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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οι κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές και οι νέες ανά-

γκες διαρκούς επιµόρφωσης, ενσωµάτωσαν την Εκπαίδευση από Απόσταση σε όλο το φάσµα 

της εκπαίδευσης (υποχρεωτική, µετα-δευτεροβάθµια, τυπική, µη τυπική και άτυπη).  

Η διάδοση της Εκπαίδευσης από Απόσταση, αρχικά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, και η 

αποδοχή της από τη ∆ια Βίου Μάθηση γενικότερα, µε την ολοένα αυξανόµενη χρήση του δια-

δικτύου (e-learning), δηµιούργησε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και διδακτικές µεθόδους 

και εργαλεία. Αναπτύχθηκαν λογισµικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα διάδοσης της γνώσης 

(πλατφόρµες) που ανατρέπουν το υπάρχον σκηνικό εκπαίδευσης. Οι πρόσφατα εκπαιδευόµε-

νοι έχουν συνηθίσει να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για οτιδήποτε, άρα τους είναι πιο φιλικό 

να εκπαιδεύονται και µέσα από αυτό. Οι αρχικές αντιδράσεις για αποξένωση µεταξύ των µε-

ρών µιας «τάξης» λόγω ασύγχρονων – και ακριβών - µεθόδων τηλεκπαίδευσης, άρχισαν να 

µειώνονται µε την εµφάνιση πιο αλληλεπιδραστικών µεθόδων, όπως η Σύγχρονη Τηλεκπαί-

δευση. 

Ακαδηµαϊκοί διερευνούν πλέον τις ιδιαιτερότητες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από 

απόσταση (αλληλεπίδραση, διευκόλυνση) και διατυπώνονται θεωρίες, προσαρµοσµένες σ’ 

αυτές τις νέες µορφές µάθησης και εκπαίδευσης. Στελέχη του επιχειρηµατικού κόσµου ασχο-

λούνται µε πιο πρακτικά θέµατα, όπως η αποδοτικότητα (κόστος) και η αποτελεσµατικότητα 

(αφοµοίωση γνώσεων). Από την άλλη, πολλοί δε ξεχωρίζουν την Εκπαίδευση από Απόσταση 

(στη σηµερινή διαδικτυακή µορφή της) ως κάτι ξεχωριστό, αφού έχει πλήρως ενσωµατωθεί 

στην υπόλοιπη εκπαίδευση, άρα και δε χρειάζεται να προτείνουµε νέες θεωρίες µάθησης γι’ 

αυτό το είδος εκπαίδευσης.  

Η καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, ενός αρκετά δυνα-

µικού µέρους της Εκπαίδευσης από Απόσταση, είναι ο σκοπός του ερευνητικού τµήµατος αυ-

τής της εργασίας. Μέσα από αυτή φαίνεται πως, οι εκπαιδευόµενοι διακρίνουν κάποια στοιχεία 

που την ξεχωρίζουν από την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και τη διδασκαλία σε αίθουσα. Επί-

σης, από τις απαντήσεις τους διαµορφώνεται µια προσαρµογή σε υπάρχουσες θεωρίες που 

αναφέρονται στην Εκπαίδευση από Απόσταση. Κάτι εντελώς φυσικό, εφόσον αυτές οι θεωρίες 

αναπτύχθηκαν προ διαδικτύου και πριν την εξάπλωση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η πρωτοτυπία της έρευνας κινείται σε δύο άξονες: Αρχικά, για πρώτη φορά στην Ελ-

λάδα διερευνάται η µέθοδος της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην επαγγελµατική επιµόρφωση 

και στην πορεία, µέσα από αυτή την έρευνα, προτείνεται ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο για τη 

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, προσαρµοσµένο στη θεωρία της Συναλλακτικής Απόστασης του 

Moore. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση από Απόσταση, e-learning, Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, 

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, κοινωνική δικτύωση, Συναλλακτική Απόσταση 
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ABSTRACT 

 

The evolution of new technologies, the socio-economical changes and the new need 

for continuous training, has embedded Distance Education in every type of education (obliga-

tory, post-secondary, formal, non-formal and informal).  

The spread of Distance Education, initially in Adult Education, and it’s acceptance 

from Life Long Learning in general, with the rapidly increasing use of the internet (e-

learning), created new educational approaches and teaching techniques and tools. New soft-

ware and web teaching environments (platforms) have been developed which fully changed 

the pre-existing educational framework. Nowadays learners are familiar with using the inter-

net for everything, so it is easier for them to use the internet for educational purposes as 

well. The initial reactions regarding the isolation among the members of the “classroom” due 

to the asynchronous – and expensive – methods of e-learning became less, after more inter-

active methods were introdused, such as the Synchronous E-learning method.   

University members research the special characteristics of distance e-learning (inter-

action, convenience) and they propose theories, which are suitable for these new forms of 

learning and education. Business executives deal with more practical matters, like (cost) ef-

fectiveness and efficiency (knowledge absorption). On the other hand, too many people don’t 

categorize Distance Education (in it’s present online form) as something unique, since it is 

fully included in the educational system, thus there is no need to propose new learning theo-

ries for this form of education.    

The aim of the research is to record of the special characteristics of Synchronous E-

learning, a part of Distance Education with great potential. Through this research, trainees 

discover some elements that discriminate Synchronous E-learning from asynchronous e-

learning and classroom teaching. Also, from their answers, it seems that there is a new ap-

proach in existing Distance Education theories. Something completely natural, since these 

theories were thought of before the spread of the internet and social media.  

The originality of this paper has two axes: First, Synchronous E-learning in profes-

sional training is under research for the first time in Greece and second, from the results of 

this research, a new theoretical framework for Synchronous E-learning is proposed, adjusted 

to Moore’s Transactional Distance Theory. 

 
Keywords: Distance Education, e-learning, Synchronous E-learning, Asynchronous 

E-learning, social media, Transactional Distance 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι αλλαγές που προέκυψαν από τη βιοµηχανική επανάσταση ήταν πολλές. Μία από 

αυτές ήταν και η ανάγκη επιµόρφωσης σε νέες δεξιότητες καθώς και η πρόσβαση στην ολοέ-

να αυξανόµενη γνώση. Η τυπική εκπαίδευση δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στο νέο της ρόλο 

και από την άλλη µεριά, οι εργαζόµενοι δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο να µορφωθούν µέσα 

από τα παραδοσιακά κανάλια διαµοιρασµού γνώσης. Η Εκπαίδευση από Απόσταση ήλθε για να 

συµπληρώσει αυτό το κενό. Αρχικά γινόταν µόνο δια αλληλογραφίας, όµως µε τη µετάβαση 

στην εποχή των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής συνδυάστηκε µε τη χρήση ηλεκτρονι-

κών µέσων. Έτσι προέκυψε το e-learning. Σήµερα, πολλοί όροι που πολλές φορές ο ένας κα-

λύπτει τον άλλο, περιγράφουν το χώρο. Επίσης, πολλοί φορείς ασχολούνται µε τις διάφορες 

µορφές του, παρέχοντας επιµόρφωση σε ανήλικους και ενήλικες, εργαζόµενους και ανέργους, 

πληροφορικά εγγράµµατους ή µη, παρέχοντας πιστοποιηµένες ή µη γνώσεις, δωρεάν ή µε 

κάποιο κόστος κ.ο.κ.  

Στην παρούσα εργασία, γίνεται, στο πρώτο της µέρος, µία παρουσίαση των όρων αυ-

τών, της ιστορικής εξέλιξης του χώρου, των στατιστικών στοιχείων που τον αφορούν καθώς 

και των διαφόρων ερευνών που έχουν γίνει για όλο το φάσµα της Εκπαίδευσης από Απόσταση 

και του e-learning γενικότερα. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην υποκατηγορία εκείνη που γίνε-

ται µε τη χρήση του διαδικτύου και απαιτεί την ταυτόχρονη «παρουσία» εκπαιδευτή και εκ-

παιδευοµένων, τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (ΣτΕ). 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρουσιάζεται µία εµπειρική έρευνα που διεξήχθη 

µέσω ερωτηµατολογίου, το οποίο στάλθηκε σε εκπαιδευτικούς  διαφόρων κλάδων, οι οποίοι 

συµµετείχαν σε προγράµµατα επιµόρφωσης ποικίλων θεµάτων, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν 

µε τη µέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη των κυ-

ριότερων χαρακτηριστικών της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, κατά την άποψή τους. Πρώτος 

στόχος ήταν να καταγραφούν οι απόψεις τους για τα προγράµµατα αυτά αλλά και οι προτιµή-

σεις τους για αντίστοιχα που µπορεί να παρακολουθήσουν στο µέλλον. Επίσης, δεύτερος στό-

χος ήταν, η σύνδεση της θεωρίας της συναλλακτικής απόστασης του Moore – της πιο κρα-

τούσας θεωρίας στην Εκπαίδευση από Απόσταση – µε τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Τέλος, 

παρατίθενται τα συµπεράσµατα της έρευνας και κάποιες προτάσεις που απορρέουν από αυτά.      
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1. Η εξέλιξη της Εκπαίδευσης από Απόσταση  

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή της Εκπαίδευσης από Α-

πόσταση (ΕΑ) και η παρουσίαση της µετεξέλιξής της στην online µάθηση, µέσα από ιστορικά 

και στατιστικά στοιχεία. Παρατίθενται δεδοµένα για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς και για τα 

όσα συµβαίνουν στην Ελλάδα. 

 

1.2 Ιστορική Αναδροµή 

 

Τα πρώτα εξ αποστάσεως µαθήµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν οι επιστολές του 

Απόστολου Παύλου µε τις οποίες δίδασκε τις αρχές του Ευαγγελίου στους «µαθητές» του που 

βρισκόταν σε αποµακρυσµένες περιοχές της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (Rego, Moreira, Garcia, 

Morales, & Barbosa, 2005). 

Το ξεκίνηµα της ΕΑ, στη σύγχρονη εποχή και σε οργανωµένη βάση, µπορεί να ανι-

χνευθεί στα µέσα του 19ου αι. στη Μεγάλη Βρετανία και στις Η.Π.Α., όπου ιδιώτες και εκπαι-

δευτικά ιδρύµατα παρείχαν επιµορφωτικά προγράµµατα δι’ αλληλογραφίας (correspondence 

education).   

Στις 20 Μαρτίου 1728, εµφανίστηκε στην εφηµερίδα "Boston Gazette" διαφήµιση για 

µία µέθοδο εκµάθησης στενογραφίας µέσω αλληλογραφίας από τον Caleb Philipps. Το 1833  

µέσω διαφήµισης στη Σουηδική εφηµερίδα "Lunds Weckoblad" ανακοινώνεται η έναρξη µα-

θηµάτων Αγγλικών δι’ αλληλογραφίας (Ρετάλης & Αυγερίου, 2001).Το 1834 ιδρύεται το Sir 

Isaac Pitman Correspondence College, το οποίο παραδίδει µαθήµατα εκµάθησης στενογραφί-

ας µέσω αλληλογραφίας από την πόλη Bath της Αγγλίας (Verduin & Clark, 1991). Το 1856 

ιδρύεται στο Βερολίνο, σχολή εκµάθησης ξένων γλωσσών δι’ αλληλογραφίας από το Γάλλο 

Charles Toussaint και το Γερµανό Gustav Langenscheidt (Watkins, 1991).. Το  1873, η Anna 

Eliot Ticknor, κόρη καθηγητή του  Harvard, ιδρύει στη Βοστόνη τον εκπαιδευτικό οργανισµό 

«The Society to Encourage Studies at Home». Μέσα σε 24 χρόνια προσέλκυσε σχεδόν  

10.000 φοιτητές (Watkins, 1991). 

Όσον αφορά στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, πρώτο ξεκίνησε το 1858 πρόγραµµα εξ απο-

στάσεως τοο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου1, ενώ στις Η.Π.Α. ήταν το Illinois State University 

που ιδρύθηκε το 1874. Το Chautauqua College of Liberal Arts της Νέας Υόρκης απονέµει πτυ-

                                                 
1 http://www.londonexternal.ac.uk/150/history/index.shtml  
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χία δι’ αλληλογραφίας, το χρονικό διάστηµα από το 1883 ως το 1891 (Scott, 1999). «Έρχεται 

η µέρα που η ποσότητα της δουλειάς που γίνεται δι’ αλληλογραφίας (correspondence) θα εί-

ναι µεγαλύτερη από αυτή που γίνεται στις σχολικές τάξεις» προφήτεψε ο  William Rainey 

Harper, πρόεδρος του University of Chicago το 1885 (Fuller & Fuller, 2004).Αλλά, προφανώς, 

οι δύο παγκόσµιοι και αρκετοί περιφερειακοί πόλεµοι ανέκοψαν την επέκταση της εκπαίδευσης 

µε αλληλογραφία. Έτσι, µόλις το 1946 το Πανεπιστήµιο της Νότιας Αφρικής ξεκινά να παρέχει 

τίτλους σπουδών από απόσταση και δηµιουργούνται αργότερα τα Stanford Instructional 

Television Network (1969) στις ΗΠΑ, το Ανοικτό Πανεπιστήµιο της Μ. Βρετανίας (1971),  κα-

θώς και το Deakin University στην Αυστραλία, το Open University of Pakistan και το Every-

man's University στο Ισραήλ (1974) (Ρετάλης & Αυγερίου, 2001). Πλέον διαµορφώνεται ένα 

νέο τοπίο γιατί οι αλλαγές (τεχνολογικές και κοινωνικές) είναι ταχύτατες και οι πάροχοι εκπαί-

δευσης δεν προλαβαίνουν σχεδόν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα.  

Τέλος, σχολική εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας παρέχουν ιδρύµατα στη Σκανδιναβία 

από πολύ νωρίς (1898), στην Αυστραλία (1914), στον Καναδά (1919) και στη Νέα Ζηλανδία 

(1922). 

Η πρώτη µεγάλη αλλαγή στη ΕΑ έρχεται µε την εµφάνιση ηλεκτρικών συσκευών ανα-

µετάδοσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση) και αποθήκευσης (δίσκοι, κασέτες) ήχου και εικόνας (Se-

taro, 2000). Μαθήµατα από ραδιοφώνου άρχισαν στη Μεγάλη Βρετανία (BBC) το 1930 και 

στη Γαλλία το 1939 και σιγά-σιγά αυτή η µέθοδος επεκτάθηκε στους αποµακρυσµένους κατοί-

κους της ενδοχώρας στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Αµερικανική ∆ύση και την Αφρική 

(Keegan, 1988). Είναι η πρώιµη µορφή της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπου µόνο ήχος µπο-

ρεί να αναµεταδοθεί.  

Τη δεκαετία του ’60 αναπτύσσεται η εκπαιδευτική τηλεόραση, όπου τα υπουργεία 

Παιδείας των προηγµένων χωρών παράγουν µικρού µήκους ταινίες (ντοκιµαντέρ) που διατίθε-

νται µέσω τηλεοπτικών εκποµπών σε σχολεία. Συµπληρώνουν έτσι µε ήχο, εικόνες, animation 

(προσοµοιώσεις) και video το εκπαιδευτικό τους υλικό. Γενικότερα δίνουν ιδιαίτερη έµφαση 

στις φυσικές επιστήµες και την τεχνολογία. Φαίνεται πως αυτό γίνεται για να καλύψουν οι δυ-

τικές κοινωνίες την υστέρηση που έχουν παρουσιάσει στην τεχνολογική πρόοδο σε σχέση µε 

τις ανατολικές χώρες, ειδικά µετά τις επιτυχίες της Σοβιετικής Ένωσης  στο διάστηµα. Είναι η 

πρώτη προσπάθεια ένταξης στην τυπική εκπαίδευση ασύγχρονων µεθόδων µε τη χρήση οπτι-

κοακουστικών µέσων. Ένα άλλο κοινωνικό θέµα της εποχής, οι πυρηνικοί εξοπλισµοί και η 

πιθανότητα καταστροφής του κέντρου διοίκησης, οδηγεί την αµερικανική κυβέρνηση στην 

ανάπτυξη ενός συστήµατος πολλαπλών και αυτόνοµων κέντρων τα οποία συνδέονται µε τη-

λεπικοινωνιακό δίκτυο ανταλλαγής δεδοµένων, τον πρόγονο του Internet, το ARPAnet 

(Advanced Research Projects Agency Network). 

Από τη δεκαετία του ’70 και µετά κυκλοφορούν οι κασέτες ήχου και οι αντίστοιχες 

συσκευές (φορητά κασετόφωνα, walkman) και έτσι δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικές εταιρεί-

ες να παρέχουν προγράµµατα επιµόρφωσης (π.χ. εκµάθηση ξένων γλωσσών) µε τη βοήθεια 
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των νέων µέσων. Οι σπουδές δι’ αλληλογραφίας και οι κασέτες ήχου µπορούν να χαρακτηρι-

σθούν ασύγχρονες µε µικρό βαθµό αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευτή - εκπαιδευόµενου.  

Τη δεκαετία του ’80 και µετά, µε την έκρηξη στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών (Η/Υ) εµφανίζεται µια νέα µορφή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η επιµόρφωση βασισµέ-

νη στους υπολογιστές (Computer Based Training – CBT), όπου οι δισκέτες του Η/Υ και τα 

CD/DVD περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό µε διάφορα θέµατα και διατίθενται είτε από κρατικούς 

φορείς σε σχολεία και πανεπιστήµια, είτε από ιδιωτικούς οργανισµούς (Robbins, 2002). Το 

περιεχόµενό τους είναι δοµηµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε ο εκπαιδευόµενος να χειρίζεται µόνος 

του το υλικό  και να έχει ελάχιστη ή και καθόλου αλληλεπίδραση µε τον εκπαιδευτή (αυτο-

µόρφωση). Χωρίζονται κυρίως σε συστήµατα διδασκαλίας καθοδηγούµενης από τον υπολογι-

στή (εξάσκηση, καθοδήγηση – tutorials), συστήµατα µάθησης µέσω καθοδηγούµενης ανακά-

λυψης (µοντελοποίηση, µικρόκοσµοι), συστήµατα διερεύνησης και έκφρασης και συστήµατα 

παρουσίασης και αναζήτησης πληροφορίας (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες) (Κούτρα, Holmberg & 

Midoro, 2001). 

Τo 1982 αλλάζει η ορολογία και το «∆ιεθνές Συµβούλιο για Εκπαίδευση µέσω Αλληλο-

γραφίας (International Council for Correspondence Education) µετονοµάζεται σε «∆ιεθνές 

Συµβούλιο για Εκπαίδευση από Απόσταση» (International Council for Distance Education). Το 

1987 εκδίδεται το πρώτο επιστηµονικό περιοδικό του χώρου, το The American Journal of Dis-

tance Education, από τον Michael G. Moore.  

Στη δεκαετία του ’90 το διαδίκτυο κυριαρχεί σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότη-

τάς µας και η εκπαίδευση δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Όλοι και όλες αναζητού-

µε πηγές πληροφόρησης και µάθησης και έτσι δηµιουργείται ένα πλαίσιο άτυπης µάθησης αλ-

λά και τυπικής και µη τυπικής, που παρέχουν σε οργανωµένο επίπεδο εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

και ιδιωτικές εταιρείες, η επιµόρφωση µέσω διαδικτύου (Web Based Teaching –WBT). Είναι 

κυρίως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση που µπορεί να φτάσει µέχρι την παροχή πανεπιστηµιακών 

πτυχίων χωρίς ποτέ να συνυπάρξουν στον ίδιο φυσικό χώρο καθηγητές και φοιτητές (Hall, 

2002).  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 2000 και µετά η αύξηση των ταχυτήτων σύνδεσης, οι 

φθηνότερες χρεώσεις και η αναβάθµιση του διαδικτύου, στη συνεργατική µορφή που είναι 

γνωστή ως Web 2.0, έδωσε τη δυνατότητα στην άνετη και άµεση µετάδοση και οπτικού υλι-

κού (εικόνες και video) και τη συµµετοχή όλο και περισσότερων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Είναι εµφανής η επίδραση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση από απόσταση, γι’ αυτό ο Nipper 

((1989), όπως αναφέρεται στο Wright, Jeffs & Wood, (1995))  συνόψισε την εξέλιξή της στο 

µοντέλο των τριών γενεών: 

• Η πρώτη γενιά αναφέρεται στην εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας (correspondence 

teaching) µε µικρό βαθµό αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένου. 
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• Η δεύτερη γενιά περιλαµβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

κασέτες ήχου και εικόνας) µε επικοινωνία και µέσω τηλεφώνου ή σε κατά πρόσωπο συνα-

ντήσεις (π.χ. ένα σαββατοκύριακο). 

• Η τρίτη γενιά επιτρέπει την επικοινωνία δύο δρόµων και µεταξύ των εκπαιδευοµένων επι-

τρέποντας την κοινωνικοποίηση, µέσα και έξω από τις τάξεις.  

Σήµερα, πανεπιστηµιακές σχολές σ’ όλο τον κόσµο προσφέρουν ορισµένα από τα µαθή-

µατα του προγράµµατος σπουδών τους δηµιουργώντας εικονικές τάξεις (virtual classrooms), 

αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες (educational portals) παρέχοντας ολοκληρωµένα 

προγράµµατα σπουδών και δηµιουργούν πέραν του φυσικού τους χώρου εικονικές πανεπι-

στηµιουπόλεις (virtual campuses). Συνεργάζονται µεταξύ τους και µε ιδιωτικές εταιρείες ιδρύ-

οντας ένα καινούργιο οργανισµό, τα εικονικά πανεπιστήµια (virtual universities), συνήθως µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και δηµόσιοι ή µη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα οργανισµοί παρέχουν επιµόρφωση και πιστοποίηση από απόσταση, εµφανίζοντας τον 

όρο εταιρική επιµόρφωση ή εταιρικά πανεπιστήµια (corporate universities) (Britain & Liber, 

1999). 

Τέλος, εµφανίζεται η ασύγχρονη άτυπη τηλεκπαίδευση όπου πανεπιστηµιακά ιδρύµα-

τα διαθέτουν ελεύθερα στο διαδίκτυο τις παραδόσεις των καθηγητών τους µέσω αρχείων 

video, ήχου (podcasting) και παρουσιάσεων και ιδιώτες παράγουν και δηµοσιοποιούν πάσης 

φύσεως επιµορφωτικό υλικό. Κυρίως όµως εµφανίζεται η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, όπου εκ-

παιδευτές και εκπαιδευόµενοι µπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλο ζωντανά και να διαµοιρά-

ζονται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, µεταξύ άλλων. Παγιώθηκε, έτσι, η αντίληψη ότι η εκπαί-

δευση δεν είναι απαραίτητο να έχει γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισµούς (Meyer, 2002).  

Ίσως αυτό να µην έγινε µόνο για θέµατα κόστους ή µόδας, αλλά και εξαιτίας στάσεων 

που διαµορφώθηκαν στις ΗΠΑ µετά την 11η Σεπτεµβρίου του 2001, όπως αυτή του Schank 

(2001) για εξαγωγή διαδικτυακής µάθησης και την αποφυγή παρόµοιων γεγονότων στο µέλ-

λον: «Ας µη προσφέρουµε εκπαίδευση καθαρά για το κέρδος, αλλά µε πολύ λίγα χρήµατα. 

Ειδικά για τους κατοίκους φτωχών χωρών, για να αντιµετωπίζουν πιο επιδέξια τα σύνθετα θέ-

µατα που αντιµετωπίζουν, αντί να την αφήνουµε στους µουλάδες. Γιατί, ως έθνος, εξάγουµε 

ταινίες και µπλου τζιν και όχι ποιοτική εκπαίδευση;» 

Πάντως στην Ευρώπη η τηλεκπαίδευση δεν είναι τόσο ανεπτυγµένη όσο στην Αµερι-

κή, και κυρίως στον επιχειρησιακό τοµέα. Ίσως γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει ενιαίο εκπαι-

δευτικό σύστηµα, η παιδεία σε πολλές χώρες είναι δηµόσια και κάθε χώρα έχει τη δική της 

κουλτούρα. Παρ’ όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµεύσει το 10% του προϋπολογισµού 

για την εκπαίδευση σε προγράµµατα τηλεκπαίδευσης2.  

                                                 
2 Τεχνικές Ηλεκτρονικής Μάθησης. Η εµπειρία του έργου Τηλε-εκπαίδευσης των Ε.Μ.Π., Παν. Αθηνών, Οικονο-

µικού Παν. Αθηνών. Ανακτηµένο στις 09/04/2011 από: www.teleteaching.gr/e-learning.doc  
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Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι η µεγαλύτερη αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης σή-

µερα γιατί εµπλέκει πολλές έννοιες (παιδαγωγικές, κοινωνικές, οικονοµικές) και συνδυάζει την 

αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης σε αίθουσα µε την διευκόλυνση που παρέχει η ασύγ-

χρονη τηλεκπαίδευση. Έτσι δηµιουργείται η  αίσθηση ότι είµαστε «πάλι πίσω στην αίθουσα 

εκπαίδευσης» (Shachar & Neumann, 2003). 

Μια άλλη τεχνολογική εξέλιξη, αυτή των φορητών συσκευών επικοινωνίας (κινητά τη-

λέφωνα µε εξελιγµένα χαρακτηριστικά – smartphones, PDA’s) έχει γίνει προσιτή πλέον, οπότε 

έχουν αρχίσει να σχηµατοποιούνται νέοι τρόποι µετάδοσης της µάθησης (mobile learning). 

Από την άλλη µεριά το διαδίκτυο βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο και υπάρχουν 

διάφορες µορφές στις οποίες µπορεί να καταλήξει, όπως αυτή του σηµασιολογικού δικτύου 

(semantic web) ή κατ’ άλλους Web 3.0, οπότε είναι παράτολµη κάθε πρόβλεψη για τους τρό-

πους διάδοσης γνώσης τα αµέσως επόµενα χρόνια. Υπάρχει τελευταία η άποψη ότι τείνει προς 

κατάργηση το µοντέλο σταθερής παροχής γνώσης (residential based model) όπου εκπαιδευό-

µενοι παρακολουθούν µαθήµατα σε προκαθορισµένο χώρο και χρόνο (O’Malley & McCraw, 

1999). Γι’ αυτό και ο John Chambers, CEO της Cisco Systems, ονόµασε τη διαδικτυακή εκπαί-

δευση (online education) «δεύτερο κύµα» του ηλεκτρονικού εµπορίου, θεωρώντας τη την πιο 

επιτυχηµένη εφαρµογή στο internet: “The next big killer application for the Internet is going 

to be education” (Kirschner, & Paas, 2001). 

 

1.3 Στατιστικά Στοιχεία 

 

1.3.1 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

 

Το 65% των πανεπιστηµιακών σχολών στις ΗΠΑ, το 2004, πρόσφεραν τα προπτυχια-

κά µαθήµατά τους και διαδικτυακά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των µεταπτυχιακών ήταν 

44% (Allen & Seaman, 2005).  

