος των 27 χωρών της έρευνας είναι 68%),  

• στο δείκτη «Ποσοστό εκπαιδευτικών που χρησιµοποίησαν υπολογιστή στη 

διδασκαλία» βρέθηκε µε 36%, ενώ ο µέσος όρος των χωρών της έρευνας 

είναι 74%,  

• και, αντίστροφα, στο δείκτη «Ποσοστό εκπαιδευτικών χωρίς εµπειρία στις 

ΤΠΕ» βρέθηκε στην πρώτη θέση µε 31%, όταν ο µέσος όρος είναι 7%.  

 

1.4 Μορφές της εξΑΕ. 

 

Η εξΑΕ έχει τρεις µορφές λειτουργίας, ανάλογα µε τον τρόπο επικοινωνίας 

των συµµετεχόντων: η σύγχρονη, η ασύγχρονη και η µικτή (Horton, 2000:55 – 

56, Βασιλάκης, 2006:12). Στη σύγχρονη µορφή οι συµµετέχοντες έχουν τη 

δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας σε «πραγµατικό χρόνο» χρησιµοποιώντας 

τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης, γι’ αυτό και η διαδικασία µοιάζει αρκετά µε τη 

συµβατική διδασκαλία. Αντίθετα, στην ασύγχρονη µορφή οι συµµετέχοντες 

δεν έχουν τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι 

ψηφιακό και παρέχεται στον εκπαιδευόµενο είτε σταδιακά µε την πορεία του 

µαθήµατος, όπου ο εκπαιδευτής καθορίζει τη ροή της διδασκαλίας, είτε 

ολόκληρο στην έναρξη του µαθήµατος, όπου ο εκπαιδευόµενος 

προγραµµατίζει ατοµικά το ρυθµό µάθησης, γι’ αυτό και θεωρείται 

περισσότερο ευέλικτη. Αναφέρεται µάλιστα από τον Dr. Hester B. Jones ότι ο 

συνδυασµός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βελτιώνει την 

απόδοση των σπουδαστών κατά 8 – 9%. Ως εργαλεία ασύγχρονης και 

σύγχρονης επικοινωνίας µέσω διαδικτύου χρησιµοποιούνται το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e – mail), οι λίστες συζητήσεων (mailing lists), οι οµάδες 

συζητήσεων (newsgroups), οι πίνακες ανακοινώσεων (BBS – Bulletin Board 

System), η συνοµιλία µε γραπτά µηνύµατα σε πραγµατικό χρόνο (chat), 

συχνά ενταγµένα σε συγκεκριµένο λογισµικό περιβάλλον. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι παρόλο που ο Horton (2000:56) θεωρεί πως η σύγχρονη 
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τηλεκπαίδευση ταιριάζει περισσότερο σε ακαδηµαϊκούς χώρους, σχολεία κλπ, 

ενώ η ασύγχρονη είναι πιο κατάλληλη για τη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις, 

µελέτες σε ελληνικά σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Manitsaris – 

Perdos – Pavlidis, 2006:217 – 218) έχουν δείξει ότι και η ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση είναι σηµαντική για τη βελτίωση ή την υποβοήθηση της 

διδασκαλίας σε αυτά. 

Ως βάση ασύγχρονης µορφής εξΑΕ θα µπορούσε να θεωρηθεί ακόµη και µία 

απλή ιστοσελίδα, στην οποία ο εκπαιδευτής ανεβάζει το υλικό του µαθήµατος 

και στη συνέχεια οι εκπαιδευόµενοι παραδίδουν τις εργασίες τους µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ωστόσο σήµερα κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ λίγο, 

καθώς µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, την αποκτηθείσα εµπειρία και τους 

ολοένα πιο απαιτητικούς χρήστες, µια ικανοποιητική πλατφόρµα για 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση πρέπει και µπορεί να υποστηρίζει, µέσω µιας 

ενιαίας και φιλικής προς τον χρήστη διεπιφάνειας, τις εξής βασικές λειτουργίες 

(Avgeriou – Papasalouros – Retalis – Skordalakis, 2003:3 και Αυγερίου – 

Παπασαλούρος – Ρετάλης – Ψαροµηλίγκος, 2005:132):  

• Κατανοµή της πληροφορίας (Information distribution)  

• ∆ιαχείριση του µαθησιακού υλικού (Management of learning material)  

• Παροχή πολλαπλών δυνατοτήτων επικοινωνίας (Multiple communication 

facilities) και  

• ∆ιαχείριση τάξης (Class management)  

 

Ειδικότερα θα πρέπει:  

• Να υποστηρίζει κάποιου είδους πιστοποίηση των χρηστών αλλά και 

χωρισµό τους σε οµάδες, έτσι ώστε η ίδια πλατφόρµα να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για περισσότερα από ένα µαθήµατα.  

• Να έχει φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες (εκπαιδευόµενους και 

εκπαιδευτές). 

• Να υποστηρίζει προσαρµογή του περιβάλλοντος ανάλογα µε τις προτιµήσεις 

του κάθε χρήστη. Επίσης να κρατάει πληροφορίες για τον χρήστη 

(δηµιουργία profiles) και να τον «βοηθάει» κατά την πλοήγηση.  

• Το περιβάλλον να ανοίγει µε απλό φυλλοµετρητή (web browser), ώστε να 

είναι προσβάσιµο από παντού µε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα, και να 

µην είναι απαραίτητη η εγκατάσταση άλλου λογισµικού από τους χρήστες.  
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• Να παρέχει εύκολο τρόπο για την τοποθέτηση αφενός του υλικού του 

µαθήµατος από τον εκπαιδευτή και αφετέρου των εργασιών των 

εκπαιδευοµένων.  

• Να υποστηρίζει την παρουσίαση αρχείων βίντεο, ήχου, εικόνων κλπ.  

• Να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες τοπικής αποθήκευσης του υλικού του 

µαθήµατος για επεξεργασία εκτός δικτύου. 

• Το υλικό του µαθήµατος να προσφέρεται και σε εύκολα εκτυπώσιµη µορφή, 

για τους χρήστες εκείνους που προτιµούν έντυπο υλικό.  

• Να υποστηρίζει τη δηµιουργία βηµάτων συζήτησης (discussion forums) και 

δωµατίων συζητήσεων (chat rooms), για την ασύγχρονη επικοινωνία 

εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτή, αλλά και για συζήτηση σε πραγµατικό 

χρόνο.  

• Να υλοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e – mail), για την καλύτερη 

επικοινωνία των χρηστών, και να έχει ηµερολόγιο µε τις προθεσµίες και 

άλλα σηµαντικά γεγονότα.  

• Να υποστηρίζει την εύκολη δηµιουργία διαγωνισµάτων (on – line tests) και 

να παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευοµένων.  

Σήµερα η εξΑΕ στην Ελλάδα χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο µια µικτή µορφή. 

Υπάρχουν κατάλληλα διαµορφωµένοι χώροι όπου γίνονται ηλεκτρονικά 

µαθήµατα και µοιάζουν µε τις πραγµατικές τάξεις ενώ υπάρχει και ηλεκτρονικό 

υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος συµπληρωµατικά στον 

παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. Η µικτή αυτή µορφή επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση συγκεκριµένων εφαρµογών. Οι εφαρµογές αυτές τυπικά ονοµάζονται 

«Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης» (Σ∆Μ – Learning Management Systems 

– LMS). Βέβαια, οι ίδιες εφαρµογές µπορεί να έχουν διαφορετική ονοµασία 

ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο στοχεύουν οι κατασκευαστές τους, όπως 

για παράδειγµα: «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου» (Content 

Management Systems – CMS), «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μαθησιακού 

Περιεχοµένου» (Learning Content Management Systems – LCMS), «Εικονικά 

Περιβάλλοντα Μάθησης» (Virtual Learning Environments), «Πλατφόρµες 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (τηλεµάθησης)», «Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Μαθηµάτων» (Course Management Systems), «Περιβάλλοντα Ελεγχόµενης 

Μάθησης» (Managed Learning Environments – MLE), «Συστήµατα 

Υποστήριξης της Μάθησης» (Learning Support Systems – LSS), 
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«∆ιαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης» (On – line Learning Environments ή 

Networked Learning Environments), «Συνεργατικό Λογισµικό Μάθησης» 

(Collaborative Learning Software), «Εικονικές Τάξεις» (Virtual Classrooms), 

«Ολοκληρωµένα Μαθησιακά Περιβάλλοντα», «Ολοκληρωµένα Συστήµατα 

Μάθησης» (Integrated Learning Systems), «Λογισµικό ∆ιαδικτυακής 

Παράδοσης Μαθηµάτων» (On – line Course Delivery Software), 

«Ολοκληρωµένα Συστήµατα Παράδοσης Μαθηµάτων» (Integrated Course 

Delivery Systems), «Πύλες Μάθησης» (Learning Portals), «Λύσεις 

Ηλεκτρονικής Μάθησης» (e – Learning Solutions), «Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Επιµόρφωσης» (Training Management System), «Συστήµατα ∆ιοίκησης 

Επιµόρφωσης» (Training Administration System), κ.λπ.  

Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης είναι 

βασικά ένα πακέτο λογισµικού που οργανώνει, διαµοιράζει και καταγράφει τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες µέσα από µια κεντρική διεπιφάνεια, σ’ ένα 

τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο (Liodakis – Kalogiannakis – Psarros – Vassilakis, 

2005:793 – 794). Οι βασικές λειτουργίες του περιλαµβάνουν: 

• Ελεγχόµενη και ασφαλή πρόσβαση στα διδακτικά υλικά.  

• Παρουσίαση της διδακτέας ύλης σε αυτοτελείς δοµικές µονάδες 

(modules).  

• Καταγραφή των στοιχείων και της προόδου του µαθητή.  

• Υποστήριξη της on – line µάθησης και της πρόσβασης σε άλλες πηγές.  

• Σύστηµα αξιολόγησης του µαθητή.  

• Επικοινωνία του µαθητή µε τον εκπαιδευτή ή τους συµµαθητές του.  

• Σχηµατισµό οµάδων εκπαιδευοµένων.  

• ∆ιασύνδεση µε εξωτερικά συστήµατα.  

Στα θετικά τους χαρακτηριστικά περιλαµβάνονται οι δυνατότητες 

παρουσίασης του διδακτικού υλικού και διαχείρισης της µάθησης, οι 

δυνατότητες κινητοποίησης του µαθητή, επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά 

και αυτοαξιολόγησης, ενώ αρνητικά αξιολογείται το περιορισµένο εύρος 

δηµιουργικότητας και η περιορισµένη διαδραστικότητα, καθώς και η έµφαση 

που συχνά δίνεται στον έλεγχο και την αξιολόγηση, περισσότερο ίσως από 

την ίδια τη µάθηση. Άλλες αδυναµίες τους οφείλονται στις ακατάλληλες 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις, στον πληµµελή σχεδιασµό των εφαρµογών ή 
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και στον υψηλό βαθµό τεχνικής ικανότητας που απαιτείται από τους χρήστες 

(Παναγιωτίδης, 2005:235). 

 

1.5 Τα µοντέλα της εξΑΕ. 

 

Όπως είναι λογικό αφού η εξΑΕ στηρίζεται σε νέες µορφές διδασκαλίας, να 

υπάρχει η ανάγκη για τη δηµιουργία νέων µοντέλων εκπαίδευσης και 

µάθησης. Είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου  

και φυσικά µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Η έλλειψη άµεσης, προσωπικής 

επαφής µπορεί να δυσχεράνει το έργο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γι’ αυτό 

και είναι σηµαντική η ύπαρξη µηχανισµών που παρέχουν τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτή να γνωρίζει πόσο αποτελεσµατική ήταν/είναι η διδασκαλία του, τι 

έχουν µάθει οι µαθητές του, πώς το έµαθαν και κυρίως εάν υπάρχει τρόπος 

να βελτιωθεί τόσο η µάθηση από την πλευρά των εκπαιδευοµένων όσο και η 

διδασκαλία του ίδιου (Τσινάκος – Μαργαρίτης, 2000:203). Παλαιότερες 

έρευνες είχαν εντοπίσει ότι στα περισσότερα προγράµµατα εκπαίδευσης από 

απόσταση που βασίζονταν στο διαδίκτυο ήταν αισθητή η έλλειψη κατάλληλων 

θεωρητικών πλαισίων (Goodyear, 1999:1). ∆ιδακτικές στρατηγικές και 

θεωρίες µάθησης που προτάθηκαν να αξιοποιούνται στην εκπαίδευση µέσω 

του διαδικτύου είναι η ενεργητική µάθηση (active learning), η εποικοδοµητική 

ή εποικοδοµιστική µάθηση (constructive learning) και η συνεργατική µάθηση 

(collaborative learning) (Κόκκινος, 2006:26), ωστόσο στην πράξη έχουν 

καταγραφεί και συµπεριφορισµός, γνωστικισµός και κοινωνικός 

εποικοδοµισµός. Για να µπορεί κάποιος, όµως, να πει ότι αξιοποιούνται 

πραγµατικά οι δυνατότητες των καινοτοµικών προσεγγίσεων, θα πρέπει να 

πληρούνται µια σειρά από προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων:  

 

• Προσεκτικός σχεδιασµός προγραµµάτων και περιεχοµένου.  

• Προσεκτικός και αξιόπιστος σχεδιασµός τεχνολογικών υποδοµών.  

• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για τη συµµετοχή φοιτητών, µε αυξηµένα 

κίνητρα για µάθηση.  

• Ικανό και ενηµερωµένο εκπαιδευτικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό.  

• Οργανωµένες και ευέλικτες διοικητικές δοµές.  
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∆υο από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και το σχεδιασµό 

διδακτικών συστηµάτων είναι το παραδοσιακό (γραµµικό) µοντέλο και το µη 

γραµµικό.  

 

• Το παραδοσιακό µοντέλο βασίζεται στις αρχές του αντικειµενισµού – 

θετικισµού. Σύµφωνα µε αυτό, πριν ξεκινήσει ο σχεδιασµός της 

διδασκαλίας, καθορίζονται οι διδακτικοί στόχοι, επιλέγονται οι 

κατάλληλες στρατηγικές και οργανώνονται οι διδακτικές εµπειρίες. Τα 

επόµενα βήµατα είναι η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η 

ανατροφοδότηση.  

 

• Το µη γραµµικό µοντέλο βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη θεωρία της 

δόµησης (constructivism). Σύµφωνα µε αυτό, για την ανάπτυξη των 

φάσεων ενός ποιοτικού διδακτικού συστήµατος απαιτείται η 

συνεργασία πολλών ειδικών. Η κατασκευή – παραγωγή του υλικού 

ξεκινά µετά το λεπτοµερή σχεδιασµό του. Το διδακτικό σύστηµα 

κατασκευάζεται ανά κοµµάτια («αντικείµενα εκµάθησης» – learning 

objects), που ικανοποιούν µεν µερικώς τις προδιαγραφές του 

συνολικού έργου, αλλά είναι και πλήρως λειτουργικά. Όσο διάφορες 

εκδόσεις του συστήµατος δοκιµάζονται, τόσο µπορεί να προκύψουν 

απαιτήσεις για αλλαγές ή δηµιουργία νέων κοµµατιών (Βρασίδας – 

Ρετάλης, 2005:60 – 61).  

 

Σύµφωνα µε την Mason (1998) υφίστανται τρία µοντέλα εκπαίδευσης από 

απόσταση:  

 

1. Το µοντέλο του Υποστηριζόµενου Περιεχοµένου (Content & Support 

Model). Είναι το πλέον συµβατικό και διαδεδοµένο µοντέλο, που 

βασίζεται σε διδακτικά υλικά σε ιστοσελίδες, τα οποία υποστηρίζει ο 

δάσκαλος στην τάξη. Προσφέρει πολύ χαµηλό βαθµό 

διαδραστικότητας.  

2. Το µοντέλο Πλαισιωµένου Περιεχοµένου (Wrap around Model). Σ’ αυτό 

το µοντέλο, όπου ένα ποσοστό περίπου 50% του χρόνου απαιτείται να 

αφιερωθεί σε δικτυακές δράσεις, η διδακτέα ύλη παρουσιάζεται 
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σταδιακά και βρίσκεται µέσα σ’ ένα «περιτύλιγµα» δραστηριοτήτων. 

Είναι περισσότερο µαθητοκεντρικό µοντέλο, όπου µαθητές και 

εκπαιδευτές έχουν πιο σύνθετους και υπεύθυνους ρόλους.  

3. Το Ενσωµατωµένο µοντέλο (Integrated Model). Αυτό είναι ακριβώς 

αντίθετο από το πρώτο. Το µάθηµα αποτελείται από συνεργατικές 

δραστηριότητες µέσω διαδικτύου και το περιεχόµενό του είναι δυναµικό 

και ρευστό.  

 

Ο Rumble (2001:35) αναφέρεται σε τέσσερα µοντέλα εκπαίδευσης 

διαδικτυακών µαθηµάτων:  

 

1. Στο µοντέλο Μεταβίβασης της ∆ιδασκαλίας και της Μάθησης 

(Transmission model of teaching and learning), που υποστηρίζεται από 

τις δυνατότητες του διαδικτύου να προσφέρει καινοτόµο εκπαιδευτικό 

υλικό σε υπερµεσική µορφή, παρέχοντας πολλαπλές αναπαραστάσεις, 

δυνατότητες αξιολόγησης και ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση.  

