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e – Learning

Ορισµοί.

Ιστορική αναδροµή e – learning.
� 1870 � «σπουδές δι’ αλληλογραφίας»
� Στις αρχές της δεκαετίας του '80 � εκπαιδευτικές κασέτες

για τους προσωπικούς υπολογιστές της εποχής

� Στις αρχές της δεκαετίας του '90 � CD-ROM και οι
interactive multimediaεφαρµογές (εκπαιδευτικό βίντεο)

� Περίπου εκείνη τη χρονική περίοδο� on – lineτων νέων
εφαρµογών.



e – Learning

Το e – learningστην Ελλάδα.
� Υπηρεσία Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Τάξης (http://eclass.sch.gr).

� Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (www.sch.gr).

� E-Yliko (http://www.e-yliko.gr).

� Ανοιχτό Πανεπιστήµιο

� Ελληνικά κρατικά πανεπιστήµια.

� Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε. 
(www.ideke.edu.gr)).

� ΟΟΣΑ, PISA και Euridiceγια το 2006 και 2007 � φτωχές επιδόσεις

της χώρας µας στην έρευνα, την τεχνολογία, την ευρυζωνικότητα, 
ενώ και στο ∆είκτη ∆ικτυακής Ετοιµότητας, που ανακοίνωσε το
Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ το Μάρτιο του 2009, η χώρα µας

βρίσκεται στη χαµηλή, 55η θέση. 



Μορφές εξΑΕ

Τρεις µορφές λειτουργίας ανάλογα µε τον τρόπο επικοινωνίας των
συµµετεχόντων:

� Σύγχρονη

� Ασύγχρονη και

� Μικτή

Σύµφωνα µε τον Dr. Hester B. Jones� ο συνδυασµός σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βελτιώνει την απόδοση των σπουδαστών
κατά 8 – 9%. 

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



Τα µοντέλα της εξΑΕ

� Παραδοσιακό (γραµµικό) µοντέλο και το µη γραµµικό.

� Σύµφωνα µε την Mason (1998) υφίστανται τρία µοντέλα εκπαίδευσης από
απόσταση: 
1. Το µοντέλο του Υποστηριζόµενου Περιεχοµένου (Content & Support

Model). 
2. Το µοντέλο Πλαισιωµένου Περιεχοµένου (Wrap around Model).
3. Το Ενσωµατωµένο µοντέλο (Integrated Model).

� Ο Rumble (2001) αναφέρεται σε τέσσερα µοντέλα εκπαίδευσης διαδικτυακών
µαθηµάτων: 

� 1. Στο µοντέλο Μεταβίβασης της ∆ιδασκαλίας και της Μάθησης (Transmission
model of teaching and learning).

� 2. Το Εποικοδοµιστικό µοντέλο (Constructivist model). 
� 3. Το Κοινωνικοπολιτισµικό µοντέλο (Socio – cultural model). 
� 4. Το Μεταγνωστικό µοντέλο (Metacognitive model). 



Η σηµασία της εξΑΕ

� Τα 2 µεγαλύτερα προβλήµατα: το υψηλό ποσοστό µαθητών που εγκαταλείπουν
τις σπουδές και τα χαµηλά επίπεδα κατανόησης και αφοµοίωσης της
εκπαιδευτικής ύλης.

� Μερικά βασικά λάθη: 
Λανθασµένη χρήση τεχνολογικών µέσων, ανεβάζουν απλώς τα εγχειρίδιά τους, 
δεν ορίζουν συγκεκριµένα κριτήρια και αναµενόµενα αποτελέσµατα από τους
εκπαιδευόµενους, αποτυχία επικοινωνίας-αλληλεπίδρασης µε τους
µαθητές/φοιτητές. 

� Πλεονεκτήµατα: σπουδές συνδυάζοντας την εργασία µε τις οικογενειακές
υποχρεώσεις, άτοµα µε ειδικές ανάγκες και αυτά από δυσπρόσιτες περιοχές, 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε εκτεταµένη βιβλιογραφία, σέβεται την
αυτονοµία και την ανεξαρτησία του εκπαιδευόµενου, διάθεση ολοκληρωµένου
και άµεσα προσβάσιµου εκπαιδευτικού υλικού, αµεσότερη και συχνότερη
επικοινωνία των εκπαιδευοµένων µε τους εκπαιδευτές, ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη εξοικείωση των εκπαιδευοµένων µε τη χρήση των νέων
τεχνολογιών. 