Το National Centre for Education Statistics των ΗΠΑ (Zandberg & Lewis, (2008), ό-

πως αναφέρεται στο Means, Toyama, Murphy, Bakia & Jones, (2010)) εκτιµούσε ότι ο  αριθ-

µός των µαθητών δηµοσίων γυµνασίων που συµµετείχαν σε προγράµµατα e-learning από α-

πόσταση, αυξήθηκε κατά 65% από το σχολικό έτος 2002-03 στο σχολικό έτος 2004-05 και οι  

Picciano & Seaman (2007) εκτιµούσαν ότι πάνω από ένα εκατοµµύριο µαθητές στις ΗΠΑ συµ-

µετείχαν σε αντίστοιχα προγράµµατα το σχολικό έτος 2007–08.  

Πάνω από 5,6 εκατοµµύρια φοιτητές (σχεδόν το 30% του συνόλου) παρακολούθησαν 

τουλάχιστον ένα διαδικτυακό µάθηµα κατά το φθινοπωρινό εξάµηνο του 2009, ένας αριθµός 

που αντιπροσωπεύει  µια ετήσια αύξηση της τάξης του 21%, ενώ η συνολική αύξηση των 

φοιτητών ήταν µόλις 2%. Αντίστοιχα, το 66% των πρυτάνεων πίστευαν ότι τα µαθησιακά 
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αποτελέσµατα της διαδικτυακής εκπαίδευσης είναι τα ίδια ή ανώτερα µ’ αυτά της διδασκαλίας 

σε αίθουσα (Allen & Seaman, 2010). 

Όσον αφορά στην επαγγελµατική επιµόρφωση ενδεικτική είναι η αναφορά της πολυ-

εθνικής PriceWaterHouseCoopers, η οποία εκτιµά ότι εξοικονοµεί περίπου 15.000$ µε 20.000$ 

για κάθε εργαζόµενο το χρόνο, καταργώντας την εκπαίδευση στην αίθουσα διδασκαλίας και 

αντικαθιστώντας τη µε αντίστοιχη µέσω διαδικτύου (Τσακίρη, 2007). Ο οργανισµός eLearning 

Guild (Brandon, 2008) αναφέρει ότι στις ΗΠΑ χρησιµοποιούν εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαί-

δευσης το 65,4% των µελών του, στην Κεντρική και Λατινική Αµερική το 64%, στον Καναδά 

το 59,1%, στην Ασία (Ειρηνικός) το 55,7% και στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρι-

κή το 53,8%. Οι επιχειρήσεις που τα χρησιµοποιούν περισσότερο είναι τηλεπικοινωνιακές 

(84,9%), ενώ τη µικρότερη χρήση κάνουν οι δηµόσιοι φορείς (22,2%). Αυτό συµβαίνει γιατί 

µία επιχείρηση την ενδιαφέρει κυρίως το κόστος της επιµόρφωσης των στελεχών, βασικός 

παράγοντας της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  

 

1.3.2 Ευρώπη  

 

Σε γενικές γραµµές, στην Ευρώπη, η χρήση του e-learning είναι πολύ περιορισµένη σε 

σχέση µε τις ΗΠΑ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε από το 2000 και µετά, µια προσπάθεια 

ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), γενικά, στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, παράχθηκε µια µεγάλη ποσότητα υλικού µε τη µορφή ο-

δηγιών και κατευθύνσεων, γι’ αυτό που ονοµάζεται «παραδοσιακό e-learning», δηλαδή συ-

στήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης τα οποία ο εκπαιδευόµενος παρακολουθεί ατοµικά. Γί-

νεται πολύ µικρή αναφορά3 σε συστήµατα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης γι’ αυτό και, τουλάχι-

στον µέχρι το 2004, δεν υπήρχε η αντίστοιχη γνώση, διάδοση και επιτυχία ζωντανής διαδι-

κτυακής µάθησης. Η πρώτη προσπάθεια παράδοσης µαθηµάτων µε σύγχρονη τηλεκπαίδευση 

έγινε από το Department of Information Systems του Corvinus University της Βουδαπέστης 

(CUB) σε φοιτητές του University Selye (US) στο Komarno της Σλοβακίας, το 2000. Αντίστοι-

χα, στον τοµέα της επαγγελµατικής επιµόρφωσης, εµφανίζεται η Ericsson Education, η οποία 

δηµιούργησε ολοκληρωµένο blended πρόγραµµα e-learning.  

Στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα INFO-2000 εντάχθηκαν δράσεις όπως, οι «Socrates», 

«Leonardo da Vinci» και «e-Learning», µε πιο σηµαντικούς στόχους για το τελευταίο την εξοι-

κείωση µε τα ψηφιακά µέσα (digital literacy), τους εικονικούς εκπαιδευτικούς χώρους (virtual 

campuses) και την ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning) των σχολείων (απόφαση 

2318/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). Έτσι άρχισε να διαµορφώνε-

ται µία κουλτούρα e-learning αφού το 65% των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, σε έρευνα που 

                                                 
3 http://learning.ericsson.net/virtual/docs/workpackage2.doc  
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έγινε το 2003, ανέφερε ότι τέτοιες υπηρεσίες αποτελούν σηµαντική προτεραιότητα τους στο 

µέλλον4.  

1.3.3 Ελλάδα  

 

Οι σηµαντικές διαφορές των ευρωπαϊκών χωρών (γλώσσα, κουλτούρα, τεχνολογία 

κλπ.) αντικατοπτρίζονται και στη διαφορετική διείσδυση του e-learning σε κάθε µία από αυ-

τές. Ενδεικτικά παρατίθενται5 τα ποσοστά του ευρωπαϊκού πληθυσµού ηλικίας 16 ως 74 ετών  

 
Γράφηµα 1 

που χρησιµοποίησε το internet για εκπαίδευση και επιµόρφωση και τα αντίστοιχα στην Ελλά-

δα τα τελευταία 4 χρόνια, σύµφωνα µε τη eurostat (γρ. 1), και η εξέλιξη6 του ποσοστού των 

επιχειρήσεων που χρησιµοποίησαν το internet για εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζόµε-

νων σε αυτές (γρ. 2): 

Γράφηµα 2 

 

                                                 
4 http://www.elearningeuropa.info/extras/pdf/virtual_models.pdf 
5
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00034&plugin=0  

6 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_pi_e3&lang=en# 
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Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, ακολουθούνται οι ευρωπαϊκές πολιτικές µε ικανοποιητικό 

ρυθµό. Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (www.sch.gr) για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, έχει συµβάλλει αρκετά στη χρήση και κυρίως ενσωµάτωση λειτουργιών e-

learning στην καθηµερινότητα του εκπαιδευτικού. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) 

(www.eap.gr) είναι ο µοναδικός φορέας που παρέχει αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών οι 

οποίοι ολοκληρώνονται εντελώς εξ αποστάσεως. Πολλές πανεπιστηµιακές σχολές προσφέρουν 

τµήµα των µαθηµάτων τους, κυρίως, σε περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, συµπληρω-

µατικά προς το κύριο πρόγραµµα σπουδών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, 

που οδηγούν σε αντίστοιχη πιστοποίηση, και οργανώνονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών (http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/ ), το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Πει-

ραιά (http://elearning.xrh.unipi.gr/ ) και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

(http://www.elearn.econ.uoi.gr/ ). ∆ηµόσιοι φορείς (π.χ. Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης από Από-

σταση του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων  - http://www.ideke.edu.gr  του Υ-

πουργείου Παιδείας, Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης - 

http://www.ekdd.gr   του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ-

νησης) και ιδιωτικές επιχειρήσεις επιµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό τα στελέχη τους µε µεθό-

δους blended learning. Πέραν των στοιχείων της eurostat, δεν υπάρχουν για την Ελλάδα συ-

γκεντρωτικά στοιχεία για το πόσοι και πώς εκπαιδεύονται µέσω e-learning, κι αυτό γιατί ο χώ-

ρος είναι κατακερµατισµένος και δεν υπάρχει µία σταθερή πολιτική για αυτό το θέµα, τουλά-

χιστον στο δηµόσιο τοµέα. 
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2. Η Εκπαίδευση από Απόσταση – έννοιες και θεωρίες 

 

distance education                  l’enseignement à distance  

fernunterricht                        la educación a distancia 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η εκπαίδευση ανάµεσα στις διάφορες κατηγοριοποιήσεις της, έχει και µία που προσδι-

ορίζει γεωγραφικά και χρονικά τη µέθοδο διάδοσης της µάθησης. Έτσι πέραν της διδασκαλίας 

σε µία αίθουσα µε την ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων (τυπική εκπαί-

δευση), υπάρχει και η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) ή Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕΑ). 

Ξεκίνησε µε την αλληλογραφία µέσω ταχυδροµείου για σπουδές επαγγελµατικής κατάρτισης 

µε το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό (µη τυπική εκπαίδευση), χρησιµοποίησε το ραδιόφωνο, 

µετά την τηλεόραση και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε την παραγωγή ειδικού οπτικοακου-

στικού υλικού, και τα τελευταία χρόνια υιοθέτησε πολλές µορφές της σύγχρονης τεχνολογίας, 

από το διαδίκτυο ως τα εξελιγµένα κινητά τηλέφωνα - smart phones (άτυπη µάθηση7). Έτσι, 

παρεµφερείς έννοιες που περιγράφουν το χώρο και είναι υποσύνολα ή υπερσύνολα της ΕΑ 

είναι η Ανοικτή Εκπαίδευση που µπορεί να σηµαίνει δωρεάν ή προς όλους και όλες, η Εξ Απο-

στάσεως Μάθηση που δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην υπευθυνότητα του εκπαιδευόµενου, 

καθώς και κάποιοι άλλες που αποδίδονται µε τους όρους Correspondence Education, Distrib-

uted Education κ.α. Φυσικά, οι πιο πρόσφατοι είναι οι όροι electronic learning ή e-learning, 

online learning κ.α., οι οποίοι επίσης κατηγοριοποιούνται στην ασύγχρονη και τη συύγχρονη 

τηλεκπαίδευση.  

2.2 Ορισµοί 

 

Αρχικά, µόνο η λέξη «απόσταση» έχει ευρεία έννοια γιατί αναφέρεται σε µια τεράστια 

ποικιλία προγραµµάτων που εξυπηρετούν πολυάριθµα ακροατήρια µε ένα ευρύ φάσµα µέσων 

(Hanson, (1997), όπως αναφέρεται στο Chaney, (2006)). Ο γενικός όρος «εκπαίδευση από 

απόσταση» προσδιορίζεται µε πολλούς τρόπους που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για να περι-

                                                 
7 Ως τυπική µάθηση (formal learning) ορίζεται το ιεραρχηµένο, δοµηµένο και οργανωµένο χρονικά σε βαθµίδες 
εκπαιδευτικό σύστηµα, από τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση έως το πανεπιστήµιο, που περιλαµβάνει τόσο τις γενικές 
ακαδηµαϊκές σπουδές όσο και τα εξειδικευµένα προγράµµατα και θεσµούς ολοκληρωµένης επαγγελµατικής και 
τεχνικής εκπαίδευσης.  
Ως µη τυπική µάθηση (non formal Learning) ορίζεται οποιαδήποτε οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα ε-
κτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, που απευθύνεται σε συγκεκριµένους εκπαιδευόµενους και έχει συ-
γκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους.  
Ως άτυπη µάθηση (informal learning) θεωρείται η διαδικασία µε την οποία κάθε άτοµο, σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του, µαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες – δεξιότητες και γνώσεις, από την καθηµερινή εµπειρία 
και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του (εργασία, οικογένεια, γειτονιά, ελεύθερες ασχολίες, βιβλιο-
θήκες, µέσα µαζικής ενηµέρωσης κ.ά.). (Jeffs & Smith, (1999), όπως αναφέρεται στο Παγγέ, (2006)). 
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γράψουν εκπαίδευση που λαµβάνει χώρα σε ένα µη παραδοσιακό περιβάλλον. Έχουν δοθεί 

διάφοροι ορισµοί για την ΕΑ οι οποίοι καλύπτουν όλο το ευρύ φάσµα αυτού του χώρου, προ-

σπαθώντας να την ξεχωρίσουν από τις άλλες µορφές εκπαίδευσης. Είναι, όµως, τόσο χαοτικό 

και ραγδαία εξελισσόµενο το πεδίο, που κάθε προσπάθεια ενός σαφούς ορισµού που θα περι-

κλείει όλες τις προοπτικές µας αναγκάζει να δεχθούµε την άποψη του Holmberg (1977), πως, 

αν σκοπός µας είναι να εξηγήσουµε όλες τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και οργανωτικές συν-

θήκες της εκπαίδευσης από απόσταση, κάτι τέτοιο θα  ήταν αδύνατο.  

Μια προσπάθεια για να προσδιορισθεί η έννοια της ΕΑ είναι οι τρεις θεωρίες που έ-

χουν προταθεί για να την περιγράψουν (Saba, 2003): 

I. Οι θεωρίες αυτονοµίας και ανεξαρτησίας µε σηµαντικότερους εκπροσώπους τους 

Borje Holmberg, Charles Wedemeyer, Rudolf Delling και Michael G. Moore, οι οποίες τοποθε-

τούν τον εκπαιδευόµενο στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αρχικά διατυπώνεται η 

άποψη ότι, η «ΕΑ είναι µια οικογένεια διδακτικών µεθόδων κατά την οποία οι συµπεριφορές 

διδασκαλίας εκτελούνται, χωριστά από τη µαθησιακή διαδικασία και η επικοινωνία µεταξύ του 

δασκάλου και του µαθητή διευκολύνεται µε τη χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων µέσων» (Moore, 

1973:664), καθώς και «Εκπαίδευση από Απόσταση είναι όλες οι διαδικασίες για την παροχή 

διδασκαλίας, µέσα από έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας για άτοµα που ασχολούνται 

µε την προγραµµατισµένη µάθηση σε τόπο ή χρόνο διαφορετικό από εκείνο του εκπαιδευτή.» 

(Moore, 1990:xv). 

Ο Holmberg (1977:9) προσθέτει πως «ο όρος καλύπτει τις διάφορες µορφές σπουδών 

σε όλα τα επίπεδα τα οποία δεν βρίσκονται υπό τη συνεχή, άµεση εποπτεία των διδασκόντων 

προς τους µαθητές τους, σε αίθουσες διαλέξεων ή στους δικούς τους χώρους, οι οποίοι όµως 

επωφελούνται από το σχεδιασµό, την καθοδήγηση και διδασκαλία  ενός εκπαιδευτικού οργα-

νισµού.»  

            O Delling ((1978, όπως αναφέρεται στο Κακαβάκης, (2003)) θεωρεί την ΕΑ ως ένα 

πολυδιάστατο σύστηµα µαθησιακής και επικοινωνιακής διαδικασίας, που πραγµατώνεται µε τη 

µεσολάβηση ενός τεχνητού φορέα για τη µεταφορά του µηνύµατος. Εντοπίζει οκτώ παράγο-

ντες οι οποίοι λειτουργούν στο σύστηµα αυτό: 

α) Το διδασκόµενο,  

β) το κοινωνικό πλαίσιο,  

γ) τον οργανισµό υποστήριξης,  

δ) το µαθησιακό στόχο,  

ε) το αντικείµενο των σπουδών,  

στ) το αποτέλεσµα της µάθησης,  

ζ) την απόσταση και  

η) το φορέα του µηνύµατος. 

II. Η θεωρία της βιοµηχανοποίησης (Otto Peters, Desmond Keegan, Randy Garrison,  

John Anderson) ασχολείται κυρίως µε το πώς λειτουργεί ο χώρος και πώς είναι οργανωµένος, 



 21

σε συνδυασµό µε το πώς αυτά τα θέµατα επηρεάζουν τη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία. 

Εδώ η ΕΑ ορίζεται ως «µία µέθοδος για να αποκτηθούν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, η 

οποία πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή του καταµερισµού της εργασίας και των οργανωτι-

κών αρχών, καθώς και µε την εκτεταµένη χρήση τεχνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ειδικά 

για το σκοπό της αναπαραγωγής υψηλής ποιότητας διδακτικού υλικού, το οποίο µπορεί να 

διατεθεί σε µεγάλους αριθµούς φοιτητών την ίδια στιγµή όπου κι αν ζουν. Πρόκειται για µια 

βιοµηχανοποιηµένη µορφή διδασκαλίας και µάθησης.» (Peters, (1973), όπως αναφέρεται στο 

Keegan, (1990)).  

O Desmond Keegan (2000) προτείνει έξι βασικά χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης: 

α) την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόµενο, στοιχείο το οποίο 

διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο, 

β) την παρεµβολή του εκπαιδευτικού οργανισµού στη µαθησιακή διδασκαλία, στοιχείο 

που τη διαφοροποιεί από την προσωπική κατ’ ιδίαν µελέτη, 

γ) τη χρήση τεχνικών µέσων για τη µεταφορά του περιεχοµένου της εκπαίδευσης, 

συνήθως έντυπου υλικού, σηµείου όπου συναντώνται διδάσκων και διδασκόµενος, 

δ) την εξασφάλιση αµφίδροµης επικοινωνίας, έτσι ώστε ο διδασκόµενος να επωφελεί-

ται και/ή ακόµα και από τον άµεσο και ζωντανό διάλογο, 

ε) τη δυνατότητα συναντήσεων σε περιστασιακή βάση τόσο για διδακτικούς όσο και 

για κοινωνικούς σκοπούς και 

στ) το γεγονός ότι πρόκειται για βιοµηχανοποιηµένη µορφή εκπαίδευσης, πράγµα το 

οποίο, αν γίνει βέβαια αποδεκτό, διαφοροποιεί ριζικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τις 

άλλες µορφές του φάσµατος της εκπαίδευσης. 

III. Οι θεωρίες της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας (Borje Holmberg, John A. 

Baath, Kevin C. Smith, David Stewart, and John S. Daniel) είναι πιο σύγχρονες και θεωρούν 

τις δύο αυτές έννοιες ως σηµαντικούς παράγοντες στην ΕΑ. 

Ο Holmberg (1997) εξέλιξε τη θεωρία του και έδωσε έµφαση στην ιδέα ότι ο µαθητής 

είναι στο επίκεντρο της διαδικασίας, είναι απελευθερωµένος και ανεξάρτητος, έχει ελεύθερη 

πρόσβαση στις µαθησιακές ευκαιρίες, είναι ισότιµος µε όλους και µέσω επικοινωνίας χάρη στη 

χρήση τεχνολογικών µέσων ευχαριστιέται τη µάθηση, η οποία µεγιστοποιείται κυρίως και µέσα 

από  την επίλυση προβληµάτων και την ενσυναίσθηση µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτών. 

Πρόσφατα διατυπώθηκε η άποψη ότι η ΕΑ είναι αυτή «που διδάσκει και ενεργοποιεί 

το µαθητή πώς να µαθαίνει µόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνοµα προς µία ευρετική πο-

ρεία αυτοµάθησης και γνώσης» (Λιοναράκης, 2001β :185). Επίσης διακρίνεται από ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά όπως πολυµορφικότητα, ευελιξία, µετρησιµότητα, διευκόλυνση και µαθητοκε-

ντρισµό. 
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2.3 Η θεωρία της συναλλακτικής απόστασης 

 

Από τις πιο γνωστές θεωρίες για την ΕΑ είναι η θεωρία της συναλλακτικής απόστασης 

(transactional distance theory - ΤDΤ). Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε αρχικά (Moore, 1972) για 

να περιγράψει το χώρο της εκπαίδευσης δι’ αλληλογραφίας (correspondence education) και η 

εξέλιξή της (Moore, 1997) πρόσθεσε νέα στοιχεία, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, δίνο-

ντας έµφαση στην τηλεδιάσκεψη. 

Τη δεκαετία του ‘60, δύο ήταν οι κυρίαρχες παιδαγωγικές σχολές: η ανθρωπιστική και 

η συµπεριφοριστική. Η πρώτη έδινε έµφαση στο διαπροσωπικό, ανοικτό, µη δοµηµένο διάλο-

γο στην εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη στην καθοδήγηση και στον πλήρη έλεγχο του εκπαιδευτή 

στη µαθησιακή διαδικασία. Στις αρχές του ’70 η ΕΑ είχε κυριαρχηθεί από τους συµπεριφορι-

στές, οι οποίοι ως εκπαιδευτές παρέβλεπαν την υπεύθυνη εµπλοκή  των εκπαιδευοµένων στη 

µάθηση (Moore, 1997). Στο άρθρο του,  «Learner autonomy – the second dimension of inde-

pendent learning», ο Moore (1972) διατύπωσε την άποψη ότι στη σχέση εκπαιδευτή – εκπαι-

δευοµένου, ο δεύτερος είναι αυτός που καθορίζει τους σκοπούς, τη µαθησιακή εµπειρία και τις 

αποφάσεις αξιολόγησης στη µαθησιακή διαδικασία. Ακόµη, πως, στην ΕΑ δεν υπάρχει απλώς 

ένας γεωγραφικός διαχωρισµός εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων αλλά ένας παιδαγωγικός. ∆α-

νειζόµενος την έννοια της «συναλλαγής» (transaction) από τον Dewey (Dewey and Bentley, 

(1949), όπως αναφέρεται στο Moore, (1997)), πρότεινε την έννοια της συναλλακτικής από-

στασης.  

Η συναλλακτική απόσταση ορίζεται ως ο χώρος πιθανών παρανοήσεων µεταξύ εκπαι-

δευτή και εκπαιδευόµενου γι’ αυτό και TDT υποθέτει ότι αυτό που παίζει µεγάλο ρόλο στην ΕΑ 

είναι η παιδαγωγική και όχι η φυσική και χρονική απόσταση που τους χωρίζει. Η «αίσθηση της 

απόστασης» που νοιώθει ο εκπαιδευόµενος ξεπερνά το χώρο και επικεντρώνεται στην αλλη-

λεπίδραση και τη δέσµευσή του στη µαθησιακή εµπειρία. Πάντως, η έννοια της απόστασης 

ποικίλει ανάλογα µε το πρόγραµµα της ΕΑ. ∆εν µπορεί, δηλαδή, να είναι ίδια σε µια τηλεδιά-

σκεψη και σε ένα περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η TDT επικεντρώνεται σε τρία 

στοιχεία : στο διάλογο, στη δοµή και στην αυτονοµία του εκπαιδευόµενου.  

• Ο διάλογος ορίζεται ως µία αµφίδροµη επικοινωνία σε όλες της τις µορφές, κάτι που 

πρέπει να φροντίσει να καθιερώσει ο εκπαιδευτής. ∆ιαχωρίζεται ο διάλογος από την αλληλεπί-

δραση, θεωρώντας τον πρώτο ως οποιαδήποτε θετική αλληλεπίδραση µεταξύ των εµπλεκόµε-

νων µερών. Όποτε υπάρχει διάλογος, η φύση του καθορίζεται από τον υπεύθυνο σχεδιασµού 

του προγράµµατος, τις προσωπικότητες εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων, το αντικείµενο της 

εκπαίδευσης και το µέσο διάδοσης της γνώσης. 

• Η δοµή αναφέρεται στα στοιχεία σχεδιασµού, στην οργάνωση των µαθηµάτων και 

την επίδραση που αυτή έχει στη δέσµευση του εκπαιδευόµενου, στους µαθησιακούς στόχους, 

τις διδακτικές τεχνικές και τις µορφές αξιολόγησης, ανάλογα µε την αυστηρότητα ή την ελα-

στικότητα του προγράµµατος. Η επιτυχηµένη ΕΑ εξαρτάται από το φορέα εκπαίδευσης και 
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τον εκπαιδευτή, οι οποίοι παρέχουν ευκαιρίες για διάλογο µέσα από  τα κατάλληλα δοµηµένα 

µαθησιακά υλικά. Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να παίζει ο εκπαιδευτής και οι πολλαπλές και διαφο-

ρετικές του δεξιότητες.  Όταν το πρόγραµµα είναι αυστηρά δοµηµένο (highly structured ) δεν 

υφίσταται διάλογος, ενώ όταν µεγαλώνει η συναλλακτική απόσταση, τόσο περισσότερη αυτο-

νοµία θα βιώνει ο εκπαιδευόµενος.  

• Έτσι, η αυτονοµία του εκπαιδευόµενου, ίσως το λιγότερο εµφανές στοιχείο στη µα-

θησιακή διαδικασία, είναι πολύ σηµαντική γιατί ειδικά σε online περιβάλλοντα προσφέρει 

στους µαθητές τη δυνατότητα για αυτό-καθοδηγούµενη µάθηση, ευέλικτο πλαίσιο δέσµευσης 

και συναισθηµατική ανεξαρτησία (Belz & Müller-Hartmann, 2003). Για τον Moore (1997) αυτό 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί µειώνει την αίσθηση της απόστασης., ειδικά όταν υπάρχουν 

προοδευτικοί εκπαιδευτές. 

Ας σηµειωθεί εδώ ότι ο Moore αναφερόµενος σε online περιβάλλοντα µιλά για ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση (αυτή κυριαρχούσε τότε), στην οποία, όντως, υπάρχει µεγάλη αυτονοµία του 

εκπαιδευόµενου. Τα µέσα που χρησιµοποιούνταν στην ΕΑ και η σχέση τους µε το διάλογο και 

τη δοµή φαίνονται στο σχ. 1 (Moore, 2006, διαφ. 10). 

 

Σχ. 1. Προγράµµατα ΕΑ και η τεχνολογία που χρησιµοποιούν 

 

Σε έρευνα για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση των McBrien, Jones και Cheng (2009), διαπι-

στώθηκε ότι στην πραγµατικότητα οι έννοιες αυτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες διευκό-

λυνση (ευχέρεια), παιδαγωγική και τεχνικές δυσκολίες. Φαίνεται πως, ειδικά για τη ΣτΕ, πρέπει 

να επαναπροσδιορισθούν αυτές οι έννοιες, να προστεθούν ή να αφαιρεθούν άλλες και κυρίως 

να περιγραφεί µε λεπτοµέρεια το περιεχόµενό τους, τα εµπλεκόµενα µέρη και η µεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. 
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 Ο Moore (1989) προσδιόρισε τα µέρη αυτά ως τον εκπαιδευόµενο, τον εκπαιδευτή και 

το περιεχόµενο καθώς και τις πιο κοινές µορφές αλληλεπίδρασης µεταξύ τους, ως τις:  

εκπαιδευόµενος – εκπαιδευόµενος 

εκπαιδευόµενος – εκπαιδευτής  

εκπαιδευόµενος - περιεχόµενο 

Οι Hillman, Willis και Gunawardena (1994) προτείνουν ότι πρέπει να συµπεριλάβουµε 

και την αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευόµενου και υπολογιστή (µέσου). Αργότερα ο Garisson 

(2003) επέκτεινε τις πιθανές µορφές αλληλεπίδρασης (σχ. 2), ειδικά για την online µάθηση και 

παρουσίασε το παρακάτω σχήµα, όπου όλοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και επηρεάζουν τη 

µαθησιακή διαδικασία: 

 
Σχ. 2. Ένα µοντέλο για το e-learning που δείχνει τις µορφές της αλληλεπίδρασης (προσαρµογή) 

 

Πάντως, οι Gorsky και Caspi (2005) αντικρούουν τη θεωρία του Moore, βασιζόµενοι 

στην επισκόπηση έξι ποιοτικών µελετών. Παρατήρησαν σ’ αυτές ότι τα δεδοµένα είτε µερικώς 

υποστήριζαν τη θεωρία, είτε όταν το έκαναν, οι µελέτες αυτές υπολείπονταν σε αξιοπιστία και 

εγκυρότητα κατασκευής. Τέλος, θεωρούν ότι ο Moore απέτυχε να δώσει πρακτικούς ορισµούς 

για τα τρία στοιχεία (διάλογο, δοµή και αυτονοµία εκπαιδευοµένου), καθώς και να προσδιορί-

σει τα συστατικά τους, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να υπάρχει επικάλυψη µεταξύ τους.  
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2.4 Από το χαρτί (αλληλογραφία) στο γυαλί (online) 

 

  Οι Garrison and Shale (1987:11) παρέχουν τρία κριτήρια στην προσπάθεια ορισµού 

της ΕΑ. Αυτά είναι:  

1. Η εκπαιδευτική επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων πρέπει να συµ-

βαίνει µη συνεχόµενα (no contiguously). 