2. Το Εποικοδοµιστικό µοντέλο (Constructivist model), όπου ο 

εκπαιδευόµενος εµπλέκεται ενεργά και αναλαµβάνει συγκεκριµένους 

ρόλους στο πλαίσιο κατάλληλα σχεδιασµένων δραστηριοτήτων του 

εκπαιδευτικού υλικού.  

3. Το Κοινωνικοπολιτισµικό µοντέλο (Socio – cultural model), όπου οι 

επικοινωνιακές δυνατότητες του διαδικτύου µπορούν ουσιαστικά να 

υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση µε στόχο τη 

συνεργασία.  

4. Το Μεταγνωστικό µοντέλο (Metacognitive model), στο οποίο ο 

εκπαιδευτής υποστηρίζει και υποβοηθά το µαθητή να 

αποστασιοποιηθεί και να ελέγξει τη διαδικασία της µάθησης, ώστε να 

βελτιώσει την κατανόησή του.  

 

Γενικότερα, στο χώρο της διαδικτυακής εξΑΕ οι τρέχουσες τάσεις 

επικεντρώνουν: στη σπουδαιότητα της αλληλεπίδρασης στη µαθησιακή 

διαδικασία, στην αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτή από µοναδικού κατόχου 

της γνώσης σε σύµβουλο και καθοδηγητή, στην ανάγκη οι εκπαιδευόµενοι να 

αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης της γνώσης και ικανότητες συνεργασίας, 
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και στη µετατόπιση προς ένα µοντέλο µάθησης που βασίζεται σε αναζήτηση 

πηγών (Παπανικολάου – Γρηγοριάδου – Γουλή, 2005:28 και Britain – Liber, 

1999: 3 – 4). 

 

1.6 Η σηµασία της εξΑΕ. 

 

Τα δύο µεγαλύτερα προβλήµατα που καταγράφονται στην εξΑΕ είναι το 

υψηλό ποσοστό µαθητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές και τα χαµηλά 

επίπεδα κατανόησης και αφοµοίωσης της εκπαιδευτικής ύλης (Σιγάλα, 2001). 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι το περιεχόµενο των µαθηµάτων είναι πολύ 

σηµαντικό και ακόµα πιο σηµαντικός είναι ο τρόπος µε τον οποίο αυτό 

παρουσιάζεται. Ο εκπαιδευτής έχει πολλές δυνατότητες στα χέρια του, όπως 

κινούµενα σχέδια, κινούµενες εικόνες, συνδυασµό ήχου και εικόνας. Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο ότι στην ηλεκτρονική µάθηση/e – Learning ο 

σηµαντικότερος παράγοντας δεν είναι το «ηλεκτρονική – e» αλλά η 

«µάθηση», και ότι η γνώση δεν πρέπει να ταυτίζεται µε την πληροφορία 

ονοµάζοντας «συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση» τους απλούς 

κόµβους παροχής υλικού (∆ηµητρακοπούλου, κ.ά., 2004:424). Στόχος για 

τους δηµιουργούς εκπαιδευτικού υλικού, σύµφωνα µε τον Horton (2000:135 – 

188), πρέπει να είναι η εύρεση της κατάλληλης ακολουθίας µαθησιακών 

εµπειριών, που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευόµενους να συγκροτήσουν 

γνώση για το επιθυµητό γνωστικό αντικείµενο. Πρέπει, µε άλλα λόγια, να 

προωθείται µέσω του εκπαιδευτικού υλικού η σε βάθος επεξεργασία των 

πληροφοριών και η ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευοµένων που, σε 

συνδυασµό µε την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την κριτική 

προσέγγισή τους, θα συµβάλλουν στην απόκτηση γνώσης (Κόκκινος, 2006:29 

– 30 και Βασιλάκης, 2006:14). Το περιεχόµενο και ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασµός του υλικού προσδιορίζονται µε βάση το µοντέλο µάθησης που 

πρόκειται να υπηρετήσει. 

Μερικά βασικά λάθη που γίνονται από τους διδάσκοντες, όταν προσαρµόζουν 

τη διδασκαλία τους για εξΑΕ, εντοπίζονται από την Clay (1999) στα 

παρακάτω σηµεία:  
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• Συχνά, λησµονώντας ότι η χρήση των ΤΠΕ δεν είναι αυτοσκοπός, 

χρησιµοποιούν τεχνολογικά µέσα ενώ θα µπορούσαν µε απλές 

διαδικασίες να κάνουν αποτελεσµατικότερα τη δουλειά τους.  

• Παρόλο που γνωρίζουν ότι η οθόνη του υπολογιστή δύσκολα µπορεί να 

αντικαταστήσει τα έντυπα εγχειρίδια, πολλοί ανεβάζουν απλώς τα 

εγχειρίδιά τους στο διαδίκτυο. Παράλληλα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

όπου καταστρατηγούνται τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

• ∆εν ορίζουν συγκεκριµένα κριτήρια και αναµενόµενα αποτελέσµατα από 

τους εκπαιδευόµενους σε σχέση µε το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιούν.  

• Αποτυγχάνουν να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν µε τους 

µαθητές/φοιτητές, είτε διότι δεν έχουν την απαραίτητη σύγχρονη 

τεχνολογική υποδοµή είτε διότι δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία να 

συµµετάσχουν σε µορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας είτε γιατί δεν έχουν 

τον απαραίτητο διαθέσιµο χρόνο.  

 

Στα νέα περιβάλλοντα µάθησης που αναπτύσσονται, η έµφαση στη 

διδασκαλία αντικαθίσταται από την έµφαση στη µάθηση και µάλιστα στην 

προοπτική της διά βίου µάθησης (Καλογιαννάκης – Βασιλάκης – Ψαρρός, 

2005:487). Έτσι κέντρο της διδασκαλίας και της µάθησης είναι ο 

εκπαιδευόµενος, και κυρίως ο ενήλικας. Το λογισµικού έχει σαν κύριο ρόλο να 

βοηθήσει το µαθητή να εξασκηθεί, αλλά κυρίως να µάθει µε το δικό του 

ξεχωριστό τρόπο, µε το δικό του ρυθµό. Οι διδάσκοντες µε τη σειρά τους 

χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που παίρνουν από τους διδασκόµενους ώστε 

να διαµορφώσουν το εκπαιδευτικό υλικό µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Βέβαια, δεν πρέπει να διαφύγει της 

προσοχής ότι ανάλογα µε την ανατροφοδότηση, το περιβάλλον µπορεί να 

παρέχει ενίσχυση προκαλώντας όχι µόνο συναισθήµατα ικανοποίησης, 

χαλάρωσης, αυτοπεποίθησης, αλλά και απογοήτευσης, έκπληξης ή 

ενόχλησης (Παπάνης – Βίκη, 2007 και Καλογιαννάκης – Ψαρρός – Λιοδάκης 

– Βασιλάκης, 2005:311 – 317 και Leidner and Javenpaa, 1995:287).  

Αν θέλαµε να αναφέρουµε τα πλεονεκτήµατα της εξΑΕ θα µπορούσαµε να 

εκπαιδευόµενους να σπουδάσουν συνδυάζοντας την εργασία µε τις 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις, διευκολύνει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 

αυτά από δυσπρόσιτες περιοχές να αποφύγουν τις δύσκολες µετακινήσεις και 
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καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε εκτεταµένη βιβλιογραφία. Επιπλέον, 

σέβεται την αυτονοµία και την ανεξαρτησία του εκπαιδευόµενου, τον θεωρεί 

ώριµο, µε συνειδητοποιηµένες τις γνωστικές του προτεραιότητες και τις 

επαγγελµατικές του επιδιώξεις, έτοιµο και διατεθειµένο να καταβάλλει 

προσωπικά την απαιτούµενη προσπάθεια (Ματθαίου, 1996:50 – 56). 

Οµάδες που θεωρούνται εν δυνάµει ενδιαφερόµενες για τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της εξΑΕ είναι οι (Τσακαρισιάνος – Κοντονή, 2001):  

 

• Επιχειρηµατίες που επιθυµούν επιµόρφωση.  

• Τεχνικοί που επιθυµούν καθοδήγηση 24 ώρες το 24ωρο.  

• Επιστήµονες – ελεύθεροι επαγγελµατίες, που χρειάζονται ενηµέρωση για τις 

εξελίξεις στο επάγγελµά τους και επιµόρφωση σε ειδικά θέµατα.  

• Εκπαιδευτικοί.  

• Άτοµα που δεν µπόρεσαν να σπουδάσουν το αντικείµενο που τους 

ενδιέφερε.  

• Άτοµα που αναζητούν αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.  

• Άτοµα σε αποµακρυσµένες περιοχές (ακριτικές, νησιωτικές) και 

• Ο απόδηµος Ελληνισµός  

 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα ο αριθµός των on – line κολλεγίων 

να αυξάνεται συνεχώς. Υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. περισσότερο από το 96% 

των κολλεγίων και πανεπιστηµίων προσφέρουν µαθήµατα on – line (το 1998 

ήταν µόνο το 62%), και ότι το φθινόπωρο του 2005 γράφτηκαν περίπου 3,2 

εκατοµµύρια σπουδαστών σε µία τουλάχιστον σειρά µαθηµάτων – σχεδόν ένα 

εκατοµµύριο περισσότεροι από το προηγούµενο έτος και τετραπλάσιοι από το 

1998 (Vovides – Sánchez – Alonso – Mitropoulou – Nickmans, 2007:65 και 

Clouse16). Από την άλλη µεριά, το e – Learning εκτιµάται παγκοσµίως σε 38 

δισεκατοµµύρια ευρώ. Στην Ελλάδα, εκτός από το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), µερικοί από τους οργανισµούς που έχουν εφαρµόσει 

κάποια µορφή εξΑΕ και είναι θετικοί και αισιόδοξοι για τις προοπτικές της, 

είναι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ο ΟΤΕ, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 

το Κολλέγιο Αθηνών, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

κ.ά. (Τσακαρισιάνος – Κοντονή, 2001).  
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Σε σχέση µε τις παλαιότερες µεθόδους εξΑΕ, η χρήση του διαδικτύου 

προσφέρει µια σειρά σηµαντικών πλεονεκτηµάτων, όπως:  

 

• δυνατότητα ενσωµάτωσης πολυµέσων και διάθεσης στους εκπαιδευόµενους 

ολοκληρωµένου και άµεσα προσβάσιµου εκπαιδευτικού υλικού,  

• άµεση και οικονοµική ενηµέρωση του εκπαιδευτικού υλικού, όταν οι ανάγκες 

προκύπτουν,  

• αµεσότερη και συχνότερη επικοινωνία των εκπαιδευοµένων µε τους 

εκπαιδευτές,  

• ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξοικείωση των εκπαιδευοµένων µε τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών,  

• ηλεκτρονική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ελάττωση της 

γραφειοκρατίας και δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των 

εκπαιδευοµένων.  

 

Η προσφορά υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα 

θεωρείται ότι το απελευθερώνει από τα στενά γεωγραφικά όρια των 

εγκαταστάσεών του, διευρύνει την εµβέλειά του και προσφέρει αυξηµένες 

δυνατότητες συνεργασίας µε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του εσωτερικού και 

εξωτερικού αλλά και µε σπουδαστές περισσότερο ενεργοποιηµένους. 

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις είναι κατανεµηµένες σε 

διάφορες αποµακρυσµένες περιοχές, η οργανωµένη λειτουργία υπηρεσιών 

τηλεκπαίδευσης αποτελεί στρατηγική επιλογή (Βασιλάκης, 2006:1, Clay, 

1999). Ωστόσο, για να λειτουργήσει επιτυχώς απαιτείται να εξεταστούν µια 

σειρά θέµατα, παιδαγωγικά, θεωρητικά της µάθησης, τεχνολογικά και 

οργανωτικά (Faugli, 2003:10 – 11).  
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Μέρος δεύτερο:  

 

2. Οι µέθοδοι µάθησης µιας ξένης γλώσσας 

 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες που 

µπορούµε να χωρίσουµε τις µεθόδους διδασκαλίας και θα χρησιµοποιήσουµε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρµα. Πρέπει, βέβαια, να γίνει µια διευκρίνιση. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαχωρισµού των µεθόδων. Για παράδειγµα ο 

Jarvis (2003, σελ. 170) χωρίζει τις µεθόδους µε βάσει τον εκπαιδευτή, την 

εκπαιδευτική οµάδα ή το άτοµο. Στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιήθηκε 

ο διαχωρισµός που κάνουν οι Αχ. Καψάλης και Αδ. Παπασταµάτης (2000) µε 

βάση το που αποσκοπεί κάθε µέθοδος. Επίσης, τα παραδείγµατα των 

µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την κάθε κατηγορία είναι µε βάση την 

προσωπική εµπειρία πάνω στο θέµα της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε 

ενήλικες. 

 

2.1 Μέθοδοι παρουσίασης. 

 

 Ο βασικός σκοπός αυτών των µεθόδων είναι το input, δηλαδή η ύλη 

την οποία έχει να παραδώσει ο εκπαιδευτής (Καψάλης &Παπασταµάτης 2000, 

σελ. 64). Στις µεθόδους αυτές γίνεται µια απλή παρουσίαση της ύλης. Οι δύο 

πιο συχνές σε χρήση στην εκµάθηση της ξένης γλώσσας από ενήλικες 

µέθοδοι είναι η διάλεξη και η επίδειξη. 

 Η κάθε µέθοδος έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία όσο αναφορά τη 

χρήση της. Το βασικό θετικό της διάλεξης είναι η εξοικονόµηση χρόνου που 

παρέχει. Στη διάλεξη ο εκπαιδευτής απλώς παραθέτει την ύλη που έχει ήδη 

προετοιµάσει, όπως για παράδειγµα γραµµατικούς κανόνες της ξένης 

γλώσσας που διδάσκεται, χωρίς να διακόπτεται για απορίες και παρατηρήσεις 

παρά µόνο, ίσως, στο τέλος. Μ’ αυτή τη µέθοδο είναι σίγουρος ο εκπαιδευτής 

ότι θα παρουσιάσει την ύλη την οποία πρέπει να παραδώσει άσχετα µε το 

µέγεθος του ακροατηρίου του. Επίσης, ένα ακόµα θετικό της µεθόδου είναι η 

ευκαιρία που δίνεται στον εκπαιδευτή να ετοιµάσει από πριν και πολύ καλά το 

θέµα και την ύλη του. Είναι µια µέθοδος που προτιµάται όταν ο εκπαιδευτής 
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δεν έχει µεγάλη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του ή όταν δε νιώθει ακόµα 

έτοιµος να χρησιµοποιήσει κάποιο άλλο είδος µεθόδου. 

Τα αρνητικά αυτής της µεθόδου είναι εύκολο να τα καταλάβει κανείς αν 

σκεφτεί ότι στη µέθοδο αυτή δεν υπάρχει η δυνατότητα ερωτήσεων και 

διαλόγου. Με τον εκπαιδευόµενο απλά να ακούει δεν υπάρχει 

δραστηριοποίηση των κινήτρων µάθησης, αφού πολλές φορές δεν είναι 

εύκολη η παρακολούθηση από κάποιο χρονικό σηµείο και µετά. Συνήθως, τα 

άτοµα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης για 15 περίπου λεπτά (Γαλάνης 

1995, σελ. 75). Επίσης, από τη στιγµή που δεν υπάρχει η δυνατότητα για 

ερωτήσεις και συζήτηση των βασικών σηµείων της διάλεξης ο 

εκπαιδευόµενος δεν παρακολουθεί αφού ακόµα και αν παρακολουθήσει και 

του δηµιουργηθούν κάποιες απορίες δε θα έχει τη δυνατότητα να τις 

συζητήσει. 

 Μέθοδο παρουσίασης αποτελεί και η επίδειξη. Όσο αναφορά τη 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας η επίδειξη µπορεί να αφορά τον τρόπο κλίσης 

ενός ρήµατος. Ο εκπαιδευτής το λέει στην τάξη και η οµάδα απλά το 

επαναλαµβάνει. Το βασικό θετικό σηµείο αυτής της µεθόδου αφορά κυρίως 

τον εκπαιδευτή ο οποίος χρησιµοποιεί µια µέθοδο που δεν χρειάζεται 

ιδιαίτερη προετοιµασία και είναι αρκετά εύκολη στη χρήση της. Επίσης, όπως 

και στην περίπτωση της διάλεξης µπορεί να απευθύνεται σε ακροατήρια 

διαφορετικών µεγεθών. 