Μέθοδοι εκµάθησης ξένης γλώσσας

1. Παρουσίασης

2. Καθοδήγησης

3. Ανακάλυψης

4. Εµψύχωση



ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

1. Στο βιβλίο «e – learning Practices»του Ugur Demiray, 
του Πανεπιστηµίου Anadolu της Τουρκίας � µε
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 ∆ιδάκτωρ του
Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

2. Μια από τις πιο πρόσφατες έρευνες (2010) � από τον
Gia Anh Le Ho του National University of Singapore, 
Singapore



Έρευνα

Σκοπός: 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.

Στόχοι:
� πόσο εύκολο είναι να δηµιουργηθεί µια ηλεκτρονική πλατφόρµα εκµάθησης

µιας ξένης γλώσσας και ειδικά προχωρηµένου (advanced) επιπέδου.
� κατά πόσο µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευοµένων από µια

τέτοια ενέργεια.
� 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



� ∆ιεργασίες: αγορά για ένα (1) χρόνο του ονόµατος
της ηλεκτρονικής σελίδας (www.english-for-
success.com) από την www.tophost.gr� αγορά
από την www.all-web.grτο πακέτο φιλοξενίας για
(δύο) 2 χρόνια� κατέβηκε η έκδοση του moodle
1.9.7..

� Συµµετέχοντες: 20 ενήλικες µαθητές αντίστοιχου
επιπέδου αγγλικών. 











































ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ερωτηµατολόγιο ανοιχτού τύπου



Γενικά για το ερωτηµατολόγιο

� Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από όλους τους
συµµετέχοντες.

� Ανταποκρίθηκαν στις ερωτήσεις δίνοντας εύστοχες
απαντήσεις για το τι θα µπορούσε να αλλάξει στα µαθήµατα
και έτσι να βελτιωθεί η πλατφόρµα.

� Μεγάλο ενδιαφέρον για τη σελίδα.
� Το επίπεδο των αγγλικών είναι αρκετά προχωρηµένο

(advanced) � αποθάρρυνε κάποιους συµµετέχοντες.
� Οι συµµετέχοντες που δήλωσαν ότι το επίπεδο αγγλικών

τους δεν ήταν ανάλογο � πιο πολλές παρατηρήσεις.



Το περιεχόµενο των µαθηµάτων

� Σας ικανοποίησαν οι µέθοδοι που

χρησιµοποιήθηκαν; Αν όχι, τι θα θέλατε να γίνει

διαφορετικά;

� Το περιεχόµενο των µαθηµάτων ανταποκρίθηκε

στις ανάγκες σας; Αν όχι, γιατί;

� Το περιεχόµενο των µαθηµάτων ανταποκρίθηκε

στο επίπεδο αγγλικών για το οποίο προετοιµάζεστε; 
Αν όχι, γιατί;



Κάλυψη των αναγκών των
εκπαιδευοµένων

� Θεωρείτε ότι καλύφθηκαν αδυναµίες και κενά που

είχατε; Αν όχι, γιατί;

� Ήταν χρήσιµα όσα µάθατε; Τι θα συµπληρώνατε;

� Αισθάνεστε ότι το επίπεδο των Αγγλικών σας είναι

σε επίπεδο Advanced; Αν όχι, γιατί;

� Συµµετείχατε στο πρόγραµµα ως το τελευταίο

µάθηµα; Αν όχι γιατί; (εξαιτίας των µαθηµάτων, 
προσωπικοί λόγοι κλπ)



Αξιολόγηση του προγράµµατος

� Ήταν η διάρκεια του προγράµµατος επαρκής; Αν όχι, γιατί;
� Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες/ανάγκες σας; Αν όχι, γιατί;
� Κατά πόσο το πρόγραµµα ήταν κουραστικό.
� Είστε ικανοποιηµένοι από την οργάνωση του και θα αλλάζατε

κάτι.
� Οι ενότητες των µαθηµάτων σας ικανοποίησαν; Θα

συµπληρώνατε κάτι;
� Έχετε κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις να κάνετε σχετικά µε µια

ενδεχόµενη βελτίωση και αναµόρφωση του προγράµµατος;
� Αναφέρετε τι σας άρεσε στο πρόγραµµα:
� Αναφέρετε τι ∆ΕΝ σας άρεσε στο πρόγραµµα



Η άποψη του διαχειριστή – εκπαιδευτή

Θετικά

� ∆υνατότητα για µεγάλη ποικιλία ασκήσεων και χρήσης
µέσων.

� Ασύγχρονη µορφή.
� Αυτόµατη ανάρτηση βαθµολογιών σε πίνακες.

Αρνητικά

� Απαίτηση πολύ καλής γνώσης ηλεκτρονικών
προγραµµάτων.

� Νοοτροπία για τα µαθήµατα µέσω υπολογιστή.
� Writing.



ΤΕΛΟΣ

� ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ…