2. Η εκπαιδευτική επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων πρέπει να είναι 

αµφίδροµη. 

3. Η εκπαιδευτική επικοινωνία πρέπει να επιτυγχάνεται µε τη χρήση τεχνολογίας, όχι 

απαραίτητα ηλεκτρονικής.  

 Σύµφωνα µε τη Rumble (2001) στην ΕΑ σηµειώθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια δραµα-

τικές αλλαγές, οι οποίες µπορούν να επικεντρωθούν σε πέντε διαστάσεις. Στην πρώτη, την 

τεχνολογική, από τις σπουδές δι’ αλληλογραφίας έχουµε καταλήξει σε ανάπτυξη της εκπαί-

δευσης µέσω δικτύου (online education). Η δεύτερη αναφέρεται στην παιδαγωγική µεταρ-

ρύθµιση, µια στροφή δηλαδή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από ένα καθοδηγητικό 

(instructional) σε ένα κονστρουκτιβιστικό µοντέλο, κάτι που είναι εφικτό µε τη βοήθεια της 

χρήσης του Η/Υ. Η τρίτη διάσταση σχετίζεται µε την ανάπτυξή της σε όλους τους τοµείς. Συ-

νέχεια αυτής της διάστασης είναι η τέταρτη, η αποδοχή της  ΕΑ ως αξιόπιστης µεθόδου εκ-

παίδευσης, η ευρεία εξάπλωσή της και η χρήση της από έγκυρους εκπαιδευτικούς οργανι-

σµούς. Τέλος, η πέµπτη διάσταση καλύπτει την εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από 

ένα γραφειοκρατικό τρόπο διδασκαλίας σε ένα φαινόµενο που εστιάζει στον εκπαιδευόµενο 

ως καταναλωτή, αναφέρεται δηλ. στην ευελιξία και στην οικουµενικότητα. 

Ήδη, από τις πρώτες προσπάθειες ορισµού της ΕΑ (Moore-1973, Delling-1978), η έ-

νταξη των τεχνολογικών µέσων στη διαδικασία της ΕΑ είναι εµφανής. Αν δούµε συνολικά τις 

πέντε διαστάσεις της Rumble, φαίνεται ότι καταλήγουµε πάντα σε δύο έννοιες: την τεχνολο-

γία και την παγκοσµιοποίηση/οµογενοποίηση. Έτσι, η ΕΑ και η εκπαίδευση γενικότερα, ανα-

γκαστικά χρησιµοποιούν την πρώτη έννοια για να προσαρµοσθούν/εξελιχθούν/επιβιώσουν 

καλύπτοντας τις ανάγκες που προκύπτουν από τη δεύτερη.  

Η εµπλοκή των νέων τεχνολογιών στην ΕΑ αναπροσδιόρισε τον ορισµό και το περιε-

χόµενό της, έτσι ώστε σχεδόν ολοκληρωτικά σήµερα να είναι συνώνυµη µε εκείνο το  υποσύ-

νολο της ηλεκτρονικής µάθησης (ΗΜ, e-learning) που είναι γνωστό ως δικτυακή µάθηση 

(online learning). Έτσι ορίζεται από την UNESCO ως, «η εκπαίδευση που µεταδίδεται σε από-

σταση µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών: ραδιόφωνο, τηλεόραση, τη-

λέφωνο, αλληλογραφία, e-mail, τηλεδιάσκεψη µε εικόνα και ήχο, cd-roms, ή µέσω διαδικτύου 

(online)8.»  

 

                                                 
8
 http://databases.unesco.org/thesaurus/wwwi32.exe/[in=affiche.in]/ 



 26

3. E-learning 

3.1 Εισαγωγή 

 

Έχουν δοθεί πολλοί ορισµοί για το e-learning που ποικίλλουν ανάλογα µε το υπόβα-

θρο (ακαδηµαϊκό, επαγγελµατικό) αυτών που τους έδωσε. Για τις ανάγκες της παρούσας έ-

ρευνας θα εστιάσουµε περισσότερο σ’ αυτούς που δόθηκαν στην επαγγελµατική επιµόρφωση 

µέσω ηλεκτρονικής µάθησης και όχι σε προγράµµατα τυπικής εκπαίδευσης. «Νονός» του όρου 

θεωρείται ο Aldo Morri (1997) γράφοντας ότι: «Η αγορά για επαγγελµατική διαδραστική εκ-

παίδευση από απόσταση – γνωστή σήµερα και ως e-learning, έχει εκτιναχθεί παράλληλα µε 

την αύξηση του internet και των εταιρικών intranets».  

3.2 Ορισµοί 

 

Γενικά οι ορισµοί σήµερα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  

I. ∆ικτυακός 

α) Είναι η χρήση των τεχνολογιών διαδικτύου για να παραδώσει ένα ευρύ φάσµα λύ-

σεων που βελτιώνουν τις γνώσεις και τις επιδόσεις. Βασίζεται σε τρία θεµελιώδη κριτήρια: τη 

δικτύωση, την παράδοση στον τελικό χρήστη µέσω ενός υπολογιστή µε βάση το τυπικό της 

τεχνολογίας του διαδικτύου και την εστίαση στην ευρύτερη προβολή της µάθησης. 

(Rosenberg, (2001), όπως αναφέρεται στο Haron, Abbas & Rahman, (2009)). 

β) Η επιµόρφωση η οποία είναι εγκατεστηµένη σ’ έναν υπολογιστή που είναι συνδε-

δεµένος στο διαδίκτυο ή web-based training - WBT (Rossett & Sheldon, (2001), όπως αναφέ-

ρεται στο Al-Sarrani, (2010)).  

II. Ηλεκτρονικός  

Ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών και διαδικασιών µάθησης, η οποία είναι βασισµένη στο 

διαδίκτυο, τους υπολογιστές, τις εικονικές αίθουσες και την ψηφιακή συνεργασία. Περιλαµβά-

νει τη διάδοση περιεχοµένου µέσω CD-ROM, δικτύων και δορυφόρων. Έτσι το e-learning ορί-

ζεται ως οτιδήποτε είναι ηλεκτρονικό9. 

III. Θεωρητικός 

Σε κάθε διαδικασία υπάρχουν τα µέσα για να επιτευχθεί αυτή και το αποτέλεσµά της. 

Κατά τον Victor Jeurissen, ανώτερου στελέχους της IBM, e-learning είναι η χρήση καινοτόµων 

τεχνολογιών και µοντέλων µάθησης (µέσα) οι οποίες µετασχηµατίζουν τον τρόπο που άτοµα 

και οργανισµοί αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες (αποτέλεσµα), µέσω συνδυασµού πλη-

ροφοριών, αλληλεπίδρασης και διαπροσωπικής συνεργασίας. (Moeng, 2004). 

Μια σύνοψη όλων των κατηγοριών και περιπτώσεων δίνεται από το Department for 

Education and Skills της Μ. Βρετανίας (Samuels & Craig, 2003:4): 

                                                 
9 http://www.learningcircuits.org/glossary.html#E 
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«α) Αν κάποιος µαθαίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιµοποιεί τεχνολογίες πληροφο-

ρικής και επικοινωνιών, τότε συµµετέχει στο e-learning. Θα µπορούσε να είναι ένα παιδί προ-

σχολικής ηλικίας που παίζει ένα διαδραστικό παιχνίδι. Θα µπορούσε να είναι µια οµάδα µαθη-

τών που συνεργάζονται σε ένα project ιστορίας µε τους µαθητές σε άλλη χώρα µέσω του δια-

δικτύου. Θα µπορούσε να είναι µαθητές γεωγραφίας που  βλέπουν ένα κινούµενο διάγραµµα 

µιας ηφαιστειακής έκρηξης. Θα µπορούσαν να είναι µια νοσοκόµα που µελετά και πιστοποιεί-

ται online. Όλα αυτά µετράνε ως e-learning. 

β) Το e-learning εκµεταλλεύεται τις διαδραστικές τεχνολογίες και τα συστήµατα επι-

κοινωνίας για τη βελτίωση της µαθησιακής εµπειρίας. Έχει τη δυνατότητα να µετασχηµατίσει 

τον τρόπο που διδάσκουµε και µαθαίνουµε σε όλους τους τοµείς. Μπορεί να βελτιστοποιήσει 

τα πρότυπα και έτσι να διευρυνθεί η συµµετοχή στη διά βίου µάθηση. ∆εν µπορεί να αντικα-

ταστήσει τους εκπαιδευτές, παράλληλα όµως µε τις υπάρχουσες µεθόδους µπορεί να βελτιώ-

σει την ποιότητα και την επίτευξη της διδασκαλίας τους, και να µειώσει το χρόνο που δαπανά-

ται για τη διοίκηση. Μπορεί να επιτρέπει σε κάθε µαθητή να αναπτύξει τη δυναµική του και να 

βοηθήσει στην οικοδόµηση ενός εκπαιδευτικού προσωπικού που είναι αρµόδιο για την αλλα-

γή. Καθιστά δυνατό ένα πραγµατικά φιλόδοξο εκπαιδευτικό σύστηµα για µια µελλοντική κοι-

νωνία µάθησης.» 

Κοιτώντας το θέµα από όλες τις 

πλευρές, ο Khan (όπως αναφέρεται στο Singh, 

2003, sel. 52.)  προσδιορίζει τις διαστάσεις του 

e- learning µε το παρακάτω πλαίσιο, 

προτείνοντας ως θέµατα που πρέπει να λάβουµε 

υπόψη µας όταν ασχολούµαστε µε το e-

learning, τα εξής (σχ. 3): Παιδαγωγικά, Τεχνο-

λογικά, Σχεδιασµός Λογισµικού, Αξιολόγηση, 

∆ιαχείριση και Ανάπτυξη, Πόροι και Υποστήριξη, 

Ηθικά και ∆ιοικητικά. 

 

Σχ. 3. Το οκτάγωνο του e-learning (Khan) 

Μια προσέγγιση που ταυτίζει το e-learning µε τη δικτυακή µάθηση (online learning) 

είναι αυτή του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α.: 

«Η online µάθηση ορίζεται ως η µάθηση οποία πραγµατοποιείται µερικά ή ολικά µέσω 

του διαδικτύου, ως αναπληρωµατική ή εναλλακτική στη δια ζώσης διδασκαλία και περιέχει 

στοιχεία που µπορούν συνδυαστούν ή να αναµιχθούν για να ενισχύσουν τη µάθηση. Σ’ αυτό 

τον ορισµό εξαιρούνται η εκπαίδευση διά έντυπης αλληλογραφίας, αναµετάδοση µέσω τηλεό-

ρασης ή ραδιοφώνου, η βιντεοδιάσκεψη και  τα  αυτόνοµα εκπαιδευτικά λογισµικά που δεν 

περιλαµβάνουν το περιεχόµενό τους στο internet» (Means, 2010:9). 
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4. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση   (asynchronous e-learning) 

4.1 Εισαγωγή 

 

Μετά την εκπαίδευση σε αίθουσα, η ΑτΕ είναι σήµερα η δηµοφιλέστερη µέθοδος διά-

δοσης µάθησης και η πιο κοινή µορφή e-learning (Romiszowski & Mason, 2004). Η ευελιξία 

της είναι ο κυριότερος παράγοντας που κάνει τη µεγάλη πλειοψηφία να επιλέγει την ΑτΕ, γιατί 

αυτή µπορεί να συνδυαστεί µε τις άλλες υποχρεώσεις (εργασία, οικογένεια). Οι περισσότερες 

έρευνες στην τηλεκπαίδευση αφορούν σ’ αυτή και πολλές φορές δηµιουργείται σύγχυση για 

το τι είναι ακριβώς, επικαλύπτοντας ή παραγνωρίζοντας τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Στο 

πλαίσιο αυτής της εργασίας θα αναφερθούν µόνο τα βασικά της χαρακτηριστικά. 

4.2 Ορισµός 

 

Η ΑτΕ αναφέρεται στη διδασκαλία και τη µάθηση η οποία γίνεται από απόσταση µε τη 

χρήση του διαδικτύου. Οι συµµετέχοντες ασχολούνται όλοι µε το ίδιο υλικό, σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους και από διαφορετική γεωγραφική θέση. Αν υπάρχει συντονιστής – εκπαι-

δευτής, προσδιορίζει το µαθησιακό περιεχόµενο, την έναρξη και τη λήξη της περιόδου µάθη-

σης και τη διαδικασία αξιολόγησης. Αν δεν υπάρχει, η διαδικασία είναι αυτοκατευθυνόµενη. 

Στην τυπική εκπαίδευση, κυρίως τριτοβάθµια, γίνεται ευρεία χρήση της ΑτΕ, µέσα σ’ ένα αυ-

στηρά καθοδηγητικό πλαίσιο. Ο εκπαιδευτής καθορίζει όσα προαναφέρθηκαν και οι εκπαι-

δευόµενοι, απλώς έχουν την ευχέρεια της ολοκλήρωσης του µαθήµατος οποτεδήποτε (µέσα 

στα χρονικά όρια) και από οπουδήποτε. Η ΑτΕ στη µη τυπική µάθηση (επαγγελµατική επιµόρ-

φωση) έχει κυρίως συµπληρωµατικό ρόλο µε τη µορφή παροχής πρόσθετου υλικού, αυτοαξι-

ολόγησης και ασύγχρονης επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτή για ανταλλαγή 

απόψεων, επίλυση αποριών κλπ. Οι λόγοι για αυτές τις διαφορές είναι κυρίως δύο: Στην πανε-

πιστηµιακή ή σχολική εκπαίδευση υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση των µαθηµάτων (π.χ. 

ένα εξάµηνο) και δεν υπάρχει βιασύνη για να ολοκληρωθεί γρήγορα κάποιο πρόγραµµα επι-

µόρφωσης όπως στη µη τυπική εκπαίδευση (βραχυχρόνια επαγγελµατικά σεµινάρια). Οι φοι-

τητές ασχολούνται πιο πολύ χρόνο, κάτι που προφανώς τους δίνει τη δυνατότητα για πιο 

στοχαστική επεξεργασία των απαντήσεών τους  (Hrastinski, 2007). Επίσης τα περιβάλλοντα 

ΑτΕ είναι πιο οικονοµικά (έως δωρεάν) από τα αντίστοιχα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, κάτι 

ιδιαίτερα βολικό για έναν εκπαιδευτικό οργανισµό. Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των 

τριών σταδίων της προηγούµενης παραγράφου, η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση θεωρείται µια 

διαδικτυακή έκδοση του δεύτερου σταδίου - CBT (Fallon & Brown, 2003). Αντί, δηλαδή, να 

διατίθεται το εκπαιδευτικό υλικό σε φορητά ψηφιακά µέσα αποθήκευσης (CD/DVD), βρίσκεται 

σε κάποιο server και είναι προσβάσιµο µέσω σύνδεσης στο internet, από όποια συσκευή µπο-

ρεί να το κάνει αυτό. (Η/Υ, smartphones, tablet PCs κλπ.). 
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4.3 Πλατφόρµες της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

 

Στην ΑτΕ χρησιµοποιούνται τρεις κυρίως πλατφόρµες λογισµικών:  

α) τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (LMS - Learning Management Systems), τα 

οποία επιτρέπουν τη σχεδίαση, παροχή και διαχείριση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτή-

των από απόσταση (Ellis, 2009), κάτι που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε training 

administration. Είναι εγκατεστηµένα σε ένα server στο διαδίκτυο και ελέγχονται από το δια-

χειριστή (administrator). Ο διαχειριστής δίνει κωδικούς πρόσβασης και αντίστοιχες δυνατότη-

τες χρήσης στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους. Οι εκπαιδευτές «ανεβάζουν» µαθη-

σιακό υλικό (αρχεία, links, video, λεξικά), αναθέτουν εργασίες, επικοινωνούν και αξιολογούν 

τους εκπαιδευόµενους, ελέγχουν τον αριθµό των συµµετεχόντων, µε ποια θεµατικά αντικείµε-

να ασχολήθηκε κάποιος, για πόση ώρα,  τις επιδόσεις του στα τεστ κλπ. (tracking). Οι εκπαι-

δευόµενοι, αφού εγγραφούν, έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ή/και να «κατεβάσουν» το 

υλικό και να ολοκληρώσουν το µάθηµα στο δικό τους ρυθµό. Επίσης µπορούν να επικοινω-

νούν και µε τους άλλους εκπαιδευόµενους µέσω e-mail και οµάδων συζητήσεων (forums, 

chats), ή να ρωτούν κάποιον ειδικό. Ενδεικτικά LMS είναι τα εµπορικά προϊόντα ACS 

(www.acslearningservices.com), Blackboard (www.blackboard.com) και SAP 

(www.sap.com/services/education/e-learning), καθώς και οι πλατφόρµες ανοικτού λογισµικού 

Moodle (http://moodle.org), ATutor (http://atutor.ca) και  Claroline  (www.claroline.net). 

β) Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS - Content Management Systems) τα 

οποία δεν είναι ακριβώς ένα προϊόν ή µία τεχνολογία. Είναι ένας ευρύς όρος που καλύπτει δια-

δικασίες αποτελεσµατικής διάδοσης περιεχοµένου µέσω διαδικτύου. Οι κύριες εφαρµογές τους 

είναι η συγγραφή (authoring), η αποθήκευση (storage), η δηµοσίευση (publishing) και η ροή 

των εργασιών (workflow). (Brauning & Lowndes, 2001). Τα πιο γνωστά10 CMS είναι τα Word-

Press (http://wordpress.org), Drupal (http://drupal.org) και Joomla (http://www.joomla.org).  

γ) Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μαθησιακού Περιεχοµένου (LCMS - Learning Content 

Management Systems) χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία, αποθήκευση και επαναχρησιµο-

ποίηση εξατοµικευµένου περιεχοµένου e-learning το οποίο έχει κατασκευαστεί στη λογική των 

µαθησιακών αντικειµένων (learning objects). (Brennan, Funke and Anderson, 2001). Κυρίως 

συµπληρώνουν µε συγγραφικά εργαλεία (authoring tools) τα συστήµατα LMS τα οποία διαχει-

ρίζονται τα µέρη της µάθησης (ανθρώπους και περιεχόµενο) και διαδίδουν το περιεχόµενο, 

όπως τα Xyleme (www.xyleme.com) και SyberWorks (www.syberworks.com). 

Η εξέλιξη των αναγκών έχει οδηγήσει στη δηµιουργία εξειδικευµένων προϊόντων και 

έτσι σήµερα συναντάµε και άλλες κατηγορίες όπως τα CLCIMS (Computer Learning Content 

Information Management Systems), τα Talent Management Systems, τα Mobile Learning 

Content Management Systems (MLCMS) κ.α. 

                                                 
10  Για περισσότερα στο http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems 
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5. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

5.1 Εισαγωγή 

 

Η ανάπτυξη της ΕΑ στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι. συνδυάστηκε µε την 

ευρεία χρήση της ΑτΕ. Όµως, οι εκπαιδευόµενοι και οι ερευνητές του χώρου έδιναν έµφαση 

στην έλλειψη άµεσης αλληλεπίδρασης. Χρειάζονταν περισσότερες ευκαιρίες για άµεση επικοι-

νωνία. (West & Jones, 2007). Όπως ειπώθηκε, η εξέλιξη στη διάδοση πολυµεσικού υλικού 

µέσω διαδικτύου, έκανε εφικτή αυτή την αµεσότητα. Παρουσιάστηκαν λογισµικά που προσο-

µοιάζουν την αίθουσα διδασκαλίας και η σύνδεση των µελών µιας εικονικής τάξης στο διαδί-

κτυο έδωσε νέα πνοή στην ΕΑ. Η ΣτΕ ανέπτυξε τη δυναµική των κοινοτήτων µάθησης ανάµε-

σα στους εκπαιδευόµενους (Hrastinski, 2008). Ξαναδηµιουργήθηκε έτσι η αίσθηση και το κλί-

µα της τάξης (web based classroom), κάτι που ήταν το βασικότερο µειονέκτηµα των προ-

γραµµάτων ΑτΕ.  

 

5.2 Ορισµός 

 

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση (ΣτΕ) είναι η εκπαίδευση που γίνεται από απόσταση µε τη 

χρήση τεχνολογίας διαδικτύου σε πραγµατικό χρόνο. Συνεπάγεται την αλληλεπίδραση µεταξύ 

εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, ώστε να µαθαίνουν τα ίδια πράγµατα την ίδια στιγµή, αν 

και δεν βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. ∆ιευκολύνει «τη διασύνδεση µεταξύ δικτυακών 

τόπων, ανθρώπων, επιστηµονικών κλάδων, θεσµικών οργάνων και εθνών, ηλεκτρονικών µη-

χανηµάτων και συστηµάτων λογισµικού» (Feyton & Nutta, (1999), όπως αναφέρεται στο 

Halse, (2007)). Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι «άνθρωποι µε διαφορετικές κουλτούρες, που 

ζουν σε γεωγραφικές περιοχές µε διαφορετικές χρονικά ζώνες µπορεί να συναντηθούν, να 

µάθουν και να αλληλεπιδράσουν µε ένα όλο και πιο ευρύ φάσµα τεχνολογιών, που κυρίως 

περιλαµβάνει  πηγές εµπλουτισµένων πολυµέσων» (Chen, Ko, Kinshuk & Lin, (2005), όπως 

αναφέρεται στο Halse, (2007)). ∆εν είναι όµως µόνο η ευκολία του χώρου και του χρόνου 

που προσφέρει η ΣτΕ σε σχέση µε τη  διδασκαλία σε αίθουσα. Αυτό που την κάνει να ξεχωρί-

ζει από την ασύγχρονη είναι µια ψυχολογική αφύπνιση (Kock, Verville & Garza, 2007) µέσω 

παρατήρησης των εκφράσεων του προσώπου και της γλώσσας του σώµατος (µη λεκτική επι-

κοινωνία) και των αντίστοιχων κινήτρων για µάθηση (Robert & Dennis, 2005). 
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5.3 Πλατφόρµες της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

 

Στη ΣτΕ µια τάξη µπορεί να αποτελείται από µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων. Μπορούν 

να παρακολουθούν το µάθηµα, από το σπίτι ή το χώρο εργασίας τους, αλλά και σε ειδικά δια-

µορφωµένη αίθουσα, όλοι µαζί. Στην περίπτωση αυτή, συνηθίζεται να υπάρχει στο χώρο ειδι-

κός διευκολυντής (facilitator) που βοηθά αρχικά στη χρήση της πλατφόρµας και επιλύει τυχόν 

τεχνικά προβλήµατα που θα παρουσιαστούν, γιατί η διαδικασία γίνεται σε καθορισµένο χρονι-

κό πλαίσιο – δεν έχει µεγάλο περιθώριο, όπως στην ασύγχρονη. Οι συµµετέχοντες χρησιµο-

ποιούν µικρόφωνο, ακουστικά και κάµερα για να βλέπουν και να συνοµιλούν µε τους άλλους, 

όπως σε µία πραγµατική τάξη. Υπάρχουν προγράµµατα που προσφέρουν µόνο αυτό και είναι 

γνωστά ως τηλεδιασκέψεις (εικ. 1) ή βιντεοδιασκέψεις (teleconference, audio conference, vid-

eoconference). 

 

 
Εικ. 1. Βιντεοδιάσκεψη µεταξύ στελεχών11 

 

Υπάρχουν πάρα πολλοί εµπορικοί ή δωρεάν πάροχοι τέτοιων εφαρµογών. Οι πιο γνω-

στοί είναι τα Webex (http://www.webex.com), Windows Live Messenger 

(http://explore.live.com/windows-live-messenger), Skype (www.skype.com) όπου πέραν της 

βιντεοκλήσης και βιντεοδιάσκεψης υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, ανάλογα µε την εταιρεία, 

όπως: διαµοιρασµός οθόνης τηλεόρασης, υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου, αποστολή αρ-

χείων, φωνητικού ταχυδροµείου (voice mail), άµεσων µηνυµάτων (instant messaging - IM) 

και sms. Φυσικά, όσοι χρησιµοποιούν τέτοιες πλατφόρµες το κάνουν ατοµικά κυρίως για οικι-

ακή ή επαγγελµατική χρήση. ∆ε συνηθίζεται να χρησιµοποιούνται στην τυπική εκπαίδευση 

παρά σε περιβάλλοντα µη τυπικής και άτυπης µάθησης και για επαγγελµατική συνεργασία. 

Τελευταία, όµως, έχουν εισχωρήσει και στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (εικ. 2), ειδικά όταν 

ένα τέτοιο ίδρυµα έχει παραρτήµατα σε άλλες πόλεις ή και σε άλλες χώρες. 

                                                 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Videoconferencing 
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Εικ. 2. Πανεπιστηµιακή αίθουσα όπου το µάθηµα γίνεται µε βιντεοδιάσκεψη12 

Όµως η αλλαγή και η καινοτοµία που έφερε η τεχνολογία στην εκπαίδευση προέκυψε 

από ειδικά λογισµικά, που δηµιουργήθηκαν γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Να δηµιουργούν, δη-

λαδή, ένα εικονικό περιβάλλον τάξης (virtual classroom) προσθέτοντας εξειδικευµένες λει-

τουργίες πέραν µιας απλής τηλεδιάσκεψης. Πολύ γνωστές εµπορικές εφαρµογές του χώρου µε 

παραπλήσια χαρακτηριστικά είναι τα: 

Centra (http://www.saba.com),  

Wimba (http://www.wimba.com),  

Elluminate http://www.elluminate.com),  

Blackboard (http://www.blackboard.com/),  

Adobe Connect 8 (http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html),  

WizIQ (http://www.wiziq.com) και  

Picturetalk (http://www.picturetalk.com) . 

Επίσης υπάρχουν και δωρεάν πλατφόρµες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι προ-

γράµµατα ανοικτού λογισµικού που απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Μπορούν 

να εγκατασταθούν σ’ ένα τοπικό server (hosted) και το κάθε ίδρυµα δηµιουργεί το δικό του 

περιβάλλον µάθησης. Τα πιο  γνωστά είναι τα: 

 eFront (http://www.efrontlearning.net),   

BigBlueButton (http://bigbluebutton.org) και  

OpenMeetings (http://code.google.com/p/openmeetings).  

Τέλος, για χρήση από µικρές οµάδες (τάξεις, επιχειρήσεις) υπάρχουν λογισµικά σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης που φιλοξενούνται σ’ ένα server στο διαδίκτυο (web based) και παρέχονται 

δωρεάν στον οποιονδήποτε, κυρίως όµως µε περιορισµένες δυνατότητες. Τέτοια είναι, µεταξύ 

άλλων, τα: 

 vyew (http://vyew.com),   

dimdim (http://www.dimdim.com)  και  

skrbl (http://skrbl.com). 