Υπάρχουν και εδώ, βέβαια, κάποια αρνητικά σηµεία. Ακριβώς επειδή 

είναι µια διαδικασία αρκετά απλή, σε περίπτωση αποτυχίας του 

εκπαιδευόµενου είναι πολύ πιθανή µια αποθάρρυνση. Ας µην ξεχνάµε ότι 

µιλάµε για ενήλικες που καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα πράγµατα και 

νιώθουν πιο έντονα το αίσθηµα της αποτυχίας και της ντροπής. Το δεύτερο 

αρνητικό είναι ότι ο εκπαιδευόµενος αποκτά ασύνειδες γνώσεις (Jarvis 2004, 

σελ. 171). Με την απλή επανάληψη ο εκπαιδευόµενος απλά αποστηθίζει 

κάποια πράγµατα χωρίς να τα κατανοεί και χωρίς να µπορεί φυσικά να τα 

εφαρµόσει στην πράξη. Άρα οι γνώσεις που αποκτά δεν είναι συνειδητές και 

δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν είναι εφαρµόσιµες. 

 

2.2 Μέθοδοι καθοδήγησης. 
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 Βάση αυτών των µεθόδων αποτελεί η από κοινού συνεργασία 

εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων (Καψάλης & Παπασταµάτης 2000, σελ. 65). 

Σκοπός του εκπαιδευτή είναι, αφού παρουσιάσει τα στοιχεία και τον τρόπο 

εφαρµογής µιας άσκησης, να βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να πετύχει από 

µόνος του κάποιους στόχους τους οποίους ο ίδιος έχει θέσει. Φυσικά στην 

περίπτωση των µεθόδων αυτών υπάρχει η διακριτική παρουσία και βοήθεια 

του εκπαιδευτή. Οι πιο συχνές µέθοδοι αυτής της κατηγορίας είναι η 

κατευθυνόµενη συζήτηση, ή πιο γνωστή ως σωκρατική µέθοδος, η θύελλα 

ιδεών (brainstorming) και το σχεδιασµένο παιχνίδι ρόλων (role play). 

Η κατευθυνόµενη συζήτηση είναι µια σειρά ερωτήσεων που έχει από 

πριν ετοιµάσει ο εκπαιδευτής και έχουν ως στόχο να αποσπάσουν από τους 

εκπαιδευόµενους τη γνώση την οποία ήδη έχουν αλλά δεν το έχουν καταλάβει 

ούτε και οι ίδιοι. Είναι γνώσεις τις οποίες είχαν και δεν το γνώριζαν ίσως γιατί 

δεν τους ζητήθηκε ποτέ πριν να τις χρησιµοποιήσουν. Το πρώτο θετικό της 

µεθόδου αυτής είναι ότι είναι εύκολη και απλή στην προετοιµασία της (Jarvis 

2004, σελ. 171). Χρειάζεται απλά ο εκπαιδευτής να σκεφτεί µια σειρά 

ερωτήσεων. Το πιο σηµαντικό, όµως, αυτής µεθόδου είναι ότι βοηθάει τους 

εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν και να αντιληφθούν τα βιώµατα τα οποία 

έχουν. Είναι πολύ ενθαρρυντικό για κάθε εκπαιδευόµενο, ανεξαρτήτου 

ηλικίας, να διαπιστώνει ότι γνωρίζει πράγµατα. Αυτό συµβαίνει αρκετές φορές 

στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, και ειδικά στα αγγλικά, γιατί είναι µια 

γλώσσα την οποία ακούν συχνά οι εκπαιδευόµενοι και γνωρίζουν πολλά 

πράγµατα χωρίς να το ξέρουν ούτε και οι ίδιοι. 

Παρόλα αυτά και αυτή η µέθοδος έχει κάποια αρνητικά στοιχεία. 

Ακριβώς επειδή πρόκειται για διάλογο είναι πολύ εύκολο η συζήτηση να 

ξεφύγει από το θέµα που θέλει ο εκπαιδευτής και να καταλήξουν να µιλάνε για 

άσχετα µε το θέµα πράγµατα. Επίσης, σαν µέθοδος, για να έχει τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα απαιτεί καλή προετοιµασία από τον εκπαιδευτή και καλές 

γνώσεις πάνω στο θέµα. Μ’ αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτής θα κερδίσει την 

εµπιστοσύνη των εκπαιδευοµένων για να τον εµπιστευτούν και να τους 

οδηγήσει στην ανακάλυψη των γνώσεων που ήδη έχουν. 

 Η δεύτερη πιο συχνή σε χρήση µέθοδος καθοδήγησης είναι η θύελλα 

ιδεών ή όπως συνηθίζεται να λέγεται µε τον αγγλικό όρο brainstorming. Στη 

µέθοδο αυτή ο εκπαιδευτής προτείνει ένα θέµα και οι εκπαιδευόµενοι λένε 
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διάφορες ιδέες πάνω σ’ αυτό το θέµα χρησιµοποιώντας όσο το δυνατόν 

περισσότερο τη γλώσσα που διδάσκεται. Για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

λένε τις απόψεις τους οι οποίες καταγράφονται. Μετά το πέρας του 

συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος οι εκπαιδευόµενοι αρχίζουν να 

συζητούν πάνω στις ιδέες στις οποίες ακούστηκαν και καταγράφηκαν 

προσπαθώντας να καταλήξουν σε κάποια λύση (σελ. 180). Η µέθοδος αυτή 

έχει αρκετά θετικά στοιχεία αφού προωθεί τη δηµιουργική σκέψη στη λήψη 

αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων. Οι εκπαιδευόµενοι παροτρύνονται 

να εκφράζουν τις ιδέες τους, ενώ ταυτόχρονα ακούνε καινούριες τις οποίες 

ενδεχοµένως να µην είχαν σκεφτεί. Έτσι µε την διάθεση περισσότερων ιδεών 

βρίσκουν και την καλύτερη λύση. Παράλληλα, µε την δυνατότητα που δίνεται 

σε όλους τους εκπαιδευόµενους να εκφράσουν τη γνώµη τους νιώθουν πιο 

ελεύθεροι να µιλήσουν και δε φοβούνται να εκφράσουν τη γνώµη τους. 

Όπως, όµως, σε όλες τις µεθόδους έτσι και σ’ αυτή υπάρχουν κάποια 

αρνητικά στοιχεία. Πρώτα απ’ όλα, η συµµετοχή µπορεί να είναι µερική. Όταν 

έχουµε µια τάξη ενηλίκων, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωµένοι να εκφράσουν 

µια γνώµη, τις περισσότερες φορές αποφεύγουν να συµµετέχουν σε τέτοιου 

είδους άσκηση, είτε γιατί δε θέλουν είτε γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν κάτι να 

πουν. Σ’ αυτή την περίπτωση, βέβαια, είναι δύσκολη και η θέση του 

εκπαιδευτή γιατί δεν µπορεί να τους ρωτήσει ευθέως αφού αυτό θα τους 

έφερνε σε δύσκολη θέση και θα είχε το αντίθετο αποτέλεσµα από το 

επιθυµητό. Ακόµα ένα αρνητικό της µεθόδου είναι ότι, αν τυχόν υπάρξει 

κάποιος αρνητικός σχολιασµός από κάποιον από τους συµµετέχοντες είτε για 

κάποια από τις ιδέες είτε για κάποιο γραµµατικό ή εκφραστικό λάθος (µην 

ξεχνάµε ότι χρησιµοποιούµε την ξένη γλώσσα που διδάσκεται), ακριβώς 

επειδή µιλάµε για ενήλικες που έχουν αυξηµένο το αίσθηµα της ντροπής θα 

έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία αναστολών για περαιτέρω συµµετοχή 

στη διαδικασία του µαθήµατος. Πάλι, στην περίπτωση αυτή, είναι δύσκολη η 

θέση του εκπαιδευτή γιατί δεν µπορεί µπροστά σε όλους να επιπλήξει 

κανέναν, ειδικά ενήλικα. 

 Τρίτη µέθοδος είναι το σχεδιασµένο παιχνίδι ρόλων, ή όπως 

συνηθίζεται να λέγεται µε την αγγλική ορολογία role play. Στη µέθοδο αυτή ο 

εκπαιδευτής δηµιουργεί µια φανταστική κατάσταση για τους εκπαιδευόµενους 

από την καθηµερινή ζωή και τους παροτρύνει να χρησιµοποιήσουν αυτά που 
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έχουν µάθει. Εννοείται ότι η κατάσταση είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε οι 

εκπαιδευόµενοι να χρησιµοποιήσουν πράγµατα που ήδη γνωρίζουν ή µόλις 

διδάχτηκαν. Για παράδειγµα, αν µόλις έχουν διδαχτεί το πως να δίνουν 

οδηγίες στην ξένη γλώσσα, το παιχνίδι ρόλων µπορεί να έχει να κάνει µε µια 

σκηνή όπου ο ένας εκπαιδευόµενος θα ζητάει οδηγίες για το πως θα πάει σε 

κάποιο µέρος και ο άλλος θα του δίνει αυτές τις πληροφορίες. Εννοείται ότι 

όλος ο διάλογος θα είναι στην ξένη γλώσσα. Σαν µέθοδος διδασκαλίας είναι 

πολύ αποτελεσµατική αφού, κατ’ αρχήν, προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή 

των εκπαιδευοµένων (Γαλάνης 1995, σελ. 38). Μια µέθοδος, στην οποία οι 

εκπαιδευόµενοι χρησιµοποιούν άµεσα αυτά τα οποία µαθαίνουν, τους βοηθάει 

να καταλάβουν πως χρησιµοποιείται στην πράξη η νέα γνώση και να νιώσουν 

µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση χρησιµοποιώντας την. Επίσης, είναι ένας καλός 

τρόπος για την επίλυση προβληµάτων ανθρωπίνων σχέσεων. Ο εκπαιδευτής 

µπορεί να καταλάβει αν κάποιοι εκπαιδευόµενοι έχουν προβλήµατα µεταξύ 

τους. Μπορεί, λοιπόν, µε τη µέθοδο αυτή να τους βοηθήσει αφού έχει τη 

δυνατότητα να τους βάλει να συνεργαστούν για το παιχνίδι ρόλων ή να τους 

βάλει σε µια κατάσταση που θα πρέπει να µιλήσουν µεταξύ τους και να 

εκφράσουν τα αισθήµατά τους, λύνοντας έτσι τις διαφορές τους. Τέλος, 

σηµαντικό θετικό της µεθόδου είναι ο εµπλουτισµός της γνώσης µε 

συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η στείρα απόκτηση γνώσεων από µόνη της δεν 

αρκεί για να καταλάβει ο εκπαιδευόµενος αυτό το οποίο διδάσκεται. 

Χρειάζονται, λοιπόν, τα βιώµατα τα οποία προσφέρει το παιχνίδι ρόλων για να 

νιώσει ο εκπαιδευόµενος ότι έχει κατανοήσει απόλυτα αυτό που έχει διδαχθεί 

και είναι έτοιµος να το χρησιµοποιήσει σε µια αντίστοιχη περίσταση. 

 Παρόλα αυτά, και στην µέθοδο αυτή υπάρχουν κάποια αρνητικά σηµεία 

τα οποία πρέπει να αναφέρουµε. Αναφέραµε πριν ότι το σχεδιασµένο παιχνίδι 

ρόλων βοηθάει στην εξοµάλυνση διαφορών, ταυτόχρονα όµως µπορεί να γίνει 

αφορµή για δηµιουργία εντάσεων. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός ο 

εκπαιδευτής ποια άτοµα χρησιµοποιεί για το παιχνίδι ρόλων και σε ποια 

κατάσταση τα βάζει, γιατί µπορεί το παιχνίδι αυτό να είναι η αφορµή για µια 

ένταση ή έναν καυγά µεταξύ τους. Από την άλλη, η µέθοδος αυτή απαιτεί 

χρόνο προετοιµασίας τόσο από τον εκπαιδευτή (Καψάλης & Παπασταµάτης 

2000, σελ. 65) όσο και από τους εκπαιδευόµενους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει 

να σκεφτεί το σχεδιασµό των καταστάσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις 
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γνώσεις των µαθητών και να µην είναι κάτι το οποίο θα απαιτεί περισσότερες 

γνώσεις από αυτές που έχουν γιατί δεν θα µπορούν να το κάνουν µόνοι τους. 

Επίσης, θα πρέπει να σκεφτεί από πριν ποια άτοµα θα χρησιµοποιήσει και µε 

ποιους συνδυασµούς για να µην έχουµε τα αποτελέσµατα που αναφέραµε 

πριν. Οι εκπαιδευόµενοι, από την άλλη, θα πρέπει να προετοιµάσουν έναν 

διάλογο τον οποίο θα παρουσιάσουν, ενώ θέλουν χρόνο για να 

προετοιµαστούν σωστά και να είναι σίγουροι για αυτό που θα πουν. Μην 

ξεχνάµε ότι µιλάµε για ενήλικες που θέλουν να νιώθουν αυτοπεποίθηση πριν 

αρχίσουν να µιλάνε ειδικά µπροστά σε ακροατήριο. Ακριβώς, επειδή υπάρχει 

ακροατήριο δηµιουργείται ακόµα ένα αρνητικό της µεθόδου, ότι πολλά άτοµα 

δεν µπορούν να µιλήσουν µπροστά σε ακροατήριο και γι’ αυτό δεν 

ανταποκρίνονται όπως πρέπει. Αυτό όµως δυσκολεύει τον εκπαιδευτή να 

καταλάβει αν τα άτοµα όντως έχουν κατανοήσει τη διδαχθείσα ύλη ή απλά δεν 

µπορούν να µιλήσουν γιατί δεν νιώθουν άνετα µπροστά σε τόσα άλλα άτοµα. 

Είναι δύσκολο δηλαδή για τον εκπαιδευτή να εκτιµήσει την 

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου. 

 

2.3 Μέθοδοι ανακάλυψης. 

 

 Οι µέθοδοι αυτοί δίνουν έµφαση στη διαδικασία πνευµατικής και 

νοητικής εξερεύνησης (σελ. 66). Με τις µεθόδους αυτές οι εκπαιδευόµενοι 

προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχουν µάθει, πόσο σωστά το 

γνωρίζουν και να διορθώσουν τυχόν που λάθη που κάνουν. Φυσικά, οι 

ασκήσεις αυτές απευθύνονται κυρίως στα άτοµα, αφού είναι για τον κάθε 

µαθητή χωριστά και έχουν σαν στόχο όχι µόνον να βοηθηθεί ο ίδιος αλλά και 

να καταλάβει ο εκπαιδευτής πως µπορεί να βοηθήσει τον κάθε µαθητή. 

Βασικές µέθοδοι είναι οι ασκήσεις επανάληψης και οι σιωπηρές εργασίες. Οι 

ασκήσεις επανάληψης είναι αυτό που δηλώνει το όνοµά τους. ∆ίνεται ένα 

παράδειγµα, κυρίως, γραµµατικού φαινοµένου και στη συνέχεια οι 

εκπαιδευόµενοι πρέπει να λύσουν κάποιες ασκήσεις βασισµένες σε αυτό το 

παράδειγµα. Φυσικά, το θετικό της µεθόδου είναι ότι έχουµε πρακτική 

εφαρµογή των όσων έχουν µάθει οι εκπαιδευόµενοι. Από την άλλη, µεριά, 

µέσω της συνεχούς άσκησης αρχίζουν να νιώθουν µεγαλύτερη ασφάλεια και, 

κατά συνέπεια, µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 



 34 

 Αυτού του είδους οι ασκήσεις, όµως, έχουν και αρνητικά στοιχεία. 

Πρώτα απ’ όλα, από τη στιγµή που ήδη δίνεται ένα παράδειγµα συνήθως τα 

παραδείγµατα που ακολουθούν είναι σχεδόν ίδια µε αποτέλεσµα ο τρόπος 

επίλυσής τους να γίνεται εντελώς µηχανικά. Ο εκπαιδευόµενος απλά βλέπει 

πως λειτουργεί το παράδειγµα και στη συνέχεια εντελώς µηχανικά κάνει και 

την άσκηση. Άρα, δεν µπορεί ο εκπαιδευτής να καταλάβει απολύτως αν ο 

εκπαιδευόµενος έχει µάθει σωστά αυτά που δίδαξε. Επίσης, από τη στιγµή 

που ο τρόπος λειτουργίας τους είναι εντελώς µηχανικός δίνουν ελάχιστα 

περιθώρια στοχασµού και σκέψης στους εκπαιδευόµενους, οι οποίοι 

ακολουθώντας τον τρόπο επίλυσης του παραδείγµατος δεν σκέφτονται για το 

πως πρέπει να λύσουν την άσκηση ή πως λειτουργεί το γραµµατικό 

φαινόµενο. 

 Οι σιωπηρές ασκήσεις, από την άλλη, είναι µια πολύ καλή µέθοδος για 

την ανακάλυψη του επιπέδου γνώσης τόσο από τον µαθητή όσο και τον 

εκπαιδευτή. Οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους ασκήσεις, είτε γλωσσικές είτε 

γραµµατικές, τις οποίες τις κάνουν ατοµικά είτε µε παράδειγµα, είτε χωρίς. 

Σαν τρόπος εξέτασης είναι αρκετά αποτελεσµατικός στο να καταλάβει ο 

εκπαιδευτής για το πόσα πράγµατα έχει µάθει ο εκπαιδευόµενος, πόσο καλά 

τα έχει κατανοήσει και σε ποια σηµεία θα πρέπει να διορθωθεί. Βασικό θετικό 

της µεθόδου είναι ότι, ακριβώς επειδή πρόκειται για σιωπηρές ασκήσεις, είναι 

πιο εύκολο για τον εκπαιδευόµενο να συγκεντρωθεί. Ο κάθε µαθητής έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρωθεί στην άσκησή του και να την επιλύσει χωρίς να 

αποσπάται από τυχόν ενοχλήσεις και θορύβους. Μ’ αυτό τον τρόπο 

χρησιµοποιεί πραγµατικά τις γνώσεις που έχει και µπορεί έτσι να διορθωθεί. 

 Παρόλα αυτά ο σιωπηρός τρόπος της άσκησης έχει σαν αποτέλεσµα 

να µην προωθούνται οι διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευοµένων 

αφού ο καθένας κάνει µόνος του την άσκηση. Παράλληλα, δεν αναπτύσσονται 

αξίες που θα υπήρχαν αν λειτουργούσαν σαν οµάδα, όπως η συνεργασία, η 

οµαδικότητα και η σωστή άµιλλα µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Ο καθένας 

λειτουργεί µόνος του και δε νιώθει µέλος της οµάδας. Ένα ακόµα αρνητικό της 

µεθόδου είναι και ο χαµένος χρόνος. Όταν ο εκπαιδευτής δίνει κάποιες 

ασκήσεις στους εκπαιδευόµενους για επίλυση, συνήθως δίνει ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η πιθανότητα 

ο εκπαιδευτής να ξεχαστεί παρακολουθώντας τους µαθητές να κάνουν την 
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άσκηση και έτσι να χαθεί πολύτιµος χρόνος. Υπάρχει, βέβαια, και η 

περίπτωση ο εκπαιδευτής να ρωτήσει την οµάδα αν έχουν τελειώσει όλοι τις 

ασκήσεις τους και επειδή κάποιοι προτιµούν να περνάει η ώρα χωρίς να 

γίνεται µάθηµα να πουν ότι δεν έχουν τελειώσει και περιµένοντάς τους ο 

εκπαιδευτής να χάσει πολύ χρόνο. 

 

2.4 Εµψύχωση. 

 

 Για πολλούς η εµψύχωση δεν αποτελεί κάποια ξεχωριστή µέθοδος 

διδασκαλίας και απλά ενσωµατώνεται µέσα σε κάποια από τις άλλες 

µεθόδους. Παρόλα αυτά, είναι σηµαντικό κοµµάτι της εκπαίδευσης και, 

κυρίως, των ενηλίκων γι’ αυτό και θα την δούµε χωριστά. Η εµψύχωση, 

λοιπόν, είναι σηµαντική για τους εκπαιδευόµενους γιατί να είναι αυτή που τους 

ωθεί να µάθουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Ακόµα και κίνητρα ή 

θέληση να έχει κάποιος πρέπει να υπάρχει κάποιος εµψυχωτής ο οποίος θα 

τον ωθήσει, θα τον παρακινήσει να κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή να µάθει. 

Ακόµα πιο σηµαντική είναι η θέση του εµψυχωτή µέσα στην τάξη γιατί είναι 

αυτός που θα βοηθήσει µε την παρότρυνσή του να κάνει τους 

εκπαιδευόµενους να µιλήσουν, να εκφράσουν τις απορίες τους. Επίσης, όταν 

κάποιος µιλάει στην τάξη και δεν νιώθει άνετα ή έχει πει κάτι λάθος είναι αυτός 

που θα τον διορθώσει µε το σωστό τρόπο και θα τον κάνει να νιώσει άνετα για 

να µιλήσει. Ειδικά, οι ενήλικες έχουν ανάγκη από έναν εµψυχωτή αφού είναι 

πολύ πιο εύκολο να νιώσουν ντροπή στην περίπτωση λάθους και να 

απογοητευτούν ή να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους. Επίσης, πολλές φορές 

ενώ γνωρίζουν τη σωστή απάντηση δεν τη λένε µέσα στην τάξη καθώς 

φοβούνται την περίπτωση λάθους. Γι’ αυτό και έχουν την ανάγκη ενός ατόµου 

που θα τους δείξει ότι τους έχει εµπιστοσύνη και µπορούν να µιλήσουν. 

Βέβαια, για να έχει το καλύτερο αποτέλεσµα η εµψύχωση καλό θα ήταν να 

έρχεται ως επιβράβευση αµέσως µετά από κάποια επιτυχή δράση – πράξη 

του ατόµου (Γαλάνης 1995, σελ. 38). 

Υπάρχουν, βέβαια, τρόποι που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τον 

εκπαιδευτή στην εµψύχωση. Τους πιο σηµαντικούς τους αναφέρει ο D. 

Lawrence (2000, σελ. 59 – 64) στο βιβλίο του ξεκινώντας από την ενίσχυση 

µιας θετικής άποψης ή ιδέας. Όταν ο εκπαιδευόµενος δείξει ενδιαφέρον για 
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κάτι που έχει ήδη ειπωθεί ο εκπαιδευτής θα πρέπει να τον ενθαρρύνει να 

σχολιάσει πάνω σε αυτό ή να συµµετέχει σε κάποια δραστηριότητα. Επίσης, 

σε περίπτωση κάποιας αδυναµίας του εκπαιδευόµενου, π.χ. αδυναµία 

σωστής ανάγνωσης, ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να δείξει έντονα ότι το έχει 

καταλάβει γιατί µπορεί να παρεξηγηθεί από τον ενήλικα και να το θεωρήσει 

εµπάθεια. Επιπλέον, σηµαντικό είναι να ξέρει ο εκπαιδευτής τις δυνατότητες 

του εκπαιδευόµενου γιατί αυτό θα τον βοηθήσει να καταλάβει µέχρι ποιο 

σηµείο µπορεί να έχει απαιτήσεις από αυτόν και έτσι να µην τον πιέζει 

περισσότερο φέρνοντάς τον σε δύσκολη θέση και έχοντας αντίθετο 

αποτέλεσµα από αυτό που επιθυµεί. Τέλος, ακριβώς επειδή πρόκειται για 

ενήλικες ο εκπαιδευτής µπορεί να ζητάει την άποψή τους πάνω σε θέµατα του 

µαθήµατος, όπως για παράδειγµα ποιο θέµα θα ήθελαν να συζητηθεί. Στην 

περίπτωση αυτή, όµως, πρέπει να είναι προσεκτικός ώστε να µην δώσει την 

εντύπωση στους εκπαιδευόµενους ότι τους αφήνει απόλυτη ελευθερία γιατί 

µπορεί να χάσει την εµπιστοσύνη τους. 

 Για να µπορέσει, όµως, να λειτουργήσει η εµψύχωση πρέπει να 

υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις που ισχύουν γενικά για την εµψύχωση και 

όχι µόνο µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η πρώτη προϋπόθεση είναι οι 

διαπροσωπικές σχέσεις να γίνουν οµαδικές. Εξάλλου, και ο ρόλος του 

εµψυχωτή ξεκίνησε ως ένα άτοµο το οποίο ενώνει και βοηθάει µια οµάδα. Για 

παράδειγµα, στην ελληνική επαρχία υπήρχε ο δάσκαλος ή ο ιερέας (Καψάλης 

& Παπασταµάτης 2000, 69). Αργότερα ο θεσµός του εµψυχωτή µπορεί να 

άλλαξε µορφή αλλά ήταν πάντοτε παρόν. Έτσι, λοιπόν, και στην τάξη που 

είναι µια οµάδα είναι απαραίτητο να υπάρξει ο εκπαιδευτής – εµψυχωτής που 

θα βοηθήσει όλους τους εκπαιδευόµενους να γίνουν µια οµάδα µε συνεργασία 

και θέληση να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Και εδώ πρέπει να αναφερθεί η 

δεύτερη προϋπόθεση της εµψύχωσης: ότι είναι µια διαδικασία ανοιχτή για 

όλους. Κανένα µέλος της οµάδας δεν πρέπει να εξαιρείται από καµία 

διαδικασία και δραστηριότητα. Όλοι έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν, να 

λένε τη γνώµη τους και να προσπαθούν να βρουν την καλύτερη λύση σε 

περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβληµα. Με αυτόν τον τρόπο όλοι θα 

βοηθάνε όλους και θα προχωράει οµαλά η οµάδα. 

 Με την εµψύχωση, λοιπόν, ο εκπαιδευτής καταφέρνει να υπάρξει 

οµαδική συµµετοχή από όλους, όχι µόνο στην παράδοση του µαθήµατος, 
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αλλά και στην εξέταση αφού όλοι θα νιώθουν άνετα και ελεύθεροι είτε να 

κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση είτε να µιλήσουν και να απαντήσουν σε κάποια 

ερώτηση του εκπαιδευτή. Παράλληλα, όµως, όπως έχει ήδη αναφερθεί βασικό 

της εµψύχωσης είναι ότι καλλιεργείται το οµαδικό πνεύµα το οποίο βοηθάει 

την οµάδα να «δέσει», τα µέλη της να γνωριστούν καλύτερα και να 

δηµιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οµαλή διεξαγωγή του 

µαθήµατος και της κατανόησης των νέων δεδοµένων. 
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Μέρος τρίτο: Έρευνες 

 

3.1 Ποιος διεξάγει τις έρευνες στην Ελλάδα. 

 

Στην Ελλάδα οι περισσότερες έρευνες για το e-Learning γίνονται από 

το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (www.cti.gr). 

Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., λόγω του ρόλου του, έχει βασική του προτεραιότητα την 

Έρευνα & Ανάπτυξη. Είναι ανοιχτό σε όλες τις ερευνητικές περιοχές της 

Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών, ωστόσο, επικεντρώνει τη 

δραστηριότητά του σε ορισµένες περιοχές στρατηγικής σηµασίας. Η 

ερευνητική δραστηριότητα αποσκοπεί στην ισόρροπη διεξαγωγή βασικής και 

εφαρµοσµένης έρευνας. Οι ερευνητικές προσπάθειες του οργανισµού 

εµπνέονται από το πλαίσιο και τους στόχους της ερευνητικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές ανάγκες της χώρας.  

Οι κυριότερες θεµατικές περιοχές στις οποίες εστιάζει η ερευνητική 

προσπάθεια του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. είναι: Ανάλυση και Σχεδιασµός Αλγορίθµων, 

Προχωρηµένες και Παράλληλες Αρχιτεκτονικές, ∆ίκτυα και Κατανεµηµένος 

Υπολογισµός, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Επεξεργασία Σήµατος και 

Ψηφιακής Εικόνας, Τεχνολογία Λογισµικού, Υπολογισµοί Υψηλής Απόδοσης, 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Βάσεων ∆εδοµένων.  

Αυτή η θεµελιώδης έρευνα συνδυάζεται µε τις εξελίξεις στην εφαρµοσµένη 

έρευνα σε περιοχές όπως τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών, 

Πολυµέσα, Περιβάλλοντα Χρήστη, Υπηρεσίες Τηλεµατικής, Νέες Τεχνολογίες 

στην Εκπαίδευση, Ιατρική Πληροφορική, Σχεδιασµός Έµπειρων Συστηµάτων 

και Βελτιστοποίηση Βιοµηχανικής Παραγωγής.  

Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση της εφαρµοσµένης 

έρευνας που διεξάγει µε τις ανάγκες της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας. 

Τα προϊόντα έρευνας & ανάπτυξης, οι ιδέες και τα πρωτότυπα που 

παράγονται απευθύνονται στη βιοµηχανία υπηρεσιών (και τη σχετιζόµενη 

βιοµηχανία, όπως η Παιδεία, ο Τουρισµός, η Υγεία, η Περιφερειακή 

Καινοτοµία και Ανάπτυξη) καθώς επίσης και στην παραδοσιακή βιοµηχανία. 

Εποµένως, το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. δεν περιορίζεται αυστηρά στη γνώση αλλά σε 

συγκεκριµένους τοµείς είναι και παραγωγός τεχνολογίας. Ο συνδυασµός της 

δραστηριότητας αυτής µε τις συµβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει του δίνει 



 39 

την δυνατότητα αφενός να προτείνει τεχνολογίες αιχµής, όταν αυτό είναι 

σκόπιµο, αλλά και να µπορεί να κρίνει σε βάθος τις διαθέσιµες προς 

εφαρµογή τεχνολογίες στην προσπάθεια µετάβασης της χώρας στη νέα 

ψηφιακή εποχή.  

Όλες οι δραστηριότητες του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. αναπτύσσονται µέσα από τη λειτουργία 

των Λειτουργικών Παραγωγικών Μονάδων (Ερευνητικές Μονάδες και Τοµείς 

της ΚτΠ) και υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες των Λειτουργικών 

Υποστηρικτικών Μονάδων.  

Η εµπλοκή του Ε.Α. ΙΤΥ στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), εστιάζεται 

στους εξής άξονες δράσης:  

• Από το 1995 παρέχει επιτυχώς υπηρεσίες τεχνικού και επιστηµονικού 

συµβούλου σε Υπουργεία και φορείς του δηµόσιου τοµέα της χώρας.  

• Έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα στο χώρο της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, µε την υλοποίηση µεγάλων έργων διαχείρισης ενεργειών 

επιµόρφωσης.  

• Έχει διαδραµατίσει σηµαντικό περιφερειακό ρόλο, µε την εµπλοκή του σε 

έργα περιφερειακής καινοτοµίας και ανάπτυξης.  

Ο τοµέας του e – learning δηµιουργήθηκε το 2003 από συνένωση ενεργών 

τµηµάτων του ΕΑ ΙΤΥ, από έναν τοµέα ΚτΠ και µία ερευνητική µονάδα, µε 

στόχο τη διεξαγωγή εφαρµοσµένης έρευνας και τη διατήρηση υψηλού 

επιπέδου τεχνογνωσίας σε θέµατα e – learning. Για την επίτευξη των στόχων 

αυτών ο Τοµέας εστιάζει τόσο σε ερευνητικά έργα όσο και στο σχεδιασµό και 

υλοποίηση προχωρηµένων πιλοτικών δράσεων ολοκληρωµένης εφαρµογής 

τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε πραγµατικές συνθήκες, 

µε υψηλού επιπέδου αυτονοµία.  

Ο Τοµέας eLearning του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. έχει εκτενή εµπειρία στο σχεδιασµό και 

την υλοποίηση καινοτόµου λογισµικού για διεπιστηµονικά πεδία, 

περιλαµβάνοντας εφαρµογές Web για κοινότητες και συνεργατική εργασία, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκπαιδευτικό λογισµικό. Ο Τοµέας eLearning 

απαρτίζεται από περίπου δεκαπέντε µέλη: ερευνητές µε σταθερή συνεργασία 

µε το ΕΑ ΙΤΥ, ειδικευµένους µηχανικούς λογισµικού και τεχνικό προσωπικό. Ο 

TeL έχει µεγάλη εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων έρευνας 

και ανάπτυξης καθώς και ολοκληρωµένων έργων εφαρµοσµένης έρευνας. 

Στην περιοχή των εφαρµοσµένων έργων έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο 
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των συσχετιζόµενων οριζόντιων έργων eΟµογένεια και Ισοκράτης, ο Τοµέας 

eLearning δραστηριοποιείται ενεργά στον σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας 

ολοκληρωµένης εφαρµογής των ΤΠΕ. Αφορά σε παιδαγωγική αξιοποίηση, 

σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευµένου 

λογισµικού για την παροχή πληροφορίας, την υποστήριξη και την προηγµένη 

επικοινωνία, µέσα συνεργασίας για τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και τους 

µαθητές της Ελληνικής διασποράς καθώς και στη µεταφορά τεχνογνωσίας σε 

συνεργαζόµενα πανεπιστήµια. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε και τα 

αποτελέσµατα είχαν σηµαντικό αντίκτυπο τόσο σε πολιτικό όσο και σε 

οργανωτικό επίπεδο και επιπλέον εκτιµάται ευρύτατα από την εκπαιδευτική 

κοινότητα. Το λογισµικό που υποστηρίζει τις κοινότητες αυτές έχει σχεδιαστεί 

και αναπτυχθεί από την οµάδα, ενώ µέρη του έχουν ήδη 

επαναχρησιµοποιηθεί ευρέως σε µια σειρά έργων έρευνας και ανάπτυξης.  

 

3.2. Παρόµοιες έρευνες. 