 

                                                 
12 http://scs.msu.edu/GMESeries2011/2011-

03%20Synchronous%20Distance%20Education/Distance%20Education%20Handout.pdf 
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5.4 Εργαλεία της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

 

 Τα περιβάλλοντα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι δοµηµένα στη λογική πολλών άλ-

λων windows based software. Έτσι, διαθέτουν τις γραµµές των µενού και των εργαλείων, µία 

περιοχή εργασίας (κύρια οθόνη) και άλλες παροχές (εξαρτάται από την εταιρεία κατασκευής). 

Ανάλογα µε τη λειτουργία µπορεί να αλλάζει µορφή η κεντρική οθόνη. Εδώ, στην εικόνα 3 

από το centra, φαίνεται ο ασπροπίνακας (whiteboard), όπου ο εκπαιδευτής, αλλά και οι εκπαι-

δευόµενοι αν το θελήσει, γράφουν και σχεδιάζουν, προσοµοιώνοντας τον πίνακα µιας τάξης.  

 
Εικ. 3. Το περιβάλλον του centra 

Στη εικόνα 4, από το vyew, στην κύρια οθόνη έχει εµφανιστεί η διαφάνεια από ένα 

αρχείο powerpoint, όπου ο εκπαιδευτής µπορεί, καθώς µιλά, να προσθέτει σηµειώσεις, σχέδια 

κλπ. Έτσι προσοµοιώνεται η διαδικασία της παρουσίασης σε µια τυπική αίθουσα διδασκαλίας.   

 

Εικ. 4. Το περιβάλλον του vyew 
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Και στις δύο εικόνες φαίνονται µερικά από τα µενού και τα εργαλεία, τα οποία, ανάλογα 

µε το λογισµικό και τις δυνατότητες που προσφέρει, µπορεί να είναι κάποια από τα παρακάτω:   

• Φωνητική επικοινωνία µε τη χρήση µικροφώνου και ακουστικών ή ηχείων. 

• Οπτική επικοινωνία µε τη χρήση web κάµερας ή άλλης αντίστοιχης οπτικής συσκευής. 

• Γραπτή επικοινωνία µέσω δηµόσιας (προς όλους – public chat) ή ιδιωτικής (private 

chat) συνοµιλίας. 

• Εργαλεία άµεσης µη λεκτικής επικοινωνίας («ναι», «όχι», χειροκρότηµα, ψηφοφορί-

ες). 

• Αποστολή µηνυµάτων (messaging, e-mail). 

• Αίτηµα για οµιλία από τον εκπαιδευόµενο. 

•  «Ανέβασµα» και παρουσίαση ψηφιακού υλικού (αρχεία κειµένου, ήχου, εικόνας, βί-

ντεο, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων κλπ.). 

• Αποθήκευση ψηφιακού υλικού για πιθανή χρήση σε άλλο µάθηµα και «κατέβασµα» 

από τους εκπαιδευόµενους.  

• Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να έχουν τις ίδιες δυνατότητες µε τον εκπαιδευτή (δίνει 

το λόγο, ανεβάζει υλικό κλπ.)  

• Σύνδεση στην κύρια ή άλλη οθόνη µε οποιαδήποτε διεύθυνση στο web. 

• ∆ιαµοιρασµός οθόνης και εφαρµογής/αρχείου που βρίσκεται στον Η/Υ του εκπαιδευτή 

ή κάποιου εκπαιδευόµενου. 

• Χρήση ασπροπίνακα µε διάφορα εργαλεία συγγραφής κειµένου, σχεδίασης, υπογράµ-

µισης (highlight), κατάδειξης (annotation and pointer) ακόµα και µαθηµατικού επε-

ξεργαστή (math editor). 

• Λίστα συµµετεχόντων και εργαλεία ένδειξης της κατάστασής τους (µιλά, φαίνεται, 

αποχώρησε από το µάθηµα κλπ.). 

• Καταγραφή (recording) της όλης διαδικασίας. 

• Αποθήκευση των αρχείων που δηµιουργήθηκαν στο µάθηµα (κυρίως σε µορφή pdf) 

• Προγραµµατισµός των µαθηµάτων (session scheduling) και πρόσκληση συµµετεχό-

ντων (µε e-mail όπου δίνεται ένα link για να συνδεθούν στο µάθηµα). 

• Χρήση τοπικής γλώσσας στα µενού (localization). 

• ∆ηµιουργία εικονικών αιθουσών όπου χωρίζεται η τάξη σε τµήµατα για µεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων. 

• Σύνδεση µε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα. 

• ∆ηµιουργία εικονικών κόσµων (virtual worlds) και ψηφιακών ρόλων (avatars). 
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6. Η Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και οι άλλες µορφές εκπαίδευσης 

  

6.1 Εισαγωγή 

 

Κατά µια λέξη υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στην παραδοσιακή διδασκαλία και το e-

learning γενικά. Η βιβλιογραφία εστιάζει στα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα ανάµεσα σ’ 

αυτές τις δύο µορφές εκπαίδευσης και τα προβλήµατα που υπάρχουν στην ανάπτυξη προ-

γραµµάτων e-learning. Ενδεικτικά αναφέρoνται:  

o Ο διαθέσιµος χρόνος των υπαλλήλων για εκπαίδευση 

o Το κόστος σε σχέση µε την αξία 

o Η δυσκολία στη µέτρηση των αποτελεσµάτων 

o Η ποιότητα των προγραµµάτων 

o Η δυσκολία στη χρήση 

o Η τεχνική υποδοµή 

o Η αντίσταση στη χρήση της τεχνολογίας για εκπαίδευση (Simmons, 2002). 

Όσον αφορά στη ΣτΕ, έρευνα της  American Society for Training and Development 

ASTD (2006)  αναφέρει ως κυριότερα πλεονεκτήµατά της:   

• την ανωνυµία µεταξύ των εκπαιδευοµένων όταν κάνουν ερωτήσεις 

• τη µείωση του χρόνου και των εξόδων που απαιτούνται για µετακινήσεις 

• την καταγραφή και αρχειοθέτηση της διδακτικής διαδικασίας και  

• την ευχέρεια στη συνεργασία µε τους άλλους εκπαιδευόµενους, εκπαιδευτές και ειδι-

κούς . 

Αντίστοιχα µια µεγάλη έρευνα13 (2010) από διάφορα ευρωπαϊκά ιδρύµατα14 για τη ΣτΕ 

αναφέρει ως τα πιθανότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά  της τα εξής: 

Πλεονεκτήµατα 

• Βελτίωση στη διατήρηση της γνώσης 

• Εξατοµίκευση της µαθησιακής διαδικασίας 

• ∆υνατότητα για µάθηση από δική µας επιθυµία  

• Πρακτικότητα, ελαστικότητα και απόκτηση συναφούς γνώσης 

• Παγκόσµια αφοµοίωση νέων εννοιών 

• Μεθοδική κατασκευή ιδεών  
                                                 
13 Virtual Classrooms In Educational Provision - Synchronous E-Learning Systems For European Institutions. 

Analysis And Report On Use Of Synchronous E-Learning Systems In Europe. Ανακτηµένο στις 12/06/2010 από: 

http://learning.ericsson.net/virtual/docs/workpackage2.doc 
14 Ericsson Education Dublin/Ireland, NITH/Norway, DEIS, Cork Institute of Technology/Ireland, FernUniversität 

in Hagen/Germany, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration/Hungary. 
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• Εκµηδενισµός χώρου, χρόνου και γεωγραφικών περιορισµών  

• Αυξανόµενη αλληλεπίδραση µεταξύ συµµετεχόντων και µεταξύ εκπαιδευτών 

• Αυξανόµενη ποιότητα στη µάθηση µέσω βαθύτερου κριτικού αναστοχασµού  

• Ενεργοποίηση των συµµετεχόντων και εξατοµίκευση της µαθησιακής διαδικα-

σίας  

• Αυξανόµενη πρόσβαση, µη διαθέσιµη σε παραδοσιακά περιβάλλοντα 

• Εξοικονόµηση κόστους 

• Αρχειοθέτηση των µαθηµάτων 

• Περισσότερες επαναλήψεις 

 

Μειονεκτήµατα 

• Απουσία της ζωντανής επικοινωνίας  

• Χαµηλός ρυθµός διείσδυσης του Internet  

• Πολιτισµικές διαφορές 

• Έλλειψη ελέγχου από τους συµµετέχοντες 

• Υποβαθµισµένος τεχνολογικός εξοπλισµός 

 

Θέλοντας να καταγράψουµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια αυτές τις διαφορές, θα ε-

στιάσουµε σ’ αυτή την έρευνα ανάµεσα στη ΣτΕ και τη διδασκαλία σε αίθουσα και ανάµεσα 

στη ΣτΕ και στην ΑτΕ. Με την προσθήκη και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, πέραν αυτών 

που προαναφέρθηκαν, θα αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα της ΣτΕ και των στοιχείων της εκείνων 

που πρέπει να προσεχθούν κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Η παράθεσή τους δε θα γίνει στη λογική «πλεονέκτηµα – µειονέκτηµα», αλλά γενικές διαφο-

ρές ή παράµετροι. Η κάθε παράµετρος έχει συνήθως και τις δύο προοπτικές ανάλογα από ποιο 

πρίσµα τις βλέπει κανείς και ίσως στο µέλλον άλλες να ενισχύονται και άλλες να εξαφανίζο-

νται. Έτσι, για παράδειγµα, η εξοικονόµηση πόρων ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό οργανισµό και 

είναι αδιάφορη για τον εκπαιδευόµενο, ενώ  η καταγραφή του µαθήµατος φαίνεται ότι είναι 

ένα µεγάλο πλεονέκτηµα για τον εκπαιδευόµενο, αλλά αποτελεί ίσως µειονέκτηµα η δυνατό-

τητα αυτή για τον εκπαιδευτή, γιατί, εν µέρει, τον ακυρώνει. 

  

6.2 Η ΣτΕ και η διδασκαλία σε αίθουσα  

 

Η ΣτΕ διαφοροποιείται από τη διδασκαλία σε αίθουσα µε τρεις παραµέτρους: το χώρο 

(φυσική παράµετρος), την αλληλεπίδραση (κοινωνική παράµετρος) και τον εξοπλισµό (τεχνική 

παράµετρος). 
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6.2.1 Η έννοια του χώρου  

 

Το κατά γενική οµολογία σηµείο διαφοροποίησης της ΣτΕ είναι η συµµετοχή στη δια-

δικασία µάθησης από οποιοδήποτε σηµείο βρισκόµαστε. ∆ε χρειάζεται να µετακινηθούµε από 

το σπίτι ή το χώρο εργασίας µας για να παρακολουθήσουµε κάποιο µάθηµα, απ’ όποιο σηµείο 

του κόσµου και αν αυτό µεταδίδεται (Nantel, 2004). Η παράµετρος αυτή διευκολύνει αφάντα-

στα τους εκπαιδευόµενους που δε θα µπορούσαν αλλιώς να συµµετάσχουν σε ένα πανεπιστη-

µιακό πρόγραµµα ή µια επαγγελµατική επιµόρφωση όπως άτοµα µε αναπηρίες (Bishop, 2003), 

από αποµακρυσµένες περιοχές ή αυτούς που έχουν επαγγελµατικές και οικογενειακές υπο-

χρεώσεις. Έτσι, το άτοµο επιµορφώνεται πιο γρήγορα µε επικαιροποιηµένο και αξιόπιστο υλι-

κό, κάτι που είναι πιο αποτελεσµατικό για το ίδιο και την επιχείρηση/υπηρεσία του. Οι οργανι-

σµοί παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, από την άλλη µεριά, εξοικονοµούν τεράστιους πό-

ρους (εκπαιδευτές, κτήρια, εξοπλισµό κλπ.) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλλού (ανα-

βάθµιση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού - hardware, βελτίωση της πλατφόρµας διδασκαλίας – 

software). Άλλωστε τα κτίρια έχουν περιορισµένη χωρητικότητα και δύσκολα µπορούν να την 

τροποποιήσουν, ενώ µια «εικονική αίθουσα» έχει πρακτικά απεριόριστη (η φράση που περι-

γράφει αυτή την κατάσταση είναι “from brick to click”).  Έτσι, για έναν εκπαιδευτικό οργανι-

σµό υπάρχει το όφελος της παροχής των υπηρεσιών του σε πολύ µεγαλύτερη οµάδα του 

πληθυσµού. Για µια επιχείρηση, από την άλλη, υπάρχει το διπλό  όφελος εξοικονόµησης χρη-

µάτων (οδοιπορικά, διαµονή, διατροφή προσωπικού) αλλά και το ότι το προσωπικό παραµένει 

στο χώρο εργασίας και διαβίωσης χωρίς να διακόψει τη ροή της επαγγελµατικής και προσωπι-

κής του ζωής. Έτσι δε µειώνεται η παραγωγικότητα και ταυτόχρονα ένας νέος υπάλληλος επι-

µορφώνεται πιο γρήγορα. Το µόνο κόστος που δαπανάται είναι, όπως προαναφέρθηκε, κυρίως 

για τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό. 

Υπάρχουν, όµως, και πολλά παράπλευρα προβλήµατα που αναδύονται µέσα από αυ-

τήν την παράµετρο. Είναι δυνατόν να επιµορφώνονται ταυτόχρονα πολλά άτοµα µαζί; Είναι 

µια τέτοια εκπαίδευση αποτελεσµατική; Ποιοι θα είναι οι άλλοι συνεκπαιδευµένοι; ∆ηµιουργεί-

ται θέµα µε το µορφωτικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο των συµµετεχόντων: θα είναι του 

ίδιου επαγγελµατικού χώρου ή του ίδιου οργανισµού, όπως στη διδασκαλία σε αίθουσα, ή άλ-

λου; ∆εν πρέπει να παραβλεφθεί και η πλευρά του εκπαιδευτή. Έχουµε κατάλληλους εκπαι-

δευτές για ένα περιβάλλον σύγχρονης µάθησης, που να αξιοποιούν ορθά τις δυνατότητες και 

τα εργαλεία που τους παρέχονται  και να µην αναλώνονται σε κουραστικούς µονολόγους;  

Τέλος πρέπει να υπάρχει και µία έγκυρη αξιολογική διαδικασία γιατί αλλιώς κάθε εκ-

παιδευτική προσπάθεια θα πέφτει στο κενό ή θα επαφίεται στην υπευθυνότητα των εκπαιδευ-

οµένων, για τους οποίους δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί κατά πόσο συµµετέχουν πραγµατικά ή 

απλώς παρακολουθούν και µερικές φορές ασχολούνται και µε άλλα πράγµατα (Salmon, 2000: 

20).  
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6.2.2 Η έννοια της αλληλεπίδρασης 

 

Η ΣτΕ δεν δηµιουργήθηκε γιατί είναι της µόδας ή «βολεύει», τώρα που έχουµε υψη-

λές ταχύτητες στο διαδίκτυο και εύκολη διανοµή πολυµεσικού υλικού. Αναπτύχθηκε για να 

καλύψει το κενό στην αλληλεπίδραση ανάµεσα σε εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτές που δεν 

µπορεί να προσφέρει η ΑτΕ. Όσο, όµως, το επιτυγχάνει αυτό µε τα εργαλεία που προαναφέρ-

θηκαν πολύ δύσκολα θα εξασφαλίσει εκείνες τις προϋποθέσεις για µάθηση που συναντάµε σε 

ένα παραδοσιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, όπως την κατά πρόσωπο ανατροφοδότηση µέσα 

σε µία αίθουσα διδασκαλίας. Μια τέτοια µορφή εκπαίδευσης δε δίνει τη δυνατότητα ουσιαστι-

κής κοινωνικοποίησης , όπως σε ένα πραγµατικό πανεπιστηµιακό περιβάλλον (αµφιθέατρα, 

βιβλιοθήκες κλπ.). Αυτή η ψυχρή επαφή µέσα από την οθόνη ενός Η/Υ κάνει κάποιους να α-

ντιστέκονται στη συµµετοχή τους σε προγράµµατα ΣτΕ πιστεύοντας ότι η απρόσωπη τεχνο-

λογία δεν είναι το ίδιο αποτελεσµατική µε την παραδοσιακή, όσο βολική κι αν φαίνεται. Αυτό 

συµβαίνει κυρίως σε εργαζόµενους που η υπηρεσία τους θέλει να τους επιµορφώσει έτσι, ενώ 

έχουν µάθει να εκπαιδεύονται αλλιώς και έτσι αντιµετωπίζουν µε φόβο, άγνοια και προκατά-

ληψη κάθε τι πρωτοποριακό. Συνέπεια αυτής της στάσης είναι, ότι πολλές φορές τα αποτελέ-

σµατα δεν είναι αυτά που αναµένονται. Πάντως έχει παρατηρηθεί ότι µετά από µερικές εβδο-

µάδες εξοικείωσης η αρχική φοβία και αίσθηση αποξένωσης µπορεί να ξεπεραστεί (Chou, 

2002). 

Από την άλλη, ορισµένοι συµµετέχοντες, µέσω της ανωνυµίας  νοιώθουν πιο βολικά 

σε µια τέτοια κατάσταση, ειδικά οι πιο ντροπαλοί και αυτοί που έχουν χαµηλή αυτοπεποίθηση, 

όταν υποβάλλουν ερωτήσεις και απορίες. (Halse, 2007:29). Οι νεότερες γενιές, εθισµένες στη 

χρήση του διαδικτύου, ίσως είναι πιο δεκτικές σε τέτοιες µορφές µάθησης και επιµόρφωσης, 

κάτι που θα φανεί τα επόµενα χρόνια. Τελευταία, άλλωστε, τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα έ-

χουν αναπτύξει πάρα πολύ διάφορες µορφές αλληλεπίδρασης, οπότε ο σηµερινός έφηβος ευ-

κολότερα θα αποδέχεται στο µέλλον την επιµόρφωσή του µέσω της ΣτΕ και ίσως σε µορφή 

διαφορετική από τη σηµερινή  (mobile learning;). 

Επειδή το θέµα είναι αρκετά περίπλοκο, και ακόµα σε εξέλιξη, υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις για να αντιµετωπισθεί. Μία από αυτές είναι η παρουσία όλων στον ίδιο χώρο 

(face to face) για µια γνωριµία στην αρχή του προγράµµατος (προσανατολισµός - 

orientation). Έτσι, θα γίνει ένα «σπάσιµο του πάγου» και θα δηµιουργηθούν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για αλληλογνωριµία, έτσι ώστε στο πρώτο online µάθηµα να υπάρχει εξοικείω-

ση και γρηγορότερη αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων. Καταλυτικό ρόλο, εδώ, πρέ-

πει να παίξει ο εκπαιδευτής, ο οποίος θα πρέπει να έχει  δεξιότητες ενεργοποίησης, παρακίνη-

σης και συνεχούς διαµοιρασµού ρόλων, µεταξύ άλλων.  
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6.2.3 Η έννοια του εξοπλισµού 

 

∆ε γίνεται αναφορά στον κλασικό, πλέον, εξοπλισµό (Η/Υ, projectors κλπ.) που έτσι κι 

αλλιώς χρησιµοποιείται και στην παραδοσιακή διδασκαλία. Αλλά στη «γρήγορη» σύνδεση στο 

internet και στις πλατφόρµες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που προαναφέρθηκαν (centra, vyew 

κλπ.). Χωρίς αυτά δε νοείται σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Ένα πλεονέκτηµα µε την τεχνολογική 

διασύνδεση είναι ότι ενώ τα πρώτα προγράµµατα e – learning βασιζόταν σε ακριβά και αµφί-

βολης αποτελεσµατικότητας ενδοεταιρικά δίκτυα (intranets) και λογισµικά, σήµερα είναι  web 

based, άρα ακολουθούν τα καθολικά πρωτόκολλα του διαδικτύου και είναι προσβάσιµα από 

όλους. Βέβαια, αυτό σηµαίνει συνεχή αναβάθµιση εξοπλισµού, επανεκπαίδευση προσωπικού 

κλπ. Το σίγουρο είναι ότι οι εκπαιδευόµενοι ανακαλύπτουν νέους πόρους γνώσης, επικαιρο-

ποιηµένους άρα και πιο χρήσιµους, που ίσως σε µια παραδοσιακή αίθουσα δεν θα υπήρχαν, 

µέσα από αυτοανακάλυψη αλλά και συνεργασία. Ο συνεργατικός εποικοδοµητισµός, εξάλλου, 

είναι η πιο κοινά αποδεκτή διδακτική στρατηγική που ακολουθείται στην online µάθηση (Tren-

tin, 2002:57). 

Πάντως, αν παραβλέψουµε και πάλι το θέµα του κόστους, βλέπουµε ότι αναδύονται 

άλλα προβλήµατα όπως η απαραίτητη (;) γνώση βασικών δεξιοτήτων στους Η/Υ, η ανάγκη 

αρχικής εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευόµενους στη χρήση της πλατφόρµας ΣτΕ, οι δυσκολί-

ες που συναντούν κατά τη χρήση του και οι πιθανές διακοπές ή η κακή ποιότητα σύνδεσης. 

Ταυτόχρονα µπορεί η ανεξαρτησία από τον χώρο να είναι βολική για κάποιες οµάδες πληθυ-

σµού αλλά η εξάρτηση από την τεχνολογία να αποκλείει κάποιες άλλες. Μία άλλη διαφορά 

είναι η παραγωγή και η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού. Μπορεί, σήµερα, στην παραδοσια-

κή διδασκαλία να διατίθεται κάποιο µέρος του υλικού σε ψηφιακή µορφή, το µεγαλύτερο ό-

µως µέρος είναι έντυπο. Στη ΣτΕ όλο το υλικό διατίθεται ψηφιακά, κάτι που απαιτεί τον αντί-

στοιχο εξοπλισµό. Πάντως, θα µπορούσε, αν ψηφιοποιηθεί το υλικό που υπάρχει στην έντυπη 

µορφή, να χρησιµοποιηθεί εκτός των άλλων και στη ΣτΕ (Krogstie & Bygstad, 2005). 

Ένα άλλο θέµα που αναδύεται σ’ αυτήν την παράµετρο είναι ότι το κανάλι διάδοσης 

(περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης) και το µαθησιακό περιεχόµενο  µπορεί να είναι συ-

µπαραγωγή διαφόρων φορέων, κάτι που πάλι έχει να κάνει µε το κόστος. Αυτό, πάντως, που 

απασχολεί σήµερα πολλούς από την ακαδηµαϊκή κοινότητα είναι η προστασία των πνευµατι-

κών δικαιωµάτων του εκπαιδευτικού υλικού, από τη στιγµή που αποθηκεύεται ψηφιακά και 

επαναχρησιµοποιείται, άρα είναι στην ιδιοκτησία του εκπαιδευτικού οργανισµού και µπορεί να 

τροποποιηθεί εύκολα (Casey, 2006:20).  

Μια παιδαγωγική διάσταση του εξοπλισµού, που ίσως εξαλείψει τα παραπάνω είναι και 

η άποψη της Hodgson (2001:8)  ότι, «επιβάλλεται να δηµιουργούµε γνώση µέσω του web 
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παρά απλώς να διαδίδουµε περιεχόµενο µέσω του web», µια πολύ µεγάλη συζήτηση που ξε-

φεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας.  

Ακόµη, δεν πρέπει να παραβλεφθούν θέµατα αξιοπιστίας του παρόχου της εκπαίδευ-

σης, της ασφάλειας και της προστασίας προσωπικών και άλλων δεδοµένων (McPherson and 

Nunes, 2006), αλλά και η δυσανάλογη πληθώρα προσφοράς από πανεπιστήµια και οργανι-

σµούς των ΗΠΑ και γενικότερα προηγµένων χωρών, µε ανάλογα κοινωνικά αποτελέσµατα 

επιρροής και πολιτισµικής αλλοίωσης, θέµατα που έτσι κι αλλιώς άπτονται κάθε διαδικτυακής 

συναλλαγής (Boshier, Wilson & Qayyum, (1999), όπως αναφέρεται στο Hodgson, (2001)). 

Τέλος, ενώ κάποιοι θεωρούν την απαραίτητη τεχνολογία ενδιαφέρουσα, ελκυστική και 

κίνητρο για να συµµετάσχουν, άλλοι βλέπουν τα µέσα ως εµπόδιο, ειδικά όταν εστιάζουν στη 

χρήση τους («ποιο κουµπί πατάω για να  µιλήσω;»), διασπάται η προσοχή τους και δε συµµε-

τέχουν όπως θα έπρεπε στη µαθησιακή διαδικασία. Αυτό µπορεί να συµβαίνει γιατί κάποιοι δε 

γνωρίζουν καλά Η/Υ ή κυρίως γιατί έχουν µια προκατειληµµένη αποστροφή και έλλειψη εµπι-

στοσύνης στις τεχνολογικές λύσεις σε θέµατα εκπαίδευσης, πόσο µάλλον όταν πρόκειται για 

µια «οµιλούσα κεφαλή σε πολυµεσική µορφή» - talking head in a multimedia mode (Rogoza, 

2008:102). Πιστεύεται, πάντως, ότι δε χρειάζεται οι συµµετέχοντες να έχουν ιδιαίτερη γνώση 

γύρω από τους Η/Υ και φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα βολικό για άπειρους χρήστες (Salmon, 

2000:19). 

 

6.3 Η σύγχρονη και η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

 

Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και έρευνες για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµα-

τά τους. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν βρεθεί διαφορές  όσον αφορά την αποτελεσµατικότη-

τά τους (Gunawardena & McIsaac, 2004) και τελικά φαίνεται ότι η µία πρέπει να συµπληρώνει 

την άλλη (Hrastinski, 2008). 

  Παρ’ όλα αυτά και εδώ τρεις είναι οι παράµετροι που τις διαφοροποιούν: ο χρόνος 

(φυσική παράµετρος), η αλληλεπίδραση (κοινωνική παράµετρος) και ο εξοπλισµός (τεχνική 

παράµετρος). 

 

6.3.1 Η έννοια του χρόνου 

 

Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να συµµετάσχει σ’ αυτή 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή, κάτι που είναι ιδιαίτερα βολικό για έναν εργαζόµενο. Στη σύγ-

χρονη, όµως, απαιτείται η παρουσία µέσω διαδικτύου στην εικονική τάξη µέσα σε ένα συγκε-

κριµένο και περιορισµένο χρονικό πλαίσιο. Αυτό φαίνεται να είναι καταπιεστικό (Bean, 2005) 

και δεσµευτικό, όσον αφορά τις δυνατότητες συµµετοχής, ίσως λόγω προβληµάτων στη 

γλώσσα επικοινωνίας, στη διαφορά ώρας (Henry, 2004) και στις διδακτικές τεχνικές που χρη-
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σιµοποιεί ο αποµακρυσµένος εκπαιδευτής. Όµως προκύπτει εδώ ένα µεγάλο πλεονέκτηµα για 

τη ΣτΕ σε σχέση µε την ΑτΕ. Ο περιορισµός στο χρόνο κάνει τους συµµετέχοντες να απο-

κτούν περισσότερα κίνητρα (Hrastinski, 2008) για να επιτύχουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα 

σ’ αυτό το συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο και έτσι η διαδικασία γίνεται πιο αποτελεσµατική. 

Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιµασµένος, να προσαρµόζεται, 

να  ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες της τάξης και όχι απλώς «να µεταφέρει την παράδοση 

που κάνει, από την τάξη στην οθόνη». (Horton, (2000), όπως αναφέρεται στο Hall, Watkins, 

Davis, Belarbi, A. & Chandrashekhara, (2001)).   

 

6.3.2 Η έννοια της αλληλεπίδρασης 

 

Σ’ ένα περιβάλλον ΣτΕ υποστηρίζονται πέντε σηµαντικές λειτουργίες : οι οδηγίες, η 

συνεργασία, η υποστήριξη, η κοινωνικοποίηση και οι άτυπες σχέσεις. (Finkelstein, 2006).  Ο-

πότε, η κύρια αρχή κατά την υλοποίηση µιας εικονικής τάξης είναι η ενεργοποίηση των συµ-

µετεχόντων σ’ αυτή. (Schwenke, 2005). Έτσι, µέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρα-

ση θα δηµιουργείται νέα γνώση γιατί,  πάντα ισχύει το no interaction, no education - χωρίς 

αλληλεπίδραση δεν υπάρχει εκπαίδευση (Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997). Με µια 

φράση, η όποιας µορφής ζωντανή αλληλεπίδραση είναι η µεγάλη διαφορά της ΣτΕ σε σχέση 

µε την ΑτΕ (Jobmann , Tuchs, Esteve, Palau, Guerri & Niemann, 2000). Η αίσθηση της απο-

µόνωσης που νοιώθουν οι εκπαιδευόµενοι στην ΑτΕ έχει εδώ κατά πολύ εξαφανισθεί. Η αµε-

σότητα δηµιουργεί µια κοινότητα όπου αναπτύσσονται γνήσιες σχέσεις, κάτι που βοηθά  ιδιαί-

τερα στη µάθηση (Balbar & Schwier, 2002: 58). Υπάρχει άµεση ανατροφοδότηση ανάµεσα  

στους εκπαιδευόµενους και τον εκπαιδευτή ενισχύοντας την εµπλοκή στη µαθησιακή διαδικα-

σία (Chen et al., (2005), όπως αναφέρεται στο Halse, (2007)). Ακούγοντας όλους τους άλ-

λους, αναδεικνύονται ζητήµατα και απορίες που ο ίδιος δε θα είχε σκεφτεί, ενώ βλέποντάς 

τους κιόλας, εκµεταλλεύεται και τα µη λεκτικά µηνύµατα (τόνος φωνής, εκφράσεις προσώπου 

κλπ.), κάτι βέβαια που προϋποθέτει καλή ποιότητα ήχου και κυρίως εικόνας. Βοηθητικά εργα-

λεία που ενισχύουν την αλληλεπίδραση στη ΣτΕ θεωρούνται και οι διάφορες επιλογές που 

προσφέρονται από την πλατφόρµα, όπως τα κουµπιά επιδοκιµασίας, τα emoticons κλπ. 

(Halse, 2007:31). 

Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά στην επαγγελµατική επιµόρφωση, που το µάθηµα γί-

νεται σε ειδική αίθουσα τηλεκπαίδευσης, υπάρχει και ένας διευκολυντής (facilitator) που βοη-

θά σε τεχνικά προβλήµατα και προσφέρει µία ατµόσφαιρα κλασικής τάξης και συνεργασίας 

(Horton, (2000), όπως αναφέρεται στο όπως αναφέρεται στο Hall et al., (2001)). Αυτή η 

προσωπική επαφή, όταν το µάθηµα γίνεται σε ειδική αίθουσα τηλεκπαίδευσης, ενισχύει ακόµη 

περισσότερο την αίσθηση της τάξης. Τον πρώτο καιρό, όταν τα εργαλεία της ΣτΕ ήταν πενι-

χρά (απλή βιντεοδιάλεξη),  σηµαντικό ρόλο έπρεπε να παίζει ο εκπαιδευτής. Έπρεπε – και 

πρέπει - εκτός από πολύ καλή γνώση του τεχνολογικού µέσου, να έχει ιδιαίτερες δεξιότητες 
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στη διδασκαλία, την εργασία και την αλληλεπίδραση (Hofmann, 2004: 33). Αυτός ήταν και 

είναι ο σπινθήρας της αλληλεπίδρασης στην τάξη αλλά και ο ελεγκτής της ροής της επικοινω-

νίας, ειδικά σήµερα που τα εργαλεία της ΣτΕ (chat κλπ.) επιτρέπουν στους εκπαιδευόµενους 

να αλληλεπιδρούν πολλές φορές ανεξάρτητα απ’ αυτόν και για άσχετα µε τη µαθησιακή διαδι-

κασία θέµατα. 

 

6.3.3 Η έννοια του εξοπλισµού 

 

Η µεγαλύτερη διαφορά εδώ είναι ότι απαιτείται υψηλό εύρος ζώνης και καλή σύνδεση 

στο διαδίκτυο, για να µην υπάρχουν προβλήµατα (αργή µετάδοση, διακοπές) κατά τη διάρκεια 

του µαθήµατος, λόγω των απαιτήσεων στη µετάδοση φωνής, βίντεο και άλλων δεδοµένων 

ταυτόχρονα. Το υλικό (κάµερα, µικρόφωνο) και το λογισµικό είναι πιο ακριβό από αυτό της 

ασύγχρονης, αλλά πολύ πιο φιλικό στο χρήστη. Έτσι, µπορεί «ο εκπαιδευόµενος να αποκτά 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον και η απόκτηση της γνώσης να γίνεται µε πιο εύκολο και ευχάριστο 

τρόπο» (Σιναπίδου, 2008:18). Για να συµµετάσχουν όλο και περισσότεροι – και πιο πρόθυµα 

– σε µια τέτοια διαδικασία, οι εταιρείες κατασκευής λογισµικού προσφέρουν λύσεις εύκολες 

στην εγκατάσταση και τη χρήση. Από τη στιγµή που η πλατφόρµα είναι εγκατεστηµένη κυρί-

ως σε ένα web server “µπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τα µαθήµατα και από ένα internet 

cafe” (Βalbar & Schwier, 2002:58) ή να εκπαιδεύσει από οπουδήποτε. Ιδιαίτερα χρήσιµο χα-

ρακτηριστικό είναι η καταγραφή (recording) ενός µαθήµατος έτσι ώστε να είναι διαθέσιµο 

στον εκπαιδευόµενο ή και σε άλλους οποτεδήποτε. Αν κάποιος δηλαδή απουσίαζε σ’ ένα µά-

θηµα, µπορεί να το παρακολουθήσει µαγνητοσκοπηµένο ή και να µην απουσίαζε, απλώς να το 

«ξαναζήσει». Το ίδιο µπορεί να κάνει και ο εκπαιδευτής για πολλούς λόγους, π.χ. για την αυ-

τοαξιολόγησή του. Η καταγραφή των µαθηµάτων είναι ένα παραγνωρισµένο χαρακτηριστικό 

στη ΣτΕ και πρέπει από τους σχεδιαστές αντίστοιχων προγραµµάτων να της δοθεί η βαρύτητα 

που πρέπει να έχει, αποκτώντας σηµαντική παιδαγωγική αξία.  
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7. Υβριδική, Πολυµορφική ή Μικτή µάθηση (blended learning)  

 

Έχουν αναφερθεί διάφοροι παράγοντες που εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικτυακή 

διαδικασία. Από παιδαγωγικά θέµατα ως τις τεχνικές δυσκολίες και από την αξιοπιστία του πα-

ρόχου γνώσης ως τη διευκόλυνση του γενικού πληθυσµού και των ΑµΕΑ. Η έννοια που καλύ-

πτει τα πάντα είναι η αλληλεπίδραση και σε ποιο βαθµό επιτυγχάνεται µέσα από προγράµµατα 

online µάθησης. Ο βαθµός ελευθερίας των συµµετεχόντων δε συνεπάγεται αυτόµατα και πε-

ρισσότερους βαθµούς ποιοτικής επικοινωνίας και πολλές φορές δηµιουργείται αίσθηση αποµό-

νωσης στους συµµετέχοντες. Γι’ αυτό η φυσική γνωριµία των συµµετεχόντων θα βοηθούσε 

στη δηµιουργία φιλικότερου µαθησιακού περιβάλλοντος (Rovai & Jordan, 2004). Έτσι προέ-

κυψε η ανάγκη για ένα συνδυασµό (blend) µεθόδων εκπαίδευσης, µε έµφαση στην τόνωση 

της αλληλεπίδρασης και πολλά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και επιµορφωτικοί οργανισµοί συνδυά-

ζουν και χρησιµοποιούν όλες τις πιθανές εναλλακτικές. Πολλοί θεωρούν ότι η µικτή µάθηση 

είναι µόνο ο συνδυασµός της δια ζώσης διδασκαλίας, της ασύγχρονης και της σύγχρονης τη-

λεκπαίδευσης. Αλλά επειδή η πολυµορφική µάθηση σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διαφο-

ρετικά άτοµα, κάτι που δείχνει και τις ανεκµετάλλευτες δυνατότητές της (Driscoll, (2002), 

όπως αναφέρεται στο  Al-Sarrani, (2010)) ένας ευρύτερος ορισµός της, είναι:  

i) Ο ολοκληρωµένος συνδυασµός παραδοσιακής µάθησης και διαδικτυακής προσέγγι-

σης  

ii) Ο συνδυασµός µέσων και εργαλείων που χρησιµοποιούνται σ’ ένα περιβάλλον e-

learning και  

iii) Ο συνδυασµός παιδαγωγικών µεθόδων, ανεξάρτητα από τη χρήση εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας (Whitelock & Jelfs, (2003), όπως αναφέρεται στο Oliver & Trigwell, (2005)). 
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8. Έρευνες 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Η εκπαίδευση από απόσταση, έχει πάρει µια εντελώς νέα µορφή, τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες, µε την ανάπτυξη του web και την εφαρµογή ασύγχρονων και σύγχρονων µεθόδων 

e-learning. Είναι βασικό στοιχείο στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων 

και των επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση online, είναι πια «µία πραγµατικότητα που προσφέρει 

στους φοιτητές εκτεταµένες επιλογές για το πού, πότε, πώς και από ποιον θα µαθαίνουν»  

(Mehrotra, Hollister & McGahey, 2001: ix). 

Έτσι, ερευνητές από τον ακαδηµαϊκό χώρο, εξετάζουν κυρίως την εκπαιδευτική απο-

τελεσµατικότητα και τις θεωρίες µάθησης που είναι καταλληλότερες για τέτοια προγράµµατα, 

ενώ στελέχη επιχειρήσεων, κοιτώντας το θέµα από την πλευρά της διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναµικού (human resources management), ελέγχουν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα 

και την ευχέρεια (ή διευκόλυνση) που παρέχουν προγράµµατα e-learning. Το κυρίαρχο, πά-

ντως, στοιχείο σ’ αυτές τις έρευνες είναι η αξιολόγηση της χρήσης της τεχνολογίας που χρη-

σιµοποιείται στα προγράµµατα σπουδών (Atwell, 2006:9). 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ορισµένες έρευνες γύρω από την έννοια της εκ-

παίδευσης από απόσταση µε τη χρήση κάποιας µορφής τεχνολογίας και ειδικά, έρευνες µε 

ερωτηµατολόγια που αφορούν στη ΣτΕ.   

 

 

8.2 Έρευνες για την Εκπαίδευση από Απόσταση και το e-learning 

 

The “no significant difference” phenomenon 

 

Μία από τις πιο γνωστές έρευνες στο πεδίο της ΕΑ, είναι αυτή του Russell (1999, ό-

πως αναφέρεται στο Veal, Brantley & Zulli, (2004)), ο οποίος επισκόπησε 355 άλλες αντίστοι-

χες έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν από το 1928 έως το 1998. Η πλειοψηφία αυτών των ερευ-

νών αναφερόταν στη σύγκριση της διδασκαλίας µέσω κάποιας µορφής εκπαιδευτικής τεχνο-

λογίας και εκπαίδευσης στην αίθουσα.  Η σύγκριση έγινε µε τη µέτρηση αντικειµενικών εν-

νοιών, όπως οι βαθµοί των συµµετεχόντων, αλλά και υποκειµενικών, όπως η ικανοποίησή 

τους. Τα στατιστικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπήρχε σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

δύο είδη διδασκαλίας (“no significant differences”) αναγκάζοντας τον ερευνητή να συµπεράνει 

ότι «οι µαθητές µαθαίνουν εξίσου καλά, ανεξάρτητα πώς παράγεται (η µάθηση), πώς µεταδί-

δεται, είναι ή δεν είναι αλληλεπιδραστική , µε ή χωρίς υψηλή τεχνολογία» (σ. xiv).Ο Meyer 
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(2002) πρόσθεσε άλλη µία επισκόπηση ερευνών γύρω από την ΕΑ, για να βρει επίσης ότι δεν 

υπάρχει διαφορά στην επίδοση των φοιτητών, παρά µόνο διαφορές στην ικανοποίησή τους. 

Βασιζόµενος σ’ αυτά τα ευρήµατα δήλωσε πως «η µάθηση δεν προέρχεται από την τεχνολο-

γία, αλλά από την καθοδηγητική µέθοδο που είναι ενσωµατωµένη στο τεχνολογικό µέσο» (σ. 

14).  

Τα ίδια αποτελέσµατα προέκυψαν και από τις µελέτες των Swan (2002) και Saba 

(2000, 2003), ο οποίος ανέλυσε εκατοντάδες παρόµοιες συγκριτικές έρευνες, κριτικάροντας 

ταυτόχρονα τον ερευνητικό τους σχεδιασµό και την έλλειψη θεωριών πάνω στις οποίες (δεν) 

στηρίχθηκαν. Ενισχύοντας την άποψη του Saba, το American Centre for the Study of Dis-

tance Education15 (1999), ανέτρεξε σε 170 άρθρα που δηµοσιεύθηκαν σε περιοδικά και παρα-

τήρησε ότι µόνο 6 από αυτά είχαν σωστό ερευνητικό σχεδιασµό. Συµπερασµατικά, καταλήγει 

ο Meyer (2002:17), «η πλειοψηφία αυτών των άρθρων εκφράζουν θέσεις και προσωπικές ε-

µπειρίες,…., µπορεί να παρέχουν εξαίρετες συµβουλές , αλλά σπάνια εκφράζουν αποτελέσµα-

τα καλοσχεδιασµένης έρευνας». 

Σε παράθεση αντίστοιχων ερευνών οι Hill, Wiley, Nelson & Han (2002) που αφορού-

σαν σε προγράµµατα e-learning που έγιναν από µαθητές γυµνασίου µέχρι στελέχη της πολε-

µικής αεροπορίας κατέγραψαν συσχετίσεις µεταξύ εννοιών όπως η αλληλεπίδραση, η επικοι-

νωνία, η ανεξαρτησία, η συνεργασία, οι επιστηµολογικές πεποιθήσεις, το φύλο, η εθνικότητα, 

η ηλικία, οι πολιτισµικές διαφορές, η πρόσβαση στο διδάσκοντα, η διευκόλυνση, η εκπαιδευτι-

κή αποτελεσµατικότητα, η ικανοποίηση των συµµετεχόντων καθώς και το κοινωνικό πλαίσιο 

(«αν και από µακριά, συµµετέχω µαζί µε άλλους»), θέµατα κόστους, ο έλεγχος, οι δεξιότητες 

του εκπαιδευτή, η παιδαγωγική, ο όγκος δουλειάς, το µέγεθος της τάξης και ηθικά και νοµικά 

θέµατα. 

Σε άλλη έρευνα (Shachar & Neumann, 2003) µεταξύ πλέον των 15.000 φοιτητών από 

86 διαφορετικά µαθήµατα, βρέθηκε πως όσοι παρακολούθησαν online µαθήµατα είχαν καλύ-

τερες επιδόσεις από αυτούς που τα παρακολούθησαν στην τάξη σε µία αναλογία 2 προς 1. 

Οι Wojciechowski & Palmer (2003) θέλοντας να µελετήσουν ποια δηµογραφικά στοι-

χεία επηρεάζουν την αποδοτικότητα φοιτητών σε online µαθήµατα, κατέγραψαν, µεταξύ άλ-

λων, τις έρευνες των Phipps & Merisotis (1999) και των Cheung & Kan (2002), (όπως αναφέ-

ρονται στο Wojciechowski & Palmer, (2003)),  οι οποίοι µιλούν για τη µεγάλη ετερογένεια 

όσων παρακολουθούν τέτοια µαθήµατα και του Frankola (2001), στην οποία αναφέρεται ότι η 

εγκατάλειψη µαθηµάτων e-learning είναι κατά 10 µε 20% µεγαλύτερη απ’ αυτά που γίνονται 

σε αίθουσα. Στη δική τους έρευνα παρατήρησαν ότι όσοι είναι καλοί σε άλλα µαθήµατα, είναι 

και στα online και γίνονται καλύτεροι όταν παρακολουθούν πρόγραµµα αρχικής εκπαίδευσης 

στην πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης.  

                                                 
15 Internet-based distance education bibliography. Ανακτηµένο στις 12/09/2010 από: 

http://www.ed.psu.edu/acsde/annbib/partb.asp. 
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Οι Bolliger & Martindale (2004) διερεύνησαν τους παράγοντες ικανοποίησης των συµ-

µετεχόντων σε online µαθήµατα, διαχωρίζοντάς τους από αυτούς που υπάρχουν στη διδασκα-

λία σε αίθουσα. Τους προσδιόρισαν ως: Θέµατα εκπαιδευτή, επικοινωνία, τεχνολογία, διαχεί-

ριση περιεχοµένου, περιεχόµενο, πλοήγηση, αλληλεπίδραση και γενικά θέµατα. Σ’ αυτά συ-

µπεριέλαβαν τη θετική στάση για συµµετοχή, τη διευκόλυνση και την ελαστικότητα των προ-

γραµµάτων. 

Η Chaney (2006) ανέτρεξε, επίσης, σε δεκάδες έρευνες, οι οποίες συγκρίνουν, συσχε-

τίζουν και αναδεικνύουν διάφορα θέµατα που εµπλέκονται στην ΕΑ, δείχνοντας τον πλουρα-

λισµό και την πολυπλοκότητα του πεδίου. Σ’ αυτές γίνονται συγκρίσεις στις επιδόσεις, στο 

φύλο, µεταξύ ασύγχρονης και διδασκαλίας σε αίθουσα, µεταξύ σύγχρονης και διδασκαλίας σε 

αίθουσα, διερευνάται, όσον αφορά στους συµµετέχοντες, το µαθησιακό στυλ, η ικανοποίηση, 

η προτίµηση, η διευκόλυνση,  ελέγχεται όσον αφορά στον εκπαιδευτικό οργανισµό και τον 

εκπαιδευτή, ο ρυθµός παρακολούθησης, ο ρυθµός συµµετοχής ή εγκατάλειψης, η αλληλεπί-

δραση, η αποτελεσµατικότητα, η ποιότητα, τα µέσα και πολλά άλλα. 

Μεγάλο ρόλο, φαίνεται να, παίζει και η «διαχειριστική αριστεία» (logistic excellence) η 

οποία περιλαµβάνει αλληλεπίδραση, ανατροφοδότηση, ευελιξία και προσβασιµότητα (Grifoll, 

Huertas, Prades, Rodrνguez, Rubin, Mulder & Ossiannilsson, 2009). 

Μια συστηµατική βιβλιογραφική επισκόπηση του U.S. Department of Education 

(2010), άνω των χιλίων ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν από το 1996 ως το 2008, έδειξε 

ότι, κατά µέσο όρο, οι εκπαιδευόµενοι διαδικτυακά απέδωσαν λίγο καλύτερα από αυτούς που 

παρακολούθησαν µαθήµατα σε αίθουσα και ειδικά όσοι είχαν στα προγράµµατά τους και στοι-

χεία µικτής µάθησης (blended learning). Οι έρευνες αυτές αναφερόταν στη δευτεροβάθµια, 

αλλά κυρίως στην τριτοβάθµια και µη τυπική εκπαίδευση (επαγγελµατική επιµόρφωση). Ενδι-

αφέρουσα είναι η άποψη των ερευνητών ότι, όπου υπάρχει αποκλειστικά διδασκαλία online, 

συνδυάζεται η µείωση του κόστους και η διευκόλυνση µε την ίδια αποτελεσµατικότητα που 

εµφανίζεται στη διδασκαλία σε τάξη. Ενώ τα προγράµµατα blended ή hybrid learning, πρέπει 

να  είναι πιο αποτελεσµατικά για να δικαιολογήσουν τον επιπλέον απαιτούµενο χρόνο και το 

µεγαλύτερο κόστος.  

Τέλος, σε αντίστοιχη µεγάλη βιβλιογραφική έρευνα  (Alexander, 2010), παρατηρήθη-

κε ότι η διαδικτυακή µάθηση χρησιµοποιείται κυρίως για επαγγελµατική επιµόρφωση γιατί 

προσφέρει εµπειρίες που έχουν σηµασία (σχετικές µε το αντικείµενο), ευελιξία χρόνου και χώ-

ρου και διευκόλυνση. 

Είναι φανερή η µεγάλη ποικιλία εννοιών και παραµέτρων τεχνολογικής και παιδαγωγι-

κής φύσεως που εµπλέκονται σε µια τέτοια διαδικασία µάθησης. Παράγοντες όπως τα προσω-

πικά και επαγγελµατικά στοιχεία των εκπαιδευοµένων, το περιεχόµενο των µαθηµάτων, οι 

διδακτικοί στόχοι, το προσωπικό, η διδακτική µέθοδος, ο τεχνολογικός εξοπλισµός κ.α. Από 

την άλλη µεριά, οι έρευνες αυτές, είτε έγιναν από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα είτε από τµήµατα επι-

µόρφωσης ιδιωτικών επιχειρήσεων, αναφερόταν σε µία συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης. 
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Εξεταζόταν ένα συγκεκριµένο λογισµικό ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ένα συ-

γκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο και σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Από την αποτίµηση 

τόσο αυτών των αντικειµενικών µετρήσεων (βαθµοί κλπ.) όσο και της άποψης των συµµετε-

χόντων για υποκειµενικούς παράγοντες (ικανοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση κλπ.), γινό-

ταν προσπάθεια  εξαγωγής κάποιων συµπερασµάτων. Τέλος, όπως επισήµαναν οι συγγραφείς, 

δεν είναι καθόλου εύκολο να προκύψουν γενικευµένα συµπεράσµατα από τέτοιες µελέτες, 

παρά κατευθυντήριες γραµµές για µελλοντικά προγράµµατα e-learning. 

 

8.3 Έρευνες για τη Σύγχρονη τηλεκπαίδευση  

 

Οι περισσότερες έρευνες σε θέµατα e-learning πραγµατοποιούνται µε τη µέθοδο του 

ερωτηµατολογίου. Πολύ λίγες γίνονται µε ή σε συνδυασµό µε συνεντεύξεις και ακόµα λιγότε-

ρες µε τη µέθοδο της συµµετοχικής παρατήρησης. Το κύριο πλεονέκτηµα της χρήσης του ε-

ρωτηµατολογίου είναι ότι µπορεί να συλλεχθεί εύκολα, γρήγορα και οικονοµικά ένας µεγάλος 

αριθµός δεδοµένων και κυρίως γιατί έτσι καταγράφεται η άποψη των συµµετεχόντων.  

Ο Biner (1993) κατασκεύασε το Telecourse Evaluation Questionnaire Items για την 

καταγραφή των απόψεων των συµµετεχόντων σε µαθήµατα εξ αποστάσεως, που χρησιµοποι-

ούσαν την τηλεδιάσκεψη. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό περιέλαβε ερωτήσεις που ανίχνευαν γε-

νικές και δηµογραφικές πληροφορίες, χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή, τεχνικά θέµατα και δι-

αχείριση του µαθήµατος.  

Η Chou (2002) θεωρεί την αλληλεπίδραση σαν ένα βασικό στοιχείο στην on-line µά-

θηση και αναφέρει άλλες έρευνες που τη συνδέουν µε την ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων, 

τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα, την παρακίνηση και τη θετική στάση απέναντι στην ΕΑ. Στη δική 

της έρευνα (µέσω καταγραφής συνοµιλιών) καταλήγει πως στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, η 

αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευοµένων για θέµατα κοινωνικότητας (αλληλεγγύη, βοήθει-

α, αστεία) και συναισθηµατικά (κατανόηση, ανταγωνισµός) είναι µεγαλύτερη από ότι στην 

ασύγχρονη. Η δεύτερη κατηγορία αλληλεπίδρασης αφορά στο µαθησιακό αντικείµενο (πλη-

ροφορίες, διευκρινήσεις). Ταυτόχρονα παρατηρείται µεγαλύτερη συχνότητα επικοινωνίας και 

µε τις δύο µορφές (ΣτΕ και ΑτΕ) από γυναίκες σε κοινωνικά και συναισθηµατικά θέµατα.  

Η Fill (2005) κατασκεύασε ένα ερωτηµατολόγιο 10 προτάσεων, για την αξιολόγηση 

πανεπιστηµιακών on-line µαθηµάτων, το οποίο περιελάµβανε προτάσεις όπως «το interface 

ήταν εύκολο στη χρήση», «υπήρχαν τα απαιτούµενα εργαλεία», «το περιεχόµενο ήταν σχετι-

κό», «οι δραστηριότητες βελτίωσαν τις γνώσεις και δεξιότητές µου» κλπ.  

Ο Zaharias (2006) παραθέτει επίσης διάφορα ερωτηµατολόγια που µετρούν την πα-

ρακίνηση (Keller and Keller, 1989), το ενδιαφέρον (Whitelock and Scanlon, 1996) και τη δη-

µιουργικότητα (Matsubara and Nagamachi, 1996). Κυρίως όµως, όπως η πλειοψηφία τέτοιων 

ερευνών, αναφέρει ερωτηµατολόγια που ασχολούνται µε την επικοινωνία µε το µέσο (inter-

face) που εµπλέκεται στα προγράµµατα e-learning. Τέτοια είναι των Parlangeli (1999) και 
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Chang (2002) οι οποίοι χρησιµοποίησαν µια παραλλαγή του Questionnaire for User Interface 

Satisfaction (QUIS). Ο Agouris (1999) προσάρµοσε το QUIS ώστε να περιλαµβάνει 75 ερωτή-

σεις κατανεµηµένες σε 10 κατηγορίες: τη γενική απόδοση του συστήµατος, την εγκατάσταση 

του λογισµικού, τη βοήθεια on-line, τους οδηγούς on-line, την ποιότητα των πολυµέσων, την 

παρουσίαση των πληροφοριών, την πλοήγηση, την ορολογία και τα µηνύµατα λάθους, την 

ικανότητα που προσφέρει ένα λογισµικό στο χρήστη να µαθαίνει πώς να το χρησιµοποιεί 

(learnability) και τη γενική αξιολόγηση του συστήµατος. Υπήρχαν και άλλες προσπάθειες δη-

µιουργίας ειδικών ερωτηµατολογίων για e-learning, όπως αυτή των Wade and Lyng (1999) οι 

οποίοι χρησιµοποίησαν ένα ερωτηµατολόγιο µε κριτήρια τη φυσικότητα, την υποστήριξη στο 

χρήστη, τη συνοχή, τη µη περιττότητα (nonredundancy), την ευελιξία κ.α. Στο δικό του ερω-

τηµατολόγιο που µετρά τη χρηστικότητα µαθηµάτων e-learning σε εταιρικό περιβάλλον, ο 

Zaharias (2006), χρησιµοποίησε ερωτήσεις που διερευνούν την πλοήγηση, την ικανότητα που 

προσφέρει ένα λογισµικό στο χρήστη να µαθαίνει πώς να το χρησιµοποιεί (learnability), την 

προσβασιµότητα, τη συνοχή, το σχεδιασµό, τη διαδραστικότητα, το περιεχόµενο και τις πη-

γές, τη χρήση των µέσων, το σχεδιασµό µαθησιακών στρατηγικών, την ανατροφοδότηση και 

την καθοδήγηση και υποστήριξη στο µαθητευόµενο. Σαν αποτέλεσµα της έρευνάς του προ-

τείνει την παρακίνηση στη µάθηση ως ένα νέο παράγοντα µέτρησης της χρηστικότητας, δίνο-

ντας έµφαση στη συναισθηµατική δέσµευση του εκπαιδευόµενου. 