 

Στο βιβλίο «e – learning Practices» (2010) του καθηγητή Ugur Demiray, του 

Πανεπιστηµίου Anadolu της Τουρκίας υπάρχουν οι πρακτικές e – learning 

που εφαρµόζονται σε πάρα πολλές χώρες ανάµεσά τους και στην Ελλάδα. Η 

έρευνα που έγινε και τα αποτελέσµατά της υπάρχουν µέσα στο βιβλίο έγινε µε 

τη συνεργασία του κ. ∆. Σιδηρόπουλου, καθηγητή στο 20 Τεχνικό Λύκειο 

Κατερίνης, της κας ∆. Μακρίδου Μπούσιου, καθηγήτριας του Τµήµατος 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και της κας 

Μ. Μαυροµµάτη, υποψήφιας ∆ιδάκτορος του Τµήµατος Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα, λοιπόν, µ’ αυτή 

την έρευνα οι εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές προσπάθειες έγιναν δεκτές µε 

ενθουσιασµό από τους Έλληνες µαθητές, αν και η µέθοδος αυτή πρέπει να 

διερευνηθεί περαιτέρω και να εφαρµοστεί στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα (Καρακύριος & Κεκέρης, 2009). Σύµφωνα µε τους Παπαδάκη, 

Παπαρίζο & Ρώσσιο (2006), ο µεγάλος αριθµός των σπουδαστών, σε 

συνδυασµό µε το τεράστιο µαθησιακό υλικό και το µικρό αριθµό των 

διδακτικών ωρών, έχει σαν αποτέλεσµα αναποτελεσµατικά εκπαιδευτικά 

αποτελέσµατα, τα οποία µπορούν να επιδεινωθούν µε τη χρήση µεθόδων και 

των µοντέλων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Παρόλο που σ’ αυτή τη µελέτη οι µαθητές διστάζουν να 

χρησιµοποιήσουν τις µεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φαίνεται ότι 

ένα µεγάλο ποσοστό, περίπου στο 61%, βρήκε τη χρήση της ασύγχρονης 

πλατφόρµας εκπαίδευσης πολλά υποσχόµενη, παρά το γεγονός ότι ήταν 

προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, και 

κάποιος θα περίµενε µεγαλύτερη συµµετοχή. Παρ 'όλα αυτά, το πολύ µικρό 

ποσοστό (6%) που συµµετείχε στις πρωτοβουλίες για σύγχρονη εκπαίδευση 

(οι τρεις εικονικές τάξεις που προσφέρθηκαν) δείχνει τον σκεπτικισµό των 

φοιτητών, και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, προς την κατεύθυνση νέων 

µορφών επικοινωνίας και εκπαίδευσης. 

Παρά το αυξανόµενο ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς και µαθητές 

σχετικά µε την ενσωµάτωση τεχνικών εξ αποστάσεως και µεικτής 

εκπαίδευσης, ένα κοινό πρόβληµα είναι η χαµηλή ποιότητα των 

περισσότερων τέτοιων προσπαθειών. Η πιο κοινή εφαρµογή των 

προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελείται από ανεβασµένες 

παρουσιάσεις των περιεχοµένων των µαθηµάτων, ενώ δεν προβλέπεται 

καµία δοµή για αλληλεπίδραση και συµµετοχή των σπουδαστών 

(Καλογιαννάκης 2006). Φαίνεται όµως ότι οι εναλλακτικές εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις, όπως αυτές που επιτεύχθηκαν µε την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών στον τοµέα της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

έχουν αρχίσει να προσελκύουν µεγάλα τµήµατα του ελληνικού πληθυσµού. 

 Μια από τις πιο πρόσφατες έρευνες έγινε από τον Gia Anh Le Ho του 

National University of Singapore, Singapore. Θέλησε να δει κατά πόσο ένα 

blog  και κάποια διαδικτυακά εργαλεία µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές 

να µάθουν βιετναµέζικα. Στην έρευα συµµετείχαν τέσσερις οµάδες των είκοσι 

δύο φοιτητών. Οι περισσότεροι µαθητές ειδικεύτηκαν στις Τέχνες ή την 

Επιστήµη και ήταν στο δεύτερο ή τρίτο έτος τους (από 19 έως 23 ετών). Πριν 

από αυτό, είχαν διδαχθεί 120 ώρες τη γλώσσα του Βιετνάµ, ως προαιρετικό 

µάθηµα. Το blog ήταν µια συµπληρωµατική δραστηριότητα στην τάξη, ως 

µέρος της αξιολόγησης του µαθήµατος, η οποία περιλαµβάνει την συµµετοχή 

στην τάξη, εργασίες, εξετάσεις, προφορική παρουσίαση και εξετάσεις 

λεξιλογίου. Υπήρχε και ένα βιβλίο που έδειχνε την πορεία της έρευνας και 

απευθυνόταν σε µαθητές µεσαίου επιπέδου. Στόχοι του blog ήταν: να 

δηµιουργήσει µια πλατφόρµα για τους µαθητές όπου θα επικοινωνούν στα 
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Βιετναµέζικα, δηλαδή θα τους βοηθήσει να εξασκηθούν στην ανάγνωση και 

στη γραφή και θα δηµιουργήσει ευκαιρίες για τους µαθητές να µάθουν 

περισσότερα για το Βιετνάµ. Με άλλα λόγια, το έργο αυτό σχεδιάστηκε κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τους µαθητές να ανταποκριθούν στους 

µαθησιακούς στόχους τους: να αναπτύξουν την ανάγνωση και τη γραφή στο 

µέγιστο βαθµό, αλλά και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τον πολιτισµό της 

χώρας της οποίας τη γλώσσα µαθαίνουν. 

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσµατα της έρευνας. Σε γενικές γραµµές, 

στους µαθητές άρεσε το έργο και συνολικά υπήρξε θετική ανταπόκριση. Οι 

περισσότεροι χρησιµοποίησαν λέξεις όπως «διασκεδαστικό», «ενδιαφέρον», 

«ευχάριστο». Ωστόσο, υπήρξαν κι αυτοί που βρήκαν το σχέδιο «αγχωτικό» ή 

«δύσκολο». Οι περισσότεροι µαθητές βρήκαν το blog πολύ δύσκολο στην 

αρχή κυρίως για τεχνικά προβλήµατα ή στα θέµατα γραφής. Συγκεκριµένα, 

από τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι µαθητές φάνηκε ότι το blog 

τους βοήθησε να βελτιώσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, το λεξιλόγιο, 

καθώς και τις γενικές τους γνώσεις για το Βιετνάµ. Επιπλέον, βελτιώθηκαν και 

οι ικανότητες τους για δακτυλογράφηση. Από την άλλη µεριά, παρά το 

γεγονός ότι οι µαθητές βρήκαν το έργο ενδιαφέρον και ωφέλιµο, 

αντιµετώπισαν πολλές δυσκολίες. Πρώτα απ 'όλα, τα τεχνικά προβλήµατα. Οι 

µαθητές ήταν δύσκολο να µάθουν να χρησιµοποιούν το πρόγραµµα διότι 

υπήρχαν πάρα πολλές νέες λέξεις, και δεν ήξεραν τι να κάνουν µε τα 

αναδυόµενα παράθυρα. Επιπλέον, η ιστοσελίδα φόρτωνε πολύ αργά και 

χρειάστηκε αρκετή ώρα για να ανέβει. Οι µαθητές το βρήκαν πολύ 

απογοητευτικό, ειδικά όταν έπρεπε να ξανακάνουν µια εργασία πολλές φορές, 

λόγω της ιστοσελίδας. Επιπλέον, οι φοιτητές που δεν είχαν συνηθίσει να 

πληκτρολογούν στα βιετναµέζικα δυσκολεύτηκαν στην αρχή. Τελευταίο, αλλά 

εξίσου σηµαντικό, είναι ότι κάποια θέµατα εκθέσεων ήταν δύσκολα ή δεν ήταν 

αρκετά ενδιαφέροντα. 
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Μέρος τέταρτο: Έρευνα 

 

4. Γιατί είναι σηµαντική η παρούσα έρευνα. 

 

 Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν έρευνες που να αναφέρονται στη χρήση 

του e – learning για την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας και κυρίως της 

αγγλικής. Είναι σηµαντικό αφού τα παιδιά από πολύ µικρά αρχίζουν  να 

µαθαίνουν αυτή τη γλώσσα και προσπαθούν να πάρουν σε όσο πιο µικρή 

ηλικία γίνεται κάποιο πτυχίο. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η 

εργασία αυτή αναφέρεται στο επίπεδο advanced αφού είναι το ζητούµενο 

επίπεδο της πλειοψηφίας των ενήλικων µαθητών, οι οποίοι έχουν πάρει ήδη 

κάποιο πτυχίο χαµηλότερου επιπέδου και θέλουν κάποιο πιο προχωρηµένο. 

Την ίδια στιγµή, όµως οι ενήλικοι µαθητές δεν µπορούν εύκολα να διαθέσουν 

χρόνο είτε λόγω επαγγελµατικών είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Γι’ 

αυτό το λόγο ένα σύστηµα e – learning αγγλικής γλώσσας προχωρηµένου – 

advanced – επιπέδου θα τους βοηθούσε ιδιαίτερα. 

 

4.1 Σκοπός αυτής της έρευνας. 

 

Σκοπός, λοιπόν, αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθεί το αν η δηµιουργία 

µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας εκµάθησης ξένης γλώσσας – στη 

συγκεκριµένη περίπτωση αγγλικής – µπορεί να είναι αποτελεσµατική στο να 

βελτιώσουν οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι το επίπεδο αγγλικών τους. 

 

4.2 Στόχοι αυτής της έρευνας. 

 

Στόχοι της συγκεκριµένης έρευνας είναι, πρώτον, να διερευνηθεί το πόσο 

εύκολο είναι να δηµιουργηθεί µια ηλεκτρονική πλατφόρµα εκµάθησης µιας 

ξένης γλώσσας και ειδικά προχωρηµένου (advanced) επιπέδου. ∆εύτερον, το 

κατά πόσο µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευοµένων από µια 

τέτοια ενέργεια, δηλαδή αν το επίπεδο της πλατφόρµας ανταποκρίνεται στο 

ζητούµενο επίπεδο και καλύπτει τις δικές τους ανάγκες. Τρίτον, αν δεν 

καλύπτει τις ανάγκες τους να εξηγηθεί ο λόγος που συµβαίνει και ακόµα πιο 

σηµαντικό τι πρέπει να αλλάξει ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη τους. 
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Μέρος πέµπτο: Στοιχεία της έρευνας. 

 

5.1 ∆ηµιουργία πλατφόρµας moodle 

 

 Για να µπορέσει να λειτουργήσει η συγκεκριµένη πλατφόρµα έπρεπε 

να γίνουν κάποιες διεργασίες. Πρώτο µέληµα ήταν να αγοραστεί για ένα (1) 

χρόνο το όνοµα της ηλεκτρονικής σελίδας, και συγκεκριµένα το όνοµα 

www.english-for-success.com, από την www.tophost.gr. Αµέσως µετά 

αγοράστηκε από την www.all-web.gr το πακέτο φιλοξενίας το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα ενοικίασης του χώρου για (δύο) 2 χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, το 

πακέτο φιλοξενίας περιλαµβάνει unlimited χώρο, bandwidth και email 

accounts. Ο server είναι linux και η βάση δεδοµένων mysql. Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να απαραίτητο να εξηγηθούν οι βασικές έννοιες αυτών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Το bandwidth είναι ο ρυθµός µε τον οποίο 

µεταδίδονται τα δεδοµένα, δηλαδή unlimited bandwidth σηµαίνει ότι δεν 

υπάρχει περιορισµός από τον server για τα πόσα δεδοµένα θα µεταφερθούν 

από το site προς τον χρήστη, µε άλλα λόγια απεριόριστη χρήση του server. 

Linux, είναι το λειτουργικό (όπως είναι το windows π.χ.) που έχει ο server και 

φιλοξενεί την ιστοσελίδα, όπως και η πλειοψηφία των server. Mysql, είναι η 

βάση δεδοµένων που βρίσκεται πίσω από το σύστηµα moodle και είναι 

απαραίτητη για να δουλέψει (προαπαιτούµενο). Φανταστείτε, για παράδειγµα, 

ότι είναι µια access βάση δεδοµένων, η οποία αποθηκεύει τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιείτε σε πίνακες και όταν τα ζητήσετε σας τα δίνει. 

Αφού δηµιουργήθηκε η σελίδα κατέβηκε η έκδοση του moodle 1.9.7, 

συνδέθηκε µέσω ftp µε το πρόγραµµα filezilla (είναι open source) στον server 

και ανέβηκε το moodle στον server. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε ο οδηγός 

εγκατάστασης (wizard) του moodle και δηµιουργήθηκε το site. Να 

διευκρινιστεί ότι το File Transfer Protocol  (FTP) είναι ένα ευρέως 

χρησιµοποιούµενο πρωτόκολλο, όπου ο υπολογιστής που τρέχει την 

εφαρµογή FTP client (στην περίπτωση µας τον filezilla) µόλις συνδεθεί µε τον 

server µπορεί να εκτελέσει ένα πλήθος διεργασιών όπως ανέβασµα αρχείων 

στον server, κατέβασµα αρχείων από τον server, µετονοµασία ή διαγραφή 

αρχείων από τον server. Ό,τι προβλήµατα δηµιουργήθηκαν κατά την 

εγκατάσταση του moodle λύθηκαν µε την αντίστοιχη βοήθεια της σελίδας 



 45 

www.moodle.org από την οποία κατέβηκε η παραπάνω έκδοση του moodle 

και στην οποία υπάρχουν πολλά forums για τη βοήθεια όσων χρησιµοποιούν 

τη συγκεκριµένη εφαρµογή. 

 

5.2 ∆ιάρθρωση των µαθηµάτων. 

 

 

 Ο κάθε χρήστης που ήθελε να συµµετέχει στην πλατφόρµα έπρεπε να 

γραφτεί στη σελίδα δηµιουργώντας έναν λογαριασµό. Έδινε ένα username και 

ένα δικό του password. Έτσι του δινόταν η δυνατότητα να µπει µέσα στην 

πλατφόρµα και να ξεκινήσει τα µαθήµατα. 
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Συνολικά αναρτήθηκαν 10 µαθήµατα, διάρκειας περίπου 2 ωρών το καθένα 

εφόσον βέβαια ο µαθητής διάβαζε όπως έπρεπε τη θεωρία της γραµµατικής 

και έδινε τον χρόνο που απαιτούνταν στις λέξεις και στα κείµενα (reading). 
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Το κάθε µάθηµα κάλυπτε συγκεκριµένη θεωρία γραµµατικής και στη συνέχεια 

υπήρχε το αντίστοιχο test το οποίο αποτελούνταν από 10 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Προτιµήθηκε η δυνατότητα της 

πολλαπλής επιλογής γιατί οι περισσότεροι θεωρούν πιο εύκολο αυτό το είδος 

εξέτασης και γιατί τα περισσότερα test εξετάσεων πτυχίων έχουν αυτή τη 

µορφή. Στο κοµµάτι της γραµµατικής (grammar) δινόταν η δυνατότητα 

επανάληψης του test αλλά η βαθµολογία που µετρούσε ήταν αυτή που είχε 

συλλέξει ο µαθητής από την πρώτη φορά που έκανε την εξέταση, αφού η 

θεωρία ήταν µπροστά του και µπορούσε να την διαβάσει πολύ καλά πριν 

ξεκινήσει το τεστ. 
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Στη συνέχεια ακολουθούσε το κοµµάτι του λεξιλογίου (vocabulary). Εδώ 

υπήρχαν δύο ειδών ασκήσεις. Οι πρώτες ήταν πολλαπλής επιλογής (multiple 

choice), ενώ η δεύτερη αντιστοίχησης εννοιών (matching). Το κάθε µάθηµα 

είχε και λέξεις ενός διαφορετικού θέµατος κάθε φορά, για παράδειγµα στο 
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πρώτο µάθηµα οι λέξεις είχαν να κάνουν µε το περιβάλλον (environment). 

Όλες τις ασκήσεις λεξιλογίου ο κάθε µαθητής µπορούσε να τις κάνει όσες 

φορές επιθυµούσε, µέχρι να πάρει και άριστα αφού σε κάθε λάθος 

παρουσιαζόταν η ερµηνεία της λέξης. Έτσι ο µαθητής έβλεπε τι σήµαινε η 

κάθε λέξη και τη µάθαινε, αφού οι λέξεις αυτές θα συµπεριλαµβάνονταν στο 

τελευταίο και επαναληπτικό µάθηµα. 
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Στη συνέχεια υπήρχε το κοµµάτι του κειµένου µε τα κενά και τις κλειστές 

επιλογές, πιο γνωστό στις εξετάσεις ως cloze. Μόνο για το πρώτο µάθηµα δεν 

υπήρχε «ποινή» αν ο µαθητής έκανε κάποιο λάθος, από το επόµενο µάθηµα, 

όµως, και αφού ο µαθητής είχε καταλάβει τον τρόπο επίλυσης της άσκησης η 

βαθµολογία ήταν πιο αυστηρή. 
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Ακολουθούσε το κείµενο (reading) µε τις ερωτήσεις κατανόησης οι οποίες, 

επίσης, ήταν πολλαπλής επιλογής. 
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Ακόµη, υπήρχε το ακουστικό (listening). Για το πρώτο και το τελευταίο µάθηµα 

το µέρος αυτό αποτελούνταν από τραγούδια, τα οποία ο µαθητής άκουγε 

µέσω της σελίδας www.youtube.com και έπρεπε να συµπληρώσει σωστά 

τους στίχους του τραγουδιού που άκουγε. Μ’ αυτό τον τρόπο προσπαθούσε 

να συνηθίσει σε πιο δύσκολη προφορά και την ίδια στιγµή είναι ένας τρόπος 

να γνωρίσει ένα είδος µουσικής της γλώσσας που µαθαίνει, ίσως αρκετά 

διαφορετικό από αυτά που έχει συνηθίσει έως τώρα. 
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Για τα υπόλοιπα µαθήµατα το ακουστικό ήταν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

την οποία καλούνταν να απαντήσει ο µαθητής αφού άκουγε ένα µικρό 

απόσπασµα που αντιστοιχούσε σε κάθε ερώτηση. Και σε αυτό το κοµµάτι η 

βαθµολογία ήταν αρκετά αυστηρή αφού ο µαθητής είχε τη δυνατότητα να 

ακούσει όσες φορές θέλει το ηχητικό απόσπασµα και έτσι να βάλει µε 

σιγουριά τη σωστή απάντηση. 
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Τέλος, υπήρχε το κοµµάτι της δηµιουργίας γραπτού λόγου (writing). Είναι ένα 

κοµµάτι της εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας το οποίο δυσκολεύει συνήθως 

τους µαθητές καθώς δεν νιώθουν σιγουριά όχι µόνο για αυτά που γράφουν 

αλλά και για τον τρόπο µε τον οποίο τα γράφουν. Επιπλέον, είναι ένα κοµµάτι 

το οποίο το αποφεύγουν οι µαθητές και γράφουν κάποια έκθεση µόνο όταν 

είναι υποχρεωµένοι. Για να βοηθηθούν σε αυτό το κοµµάτι τα τέσσερα (4) 

πρώτα µαθήµατα παρουσίαζαν στους µαθητές συνδετικές λέξεις που 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν όταν γράφουν µια έκθεση αγγλικών. 
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Τα επόµενα τέσσερα (4) παρουσίαζαν σχεδιαγράµµατα τα οποία µπορούσαν 

να χρησιµοποιήσουν οι µαθητές για να γράψουν µια έκθεση ανάλογα µε το 

είδος που θα τους ζητηθεί. 

 

 

 

Στο προτελευταίο µάθηµα δινόταν δύο (2) θέµατα έκθεσης µε τα αντίστοιχα 

αναλυτικά σχεδιαγράµµατα, 
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ενώ στο τελευταίο µάθηµα που ήταν και το επαναληπτικό έπρεπε να 

διαλέξουν ένα από τα δύο (2) θέµατα και να γράψουν µια έκθεση. 

 

 

 

Επίσης, το τελευταίο µάθηµα ήταν επαναληπτικό τόσο στο κοµµάτι της 

γραµµατικής όσο και στο κοµµάτι του λεξιλογίου. 
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5.3. Το ερωτηµατολόγιο 

 

Για τη συγκεκριµένη έρευνα επιλέχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε 

ρωτήσεις ανοιχτού τύπου (βλ. παράρτηµα), ώστε να γίνει ποιοτική έρευνα. Ο 

βασικός λόγος που έγινε αυτή η επιλογή είναι το γεγονός ότι, όπως, έχει ήδη 

αναφερθεί, δεν υπάρχουν πολλές ελληνικές έρευνες πάνω σε αυτό το θέµα 

και πιο συγκεκριµένα για αυτή τη γλώσσα και αυτό το επίπεδο. Κρίθηκε, 

λοιπόν, απαραίτητο να ληφθεί γραπτά και αναλυτικά η γνώµη του κάθε 

συµµετέχοντα. Έτσι να αναλύσει τους λόγους για τους οποίους δε θα 

µπορούσε, ίσως, να λειτουργήσει ένα τέτοιο project σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

Επίσης, ακόµα πιο σηµαντικές είναι οι παρατηρήσεις που έκαναν οι 

συµµετέχοντες για τα στοιχεία που τους άρεσαν στην πλατφόρµα και άρα 

µπορούν να διατηρηθούν και να βελτιωθούν και, φυσικά, για αυτά που δεν 

τους άρεσαν και θα έπρεπε είτα να αφαιρεθούν είτε να αλλάξουν. Και, φυσικά, 

σηµαντικές είναι και οι προτάσεις τους µε τις προσθήκες που πρέπει να 

γίνουν ώστε µια τέτοια είδους πλατφόρµα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

αγγλικών αυτού του επιπέδου. 

Στο πρώτο µάθηµα της πλατφόρµας συµµετείχαν συνολικά 20 άτοµα. 
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Αναφέρεται το πρώτο µάθηµα γιατί στην πορεία κάποια άτοµα εγκατέλειψαν ή 

δεν έχουν ολοκληρώσει ακόµα όλα τα µαθήµατα. Τα ερωτηµατολόγια που 

απαντήθηκαν είναι 16. Από αυτά τα 16 τα 11 άτοµα ολοκλήρωσαν όλο τον 
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κύκλο των µαθηµάτων, ενώ τα 5 άφησαν τα µαθήµατα στη µέση. Τα 

υπόλοιπα 4 άτοµα κάνουν ακόµα τα µαθήµατα ή δεν έχουν απαντήσει στο 

ερωτηµατολόγιο. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο είναι χωρισµένο σε τρία 

µέρη. Το πρώτο µέρος αφορούσε το περιεχόµενο των µαθηµάτων, το δεύτερο 

το κατά πόσο καλύφθηκαν οι ανάγκες των συµµετεχόντων και το τρίτο και 

τελευταίο την αξιολόγηση του προγράµµατος. 

 

5.3.1. Γενικά για το ερωτηµατολόγιο. 

 

 Τα συµπεράσµατα αυτά προέρχονται από σχεδόν όλα τα 

ερωτηµατολόγια ανεξάρτητα από το αν ο συµµετέχων ολοκλήρωσε τα 

µαθήµατα ή όχι. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από όλους τους 

συµµετέχοντες είτε ολοκλήρωσαν τον κύκλο µαθηµάτων είτε ενηµέρωσαν ότι 

για λόγους που γράφουν και στο ερωτηµατολόγιο δε θα µπορέσουν να 

συνεχίσουν. Το ενθαρρυντικό για την έρευνα είναι ότι, εκτός από κάποιες 

εξαιρέσεις, οι περισσότερες απαντήσεις όχι µόνο δεν ήταν µονολεκτικές, αλλά 

ανταποκρίθηκαν στις ερωτήσεις δίνοντας εύστοχες απαντήσεις για το τι θα 

µπορούσε να αλλάξει στα µαθήµατα και έτσι να βελτιωθεί η πλατφόρµα. Οι 

περισσότεροι συµµετέχοντες έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τη σελίδα, άσχετα 

µε το γεγονός ότι κάποιοι δεν πρόλαβαν να την ολοκληρώσουν. Το γεγονός 

ότι το επίπεδο των αγγλικών είναι αρκετά προχωρηµένο (advanced) 

αποθάρρυνε κάποιους συµµετέχοντες που διαπίστωσαν ότι δεν ήταν εύκολο 

να ανταποκριθούν και χαροποίησε κάποιους άλλους που διαπίστωσαν ότι το 

επίπεδο των αγγλικών τους είναι σε καλύτερο επίπεδο από ότι πίστευαν. 

Τέλος, τα άτοµα οι συµµετέχοντες που δήλωσαν ότι το επίπεδο αγγλικών τους 

δεν ήταν ακριβώς σε αυτό που απαιτούνταν έκαναν και τις πιο πολλές 

παρατηρήσεις για το τι θα µπορούσε να αλλάξει. 

 

5.3.2. Ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου. 

 

Το ερωτηµατολόγιο ήταν χωρισµένο σε 3 µέρη. Αξιολογούνταν το 

περιεχόµενο των µαθηµάτων, η κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευοµένων 

και, τέλος, το πρόγραµµα συνολικά. Θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα σε κάθε µέρος. 
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5.3.2.1 Το περιεχόµενο των µαθηµάτων 

 

Η πρώτη ερώτηση αυτού του µέρους ήταν: «Σας ικανοποίησαν οι 

µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν; Αν όχι, τι θα θέλατε να  γίνει διαφορετικά;». 

οι περισσότεροι συµµετέχοντες – εκπαιδευόµενοι απάντησαν ότι 

ικανοποιήθηκαν από τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν. Συγκεκριµένα 

έγραψαν: 

«∆εν έχω κάτι να συµπληρώσω ως προς τις µεθόδους που 

χρησιµοποιήθηκαν. Πιστεύω ότι δε θα µπορούσε να υλοποιηθεί το 

πρόγραµµα διαφορετικά.» 

ενώ κάποιος άλλος συµπλήρωσε: 

«Oι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν απόλυτα ικανοποιητικές.». 

Σε παρόµοιο κλίµα ήταν και οι απαντήσεις των υπόλοιπων ερωτηµατολογίων. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αυτή η απάντηση δόθηκε όχι µόνο από τα 

άτοµα που ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα, αλλά και από αυτά που το άφησαν 

στη µέση. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η επιλογή των πολλαπλών επιλογών στα quiz 

όντως βοήθησε τους συµµετέχοντες δίνοντας τους την σιγουριά που 

χρειάζονται όταν «εξετάζονται» σε κάτι που έχουν µάθει. 

 Η δεύτερη ερώτηση ήταν: «Το περιεχόµενο των µαθηµάτων 

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες σας; Αν όχι, γιατί;». Στην ερώτηση αυτή υπήρχαν 

ποικίλες απαντήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες έδειχναν ότι οι 

εκπαιδευόµενοι ήταν ικανοποιηµένοι. Έτσι µπορούσε να διαβάσει κανείς: 

«Ναι, ανταποκρίθηκε απόλυτα στις ανάγκες µου.»  

ή, και 

«Ανταποκρίθηκε σε µεγάλο βαθµό.». 

Χαρακτηριστικό της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων είναι το 

γεγονός ότι από την ερώτηση αυτή αρχίζουν να γίνονται κάποιες 

παρατηρήσεις για το περιεχόµενο των µαθηµάτων και το κατά πόσο και πώς 

µπορεί αυτό να βελτιωθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλο και 

περισσοτέρων συµµετεχόντων. Η πρώτη, λοιπόν, παρατήρηση αφορά το 

κοµµάτι του λεξιλογίου και διαβάζουµε: 
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«Με ικανοποίησαν αρκετά, αν και σε κάποια σηµεία βρήκα εσκεµµένα 

υψηλών απαιτήσεων ερωτήσεις, λεξιλογίου. Νοµίζω ότι µε περισσότερες 

επιλογές – ασκήσεις θα λυνόταν το πρόβληµα». 

Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς προέρχεται από έναν 

συµµετέχοντα που δεν ολοκλήρωσε τον κύκλο των µαθηµάτων, καθώς από 

ότι έγραψε το επίπεδο αγγλικών του δεν ήταν το αναµενόµενο (ερώτηση που 

θα σχολιαστεί παρακάτω). Ίσως, αν το λεξιλόγιο πληρούσε την προϋπόθεση 

του συγκεκριµένου εκπαιδευόµενου να συνέχιζε την προσπάθεια. 

 Η τελευταία ερώτηση αυτού του µέρους του ερωτηµατολογίου ήταν: 

«Το περιεχόµενο των µαθηµάτων ανταποκρίθηκε στο επίπεδο αγγλικών για 

το οποίο προετοιµάζεστε; Αν όχι, γιατί;». Στην ερώτηση αυτή έχουν αρκετό 

ενδιαφέρον οι απαντήσεις. Από συµµετέχοντες που ολοκλήρωσαν τα 

µαθήµατα βλέπουµε διάφορα σχόλια, όπως: 

«Ανταποκρίθηκε και µε το παραπάνω!» 

ή, επίσης, 

«Ναι, ανταποκρίθηκε απόλυτα και µάλιστα µε βοήθησε αρκετά.». 

Υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι έκαναν κάποιες παρατηρήσεις για ποιο λόγο το 

περιεχόµενο δεν ανταποκρίθηκε λέγοντας: 

«Σε µεγάλο ποσοστό ναι, το µόνο που θα ήθελα είναι, περισσότερες ασκήσεις 

τυχαίας δυσκολίας». 

Τέλος, υπήρχαν και εκείνα τα άτοµα τα οποία παραδέχτηκαν ότι το 

περιεχόµενο των µαθηµάτων σε σχέση µε τη δική τους γνώση αγγλικών δεν 

ήταν το ίδιο. Όπως,  

«Ήταν υψηλότερο από το δικό µου». 

Το ενθαρρυντικό είναι ότι οι απαντήσεις αυτές δόθηκαν από άτοµα που 

ολοκλήρωσαν τον κύκλο µαθηµάτων που σηµαίνει ότι ακόµα κι αν 

δυσκολεύτηκαν δεν τα παράτησαν, αλλά αντίθετα, είδαν την πλατφόρµα ως 

ένα µέσο βελτίωσης του επιπέδου αγγλικών τους. 

 

5.3.2.2 Κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευοµένων 

 

 Αυτό το κοµµάτι το ερωτηµατολογίου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού 

αποτελεί και βασικό στόχο αυτής της έρευνας και είναι ιδιαίτερα σηµαντική η 

διαπίστωση του κατά πόσο ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε. Η πρώτη ερώτηση, 
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λοιπόν, είναι: «Θεωρείτε ότι καλύφθηκαν αδυναµίες και κενά που είχατε; Αν 

όχι, γιατί;». Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι σε αυτή την ερώτηση απάντησαν 

ότι οι ανάγκες τους καλύφθηκαν. ∆ιαβάζουµε, λοιπόν, 

«Ναι καλύφθηκαν αδυναµίες που είχα.» 

«Πιστεύω πως καλύφθηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό κάποια κενά και 

αδυναµίες που παρουσίαζα.». 

Ενδεικτικό της ανταπόκρισης και της ενεργής συµµετοχής των 

εκπαιδευοµένων είναι ότι, πρώτον, επεξηγούσαν το πώς καλύφθηκαν οι 

ανάγκες τους. Για παράδειγµα, 

«Καλύφθηκαν γιατί η θεωρία πριν από κάθε ενότητα κάλυπτε όλα τις 

περιπτώσεις.» 

«Καλύφθηκαν τα κενά που είχα σε επίπεδο γραµµατικής και λεξιλογίου σε ένα 

µεγάλο βαθµό. Επίσης, τα ακουστικά µέρη, στα οποία υστερώ συνήθως, µε 

βοήθησαν στο να κάνω πρακτική εξάσκηση.» 

«Ναι µε βοήθησε να βελτιωθώ, και ιδιαίτερα στο λεξιλόγιό µου.» 

Ενώ, σηµαντικό είναι ότι από αυτή την ερώτηση άρχισαν να δηλώνουν 

κάποιες αδυναµίες του προγράµµατος και το τι θα ήθελαν οι ίδιοι να δουν 

διαφορετικό. Έτσι, 

«Σε µεγάλο ποσοστό ναι, όµως θα ήθελα περισσότερες ασκήσεις – επιλογές 

σε κάθε τεστ.». 

 Η δεύτερη ερώτηση του συγκεκριµένου τµήµατος του ερωτηµατολογίου 

ήταν «Ήταν χρήσιµα όσα µάθατε; Τι θα συµπληρώνατε;». Οι απαντήσεις σε 

αυτή την ερώτηση ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές αφού θα έδειχνε αν το 

περιεχόµενο των θεωριών και των ασκήσεων της πλατφόρµας είχε το 

αποτέλεσµα που αναµενόταν και ακόµα πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι 

είναι µια πρώτη προσπάθεια να δοθεί feedback για τη βελτίωση της 

πλατφόρµας. Γράφουν: 

«Ναι, περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις» 

«Ήταν πολύ χρήσιµα, θα συµπλήρωνα µαθήµατα προφοράς.» 

«Ναι ήταν χρήσιµα. Το µόνο που θα συµπλήρωνα θα ήταν ασκήσεις για τα 

προφορικά.» 

Ήδη βλέπουµε ότι οι συµµετέχοντες αρχίζουν να δίνουν αυτές τις 

πληροφορίες που χρειαζόµαστε ώστε να βελτιωθεί η πλατφόρµα και να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους. Επίσης, το γεγονός ότι αναφέρεται το 
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θέµα των προφορικών όχι µόνο από έναν εκπαιδευόµενοι σηµαίνει ότι όντως 

αποτελεί έλλειψη της πλατφόρµας. 

 Η τρίτη ερώτηση ήταν: «Αισθάνεστε ότι το επίπεδο των 

Αγγλικών σας είναι σε επίπεδο Advanced; Αν όχι, γιατί;». Η ερώτηση αυτή 

είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού θα εξηγούσε σε κάποιο βαθµό το γιατί κάποιοι 

συµµετέχοντες να δυσκολεύτηκαν αρκετά ή ακόµα και παράτησαν στη µέση 

το όλο πρόγραµµα. Είναι ενθαρρυντικό ότι η πλειοψηφία απάντησε θετικά 

αλλά ακόµα πιο ευχάριστο είναι ότι οι εκπαιδευόµενοι από µόνοι τους ήταν σε 

θέση να εντοπίσουν σε ποια σηµεία ήταν οι αδυναµίες τους, ώστε να 

ανταποκριθούν στο συγκεκριµένο επίπεδο αγγλικών. Παρατηρούµε, λοιπόν, 

«∆εν είναι. Απλά θεώρησα το project πολύ ενδιαφέρον και το προσπάθησα» 

«Όχι, το επίπεδο των αγγλικών µου είναι κατώτερο, γι’ αυτό και χρειαζόταν 

περισσότερη ώρα διαβάσµατος.» 