Η Chaney (2006) αναφέρει αρκετά ερωτηµατολόγια που µετρούν διαφορετικές παρα-

µέτρους: την αλληλεπίδραση στη ΣτΕ (Chiou & Chung, 2003), την αποτελεσµατικότητα της 

εκπαίδευσης από απόσταση (Cheung, 1998) και την ποιότητα των µαθηµάτων που προσφέ-

ρονται διαδικτυακά ( Stewart, Hong, and Strudler, 2004). Σε έρευνα (Hortos, 2011) φοιτητών 

ιατρικής για τη σύγκριση παραδοσιακής διδασκαλίας και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης χρησιµο-

ποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 15 προτάσεων και τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπου διαπι-

στώθηκε ότι ο εκπαιδευτής δεν ήταν εξοικειωµένος µε το λογισµικό, οι εκπαιδευόµενοι ένοιω-

θαν απόµακρα από τον εκπαιδευτή και οι παρουσιάσεις ήταν βασισµένες σε κείµενα και όχι 

πολυµεσικές. Αντίστοιχα, σε έρευνα (Locatis, Berner, Hammack, Smith, Maisiak, & Ackerman, 

2010) για τη σύγκριση ΣτΕ και ΑτΕ µέσω ερωτηµατολογίου, βρέθηκε ότι αν και δεν υπήρχαν 

διαφορές στην απόδοση των φοιτητών, αυτοί δήλωσαν ότι υπήρχε πολύ µεγαλύτερη αίσθηση 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας στη ΣτΕ. Ο Bonk (2002) εξέτασε µε ερωτηµατολόγιο τις α-

πόψεις των εκπαιδευτών από τα τµήµατα επιµόρφωσης µεγάλων επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Α-

ναδείχθηκαν θέµατα όπως η πνευµατική ιδιοκτησία, η απλότητα στη χρήση των εργαλείων, η 

προτίµηση στην παραδοσιακή εκπαίδευση κλπ.  

Η Halse (2007) δηµιούργησε ένα ερωτηµατολόγιο για τη διερεύνηση των απόψεων 

των φοιτητών για τη ΣτΕ και διαπίστωσε µεταξύ άλλων ότι δηµιουργήθηκε θετικό κλίµα µετα-

ξύ των µελών της τάξης, αν και αυτό ήταν πιο ισχυρό στην οµάδα εκείνη που είχε συναντηθεί 

και πρόσωπο µε πρόσωπο πριν το µάθηµα, ενώ οι συµµετέχοντες ζήτησαν περισσότερο δια-
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µοιρασµό εφαρµογών (application sharing) και τη δυνατότητα καταγραφής των µαθηµάτων 

(record classes).  

Μια πολύ ενδιαφέρουσα  έρευνα (Μουζάκης, Μπαλαούρας, Ρουσσάκης, & Ματθαίου, 

2004) για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα διερεύνησε την αποτελεσµατικότητα της 

διδασκαλίας (teaching effectiveness) σε περιβάλλοντα κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκε-

ψης. ∆όθηκε ένα ερωτηµατολόγιο σε 137 φοιτητές του  Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστη-

µίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οι οποίοι σηµείωσαν ως θετικά στοιχεία το ότι «ο διδάσκων έλαβε υπό-

ψη του το γνωστικό τους υπόβαθρο καθώς και το επίπεδο εξοικείωσής τους» (σ. 292) µε την 

πλατφόρµα. Σηµαντική θεώρησαν και «τη χρησιµοποίηση ψηφιακού υλικού κατά την παρου-

σίαση του περιεχοµένου…, τη διαχείριση του βλέµµατος του διδάσκοντα και τη διαµόρφωση 

του παιδαγωγικού κλίµατος κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας…, την αµεσότητα της επικοινω-

νίας τους µε τον διδάσκοντα, την ενθάρρυνσή τους από τον διδάσκοντα για την ενεργό συµ-

µετοχή τους, τις συχνές ερωτήσεις, το διάλογο και την αλληλεπίδραση…Οι απόψεις των ερω-

τώµενων δεν φαίνεται να επηρεάζονται από ανεξάρτητες µεταβλητές όπως είναι το φύλο 

τους, η ηλικία τους ή η εξοικείωσή τους µε τέτοιου είδους περιβάλλοντα διδασκαλίας… Παρα-

τήρησαν πως, για να είναι αποτελεσµατικότερη η διδακτική δραστηριότητα, θα πρέπει ο διδά-

σκων να επιδεικνύει φιλική διάθεση (ποσοστό 79,6%), να είναι γνώστης του αντικειµένου 

(78,1%), να έχει προετοιµάσει και οργανώσει καλά τις διδακτικές δραστηριότητες (ποσοστό 

69,3%), να παρέχει ενίσχυση και ανατροφοδότηση (60,6%), να είναι παραστατικός (ποσοστό 

54,9%) και να είναι εξοικειωµένος µε την τεχνολογία (ποσοστό 50,4%)». Από την άλλη πλευ-

ρά, ως τους κυριότερους παράγοντες που τους επηρέασαν αρνητικά, αναφέρουν τις διακοπές 

στην εικόνα και τον ήχο και το γεγονός ότι κατά τις τηλε-διδασκαλίες αφιερώθηκε περισσότε-

ρος χρόνος στην παρουσίαση των πληροφοριών από τον διδάσκοντα (διάλεξη) και όχι σε συ-

ζήτηση» (σ.292). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα από τις συνεντεύξεις µε τους διδάσκοντες, «η 

διδασκαλία στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιµασίας σε 

σχέση µε µια συµβατική διδασκαλία. Οι κυριότερες δυσκολίες που συνάντησαν οι διδάσκοντες 

εντοπίστηκαν στους περιορισµούς που έθεταν τα τεχνολογικά µέσα στις κινήσεις τους (δυ-

σκολία ελεύθερης κίνησης σε όλο το χώρο της αίθουσας) και στην περιορισµένη αντίληψη του 

κλίµατος που επικρατούσε σε κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα (αν και πότε είχαν απορίες οι εκ-

παιδευόµενοι, αν το ενδιαφέρον τους διατηρείται, αν κουράζονται κ.λπ.). Για το λόγο αυτό 

θεώρησαν σηµαντική την παρουσία συντονιστή σε κάθε αποµακρυσµένη αίθουσα προκειµέ-

νου να τους µεταφέρει το κλίµα που επικρατούσε στην αίθουσα, να τους ενηµερώνει για το 

αν και πότε υπάρχουν ερωτήσεις από τους φοιτητές και να ενηµερώνει το κοινό της αποµα-

κρυσµένης αίθουσας για τον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογικών µέσων. Σε ότι αφορά στην 

τεχνολογία στους περισσότερους διδάσκοντες (85,7%) δηµιούργησε προβλήµατα η χαµηλή 

πιστότητα της εικόνας και πιο συγκεκριµένα η µη ικανοποιητική απόδοση των χρωµάτων και η 

µη ευκρινής απόδοση των χαρακτηριστικών των προσώπων των φοιτητών των αποµακρυ-

σµένων τάξεων (σ.293).  



 50

Σε αντίστοιχη έρευνα (Μουζάκης & Μπαλαούρας , 2006) µετρήθηκε η ικανοποίηση 

των φοιτητών από την παρακολούθηση 30 διαφορετικών µαθηµάτων του Τµήµατος Πληρο-

φορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 µέσω ∆ιαδικτύου 

και η καταγραφή των εκτιµήσεών τους για µερικές από τις παιδαγωγικές πτυχές της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας, αλλά και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα οι φοιτητές εξέφρασαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την παρακολούθηση 

των µαθηµάτων µέσω διαδικτύου και διατύπωσαν θετική στάση για την παρακολούθηση κι 

άλλων παρόµοιων µαθηµάτων στο µέλλον. Ενώ όµως θεωρείται ότι η µετάδοση µαθηµάτων 

µέσω ∆ιαδικτύου δεν µπορεί να υποκαταστήσει την παρακολούθηση στο αµφιθέατρο, µπορεί 

να αποδειχθεί χρήσιµη σε περιπτώσεις όπου ο φοιτητής δεν µπορεί να µεταβεί στο χώρο του 

Πανεπιστηµίου για λόγους υγείας, δυσµενών καιρικών συνθηκών, µεγάλης απόστασης από το 

Πανεπιστήµιο ή έλλειψης χρόνου λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Οι φοιτητές ανέδειξαν 

ως ανάγκη πρώτης προτεραιότητας την επικοινωνία µε τον διδάσκοντα για την υποβολή ερω-

τηµάτων και αποριών, έστω κι αν αυτό µπορεί να επιτευχθεί ασύγχρονα. Επίσης, αναγνωρί-

ζουν τη µαθησιακή αξία της συνεργασίας µε τους συµφοιτητές τους και τη σηµαντικότητα του 

περιεχοµένου και της ποιότητα προβολής του. Αναφέρεται, ακόµη, ότι οι φοιτητές θα επιθυ-

µούσαν τη χρήση πιο κοντινών πλάνων για να βλέπουν καλύτερα τις εκφράσεις του προσώ-

που του διδάσκοντα και την αναγκαιότητα αποθήκευσης του µαθήµατος (διδασκαλίας και εκ-

παιδευτικού υλικού), έτσι ώστε κάθε φοιτητής να έχει πρόσβαση στο χρόνο που επιθυµεί. 

Αναφερόµενη στις σύγχρονες εικονικές τάξεις, η Ρωσσίου (2010) διερεύνησε για τρεις 

ακαδηµαϊκές χρονιές, µέσω έρευνας – δράσης και επισκόπησης 438 φοιτητές του Τµήµατος 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Στη διδακτορική της διατριβή προβάλλει την 

αµεσότητα της επικοινωνίας, τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρµας σύγχρονης τηλεκπαί-

δευσης και την εξοικείωση µε την κάµερα ως σηµαντικά στοιχεία στη ΣτΕ και θεωρεί ότι η 

επιτυχία ενός τέτοιου προγράµµατος προσδιορίζεται από τη συµµετοχή των φοιτητών, το εκ-

παιδευτικό υλικό, την εκπαιδευτική διαδικασία, το τεχνολογικό περιβάλλον, το χρόνο και την 

εµπειρία των εκπαιδευτών. 
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Β. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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1. Η ταυτότητα της έρευνας 

1.1. Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται πληροφορίες για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση 

της έρευνας, η οποία πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2011. Η έρευνα διεξήχθη µε τη συµπλή-

ρωση ερωτηµατολογίου από εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, κυρίως, που συµ-

µετείχαν σε προγράµµατα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το ερωτηµατολόγιο αναρτήθηκε σε 

σχετική ιστοσελίδα16 του περιβάλλοντος των «εγγράφων google». Εκεί, οι συµµετέχο-

ντες/ουσες µπορούσαν να το συµπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυµα.   

    1.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανάδειξη των κυριότερων χαρακτηριστικών της 

Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Με βάση αυτή την κατεύθυνση, δύο είναι οι κύριοι στόχοι της: 

o Η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευοµένων για τα προγράµµατα Σύγχρονης Τη-

λεκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει και των προτιµήσεών τους για τα αντίστοιχα που 

πιθανώς θα παρακολουθήσουν στο µέλλον. 

o Η διερεύνηση της συσχέτισης της θεωρίας της συναλλακτικής απόστασης του Moore 

µε τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. 

∆ιαµορφώνονται, έτσι, τα εξής ερωτήµατα: 

Α. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ΣτΕ; 

Β. Ποιες είναι οι προτιµήσεις των συµµετεχόντων σε προγράµµατα ΣτΕ για τα αντί-

στοιχα που θα παρακολουθήσουν στο µέλλον; 

Ακόµη, διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις: 

Α. Υπάρχει σχέση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων µε τις 

προτιµήσεις τους. 

Β. Η θεωρία της συναλλακτικής απόστασης έχει εφαρµογή και στη ΣτΕ. 

     

 

 1.3  ∆είγµα 

 

Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε σε 167 άτοµα (α’ οµάδα) µέσω e-mail. Η α’ οµάδα απο-

τελείται στη συντριπτική της πλειοψηφία από εκπαιδευτικούς του δηµοσίου. Αρκετοί από αυ-

τούς/ές κατέχουν κάποια θέση ευθύνης (διευθυντές σχολικών µονάδων, σχολικοί σύµβουλοι 

                                                 
16 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=el&formkey=dFV2ZUdZQmhkNUtnWWxZV1hCVXctVGc6MA#gid=

0  



 53

κλπ.). Όσοι/ες δεν είναι εκπαιδευτικοί, εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (ένοπλες 

δυνάµεις, υπηρεσίες υγείας, ΟΤΑ κλπ.) ως υπεύθυνοι/ες επιµόρφωσης των συναδέλφων τους. 

Τέλος, όλοι/ες έχουν καλή ή πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ (απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συµµετοχή στα σεµινάρια e-learning είναι η πιστοποίηση των συµµετεχόντων τουλάχιστον µε 

το Α’ επίπεδο στις ΤΠΕ). Τα µέλη της α’ οµάδας συµµετείχαν τις σχολικές χρονιές 2008-2009 

και 2009-2010 σε σεµινάρια που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτο-

διοίκησης (ΕΚ∆∆Α) στα κατά τόπους Ινστιτούτα Επιµόρφωσης (υπάρχουν 13 σε όλη την Ελ-

λάδα). Τα σεµινάρια αυτά είχαν ως αντικείµενο είτε το e-learning αυτό καθ’ αυτό, είτε την 

επιµόρφωση σε παιδαγωγικά και άλλα θέµατα µε µεθόδους blended e-learning (face to face, 

ασύγχρονη και σύγχρονη). Ενδεικτικά θέµατα των σεµιναρίων : «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

στην Ηλεκτρονική Μάθηση», «∆ιδακτική των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) – Θεωρία & Τεχνικές», «Θέµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού 

Υλικού για τους Πρεσβευτές eTwinning», «Χρήση Προηγµένων Συνεργατικών Εργαλείων ∆ια-

δικτύου Web 2.0».  

Ακόµη, ζητήθηκε από τα µέλη της α’ οµάδας να δώσουν το ερωτηµατολόγιο και σε 

άλλους/ες που γνωρίζουν ότι συµµετείχαν σε διάφορα σεµινάρια που έγιναν µε σύγχρονη τη-

λεκπαίδευση ή την περιελάµβαναν σε ένα blended πρόγραµµα (β’ οµάδα). 

Με προσωπική επικοινωνία του ερευνητή, µε κάποιους/ες από την α’ οµάδα συµµετε-

χόντων, διαπιστώθηκε ότι µόνο ένας µικρός αριθµός από όσους/ες συµπλήρωσαν το ερωτη-

µατολόγιο ανήκαν στη β’ οµάδα. Τα άτοµα αυτά  είχαν συµµετάσχει σε αντίστοιχης µορφής 

προγράµµατα του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Ανοικτού Πανεπιστηµίου 

της Κύπρου και ιδιωτικής εταιρείας επιµόρφωσης στελεχών του ιδιωτικού τοµέα. 

 

1.4  Περιορισµοί 

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο διαδεδοµένη. Κανένας 

φορέας, δηµόσιος ή ιδιωτικός, δεν πραγµατοποιεί επιµόρφωση αποκλειστικά µέσω ΣτΕ. Όπου 

γίνεται, είναι ένα µικρό µέρος ενός ευρύτερου blended προγράµµατος. Υπάρχουν πανεπιστη-

µιακά τµήµατα που κάνουν µέρος των παραδόσεών τους έτσι, αλλά και πάλι όχι σε µόνιµη 

βάση. Εξ άλλου δεν ήταν στους στόχους αυτής της έρευνας η διερεύνηση των απόψεων των 

φοιτητών/τριών αλλά των επιµορφούµενων στελεχών. Πολλοί, επίσης, τη συγχέουν µε την 

τηλεδιάσκεψη. Αντίθετα, είναι αρκετά διαδεδοµένη, σε όλους τους χώρους της εκπαίδευσης 

και της επιµόρφωσης, η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Έτσι, ήταν αρκετά µικρός ο πληθυσµός ο 

οποίος ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές της έρευνας. Ακόµη πιο δύσκολη ήταν η διενέργειά 

της, από την άρνηση φορέων για τη συµµετοχή των µελών τους σε µια τέτοια έρευνα.  
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2. Η µεθοδολογία της έρευνας  

2.1  Κατασκευή ερωτηµατολογίου 

 

Το ερωτηµατολόγιο είναι κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς αυτής της 

έρευνας. Όµως, για τη δηµιουργία του, λήφθηκαν υπόψη τα εξής: 

1. Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας που αναφέρει τους παράγοντες που ε-

µπλέκονται στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση (αποτελεσµατικότητα, διευκόλυνση, κίνητρα, αλλη-

λεπίδραση, χρήση εργαλείων, προκατάληψη, τεχνικά προβλήµατα κ.α.). 

2. Άλλα ερωτηµατολόγια που έχουν χρησιµοποιηθεί σε αντίστοιχες έρευνες και έχουν 

παρουσιασθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο (Hortos, 2011, Locatis et al., 2010, Ρωσσίου, 2010, 

Halse, 2007, Μουζάκης & Μπαλαούρας, 2006, Zaharias, 2006, Fill, 2005, Μουζάκης et al., 

2004, Stewart et al., 2004, Chiou & Chung, 2003 Bonk, 2002, Chou, 2002). 

3. Οι απόψεις για το ποια θέµατα πρέπει να συµπεριληφθούν σε ένα τέτοιο ερωτηµα-

τολόγιο, όπως καταγράφηκαν από τις συνεντεύξεις τριών  ειδικών σε θέµατα e-learning και 

επιµορφωτών σε σεµινάρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

4. Η επαγγελµατική εµπειρία του συγγραφέα, ως εκπαιδευτή µέσω σύγχρονης τηλεκ-

παίδευσης, ως εκπαιδευτή στη χρήση του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης από έ-

ναν εκπαιδευόµενο και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών για τις αντίστοιχες διδακτικές µεθόδους 

και τεχνικές που πρέπει να χρησιµοποιηθούν. 

Όπως έχει αναφερθεί, η µεγάλη πλειοψηφία παρόµοιων ερευνών έχει ως κύρια χαρα-

κτηριστικά:  

• τη σύγκριση ποσοτικών µετρήσεων (βαθµοί, tests) µεταξύ µιας οµάδας εκπαιδευοµένων 

σε αίθουσα και µιας άλλης οµάδας που παρακολούθησε µαθήµατα µε ΣτΕ και 

• τη διανοµή του ερωτηµατολογίου  

- σε µία οµάδα εκπαιδευοµένων µε ΣτΕ οι οποίοι παρακολούθησαν ένα σεµινάριο µε συ-

γκεκριµένη θεµατολογία (ένα πανεπιστηµιακό µάθηµα ιατρικής, µία επαγγελµατική επι-

µόρφωση στελεχών ασφαλιστικής εταιρείας),  

- από τον ίδιο εκπαιδευτή 

- µε την ίδια πλατφόρµα (centra, elluminate). 

Έτσι, είτε απλώς εξάγονταν συµπεράσµατα για το ποια µέθοδος (face to face και ΣτΕ) 

είναι πιο αποτελεσµατική βάσει µετρήσιµων αντικειµενικών κριτηρίων (βαθµοί), είτε γινόταν 

µια καταγραφή των απόψεων των συµµετεχόντων για ένα συγκεκριµένο µάθηµα και µια α-

ξιολόγηση π.χ. των τεχνικών χαρακτηριστικών της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης. Στο παρόν 

ερωτηµατολόγιο, δεν αναφερόµαστε σε κάτι συγκεκριµένο, αλλά προσπαθούµε να διερευ-

νήσουµε κάποια γενικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της ΣτΕ. Γι’ αυτό και απευθυνθή-
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καµε σε άτοµα που σε µεγάλο βαθµό προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελµατικούς χώ-

ρους, που συµµετείχαν σε σεµινάρια µε διαφορετικό αντικείµενο, είχαν εκπαιδευτές µε ποι-

κίλο επαγγελµατικό και επιστηµονικό υπόβαθρο και ως, επί το πλείστον, χρησιµοποιήθηκαν 

διαφορετικές πλατφόρµες.  

Ακόµη, επειδή η πλειοψηφία των συµµετεχόντων είναι δηµόσιοι υπάλληλοι από διάφο-

ρους τοµείς, οι οποίοι εθελοντικά και δωρεάν παρακολούθησαν τέτοια προγράµµατα που δι-

οργανώθηκαν από την υπηρεσία τους, δεν υπάρχουν ερωτήσεις που να αναφέρονται σε θέ-

µατα κόστους, πλοήγησης στην πλατφόρµα, αξιολόγησης του εκπαιδευτή ή του σεµιναρίου.  

Υπάρχουν, όµως, κάποιες άλλες που δεν συναντώνται σε παρόµοια ερωτηµατολόγια – ή δεν 

έχουν πέσει στην αντίληψη µας - και θεωρούνται από τον ερευνητή σηµαντικές για ένα τέ-

τοιο πρόγραµµα. Κάποιες από αυτές είναι:  

• Η διερεύνηση της ύπαρξης ή µη αρχικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον ΣτΕ και η ανα-

γκαιότητά της (ερ. ∆4, Α22 και Β1). 

• Ο διαχωρισµός στην εκµάθηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων µέ-

σω της ΣτΕ (ερ. Α4 και Α5). 

• Η έννοια της «απόσπασης προσοχής» για τη χρήση της πλατφόρµας κατά τη διάρ-

κεια της ΣτΕ (ερ. Α10). 

• Η ύπαρξη ή µη του διευκολυντή στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης, αν γίνεται εκεί ένα 

µάθηµα ΣτΕ (ερ. Α24). 

• Η διερεύνηση της προτίµησης του χώρου όπου γίνεται η ΣτΕ (σε δικό µας χώρο ή 

σε αίθουσα τηλεκπαίδευσης, ερ. Β7) 

• Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η εκ νέου συµµετοχή σε προγράµµατα 

ΣτΕ (ερ. Β3β). 

• Η ταυτότητα των άλλων συµµετεχόντων σε προγράµµατα ΣτΕ (ερ. Β6). 

Σε γενικές γραµµές, έγινε µία προσπάθεια να επικεντρωθούµε στον εκπαιδευόµενο και 

τις ανάγκες του. Θεωρούµε ότι, αν αυτές καλύπτονται, τότε ένα πρόγραµµα ΣτΕ θα είναι απο-

τελεσµατικό.  

Α’ φάση 

Αρχικά δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο που περιελάµβανε 8 δηλώσεις δηµογρα-

φικών στοιχείων και 24 δηλώσεις χωρισµένες σε τρεις οµάδες: 12 για το εκπαιδευτικό περιε-

χόµενο, 6 για τα µαθησιακά αποτελέσµατα και 6 για τον εκπαιδευτικό οργανισµό και τον εκ-

παιδευτή. Το ερωτηµατολόγιο αυτό δόθηκε σε 3 επιµορφωτές e-learning µε µεγάλη εµπειρία 

στη µέθοδο της ΣτΕ. Τους ζητήθηκε η άποψή τους µέσα από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις οι 

οποίες περιελάµβαναν τις ερωτήσεις: 
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«Ποιες, πιθανώς, αλλαγές και τροποποιήσεις θα κάνατε σ’ αυτές τις ερωτήσεις;» 

 «Ποια άλλα θέµατα, νοµίζετε ότι πρέπει να προστεθούν σε ένα τέτοιο ερωτηµατολόγιο, 

και µε ποια µορφή ερωτήσεων (ανοικτού – κλειστού τύπου);» 

«Ποια θέµατα, νοµίζετε ότι πρέπει να παραληφθούν;» 

«Ποια δηµογραφικά στοιχεία, πρέπει να συµπεριληφθούν σ’ ένα τέτοιο ερωτηµατολόγιο;» 

«Ποιες, γενικότερα, παρατηρήσεις και προτάσεις έχετε για την κατασκευή ενός τέτοιου 

ερωτηµατολογίου;» 

 

Β’ φάση  

Το διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 5 δηλώσεις δηµογραφικών στοιχεί-

ων και 32 δηλώσεις, όλες κλειστού τύπου, χωρισµένες σε δύο οµάδες: 22 δηλώσεις που ανα-

φερόταν στις απόψεις των εκπαιδευοµένων για προγράµµατα ΣτΕ που έχουν παρακολουθήσει 

και 10 για τις προτιµήσεις τους σε προγράµµατα ΣτΕ που πιθανώς θα παρακολουθήσουν στο 

µέλλον. Σ’ αυτή τη µορφή στάλθηκε σε 10 άτοµα που είχαν επιµορφωθεί µε προγράµµατα 

ΣτΕ και τους ζητήθηκε να παρατηρήσουν αν η διατύπωση των ερωτήσεων είναι σαφής και 

κατανοητή γι’ αυτούς. Μετά από τις επισηµάνσεις τους δηµιουργήθηκε η τελική µορφή του 

ερωτηµατολογίου. 

 

Γ’ φάση 

Σ’ αυτή τη φάση δηµιουργήθηκαν και δηλώσεις ανοικτού τύπου όπου οι συµµετέχο-

ντες κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους ελεύθερα για θέµατα που αφορούσαν τη 

ΣτΕ. Το ερωτηµατολόγιο που στάλθηκε στους συµµετέχοντες στην έρευνα περιελάµβανε τρεις 

οµάδες ερωτήσεων – δηλώσεων, την οµάδα ∆ και τις οµάδες Α και Β.  

Η οµάδα ∆ περιλαµβάνει τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά στοιχεία των συµµετεχό-

ντων. ∆εν συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτή κάποια, ίσως προφανή, όπως η πρότερη γνώση στη 

χρήση των Η/Υ, γιατί, όπως έχει αναφερθεί, αυτό είναι προαπαιτούµενο για τη συµµετοχή σε 

σεµινάρια e-learning. Αντίθετα, υπάρχουν οι ερωτήσεις ∆3 και ∆4 που είναι ενδιαφέρουσες για 

το σκοπό αυτής της έρευνας.  

Στο κυρίως ερωτηµατολόγιο υπάρχει η οµάδα Α «Απόψεις – Στάσεις» µε 24 ερωτήσεις 

– δηλώσεις οι οποίες ανιχνεύουν τις απόψεις των συµµετεχόντων για προγράµµατα σύγχρο-

νης τηλεκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει και η οµάδα Β «Ανάγκες – Προτιµήσεις» µε 

10 ερωτήσεις – δηλώσεις οι οποίες καταγράφουν τις προτιµήσεις των συµµετεχόντων σε προ-

γράµµατα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν. Οι ερωτήσεις 

Α12α και Β10 είναι ανοικτού τύπου – σύντοµης απάντησης, η Β3β πολλαπλών επιλογών – 

πολλών απαντήσεων και όλες οι άλλες είναι  πολλαπλών επιλογών – µίας απάντησης. 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι απαντήσεις κλειστού τύπου έπρεπε να είναι συγκεκριµένες 

(π.χ. η ερ. Β2 «Προτιµώ να έχω πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος - ίδιες δυνατότητες µε τον 

εκπαιδευτή» είχε πιθανές απαντήσεις τις : 1. Όποτε το κρίνει ο εκπαιδευτής/εύτρια, 2. Πάντα, 
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3. Συχνά, 4. Ποτέ). Στο µεγαλύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου (όλο το τµήµα Α και µέρος 

του Β) οι πιθανές απαντήσεις ήταν : 

1. Συµφωνώ πολύ, 2. Συµφωνώ λίγο, 3. ∆ιαφωνώ πολύ, 4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Επιλέχθηκε κλίµακα τεσσάρων σηµείων για να «αναγκασθεί» ο ερωτώµενος να δηλώ-

σει προτίµηση και έτσι να εξαχθούν καλύτερα συµπεράσµατα.  

 

2.2 Το ερωτηµατολόγιο 

 

Η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου ήταν η παρακάτω: 

Οµάδα ∆ 
 

α/α ∆ηµογραφικό Χαρακτηριστικό 
Πιθανές 

απαντήσεις 

∆1 Φύλο 1. Άνδρας 
2.Γυναίκα 

∆2 Ηλικία 

1. 25-34 
2. 35-44 
3. 45-54 
4. >55 

∆3 Εκπαίδευση 
1. Ένα πτυχίο 
2. Μεταπτυχιακό 
3. ∆ιδακτορικό 

∆4 
Πόσες ώρες έχετε εκπαιδευθεί στη χρήση του περιβάλλοντος 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης; 

1. 0-5 
2. 6-15 
3. >15 

∆5 
Πόσες ώρες έχετε επιµορφωθεί µέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης; 

1. 0-5, 2. 6-20 
3. >20 

 
 
 
Οµάδα Α (ΑΠΟΨΕΙΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ) 
 

α/α Ερώτηση - ∆ήλωση 
Πιθανές 

απαντήσεις 

Α1 

Θεωρώ ότι η δόµηση του περιεχοµένου σε ένα τέτοιο περιβάλλον 
(εικόνες, βίντεο, αλληλεπιδραστικές διαφάνειες)  ανταποκρίνεται κα-
λύτερα στο µαθησιακό µου στυλ (οπτικό - κιναισθητικό - ακουστι-
κό), σε σχέση µε την εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α2 

Θεωρώ ότι οι διδακτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε ένα τέ-
τοιο πρόγραµµα (διαδραστικότητα, συν-δηµιουργία περιεχοµένου, 
αλλαγή ρόλων εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων κλπ. ) είναι αποτελεσµα-
τικότερες σε σχέση µε την εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρο-
νη τηλεκπαίδευση. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α3 

Θεωρώ ότι τα υποστηρικτικά εργαλεία που υπάρχουν ( διαµοιρασµός 
της οθόνης, άµεση σύνδεση στο web, συνεργασία στον ασπροπίνα-
κα, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία µε την τάξη κλπ.) ενισχύ-
ουν τη µάθηση. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α4 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία 
σε αίθουσα, βελτίωσε τις θεωρητικές γνώσεις µου. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 
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Α5 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία 
σε αίθουσα, βελτίωσε τις δεξιότητές µου (χρήση εργαλείων λογισµι-
κού, επικοινωνιακές δεξιότητες κλπ.). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α6 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης είναι το επικαιροποιηµένο (just-in-time) υλικό εκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α7 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε την ασύγχρονη, είναι η άµεση επικοινωνία µε τους 
άλλους εκπαιδευόµενους. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α8 

Θεωρώ ως πιθανή αιτία της µη αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, την αντίδραση απέναντι σ’ αυτά για λό-
γους µη εξοικείωσης και προσωπικών πεποιθήσεων – προκαταλήψε-
ων. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α9 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η έλλειψη φυσικής 
παρουσίας στον ίδιο χώρο εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων («µαθαί-
νω καλύτερα µέσα σε µια αίθουσα διδασκαλίας»). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α10 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η απόσπαση προ-
σοχής («ασχολούµαι πιο πολύ µε το να χειρίζοµαι το πρόγραµµα-την 
κάµερα-τα ακουστικά παρά να προσέχω»). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α11 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι αποτελεσµατική σε όλα 
τα αντικείµενα (επαγγελµατική επιµόρφωση - εκπαίδευση σε θέµατα 
ελεύθερου χρόνου). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α12 
Θεωρώ ότι ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να έχει ιδιαίτερες δεξιότητες 
ώστε να αναδεικνύει τις δυνατότητες του περιβάλλοντος της σύγ-
χρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α12α 
Αν συµφωνείτε µε την προηγούµενη δήλωση, ποιες ιδιαίτερες δεξιό-
τητες πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής/εύτρια στη ΣτΕ; 

Ελεύθερη επιλογή 

Α13 
Θεωρώ ότι το περιβάλλον (interface) στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση 
είναι φιλικό (προσοµοιάζει άλλα γνωστά µου προγράµµατα). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

 

 
Αν έχετε εκπαιδευθεί στη χρήση του περιβάλλοντος της σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης, απαντήστε στις ερωτήσεις 14Α και 15Α, αν δεν έχε-
τε εκπαιδευθεί, απαντήστε στις ερωτήσεις 14Β και 15Β. 
 

 

Α14α 
Ένιωθα  άβολα όταν ξεκίνησα να εκπαιδεύοµαι στη χρήση του περι-
βάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α14β 
 

Ένιωθα  άβολα όταν ξεκίνησα να επιµορφώνοµαι µέσω του περιβάλ-
λοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α15α 
Ένιωθα εξοικειωµένος/η στο τέλος της εκπαίδευσής µου στη χρήση 
του περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 
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Α15β 
 

Ένιωθα εξοικειωµένος/η στο τέλος της επιµόρφωσής µου µέσω του 
περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α16 

Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η ευελιξία που 
προσφέρει σε σχέση µε το χώρο (µπορεί να γίνει χωρίς τη συνύπαρ-
ξη, στον ίδιο φυσικό χώρο, των µελών µιας τάξης). 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α17 

Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η ευελιξία χρόνου 
(µπορεί να γίνει πρακτικά οποτεδήποτε αλλά σε προκαθορισµένη 
χρονικά στιγµή). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α18 

Θεωρώ ότι ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της σύγχρο-
νης τηλεκπαίδευσης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι 
ότι µπορώ να λέω την άποψή µου οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε 
από τον πίνακα συζήτησης/χώρο συνοµιλίας (discussion board/chat). 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α19 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι ότι µπορούν να 
εξυπηρετούνται πολλά άτοµα ταυτόχρονα. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α20 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, είναι ότι πρέπει να 
συµµετάσχω σ' αυτή µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή (π.χ. πιθανό 
πρόβληµα µε τη διαφορά ώρας). 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α21 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η µη φυσική επι-
κοινωνία µε την υπόλοιπη τάξη (νιώθω άβολα να κάθοµαι συνέχεια 
µόνος/η µπροστά σε µια οθόνη). 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α22 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η δαπάνη χρόνου 
για την αρχική εκπαίδευση στο περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης. 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α23 
Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, είναι τα πιθανά τεχνικά προβλήµατα (χαµηλές ταχύτητες σύν-
δεσης, διακοπές, κακή ποιότητα ήχου και εικόνας, κλπ.). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α24 
Θεωρώ ότι η ύπαρξη διευκολυντή-facilitator (στην αίθουσα τηλεκ-
παίδευσης µαζί µε τους εκπαιδευόµενους) είναι απαραίτητη, όπου 
αυτό είναι δυνατό. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 
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ΟΜΑ∆Α Β (ΑΝΑΓΚΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ) 
 

α/α Ερώτηση - ∆ήλωση Πιθανές απαντήσεις 

Β1 
Προτιµώ να εκπαιδεύοµαι πρώτα στη χρήση 
του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαί-
δευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Β2 
Προτιµώ να έχω πλήρη έλεγχο του περι-
βάλλοντος (ίδιες δυνατότητες µε τον εκπαι-
δευτή). 

1. Όποτε το κρίνει ο εκπαιδευτής 
2. Πάντα 
3. Συχνά 
4. Ποτέ 

Β3α 
Θα συµµετάσχω ξανά, αν µου δοθεί η ευ-
καιρία, σε προγράµµατα σύγχρονης τηλεκ-
παίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Β3β. Αυτό θα εξαρτηθεί από 

1.Το περιεχόµενο 
2.Τη χρονική περίοδο που θα γίνει 
(πρωί, απόγευµα, εργάσιµες ώρες 
κλπ.)  
3.Τη συνολική του διάρκεια  
4.Το κύρος του φορέα εκπαίδευσης 
που το παρέχει  
5.Τον εκπαιδευτή/εύτρια  
6.Όλα τα παραπάνω  
7.Άλλο (ελεύθερη επιλογή) 

Β4 

Θα συνιστούσα και σε άλλους/ες να συµµε-
τάσχουν σε προγράµµατα σύγχρονης τη-
λεκπαίδευσης, ακόµα και αν είναι αρχάρι-
οι/ες στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 

4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Β5 Προτιµώ να επιµορφώνοµαι: 

1. Με συνδυασµό (blended) 
2. Με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 
3. Με σύγχρονη τηλεκπαίδευση 
4. Σε αίθουσα διδασκαλίας 
5. ∆εν µε ενδιαφέρει 

Β6 
Κατά την επιµόρφωση µέσω σύγχρονης  
τηλεκπαίδευσης  θα προτιµούσα οι συνεκ-
παιδευόµενοί/ες µου να είναι: 

1. Γνωστοί συνάδελφοι 
2. Άγνωστοι συνάδελφοι 
3. Άλλοι  εργαζόµενοι 
4. ∆εν µε ενδιαφέρει 

Β7 
Προτιµώ να παρακολουθώ σεµινάρια µέσω 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης: 

1. Οι εκπαιδευόµενοι να βρίσκονται 
µαζί και ο εκπαιδευτής σε αποµακρυ-
σµένη απόσταση 
2. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι σε 
διαφορετικά σηµεία 
3. Μου είναι αδιάφορο 

Β8 
Προτιµώ να φαίνεται (γιατί έτσι αισθάνοµαι 
πιο άνετα): 

1. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι 
2. Μόνο ο εκπαιδευτής 
3. Μου είναι αδιάφορο 

Β9 

Προτιµώ να φαίνονται µέσω κάµερας όλοι οι 
συµµετέχοντες (εκπαιδευτής/τρια και εκπαι-
δευόµενοι/ες, γιατί θέλω να τους γνωρίζω 
και να αντιλαµβάνοµαι και τα µηνύµατα µη 
λεκτικής επικοινωνίας). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Β10 

Τι άλλο θα είχατε να προσθέσετε όσον α-
φορά τα προγράµµατα επιµόρφωσης µε τη 
µέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης; 
 

Ελεύθερη επιλογή 
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2.3 Συλλογή απαντήσεων 

 

Στα σεµινάρια του ΕΚ∆∆Α οι εκπαιδευόµενοι/ες, για τις ανάγκες της επιµόρφωσής 

τους, δηµιουργούν ένα προφίλ σε περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (πλατφόρµα 

moodle) όπου και εµφανίζεται το e-mail τους. Ο συντάκτης της εργασίας, ως επιµορφωτής σε 

θέµατα e-learning του ΕΚ∆∆Α, είχε στη διάθεσή του αυτά τα στοιχεία και έτσι έγινε δυνατή η 

κοινοποίηση του ερωτηµατολογίου.  

Είκοσι επτά από τα πρώτα 167 σταλθέντα e-mail επέστρεψαν ως ανύπαρκτες διευ-

θύνσεις. Για την ακρίβεια, στάλθηκε ένα link σε µία Όπως αναφέρθηκε, ζητήθηκε να το στεί-

λουν και σε άλλους/ες (β’ οµάδα). Έτσι, δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί ο συνολικός αριθ-

µός των ατόµων που το παρέλαβαν, ούτε τα άλλα σεµινάρια/σπουδές που συµµετείχαν.    

Τελικά, το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε πλήρως από 64 άτοµα  (υπήρχαν και 4 

που δεν ήταν ολοκληρωµένα). 

 

2.4  Επεξεργασία αποτελεσµάτων 

 

 Στο στάδιο αυτό, έγινε αρχικά έλεγχος όλων των ερωτηµατολογίων για την ύπαρξη 

τυχόν παραλείψεων σε κάποιες από τις ερωτήσεις ή άλλων σφαλµάτων. Ακολούθησε κωδικο-

ποίηση των µεταβλητών και η επεξεργασία τους µε το πρόγραµµα SPSS 19, από το οποίο 

προέκυψαν οι κατανοµές συχνοτήτων, η παραγοντική ανάλυση και τα τεστ chi-square και 

anova.  
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3. Αποτελέσµατα 

3.1  Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συµµετεχόντων σε 6 επίπεδα:  

- παράθεση των δηµογραφικών,  

- κατάταξη κατά σειρά σηµαντικότητας των δηλώσεων των οµάδων Α και Β του ερωτηµα-

τολογίου,  

- οµαδοποίηση των δηλώσεων ανοικτού τύπου,  

- παραγοντική ανάλυση µε το SPSS 19 µέρους του τµήµατος Α του ερωτηµατολογίου που 

προέκυψε αξιόπιστο,  

- διερεύνηση µε το SPSS 19 της σχέσης µεταξύ των ποιοτικών µεταβλητών των δηµογρα-

φικών στοιχείων σε σχέση µε το Β’ µέρος του ερωτηµατολογίου (chi-square τεστ) και  

- διερεύνηση µε το SPSS 19 για το αν οι παράγοντες που προέκυψαν από την παραγοντική 

ανάλυση έχουν σχέση µε τις δηλώσεις του Β’ µέρους του ερωτηµατολογίου (one-way 

ANOVA). 

    3.2  ∆ηµογραφικά 

 

Το δείγµα αποτελεί-

ται από 64 άτοµα, 42 άνδρες 

(65.6%) και 22 γυναίκες 

(34.4%). 

 

Γραφ. 3. Κατανοµή του φύλου των ερωτηθέντων 

 

Όσον αφορά στην ηλικία, 13 (20.3%) από αυτούς/ές είναι µεταξύ 25 µε 34 ετών, 

31(48.4%) µεταξύ 35 µε 44 ετών, 18 (28.1%) µεταξύ 45 µε 55 ετών, ενώ το υπόλοιπο 1.6% 

είναι µεγαλύτερο των 55 ετών.  

 

Γραφ. 4. Κατανοµή των ηλικιών των εκπαιδευοµένων 
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Οι 17 από τους ερωτούµενους (ποσοστό 26.6%) έχουν µόνο ένα πτυχίο, 39 (ποσοστό 

60.9%) έχουν µεταπτυχιακό ενώ µόνο 7 (10.9%) έχουν και διδακτορικό. Το µεγαλύτερο µέ-

ρος του δείγµατος (45.9%) έχει εκπαιδευτεί στο περιβάλλον ΣτΕ για διάστηµα πέραν των 15 

ωρών, το 15.6% έχει εκπαιδευτεί από 6 µέχρι 15 ώρες ενώ το υπόλοιπο 37.5% εκπαιδεύτηκε 

το πολύ µέχρι 5 ώρες.  Τέλος, παρατηρούµε ότι 25 από τους ερωτούµενους (39.1%) επιµορ-

φώθηκαν µέχρι 5 ώρες µέσω περιβάλλοντος ΣτΕ,  14 (21.9%) επιµορφώθηκαν από 6 µέχρι 20 

ώρες, ενώ το υπόλοιπο 37.5% επιµορφώθηκε για περισσότερες από 20 ώρες.  

 

    3.3  Α΄ µέρος του ερωτηµατολογίου (απόψεις – στάσεις) 

 

Σ’ αυτό το µέρος δίνεται απάντηση στο α’ ερώτηµα της έρευνας, που αφορά στα κυριότε-

ρα χαρακτηριστικά που εµπλέκονται σε ένα πρόγραµµα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι ερω-

τώµενοι σε πολύ µεγάλο ποσοστό, περίπου πάνω από 60%, συµφωνούν λίγο ή πολύ µε τις 

δηλώσεις του ερωτηµατολογίου. Αυτό επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφία και τις αντίστοιχες έρευ-

νες, για το ποια θέµατα επηρεάζουν τη ΣτΕ. Η µόνη δήλωση (Α22) στην οποία διαφωνούν 

είναι, αν η δαπάνη χρόνου για την αρχική εκπαίδευση στο περιβάλλον ΣτΕ αποτελεί µειονέ-

κτηµα. Προφανώς, αυτό εξηγείται, γιατί το δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από άτοµα µε 

πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ, ή γιατί θεωρούν απαραίτητη µία τέτοια ενέργεια και όχι ανα-

γκαστικά εµπόδιο για τη συµµετοχή κάποιου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν  εκείνες οι δηλώσεις που συγκεντρώνουν πολύ υψηλά ποσοστά 

συµφωνίας των συµµετεχόντων  και αναδεικνύουν τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της ΣτΕ. 

Αυτά είναι: 

• Τα υποστηρικτικά εργαλεία (98,4%)17 

και το επικαιροποιηµένο υλικό (90,6%) 

που υπάρχουν σε πλατφόρµες ΣτΕ και 

αναφέρονται στο εκπαιδευτικό περιβάλ-

λον µιας τέτοιας διαδικασίας. 

 

 

Γραφ. 5. Κατανοµή απαντήσεων στη δήλωση 

«Θεωρώ ότι τα υποστηρικτικά εργαλεία 

που υπάρχουν ενισχύουν τη µάθηση.» 
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• Η ευελιξία που προσφέρει η ΣτΕ όσον αφορά στο χώρο (98,4%). 

• Η ανάδειξη των σηµαντι-

κών ρόλων (98,4%) του εκ-

παιδευτή και των ιδιαίτερων 

δεξιοτήτων του, καθώς και του 

βοηθού εκπαιδευτή - διευκο-

λυντή (92,1%), όταν αυτός 

υπάρχει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφ. 6. Κατανοµή απαντήσεων στη δήλωση: 

«Θεωρώ ότι ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να έχει  

ιδιαίτερες δεξιότητες ώστε να αναδεικνύει τις δυνατότη-

τες του περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-

σης.»  

• Η σηµασία της άµεσης (93,8%), αλλά και η έλλειψη της φυσικής επικοινωνίας 

(76,2%) και της φυσικής παρουσίας (73,4%). 

• Η δυσχέρεια στην πραγµατοποίηση προγραµµάτων ΣτΕ λόγω πιθανών τεχνικών προ-

βληµάτων (88,9%), αλλά και η ευχέρεια παρακολούθησής τους εξ αιτίας του φιλικού in-

terface (87,5%), δύο βασικά στοιχεία του µέσου διάδοσης.  

• Η δυσκολία στην πρόσβαση σε προγράµµατα ΣτΕ λόγω αντίδρασης/προκαταλήψεων 

(84,1%) αλλά και η ευχέρεια που δίνεται στον εκπαιδευτικό οργανισµό να προσφέρει τη 

θεωρητικές γνώσεις (61,9%) και δεξιότητες (76,2%) σε πολλά άτοµα ταυτόχρονα 

(80,3%). 

• Η ιδιαιτερότητα του χρόνου, εφόσον ένα πρόγραµµα ΣτΕ µπορεί να γίνει οποτεδήποτε 

(82,5%), αλλά σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή, κάτι που είναι για πολλούς (73,8%) ε-

µπόδιο. 

• Ιδιαίτερο σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις δηλώσεις 14 και 

15. Σ’ αυτές φαίνεται ότι, οι µισοί περίπου (47.9% και 42.4%) ένοιωθαν άβολα στην αρχή 

της συµµετοχής τους σε προγράµµατα ΣτΕ, ενώ σχεδόν όλοι (97.9% και 100%) το ξεπέ-

ρασαν αυτό µετά. Ίσως αυτό να σηµαίνει ότι κάποιος χρειάζεται χρόνο για να εγκλιµατι-

στεί σε ένα περιβάλλον ΣτΕ, χρειάζεται αρχική εκπαίδευση σ’ αυτό και συνεχή υποστήρι-

ξη. Είναι δουλειά του εκπαιδευτικού οργανισµού που σχεδιάζει το πρόγραµµα και του εκ-

παιδευτή να φροντίσουν να τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις. 

• Σε αρκετά υψηλά ποσοστά επίσης, οι συµµετέχοντες συµφωνούν λίγο ή πολύ για την 

αποτελεσµατικότητα της δόµησης του περιεχοµένου (73,4%), της συνοµιλίας µέσω chat 
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(68,3%) και των διδακτικών τεχνικών (68,3%) που χρησιµοποιούνται και είναι κατάλληλες 

για όλα τα αντικείµενα (69,8%). 

• ∆εν είναι ιδιαίτερα ψηλά (60,9%) στις προτιµήσεις των συµµετεχόντων η άποψη πως 

αποσπάται η προσοχή τους κατά τη διάρκεια της ΣτΕ όταν χειρίζονται τα εργαλεία της 

πλατφόρµας ή τα υλικά µέρη (µικρόφωνο – κάµερα). Ωατόσο και εδώ υπερισχύει η άπο-

ψη της απόλυτης πλειοψηφίας, γεγονός που πρέπει να προβληµατίσει τους σχεδιαστές και 

τους εκπαιδευτές προγραµµάτων ΣτΕ. 

 

    3.4  Β΄ µέρος του ερωτηµατολογίου (ανάγκες – προτιµήσεις) 

 

Στο µέρος αυτό απαντιέται το β’ ερώτηµα της έρευνας, που αφορά στις προτιµήσεις 

των συµµετεχόντων για προγράµµατα ΣτΕ, στα οποία πιθανώς θα συµµετάσχουν στο µέλλον. 

• Σχεδόν όλοι θα ξανασυµµετά-

σχουν σε προγράµµατα ΣτΕ 

(98,4%). Οι λόγοι για τους 

οποίους θα το έκαναν είναι, 

κυρίως, το περιεχόµενο του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος 

και το κύρος του φορέα που 

το παρέχει. Θα παρότρυναν, 

επίσης και άλλους να πράξουν 

το ίδιο (100%).  

 

Γραφ. 7. «Από τι θα εξαρτηθεί η συµµετοχή µου 

ξανά σε προγράµµατα ΣτΕ.» 

 

 

• H συντριπτική πλειοψηφία (89,1%) των ερωτηθέντων προτιµά να επιµορφώνεται µε 

συνδυασµό και κανένας µόνο µε ΣτΕ. Αυτό φανερώνει πως οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα δεν είναι προσκολληµένοι στην παραδοσιακή διδασκαλία σε αίθουσα, προτι-

µούν ποικίλες µορφές επιµόρφωσης και ταυτόχρονα δε θεωρούν ότι η ΣτΕ αποτελεί 

αυτόνοµη διαδικασία µάθησης, παρά συµπληρωµατική στις άλλες. 

• Ταυτόχρονα, το 83,01% συµφωνεί, είτε λίγο είτε πολύ ότι κατά τη διάρκεια της εκ-

παίδευσης πρέπει να φαίνονται µέσω κάµερας όλοι οι συµµετέχοντες για την καλύτε-

ρη µετάδοση µη λεκτικών µηνυµάτων, σε αντίθεση µε το υπόλοιπο ποσοστό το οποίο 

εκφέρει αντίθετη άποψη. Για το αν αισθάνονται άβολα ή όχι, το 43,8% των ερωτηθέ-

ντων προτιµά να φαίνονται κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης και ο εκπαιδευτής 
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και οι εκπαιδευόµενοι. Περίπου το ίδιο ποσοστό δεν έχει κάποια προτίµηση, ενώ µόνο 

το 10,9% προτιµά να φαίνεται µόνο ο εκπαιδευτής. Σε γενικές γραµµές, δηλαδή, η 

µεγάλη πλειοψηφία προτιµά να φαίνονται όλοι, κάτι που δε συµβαίνει στις περισσότε-

ρες πλατφόρµες ΣτΕ. Αυτό γίνεται, είτε γιατί δεν το υποστηρίζει η πλατφόρµα, είτε 

γιατί ο εκπαιδευτής – διαχειριστής δεν το αναδεικνύει. Είναι µία σοβαρή παράµετρος 

που πρέπει να προβλεφθεί από τους σχεδιαστές µιας πλατφόρµας ΣτΕ αλλά και από 

τους εκπαιδευτές.  

• Το 81,3% συµφωνεί λίγο ή πολύ στο 

ότι πρέπει να επιµορφώνονται αρχικά 

στη χρήση του περιβάλλοντος της 

ΣτΕ. Μια πολύ σηµαντική προϋπόθε-

ση, η οποία δυστυχώς, γίνεται σε πο-

λύ µικρό βαθµό και θα πρέπει να ε-

νταχθεί σε όλα τα προγράµµατα ΣτΕ. 

 

 

Γραφ. 8. «Προτιµώ να εκπαιδεύοµαι πρώτα 

στη χρήση του περιβάλλοντος σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης.» 

• Ένα µεγάλο µέρος των ερωτηθέντων (71,9%) δεν το απασχολεί αν γνωρίζει ή όχι 

τους συνεκπαιδευόµενους του, σε αντίθεση µε ένα µικρό ποσοστό (14,1%) το οποίο 

επιθυµεί οι συνεκπαιδευόµενοι του να είναι γνωστοί του συνάδελφοι. Η ερώτηση αυ-

τή έγινε γιατί σε ορισµένες περιπτώσεις σεµιναρίων ΣτΕ υπήρχε µία δυσκολία επικοι-

νωνίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων, η οποία οφειλόταν στο ότι ήταν άγνωστοι µετα-

ξύ τους και φυσικά λόγω της απόστασης που τους χώριζε. Κι αυτό φαίνεται στο 

14,1% των ερωτηθέντων που επιθυµούν γνωστούς συναδέλφους στη ΣτΕ, προφανώς 

για να αισθάνονται πιο άνετα. Ένας παράγοντας που ίσως πρέπει να ληφθεί υπόψη 

στο σχεδιασµό προγραµµάτων ΣτΕ, αν και, όπως δηλώνει η πλειοψηφία, κάτι τέτοιο 

δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. 

• Το 69,8% των ερωτηθέντων δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να επιλέγει αυτός 

πώς θα διαχειριστεί τις δυνατότητες τις πλατφόρµας ΣτΕ, εκφράζοντας έτσι τη µεγάλη 

σηµασία που αποδίδουν στο ρόλο του. 