«Είναι αλλά άποψη λεξιλογίου θα χρειάζεται συνεχώς προσπάθεια.» 

«Όχι, δυσκολεύτηκα αρκετά σε πολλές ενότητες.». 

∆ιαπιστώνοντας οι εκπαιδευόµενοι που ακριβώς υστερούν µπορούν να 

επικεντρωθούν στο συγκεκριµένο κοµµάτι, να εξασκηθούν περισσότερο και να 

καλύψουν αυτά τα κενά, ώστε να ανταποκρίνεται το επίπεδό τους πλήρως σε 

αυτές τις απαιτήσεις. 

 Τελευταία ερώτηση σε αυτό το κοµµάτι ήταν: «Συµµετείχατε στο 

πρόγραµµα ως το τελευταίο µάθηµα; Αν όχι γιατί; (εξαιτίας των µαθηµάτων, 

προσωπικοί λόγοι κλπ)». Το σηµαντικό που πρέπει να αναφέρουµε σε αυτό 

το σηµείο είναι το γεγονός ότι ο µεγαλύτερος αριθµός συµµετεχόντων 

ολοκλήρωσε τον κύκλο µαθηµάτων. Οι 5 που δεν ολοκλήρωσαν το 

πρόγραµµα έδωσαν σχεδόν τις ίδιες απαντήσεις: 

«Όχι λόγω έλλειψης χρόνου εξαιτίας του µεγάλου φόρτου εργασίας.» 

«Εξαιτίας προσωπικών λόγων.» 

«όχι λόγω εργασίας, αλλά θα το τελειώσω οπωσδήποτε.». 

Σχεδόν, σε όλους το βασικό πρόβληµα ήταν ότι δεν µπόρεσαν τελικά να 

συνδυάσουν τη δουλειά µε την ταυτόχρονη εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας. Αν 

και, αυτό αξίζει να σηµειωθεί, τα συγκεκριµένα άτοµα είχαν πολύ καλά 

ποσοστά στα µαθήµατα που πρόλαβαν να συµµετάσχουν. 

 

5.3.2.3 Αξιολόγηση του προγράµµατος. 
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 Αυτό το µέρος του ερωτηµατολογίου είχε και τις περισσότερες 

ερωτήσεις, αφού ήταν και αυτό που απαντούσε σε έναν ακόµα από τους 

στόχους αυτής της έρευνας. Η πρώτη ερώτηση ήταν: «Ήταν η διάρκεια του 

προγράµµατος επαρκής; Αν όχι, γιατί;». Σχεδόν όλοι, µε εξαίρεση τα 5 άτοµα 

που δεν συµπλήρωσαν το πρόγραµµα, σε αυτή την ερώτηση απάντησαν ότι η 

διάρκεια ήταν επαρκής: 

«Η διάρκειά του σε σχέση µε το επίπεδο γνώσεων των αγγλικών στο οποίο 

ανταποκρίνονταν ήταν καλή.» 

«Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν επαρκής.». 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινίσουµε κάτι: η αρχική ιδέα ήταν τα 

µαθήµατα να γίνονται δύο φορές την εβδοµάδα. Όπως γίνεται στα 

περισσότερα φροντιστήρια. Βέβαια, εφόσον η πλατφόρµα έδινε τη δυνατότητα 

το κάθε µάθηµα να γίνεται όποτε µπορούσε και επιθυµούσε ο κάθε 

εκπαιδευόµενος η διάρκεια του προγράµµατος ποικίλει. 

 Επόµενη ερώτηση ήταν: «Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες/ανάγκες 

σας; Αν όχι, γιατί;». Και σε αυτή την ερώτηση οι περισσότεροι απάντησαν 

θετικά. Σηµαντικές ήταν οι απαντήσεις που επεξηγούσαν για ποιο λόγο 

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους: 

«Ανταποκρίθηκε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έκανα µια καλή επανάληψη 

των γνώσεών µου στα αγγλικά και έµαθα καινούργια πράγµατα.» 

«Ναι, και πιο συγκεκριµένα στο writing υπάρχει µια σαφή δοµή και ένα 

µοντέλο που βοηθά στο να κατανοήσεις καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο θα 

χρησιµοποιήσεις τη δοµή ενός writing.» 

Αρχίζουν δηλαδή να φαίνονται τα θετικά του προγράµµατος και τα στοιχεία 

εκείνα που ευχαρίστησαν τους συµµετέχοντες. 

 Η επόµενη ερώτηση αναφερόταν στο κατά πόσο το πρόγραµµα ήταν 

κουραστικό. Είναι σηµαντικό να ξέρουµε αν το πρόγραµµα κουράζει τους 

συµµετέχοντες γιατί πάρα πολλές φορές αυτός είναι ένας λόγος εγκατάλειψης 

του προγράµµατος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η πλειοψηφία δεν το βρήκε 

κουραστικό, µάλλον το αντίθετο: 

«Κάθε άλλο παρά κουραστικό. Ήταν παρά πολύ ευχάριστο.» 

«Όχι, λίγες ερωτήσεις και ουσιαστικές για κάθε  ενότητα.» 

«Όχι. Είχε µια ποικιλία από σύντοµες ασκήσεις.» 
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Βέβαια, υπήρχαν και κάποιοι συµµετέχοντες που ίσως το βρήκαν σε κάποια 

σηµεία κουραστικό. Για παράδειγµα, 

«Σε κάποια σηµεία ήταν, λόγω του ότι απαιτούσε από αυτόν που 

συµπλήρωνε τις ενότητες να είναι συγκεντρωµένος.» 

αλλά και αυτό αποτελεί ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα 

γίνονται οι βελτιώσεις της πλατφόρµας. 

 Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν για το αν είναι 

ικανοποιηµένοι από την οργάνωση του και αν θα άλλαζαν κάτι. Στην ερώτηση 

αυτή όλοι οι συµµετέχοντες απάντησαν ότι έµειναν ικανοποιηµένοι από την 

οργάνωση του προγράµµατος και δε θα άλλαζαν κάτι. 

«Επρόκειτο για ένα άρτιο και εντυπωσιακά οργανωµένο εκπαιδευτικό υλικό 

και πρόγραµµα.» 

«Ναι γιατί για κάθε γραµµατικό φαινόµενο υπήρχε εύκαιρη και χωρισµένη η 

θεωρία του.» 

Συµπέρασµα αυτής της ερώτησης είναι ότι η οργάνωση του κάθε µαθήµατος 

µπορεί να παραµείνει ίδια συµπληρώνοντας αυτά που θα υποδείξουν σε 

παρακάτω ερώτηση οι εκπαιδευόµενοι. 

 Συναφή µε το παραπάνω ήταν και η επόµενη ερώτηση αφού 

ρωτήθηκαν για τις ενότητες των µαθηµάτων: «Οι ενότητες των µαθηµάτων 

σας ικανοποίησαν; Θα συµπληρώνατε κάτι;». Εδώ οι εκπαιδευόµενοι, εκτός 

από τα θετικά σχόλια 

«οι ενότητες ήταν πλήρεις, δεν έλειπε κάτι, απεναντίας κάλυπταν τα 

γραµµατικά και λεξιλογικά φαινόµενα που έπρεπε να διδαχτούν επαρκώς και 

µε τρόπο κατανοητό.» 

«∆εν νοµίζω ότι θα συµπλήρωνα κάτι που να είναι ουσιώδες. Θεωρώ ότι ως 

σύνολο ήταν ολοκληρωµένο.» 

αρχίζουν να λένε και τη γνώµη τους για τα στοιχεία που θα έπρεπε να είχε η 

κάθε ενότητα και έλειπαν: 

«Ήταν ικανοποιητικές αλλά θα ήθελα να υπάρχουν και προφορικές 

δραστηριότητες σε κάθε ενότητα η έστω µια ξεχωριστή ενότητα για τα 

προφορικά.» 

Τα στοιχεία που αρχίζουν να συλλέγονται από εδώ και πέρα είναι βασικά για 

τη βελτίωση και εξέλιξη του προγράµµατος. 
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 Συνεχίζοντας να βασιζόµαστε στους ίδιους τους συµµετέχοντες για τη 

βελτίωση του προγράµµατος του ρωτήσαµε: «Έχετε κάποιες πρόσθετες 

παρατηρήσεις να κάνετε σχετικά µε µια ενδεχόµενη βελτίωση και 

αναµόρφωση του προγράµµατος;». Οι παρατηρήσεις είναι σηµαντικές και 

συγκεκριµένες. Όσο αναφορά το καθαρό µέρος του µαθήµατος: 

«θα µπορούσε να έχει κάποια tips (συµβουλές) για το reading». 

Στη συνέχεια µίλησαν για την απόδοση στα µαθήµατα: 

«Ενδεχοµένως θα ήταν πολύ χρήσιµη η ύπαρξη στατιστικών που να 

καταδεικνύουν την βελτίωση του εξεταζόµενου στην πορεία των τεστ.» 

Βέβαια, το στοιχείο αυτό υπήρχε, ίσως εδώ η σωστή παρατήρηση θα ήταν ότι 

έπρεπε να εξηγεί η σελίδα σε ποιο σηµείο και πως θα µπορούσε ο κάθε 

εκπαιδευόµενος να δει τα στατιστικά του και την πορεία του στα τεστ. 

Μια παρατήρηση κοινή σε πολλούς συµµετέχοντες ήταν για το περιβάλλον 

εργασίας: 

«∆εν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά θα ήταν ενδιαφέρουσα η ύπαρξη 

γραφικών ή εικόνων σε κάθε ενότητα, ώστε να είναι πιο ξεκούραστη η 

συµπλήρωση και πιο όµορφο σαν περιβάλλον.» 

«Πρέπει να γίνει µια αλλαγή στο εικαστικό µέρος του προγράµµατος.» 

«Ίσως λίγο χρώµα και σχέδια να έδιναν µία πιο ζωντανή εικόνα της σελίδας.» 

Ένα στοιχείο που ήδη έχει αλλάξει στο site, ώστε να βοηθήσει τους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόµα τον κύκλο µαθηµάτων. 

 Προτελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου ήταν αυτή για το τι τους 

άρεσε: «Αναφέρετε τι σας άρεσε στο πρόγραµµα:». Εδώ οι απαντήσεις 

µπορούν να χωριστούν σε δύο µέρη. Σε αυτές που µιλούσαν για τα θετικά του 

κάθε µαθήµατος και των ενοτήτων του. 

«Μου άρεσαν τα ακουστικά µέρη των ενοτήτων (listening) και ιδιαίτερα εκείνα 

που αφορούσαν προβολή video από το utube. Και επίσης, το γεγονός ότι 

προηγούνταν η θεωρία πριν τις ασκήσεις ήταν πολύ έξυπνο και 

κατατοπιστικό. Βρήκα τα κείµενα από το reading ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, 

επίκαιρα και ανταποκρίνονταν στα προσωπικά ενδιαφέροντά µου. Η 

ανάγνωσή τους ήταν ευχάριστη!» 

«Τα µοντέλα για το writing και η δυνατότητα να επαναλάβεις το  λεξιλόγιο 

όσες φόρες θέλεις.» 
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«Τα τεστ ήταν διασκεδαστικά και ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα αυτά µε τα 

τραγούδια.» 

Οι υπόλοιπες απαντήσεις µιλούσαν για τα θετικά του προγράµµατος στο 

σύνολό του. 

«Περιεκτικό, ολοκληρωµένο, κοντά στην ύλη και τον τρόπο εξέτασης των 

ξενόγλωσσων πτυχίων.» 

«Είναι δωρεάν, πρωτοποριακό και έχει αποτέλεσµα.» 

«Μεγάλο κοµµάτι ύλης, εύχρηστο εργαλείο.» 

«Μου άρεσε η σαφήνεια των ερωτήσεων και γενικά η λειτουργικότητα όλου 

του προγράµµατος.» 

«Μου άρεσε ότι είναι εύκολο στη χρήση του γενικότερα και αρκετά 

διασκεδαστικό.» 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι σαν τρόπος εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον, προκαλεί την περιέργεια των εκπαιδευοµένων. Το πιο 

σηµαντικό είναι ότι δεν το βλέπουν σαν ένα απλό µάθηµα και απολαµβάνουν 

τη συµµετοχή τους σε αυτό. 

 Η τελευταία ερώτηση, «Αναφέρετε τι ∆ΕΝ σας άρεσε στο 

πρόγραµµα:», αποτελεί και τη βάση αλλαγής και βελτίωσης του 

προγράµµατος. Στην ερώτηση αυτοί οι εκπαιδευόµενοι λένε ξεκάθαρα την 

άποψή τους για το δεν τους άρεσε και θα µπορούσε να είναι διαφορετικό. 

Βέβαια, πρέπει να πούµε ότι ήδη κάποιες ελλείψεις και αδυναµίες άρχισαν να 

φαίνονται και από προηγούµενες ερωτήσεις. Απλά στην ερώτηση αυτή οι 

συµµετέχοντες λένε πιο ξεκάθαρα την άποψή τους. Και σε αυτό το σηµείο οι 

απαντήσεις χωρίζονται σε αυτές που αφορούν µεµονωµένα τµήµατα των 

µαθηµάτων και αυτές που αναφέρονται στο σύνολο του προγράµµατος. Στην 

πρώτη κατηγορία έχουµε: 

«θα ήθελα οι ερωτήσεις του reading να βρίσκονται στην ίδια σελίδα.» 

«Το listening πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ένα ενιαίο αρχείο, και κατά 

προτίµηση µε εξωτερικούς ήχους που θα το έκαναν πιο δύσκολο.». 

Ενώ, στη δεύτερη κατηγορία έχουµε: 

«Άχρωµο, µονότονο και χωρίς οδηγίες περιήγησης στην πλατφόρµα.» 

«Περισσότερο ζωντανό και χρωµατιστό περιβάλλον.» 

«Έλλειψη χρωµάτων και γραφικών.» 
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«Η έκταση των ενοτήτων µου φάνηκε λίγο µεγάλη µε αποτέλεσµα να 

κουράζεσαι µετά από κάποια ώρα.» 

Όλες αυτές οι παρατηρήσεις είναι σηµαντικές και πρέπει να µας 

καθοδηγήσουν στη βελτίωση του προγράµµατος. 
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Μέρος έκτο: 

 

6. Η άποψη του διαχειριστή – εκπαιδευτή. 

 

Αφού είδαµε το ερωτηµατολόγιο και την άποψη των συµµετεχόντων 

στη συγκεκριµένη έρευνα θα δούµε ποια θετικά και αρνητικά είχε η 

συγκεκριµένη εφαρµογή για τον εκπαιδευτή – διαχειριστή της συγκεκριµένης 

σελίδας. 

Ξεκινώντας τα θετικά πρέπει να αναφερθεί η δυνατότητα που δίνεται 

για µεγάλη ποικιλία ασκήσεων και ακόµα πιο µεγάλη ποικιλία χρήσης µέσων. 

Το συγκεκριµένο επίπεδο αγγλικών (advanced) είναι αρκετά δύσκολο αφού 

θεωρείται η βάση για να προχωρήσει κάποιος στο επόµενο και τελευταίο 

επίπεδο (proficiency). Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές µαθαίνουν τις πιο 

δύσκολες και περίπλοκες περιπτώσεις της γραµµατικής τις οποίες πρέπει να 

αναγνωρίζουν σε µια άσκηση. Επιπλέον, είναι ένα επίπεδο στο οποίο 

χρειάζεται το λεξιλόγιο τους να εµπλουτίζεται µε νέες λέξεις αρκετά πιο 

δύσκολες και µεγαλύτερου επιπέδου από αυτό που είχαν συνηθίσει µέχρι 

τώρα. Και τα δύο κοµµάτια αυτά εκµάθησης της ξένης γλώσσας πρέπει να 

παρουσιαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 

µαθητών και ακόµα πιο σηµαντικό να µην τους κουράζει ο τρόπος παράδοσης 

και εκµάθησής τους. Με τα πολλά είδη ασκήσεων που προσφέρει το 

πρόγραµµα moodle δίνεται η δυνατότητα να επιλεγούν αυτές που θα είναι 

όσο το δυνατόν πιο ευχάριστες στους µαθητές και θα τους προετοιµάζουν 

καλύτερα για το επόµενο επίπεδο. Επίσης, στο λεξιλόγιο, που είναι εξίσου 

σηµαντικό οι µαθητές κάνοντας ασκήσεις πολλαπλών επιλογών δεν νιώθουν 

ότι έχουν να µάθουν απλά λίστες µε λέξεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα βαρετό και 

δύσκολο, αλλά τις µαθαίνουν σιγά σιγά και µέσα από τα λάθη τους, άρα τους 

«µένουν» καλύτερα. Όσο αφορά το κοµµάτι των ακουστικών, ιδιαίτερα 

απαιτητικό σε αυτό το επίπεδο, δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να 

κάνουν τα ακουστικά µε τέτοιο τρόπο που µπορούν να ακούν την προφορά 

των καθηµερινών αγγλικών και να µαθαίνουν νέα είδη µουσικής της γλώσσας 

που µαθαίνουν (µε τα τραγούδια) ή να κάνουν τα ακουστικά µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να συνηθίζουν στον τρόπο εξετάσεων και να εξασκούνται πάνω σ’ αυτό 

(ασκήσεις πολλαπλής επιλογής). 
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Ένα ακόµα θετικό για τον εκπαιδευτή – διαχειριστή είναι ότι τα 

µαθήµατα γινόταν µε την ασύγχρονη µορφή. Ένα µεγάλο πρόβληµα των 

µαθηµάτων µε τη µορφή όπως την ξέρουµε είναι ότι πολλές φορές υπάρχει 

πρόβληµα στο βρεθεί µια ώρα που να εξυπηρετεί τόσο τους µαθητές όσο και 

τον εκπαιδευτή. Με την πλατφόρµα αυτό το πρόβληµα ξεπεράστηκε. Ο 

εκπαιδευτής ανέβαζε τη θεωρία και τις ασκήσεις των µαθηµάτων και έδινε ένα 

χρονοδιάγραµµα για το µέχρι πότε αυτά πρέπει να τελειώσουν. Οι µαθητές, 

από τη δική τους πλευρά, έµπαιναν στη σελίδα όποτε είχαν το χρόνο να 

αφιερωθούν στη σελίδα και να διαβάσουν όπως πρέπει. Ο καθένας είχε τη  

δυνατότητα να κάνει τα µαθήµατα µε το δικό του ρυθµό, να κάνει τις 

ερωτήσεις µε άνεση, κάτι που µέσα σε τάξεις είναι δύσκολο γιατί ντρέπονται 

να κάνουν ερωτήσεις, και να πάρουν απάντηση την οποία θα αξιοποιήσουν 

για να κατανοήσουν καλύτερα την εκάστοτε θεωρία και άσκηση. Επιπλέον, αν 

«χανόταν» κάποιο µάθηµα λόγω υποχρεώσεων είτε του µαθητή είτε του 

εκπαιδευτή το µάθηµα αυτό µπορούσε να αναπληρωθεί µέσω της 

πλατφόρµας. 

Πολύ εξυπηρετικό για τον εκπαιδευτή είναι το γεγονός ότι οι 

βαθµολογίες περνιούνται αυτόµατα και ηλεκτρονικά σε πίνακες ανάλογα µε 

την κάθε ενότητα. Ο εκπαιδευτής, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα µπαίνοντας 

στον πίνακα της κάθε ενότητας να δει πόσοι συµµετέχοντες έλαβαν µέρος και 

το πιο σηµαντικό τις βαθµολογίες τους σε κάθε µέρος της ενότητας. Με αυτό 

τον τρόπο είναι εύκολο να ελέγξει ποιοι ακολουθούν κανονικά τον κύκλο των 

µαθηµάτων και ανάλογα µε τα ποσοστά επιτυχίας να διαπιστώσει ποιες είναι 

οι αδυναµίες του κάθε εκπαιδευόµενου κι έτσι να βρει έναν τρόπο να τον 

βοηθήσει µε επιπλέον, ίσως, ασκήσεις. Επίσης, µπορεί να δει ποιοι 

συµµετέχοντες έχουν πολύ καιρό να µπουν στη σελίδα και άρα βρίσκονται, 

ίσως, κοντά στο να παρατήσουν το πρόγραµµα. Μπορεί, λοιπόν, να 

επικοινωνήσει µαζί τους για να συζητήσει για ποιο λόγο δε συµµετέχουν, αν 

έχουν κάποιο πρόβληµα και τι θα ήθελαν να είναι διαφορετικό για να τους 

εξυπηρετεί και να συνεχίσουν. Βέβαια, πάντα υπάρχει η δυνατότητα οι 

συµµετέχοντες να επικοινωνήσουν µε τον εκπαιδευτή και να συζητήσουν 

όποιο πρόβληµα προκύψει. 

Όσο αναφορά, τα αρνητικά πρέπει πρώτα απ’ όλα να αναφερθεί η 

πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών προγραµµάτων που πρέπει να έχει κάποιος 
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ώστε να µπορέσει να κατασκευάσει µια τέτοια σελίδα και να είναι σε θέση να 

την λειτουργήσει και να την διαχειριστεί. Η απλή γνώση λειτουργίας του 

υπολογιστή δεν αρκεί. Για να λειτουργήσει σωστά η σελίδα θα πρέπει να ξέρει 

που πρέπει να απευθυνθεί κάποιος για να αγοράσει το όνοµα και να νοικιάσει 

ένα χώρο για να στηθεί η σελίδα και, ακόµα πιο σηµαντικό είναι να γνωρίζει 

κάποιος τα πολλά και διαφορετικά προγράµµατα που χρειάζονται, ώστε να 

«στηθεί» σωστά το moodle και να µπορέσει να λειτουργήσει. Πρακτικά, αυτό 

σηµαίνει ότι αν δεν έχεις δωρεάν τεχνική βοήθεια από κάποιον γνωστό, όπως 

στη συγκεκριµένη έρευνα, τότε είναι απαραίτητη η συνδροµή κάποιου 

τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί. 

Φυσικά, είναι αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει η αγορά 

ονόµατος της σελίδας και ενοικίασης του χώρου όπου θα στηθεί η σελίδα. 

Ακόµα, ένα πρόβληµα είναι η νοοτροπία που υπάρχει ότι τα µαθήµατα 

µέσω υπολογιστή δεν είναι το ίδιο σηµαντικά όπως αυτά στο φροντιστήριο ή 

στα ιδιαίτερα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των µαθητών 

δεν τηρούσε ένα σταθερό πρόγραµµα για τα µαθήµατα ή στους 

περισσότερους έπρεπε να υπάρχει υπενθύµιση ότι πρέπει να κάνουν και τα 

µαθήµατά τους. Αυτό δε θα συνέβαινε σε µαθήµατα φροντιστηρίου ή στα 

ιδιαίτερα όπου οι µαθητές πληρώνουν χρήµατα και υπάρχουν σταθερές ώρες 

και µέρες για τα µαθήµατα. Αυτό το γεγονός νοµίζω συνέβαλε και στο να 

εγκαταλείπουν κάποιοι τον κύκλο των µαθηµάτων, χωρίς να το 

προσπαθήσουν ως το σηµείο που θα µπορούσαν ή χωρίς να είναι 

διατεθειµένοι να προσπαθήσουν για τα µαθήµατα ως το τέλος. 

Τέλος, ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που προέκυψε είναι το γεγονός 

ότι σχεδόν κανένας εκπαιδευόµενος δεν έγραψε την έκθεση (writing) που του 

ζητήθηκε στο τέλος των µαθηµάτων. Είναι αλήθεια ότι σε κάθε είδους µάθηµα 

είτε σε σχολείο είτε σε φροντιστήριο είτε σε ιδιαίτερο αυτό το µέρος της 

γλώσσας δυσκολεύει τους µαθητές και αποφεύγουν να το γράψουν. Πολλές 

φορές το κάνουν επειδή βαριούνται να γράψουν. Στην ηλεκτρονική αυτή 

πλατφόρµα γνωρίζοντας αυτό το γεγονός δεν ζητήθηκε από τους 

συµµετέχοντες να γράψουν από την αρχή κάτι. Αντίθετα, τους δόθηκαν 

συνδετικές λέξεις, σχεδιαγράµµατα για τα διαφορετικά είδη εκθέσεων και το 

πιο σηµαντικό προετοίµασε τους εκπαιδευόµενους και για τα δύο 

προτεινόµενα θέµατα µε αναλυτικά σχεδιαγράµµατα. Παρόλα αυτά µόνο ένα 
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άτοµο έγραψε έκθεση προσπαθώντας να ανταποκριθεί πλήρως στις 

υποχρεώσεις της σελίδας. Αυτό το γεγονός µας κάνει να διαπιστώσουµε ότι 

τελικά όντως η έκθεση (writing) αποτελεί ένα δύσκολο κοµµάτι της γλώσσας 

που αποθαρρύνει τους συµµετέχοντες και ότι µέσω µιας ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας δεν είναι εύκολο να πειστούν οι συµµετέχοντες να γράψουν 

κάποια έκθεση. 
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Συµπεράσµατα. 

 

 Από το σύνολο των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο φάνηκε ότι η 

πλειοψηφία των συµµετεχόντων ικανοποιήθηκε τόσο από τις µεθόδους που 

χρησιµοποιήθηκαν, όσο και από το περιεχόµενο των µαθηµάτων. Με φράσεις 

όπως: «∆εν έχω κάτι να συµπληρώσω ως προς τις µεθόδους που 

χρησιµοποιήθηκαν. Πιστεύω ότι δε θα µπορούσε να υλοποιηθεί το 

πρόγραµµα διαφορετικά.» και «Ναι, ανταποκρίθηκε απόλυτα στις ανάγκες 

µου.» έδειξαν ότι οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν και η ύλη που 

αναλύονταν στα µαθήµατα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις τους. Ακόµα, πιο 

ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

φάνηκε ότι το επίπεδο των ασκήσεων ανταποκρινόταν στο επίπεδο αγγλικών 

που στόχευε η έρευνα. Όσο αναφορά την κάλυψη των αναγκών των 

συµµετεχόντων η πλειοψηφία απάντησε ότι καλύφθηκαν οι αδυναµίες 

δίνοντας πολλές φορές και επεξηγήσεις: «Καλύφθηκαν τα κενά που είχα σε 

επίπεδο γραµµατικής και λεξιλογίου σε ένα µεγάλο βαθµό. Επίσης, τα 

ακουστικά µέρη, στα οποία υστερώ συνήθως, µε βοήθησαν στο να κάνω 

πρακτική εξάσκηση.». Επίσης, µέσα από την όλη προσπάθεια οι 

εκπαιδευόµενοι ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν αν το επίπεδο των αγγλικών 

τους είναι το επιθυµητό και το πιο σηµαντικό να αναγνωρίσουν σε ποια 

σηµεία υστερούσαν: «∆εν είναι. Απλά θεώρησα το project πολύ ενδιαφέρον 

και το προσπάθησα», «Όχι, το επίπεδο των αγγλικών µου είναι κατώτερο, γι’ 

αυτό και χρειαζόταν περισσότερη ώρα διαβάσµατος.». Γενικά, αυτό που τους 

άρεσε ήταν τα ακουστικά (listening) και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούσαν 

προβολή video από το utube, το λεξιλόγιο που µπορούσε κάποιος να το 

επαναλάβει όσες φορές ήθελε µέχρι να µάθει τις λέξεις, και γενικά τους άρεσε 

το πρόγραµµα σαν τρόπος εκµάθησης της ξένης γλώσσας: «Μεγάλο κοµµάτι 

ύλης, εύχρηστο εργαλείο.» 

Στα αρνητικά που βρήκαν οι συµµετέχοντες και πρέπει να διορθωθούν 

για να ανταποκρίνεται η πλατφόρµα είναι η απουσία περισσότερων 

ασκήσεων, η παρουσία ενός forum στο οποίο να γίνεται εξάσκηση των 

προφορικών αφού όλα τα υπόλοιπα skills καλυπτονταν από τις υπάρχουσες 

ασκήσεις, αλλά το πιο σηµαντικό είναι η γενική εικόνα της σελίδας η οποία 

θεωρήθηκε από τους συµµετέχοντες αρκετά απλή και γι’ αυτό οι περισσότεροι 
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στα αρνητικά ανέφεραν: «Περισσότερο ζωντανό και χρωµατιστό περιβάλλον.» 

και «Έλλειψη χρωµάτων και γραφικών.». Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να 

αναφερθούµε και σε αυτούς που δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο των 

µαθηµάτων. Ο πιο σηµαντικός λόγος για όλους ήταν η έλλειψη χρόνου είτε για 

προσωπικούς λόγους είτε για επαγγελµατικούς: «Όχι λόγω έλλειψης χρόνου 

εξαιτίας του µεγάλου φόρτου εργασίας.» ή «Εξαιτίας προσωπικών λόγων.». 

όντως, αυτό πρέπει να ήταν το πιο σηµαντικό πρόβληµα αφού όλοι οι 

συµµετέχοντες απάντησαν ότι η διάρκεια του προγράµµατος ήταν 

ικανοποιητική. 

 Στο σηµείο αυτό να αναφερθούµε και στα θετικά και τα αρνητικά της 

σελίδας όπως τα είδε ο εκπαιδευτής – διαχειριστής. Στα θετικά είναι η 

δυνατότητα για µεγάλη ποικιλία ασκήσεων, ειδικά στο συγκεκριµένο επίπεδο, 

ασύγχρονη µορφή εξυπηρετεί στην έκταση του µαθήµατος και στη συµµετοχή 

όλων. Τέλος, σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι βαθµολογίες συγκεντρώνονται 

αυτόµατα και ηλεκτρονικά σε κατατοπιστικούς πίνακες που βοηθάνε τον 

εκπαιδευτή να ελέγξει την πρόοδο του κάθε εκπαιδευόµενου. Από την άλλη, 

µεριά στα αρνητικά συµπεριλαµβάνεται η πάρα πολύ καλή γνώση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραµµάτων που πρέπει να έχει κάποιος 

για να στήσει µια τέτοια σελίδα. Επίσης, η νοοτροπία που υπάρχει για τα 

µαθήµατα µέσω υπολογιστή, ειδικά αυτά που γίνονται δωρεάν, ότι δηλαδή δεν 

είναι δεν είναι τόσο σηµαντικά και η πλειοψηφία των µαθητών δεν είναι 

συνεπής. Τέλος, ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που συναντάται και µέσα σε 

τάξη φροντιστηρίου είναι το γεγονός ότι σχεδόν κανένας εκπαιδευόµενος δεν 

έγραψε την έκθεση (writing) που του ζητήθηκε στο τέλος των µαθηµάτων. 

Αυτό αποδεικνύει ότι τελικά αυτό το µέρος της γλώσσας είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο για το µαθητή είτε τα µαθήµατα γίνονται µέσω υπολογιστή είτε µέσα 

σε τάξη. 

Όλα τα συµπεράσµατα του ερωτηµατολογίου αν συνδυαστούν µε τα 

στοιχεία που παρουσίασε ο εκπαιδευτής – διαχειριστής της σελίδας 

www.english-for-success.com µπορούν να βοηθήσουν όποιον θελήσει να 

ασχοληθεί επαγγελµατικά µε τη δηµιουργία και λειτουργία µιας παρόµοιας 

ιστοσελίδας, δηλαδή για την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας ώστε να έχει το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα ιδιαίτερα όταν στοχεύει σε ενήλικες µαθητές 

ενός πιο προχωρηµένου επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 
 
 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποσκοπεί στην τελική αξιολόγηση 

και αποτίµηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος στο οποίο 

συµµετείχατε. Παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή για 

βελτίωση, εντοπισµό αδυναµιών του προγράµµατος που είναι 

πολύτιµα για την υλοποίηση του προγράµµατος και την επίτευξη 

των σκοπών και στόχων του. 
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Α) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
 

         1) Σας ικανοποίησαν οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν; Αν όχι, τι θα 
θέλατε να  γίνει διαφορετικά; 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

           2)Το περιεχόµενο των µαθηµάτων ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 
σας; Αν όχι, γιατί; 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..................................................................... 
 

          3)Το περιεχόµενο των µαθηµάτων ανταποκρίθηκε στο επίπεδο 
αγγλικών για το οποίο προετοιµάζεστε; Αν όχι, γιατί; 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..................................................................... 
 
 

Β) ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 
 
 

1) Θεωρείτε ότι καλύφθηκαν αδυναµίες και κενά που είχατε; Αν όχι, γιατί; 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

     2) Ήταν χρήσιµα όσα µάθατε; Τι θα συµπληρώνατε; 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
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      3) Αισθάνεστε ότι το επίπεδο των Αγγλικών σας είναι σε επίπεδο 
Advanced; Αν όχι, γιατί; 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

      4) Συµµετείχατε στο πρόγραµµα ως το τελευταίο µάθηµα; Αν όχι γιατί; 
(εξαιτίας των µαθηµάτων, προσωπικοί λόγοι κλπ) 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

 
 

Γ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

      1) Ήταν η διάρκεια του προγράµµατος επαρκής; Αν όχι, γιατί; 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
            2) Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες/ανάγκες σας; Αν όχι, γιατί; 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

      3) Ήταν κουραστικό; 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

      4) Είστε ικανοποιηµένοι από την οργάνωση του; Αν όχι, τι θα 
αλλάζατε; 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
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     5) Οι ενότητες των µαθηµάτων σας ικανοποίησαν; Θα συµπληρώνατε 
κάτι; 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

    6) Έχετε κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις να κάνετε σχετικά µε µια 
ενδεχόµενη  
        βελτίωση και αναµόρφωση του προγράµµατος;   

 
……………………………….................................................................…………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

     7) Αναφέρετε τι σας άρεσε στο πρόγραµµα: 
 

…………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................
..........……………………………………………………..........................................
............………………………………………… 
 
         8) Αναφέρετε τι ∆ΕΝ σας άρεσε στο πρόγραµµα: 
 
…………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................
.......……………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   Σας ευχαριστώ θερµά για τον χρόνο σας! 
 