• Οι απόψεις ποικίλουν όσο αφορά το είδος των σεµιναρίων που προτιµούν να παρακο-

λουθούν µε προβάδισµα στο 46,9%, που προτιµά να παρακολουθεί σεµινάρια όπου οι 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία., σε αντίθεση µε το 

14,1% που επιθυµεί να βρίσκεται ο εκπαιδευτής σε διαφορετικό σηµείο από τους εκ-

παιδευόµενους, ενώ αυτοί/ές να συνυπάρχουν σε ειδική αίθουσα τηλεκπαίδευσης. Τέ-

λος, το 39,1% δεν το απασχολεί ποιος από τους δύο τρόπους θα επιλεχθεί. Και εδώ, 
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αναδεικνύεται µία σχετική προτίµηση των συµµετεχόντων στην ανεξαρτησία του χώ-

ρου µάθησης, του πιο χαρακτηριστικού παράγοντα της ΣτΕ σε σχέση µε τις άλλες 

µορφές εκπαίδευσης. Αυτό, επίσης, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό 

προγραµµάτων ΣτΕ. Η µειοψηφία που επιλέγει την αίθουσα τηλεκπαίδευσης, προφα-

νώς, έχει κάποιες αντιστάσεις και φοβίες γι’ αυτή τη µέθοδο και αναζητά τη βοήθεια 

των άλλων – διευκολυντή και εκπαιδευοµένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη 

διάρκεια µαθηµάτων ΣτΕ πολλοί ζητούν βοήθεια ακόµα και για θέµατα απλά, που συ-

νήθως τα γνωρίζουν, αλλά δεν έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να τα  ξεπε-

ράσουν. 

    3.5  Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

 

Τρεις από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν ανοικτού τύπου: αυτές που ανα-

φερόταν στις δεξιότητες του εκπαιδευτή (Α12β), στο από τι θα εξαρτηθεί η επανασυµµετοχή 

σε προγράµµατα ΣτΕ (Β3β) και στις γενικές παρατηρήσεις (Β10). Τα αποτελέσµατα συµπλη-

ρώνουν τις απαντήσεις για το α’ και το β΄ερώτηµα της έρευνας.  

• Όσον αφορά στις δεξιότητες του εκπαιδευτή, οι συµµετέχοντες ανέδειξαν  χαρακτη-

ριστικά (κλίµα, παρακίνηση, επαγγελµατισµός, αλληλεπίδραση, γνώσεις) που θεωρού-

νται αυτονόητα για οποιονδήποτε εκπαιδευτικό. Με τις δηλώσεις τους όµως προσδιο-

ρίζουν ακριβώς κάθε ένα από αυτά έτσι ώστε να είναι προσαρµοσµένα στη ΣτΕ. Έτσι, 

µεταξύ άλλων, ζητούν για τον εκπαιδευτή της ΣτΕ να έχει «άριστη γνώση του περι-

βάλλοντος της ΣτΕ» για την «αντιµετώπιση τεχνικών προβληµάτων», να είναι «πολύ 

προετοιµασµένος», να «προσπαθεί να βοηθήσει όσους δε γνωρίζουν καλά το πρό-

γραµµα» για να ανταπεξέλθουν στις «αρχικές δυσκολίες», να «οργανώνει κατάλλη-

λα την διαδικασία», να «δίνει χρόνο συµµετοχής σε όλους» στο πλαίσιο µιας «διαλο-

γικής συνύπαρξης» και να φροντίζει να είναι «διαθέσιµος και µετά το σεµινάριο». 

• Οι απαντήσεις που δίνουν οι συµµετέχοντες στο από τι θα εξαρτηθεί η επανασυµµε-

τοχή σε προγράµµατα ΣτΕ, έχουν ένα αναµενόµενο αποτέλεσµα – το περιεχόµενο 

(81%) – και ένα, όχι και τόσο, αναµενόµενο – το κύρος του φορέα εκπαίδευσης 

(70%), στις πρώτες θέσεις προτίµησης. Το πρώτο είναι ενδεικτικό της  επαγγελµατι-

κής επιµόρφωσης ενηλίκων, οι οποίοι αναζητούν εκπαίδευση σχετική µε το αντικείµε-

νό τους. Το κύρος, όµως, του φορέα εκπαίδευσης εµφανίζεται ως ισχυρός παράγο-

ντας συµµετοχής σε προγράµµατα ΣτΕ και αυτό οφείλεται, όπως έχει ειπωθεί, στην 

πληθώρα φορέων που «εκπαιδεύουν» µέσω διαδικτύου και η ποιότητα τους (ασφά-

λεια, πνευµατικά δικαιώµατα, πιστοποιήσεις κ.λπ.)  είναι αµφίβολη. Οι συµµετέχοντες 

αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον εκπαιδευτικό οργανισµό προβάλλοντας τη µεγάλη 

σηµασία που έχει, κάτι που δεν είχε εµφανιστεί µέχρι τώρα. Επίσης σηµαντική είναι η 

τρίτη επιλογή τους, η χρονική περίοδος που θα γίνει το πρόγραµµα (48%), ένα άλλο 

κοινό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι θέλουν ευχέρεια  επιλογής 
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σ’ αυτόν τον τοµέα ώστε να µη διαταράσσεται η επαγγελµατική και προσωπική τους 

ζωή. Με µικρότερα ποσοστά αναφέρονται, επίσης, η συνολική διάρκεια του προγράµ-

µατος (40%) και ο εκπαιδευτής (29%). 

• Στις γενικές παρατηρήσεις τους, οι συµµετέχοντες στην έρευνα, προβάλλουν θέµατα 

που έχουν ήδη συζητηθεί και σε αυτή την έρευνα άλλα και στην υπάρχουσα βιβλιο-

γραφία: το εκπαιδευτικό περιβάλλον και ο εκπαιδευτής, η διευκόλυνση και η τα τεχνι-

κά θέµατα καθώς και για µία ακόµη φορά ο εκπαιδευτικός φορέας. Μέσα, όµως, από 

αυτές συγκεκριµενοποιούνται κάποια ζητήµατα, όπως η ανάγκη «συνδυασµού» µεθό-

δων, η τήρηση των αρχών της «εκπαίδευσης ενηλίκων» µε τη δηµιουργία «συµβολαί-

ου», η «παρακίνηση» για «ενεργό συµµετοχή» των εκπαιδευοµένων, η «υποστήριξη» 

από το φορέα, η επισήµανση της δυνατότητας «αποθήκευσης» ψηφιακού υλικού αλ-

λά και ο περιορισµός στον «τόπο και το χρόνο». Και εδώ τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος 

του εκπαιδευτή και η µεγάλη διαφορά που πρέπει αυτός/ή να έχει από µία διδασκαλία 

στην τάξη. Η δήλωση «Το µεγάλο πρόβληµα είναι ο κατάλληλος εκπαιδευτής.» συνο-

ψίζει τον προβληµατισµό που κυριαρχεί για τα προγράµµατα ΣτΕ. 
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  3.6  Παραγοντική ανάλυση 

 

Μετά από αυτή την πρώτη ανάγνωση των αποτελεσµάτων, έγινε έλεγχος αξιοπιστίας 

(Reliability Analysis) της οµάδας Α των δηλώσεων του ερωτηµατολογίου (Α1 έως Α24) µε το 

SPSS 19. Μόνο ένα µέρος αυτής της οµάδας πληρούσε τις προϋποθέσεις. Για τις δηλώσεις Α1, 

Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α12, Α13, Α16, Α19, Α23 και Α24 προέκυψε ότι ο συντελεστής 

Cronbach's Alpha είναι 0.725 (> .70) πράγµα πού δείχνει ότι το µέρος αυτό του ερωτηµατο-

λογίου είναι αξιόπιστο (πίνακας 1). Όσον αφορά την επάρκεια του δείγµατος προκύπτει ότι 

έχουµε επαρκές δείγµα, αφού ο δείκτης Keiser - Meyer-Olkin (πίνακας 2) είναι .534 (> .50) 

 

  Πίνακας 1. Reliability Analysis                     Πίνακας 2. Keiser - Meyer-Olkin Test 

 

Reliability Statistics KMO and Bartlett's Test 
Cronbach's 
Alpha N of Items 

Kaiser-Meyer-Olkin  
Measure of Sampling Adequacy 

.534 

.725 14 Approx. Chi-Square 207.209 

  df 91 

  

Bartlett's 
Test  
of 
Sphericity 

Sig. .000 

 

Στο µέρος αυτό του ερωτηµατολογίου έγινε διερευνητική ανάλυση παραγόντων, για 

την επαλήθευση ή τη διάψευση της β’ υπόθεσης της έρευνας. Για την εξαγωγή των παραγό-

ντων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Principal Components Analysis µε περιστροφή Varimax. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν (Παράρτηµα Στ, πίνακας 1) ότι υπάρχουν 5 παράγοντες οι οποίοι εξη-

γούν το 63,973% της διακύµανσης. Πιο συγκεκριµένα, ο πρώτος εξηγεί το 25,067% της δια-

κύµανσης, ο δεύτερος το 12,841% της διακύµανσης, ο τρίτος το 10,142% της διακύµανσης, 

ο τέταρτος το 8,683% και ο πέµπτος το 7,239%. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ιδιοτιµές 

(eigenvalues)  µεγαλύτερες του 1. Ο πρώτος παράγοντας που  είναι και ο ισχυρότερος έχει 

ιδιοτιµή 3,509, ο δεύτερος 1,798, ο τρίτος 1,420, ο τέταρτος 1,216 και τέλος ο πέµπτος πα-

ράγοντας έχει ιδιοτιµή 1,014. Στη συνέχεια εξετάστηκε ποιες ερωτήσεις αντιστοιχούν σε κάθε 

παράγοντα, µε βάση τις φορτίσεις της κάθε ερώτησης στους παράγοντες. Φορτίσεις πάνω από 

0,5 θεωρήθηκαν ικανοποιητικές, ενώ φορτίσεις από 0,4 µέχρι 0,5 θεωρήθηκαν αποδεκτές για 

να χωριστούν όλες οι ερωτήσεις στους παράγοντες. Στον πίνακα 2 (Παράρτηµα Στ, Rotated 

component matrix) φαίνονται οι φορτίσεις της κάθε ερώτησης ως προς τον κάθε παράγοντα. 

Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι στον πρώτο παράγοντα ανήκουν οι ερωτήσεις Α1, Α2, Α3 

και Α5, στον δεύτερο παράγοντα ανήκουν οι ερωτήσεις Α7, Α8, Α12, Α16 και Α23, στον τρίτο 

οι ερωτήσεις Α4 και Α19, στον τέταρτο οι ερωτήσεις Α6 και Α13  ενώ στον πέµπτο παράγοντα 

ανήκει µόνο η ερώτηση Α24. Συνολικά οι ερωτήσεις και οι παράγοντες είναι: 
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  α/α Ερώτηση - ∆ήλωση Παράγοντες 

Α1 

Θεωρώ ότι η δόµηση του περιεχοµένου σε ένα τέτοιο περιβάλλον (εικό-
νες, βίντεο, αλληλεπιδραστικές διαφάνειες)  ανταποκρίνεται καλύτερα στο 
µαθησιακό µου στυλ (οπτικό - κιναισθητικό - ακουστικό), σε σχέση µε την 
εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. (73,4%)* 

Α2 

Θεωρώ ότι οι διδακτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε ένα τέτοιο 
πρόγραµµα (διαδραστικότητα, συν-δηµιουργία περιεχοµένου, αλλαγή ρόλων 
εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων κλπ. ) είναι αποτελεσµατικότερες σε σχέση µε 
την εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. (68,3%) 

Α3 

Θεωρώ ότι τα υποστηρικτικά εργαλεία που υπάρχουν ( διαµοιρασµός της 
οθόνης, άµεση σύνδεση στο web, συνεργασία στον ασπροπίνακα, σύγχρονη 
και ασύγχρονη επικοινωνία µε την τάξη κλπ.) ενισχύουν τη µάθηση. 
(98,4%) 

Α5 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αί-
θουσα, βελτίωσε τις δεξιότητές µου (χρήση εργαλείων λογισµικού, επικοι-
νωνιακές δεξιότητες κλπ.). (76,2%) 

1 
Εκπαιδευτική 
∆ιαµόρφωση 

   

Α7 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σε 
σχέση µε την ασύγχρονη, είναι η άµεση επικοινωνία µε τους άλλους εκ-
παιδευόµενους. (93,8%) 

Α8 
Θεωρώ ως πιθανή αιτία της µη αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων σύγ-
χρονης τηλεκπαίδευσης, την αντίδραση απέναντι σ’ αυτά για λόγους µη 
εξοικείωσης και προσωπικών πεποιθήσεων – προκαταλήψεων. (84,1%) 

Α12 
Θεωρώ ότι ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να έχει ιδιαίτερες δεξιότητες ώστε 
να αναδεικνύει τις δυνατότητες του περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαί-
δευσης. (98,4%) 

Α16 

Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σε 
σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η ευελιξία που προσφέρει σε σχέ-
ση µε το χώρο (µπορεί να γίνει χωρίς τη συνύπαρξη, στον ίδιο φυσικό χώ-
ρο, των µελών µιας τάξης). (98,4%) 

Α23 
Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι 
τα πιθανά τεχνικά προβλήµατα (χαµηλές ταχύτητες σύνδεσης, διακοπές, 
κακή ποιότητα ήχου και εικόνας, κλπ.). (88,9%) 

2 
Πρόσβαση 

   

Α4 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αί-
θουσα, βελτίωσε τις θεωρητικές γνώσεις µου. (61,9%) 

Α19 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σε 
σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι ότι µπορούν να εξυπηρετούνται 
πολλά άτοµα ταυτόχρονα. (80,3%) 

3 
Λογιστική 
∆ιαχείριση 

   

Α6 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι 
το επικαιροποιηµένο (just-in-time) υλικό εκπαίδευσης. (90,6%) 

Α13 
Θεωρώ ότι το περιβάλλον (interface) στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι 
φιλικό (προσοµοιάζει άλλα γνωστά µου προγράµµατα). (87,5%) 

4 
Εξοικειωµένη 
∆ιαδικτύωση 

   

Α24 
Θεωρώ ότι η ύπαρξη διευκολυντή-facilitator (στην αίθουσα τηλεκπαίδευ-
σης µαζί µε τους εκπαιδευόµενους) είναι απαραίτητη, όπου αυτό είναι δυνα-
τό. (92,1%) 

5 
∆ιευκολυντής 
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Η οµάδα ερωτήσεων που ανήκει στον πρώτο παράγοντα αναφέρεται στη «δόµηση 

του περιεχοµένου», στις «διδακτικές τεχνικές», στα «υποστηρικτικά εργαλεία» και στη βελτί-

ωση στις «δεξιότητες». ∆ηµιουργείται, έτσι, ένας παράγοντας, αντίστοιχος µε αυτό που ονο-

µάζεται από το Moore δοµή (structure) για την ΕΑ ή από τους McBrien, Jones και Cheng παι-

δαγωγική για προγράµµατα ΣτΕ. Ίσως, για να γίνει πιο σαφής, ο παράγοντας αυτός θα µπο-

ρούσε να ορισθεί ως εκπαιδευτική διαµόρφωση (educational configuration). 

Η οµάδα ερωτήσεων που ανήκει στο δεύτερο παράγοντα αναφέρεται στην «άµεση 

επικοινωνία», στην «αντίδραση» λόγω προκαταλήψεων, στις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο 

«εκπαιδευτής», στην ευελιξία που παρέχει ο «χώρος» και στα πιθανά «τεχνικά προβλήµατα». 

Και εδώ, ο δεύτερος παράγοντας αντιστοιχεί σε µεγάλο βαθµό σ’ αυτό που ονοµάζει ο Moore 

διάλογος (dialogue)  και οι McBrien, Jones και Cheng διευκόλυνση.  Εδώ εµφανίζονται δύο 

θετικά στοιχεία διαλόγου («άµεση επικοινωνία» και «εκπαιδευτής») και ένα αρνητικό («αντί-

δραση»). Επίσης, εµφανίζεται ένα θετικό στοιχείο διευκόλυνσης («χώρος») και ένα αρνητικό 

(«τεχνικά προβλήµατα»). Ο παράγοντας αυτός είναι αρκετά πολύπλοκος, καθώς περιλαµβάνει 

διαφορετικούς όρους, οι οποίοι όµως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: το διάλογο 

/αλληλεπίδραση /επικοινωνία µεταξύ των µερών η οποία άλλοτε διευκολύνεται και άλλοτε όχι. 

Έτσι, οµαδοποιώντας τις δύο έννοιες, δηµιουργείται µία πιο σύνθετη,  η πρόσβαση 

(access). 

Η οµάδα ερωτήσεων που ανήκει στον τρίτο παράγοντα αναφέρεται στη βελτίωση, 

όσον αφορά στις «θεωρητικές γνώσεις» και στο ότι µε τη ΣτΕ εξυπηρετούνται «πολλά άτοµα 

ταυτόχρονα». ∆ε φαίνεται να υπάρχει µία έννοια που να περιλαµβάνει αυτά τα χαρακτηριστι-

κά. Το µόνο κοινό που µπορεί να τους αποδοθεί είναι πως η διάδοση θεωρητικών γνώσεων σε 

πολλά άτοµα ταυτόχρονα, είναι κάτι που ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό οργανισµό που παρέχει 

προγράµµατα ΣτΕ, γιατί έτσι µειώνεται το κόστος και γίνεται καλύτερη λογιστική διαχείριση 

(logistics) των ανθρώπινων, φυσικών και τεχνικών πόρων. Μία έννοια που επίσης έχει ανα-

φερθεί στη βιβλιογραφία, αλλά δεν ενδιαφέρει άµεσα τον εκπαιδευόµενο και δεν επηρεάζει τη 

µαθησιακή του πορεία.  

Η οµάδα ερωτήσεων που ανήκει στον τέταρτο παράγοντα αναφέρεται στο «επικαιρο-

ποιηµένο υλικό» που προσφέρεται µέσω διαδικτύου και στο «φιλικό περιβάλλον» της πλατ-

φόρµας όπως εµφανίζεται σε κάποιο δικτυακό server. Οι δύο αυτές έννοιες είναι ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικές για τη ΣτΕ, τη διαφοροποιούν από τη διδασκαλία σε αίθουσα και αναδεικνύουν 

τη σηµασία του διαδικτύου στη ΣτΕ και γενικότερα στην online µάθηση. Οι σηµερινοί εκπαι-

δευόµενοι έχουν συνηθίσει σε φιλικά περιβάλλοντα (netbooks, smartphones,) και απαιτούν 

επικαιροποιηµένο υλικό, γιατί έτσι έχουν εθιστεί µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που συµµετέ-

χουν (φυσικά και ψηφιακά). Έτσι, ο τέταρτος παράγοντας, σε αντίθεση µε την αυτονοµία του 

εκπαιδευόµενου (learner autonomy) του Moore και τις τεχνικές δυσκολίες των  McBrien, 

Jones και Cheng , προσδιορίζεται ως εξοικειωµένη διαδικτύωση (intimate networking). 
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Ο πέµπτος παράγοντας αναφέρεται αποκλειστικά στο διευκολυντή (facilitator), ο 

οποίος εµφανίζεται  στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης (παρουσία όλων των εκπαιδευοµένων). Η 

ανάδειξή του οφείλεται στη σηµασία που δίνεται στην πιθανή υποστήριξη που θα χρειαστούν 

οι εκπαιδευόµενοι, περιορίζοντας, και εδώ, την όποια αυτονοµία τους και αυξάνοντας την αί-

σθηση εγγύτητας µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών.  

    3.7  ∆ηµογραφικά και β’ µέρος ερωτηµατολογίου (chi-square test) 

 

Με τη βοήθεια του SPSS 19 έγινε διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των δηµογραφικών 

στοιχείων (φύλο κ.λπ.) σε σχέση µε το Β’ µέρος του ερωτηµατολογίου (ανάγκες – προτιµή-

σεις), έτσι ώστε να επαληθευθεί ή να διαψευσθεί η α’ υπόθεση της έρευνας. Η διασταυρωµέ-

νη ή συνδυαστική πινακοποίηση είναι η κατασκευή ενός πίνακα διπλής εισόδου, έτσι ώστε να 

µπορεί να εξεταστεί µε ποιο τρόπο απάντησαν σε κάποιες άλλες µεταβλητές οι ερωτώµενοι 

που απάντησαν κάποια συγκεκριµένη κατηγορία σε µια µεταβλητή. Στη συνέχεια προχωρήσα-

µε στο chi-square τεστ το οποίο µας δίνει τη στατιστική σηµαντικότητα, δηλ. εξετάζει, εάν 

υπάρχει µη τυχαία σχέση,  άρα εξάρτηση  µεταξύ των δυο εξεταζόµενων µεταβλητών.  Η ση-

µαντικότητα (significance) για να στοιχειοθετηθεί θα πρέπει να είναι sign≤0.05.  

Παρατηρήθηκε ότι  υπάρχει στατιστική σχέση (εξάρτηση) µεταξύ του φύλου και της 

δήλωσης Β7 του ερωτηµατολογίου (Προτιµώ να παρακολουθώ σεµινάρια µέσω σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης) αφού η τιµή για την σηµαντικότητα στην περίπτωση αυτή είναι .001 η οποία 

είναι µικρότερη από .05 (Παράρτηµα Ζ, πίνακας 1β). Αν επαναληφθεί το πείραµα µπορούµε να 

προβλέψουµε ότι οι άνδρες (22/42, 52.4%) θα απαντήσουν «εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι 

σε διαφορετικά σηµεία». Για τις γυναίκες, τα ποσοστά είναι µοιρασµένα (36.4% για τις δύο 

περιπτώσεις και το 27,2% αδιαφορεί. (αν και για τις γυναίκες είναι λίγο µικρό το δείγµα για να 

είµαστε σίγουροι). 

∆ε φάνηκε ότι υπάρχει οποιαδήποτε στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ των υπολοί-

πων συσχετίσεων, αφού η τιµή για το Chi-square Asymptotic sig. είναι σε όλες τις περιπτώσεις 

> 0,005. 

 

3.8  Παράγοντες και β’ µέρος ερωτηµατολογίου (anova) 

 

Εφόσον έχουν εξαχθεί πέντε παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη ΣτΕ, έγινε διερεύνηση µε 

τη µέθοδο one-way ANOVA, για το αν αυτοί οι παράγοντες έχουν σχέση µε τις δηλώσεις του 

Β’ µέρους του ερωτηµατολογίου. Μόνο ο πρώτος παράγοντας (εκπαιδευτική διαµόρφωση) 

αντιστοιχεί, µε τη δήλωση Β4 «συστάσεις σε άλλα άτοµα για παρακολούθηση προγραµµάτων 

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης» (Παράρτηµα Η). Και πάλι, όµως, υπό περιορισµούς, γιατί δεν 

υπάρχει κάποια συσχέτιση µεταξύ των απαντήσεων (Συµφωνώ πολύ, Συµφωνώ λίγο, ∆ιαφω-

νώ πολύ, ∆ιαφωνώ λίγο). 
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 4. Γενικά Συµπεράσµατα – απαντήσεις στα ερωτήµατα και τις υποθέσεις της 
έρευνας 

 

Α’ ερευνητικό ερώτηµα 

Η έρευνα ανέδειξε ως βασικά στοιχεία της ΣτΕ αυτά που, σε µεγάλο βαθµό, αναφέρονται 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, όπως  

� το αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον,  

� την αµεσότητα στην επικοινωνία,  

� την ευελιξία ως προς τον χώρο  

αλλά και τα εµπόδια  

� από τις προκαταλήψεις  

� το χρόνο και 

� τα τεχνικά προβλήµατα.  

Ταυτόχρονα επισηµάνθηκαν ιδιαίτερα οι σηµαντικοί ρόλοι  

� του εκπαιδευτή,  

� του διευκολυντή και  

� του φορέα εκπαίδευσης.  

Β’ ερευνητικό ερώτηµα 

Οι τάσεις που προέκυψαν δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα  

� θα ξανασυµµετείχαν σε προγράµµατα ΣτΕ,  

� προτιµούν να επιµορφώνονται µε συνδυασµό (blended),  

� επιθυµούν να φαίνονται όλοι στην κάµερα,  

� θεωρούν αναγκαία την αρχική επιµόρφωση στη χρήση της πλατφόρµας ΣτΕ,  

� δεν τους ενδιαφέρει ποιοι είναι οι συνεκπαιδευόµενοί τους και 

� θα ήθελαν να παρακολουθούν προγράµµατα ΣτΕ από το δικό τους χώρο. 

Α’ υπόθεση 

Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει καµία ιδιαίτερη συσχέτιση των δηµογραφικών χαρακτηρι-

στικών τους µε τις προτιµήσεις τους, πλην µιας περίπτωσης. Σ’ αυτή, το φύλο είναι ένας προ-

βλεπτικός παράγοντας για το πώς θέλουν οι συµµετέχοντες να παρακολουθούν προγράµµατα 

ΣτΕ (όλοι µαζί ή ο καθένας χωριστά). 

Β’ υπόθεση 

Το πιο σηµαντικό στοιχείο που προέκυψε από αυτή την έρευνα είναι η ταύτιση των δύο 

παραγόντων που χαρακτηρίζουν τη ΣτΕ (εκπαιδευτική διαχείριση και πρόσβαση) µε τους αντί-

στοιχους της θεωρίας της συναλλακτικής απόστασης του Moore και των απόψεων του McBri-

en (δοµή/παιδαγωγική και διάλογος/διευκόλυνση), αλλά και η ανάδειξη του παράγοντα της 

εξοικειωµένης διαδικτύωσης – που ισχύει στη ΣτΕ – και αντιστρέφει την έννοια της αυτονοµί-

ας του εκπαιδευόµενου και των τεχνικών δυσκολιών της προηγούµενης θεωρίας. 
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5. Συζήτηση 

    5.1   Νέες µορφές εκπαίδευσης και µάθησης 

 

Πρόσφατα, τα τεχνολογικά µέσα δεν είναι µόνο εργαλεία διάδοσης και αναπαραγωγής 

εκπαιδευτικού υλικού, αλλά αγωγοί επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων και 

ακόµα περισσότερο δίνουν τη δυνατότητα για νέες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις. 

Όµως η ΗΜ υπήρχε και πριν συνδυαστεί µε την ΕΑ.  Προτείνεται, εδώ, µία άλλη κατηγοριο-

ποίηση των ειδών ηλεκτρονικής µάθησης, ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιείται κάθε φο-

ρά. Η εµφάνιση, πάντως, µιας κατηγορίας δε σηµαίνει την εξαφάνιση της άλλης. Απλά νέες 

τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις προσθέτουν και άλλες µορφές της ηλεκτρονικής µάθη-

σης. 

1ο στάδιο: Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, έγινε αρχικά µε τη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού µέσου στην 

παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Σ’ αυτό το πρώτο βήµα, χρησιµοποιούµε προβολείς δια-

φανειών, κασετόφωνα, βίντεο, CD/DVD, εκπαιδευτική τηλεόραση κλπ.  

2ο στάδιο: Η εµφάνιση του προσωπικού Η/Υ ήταν το δεύτερο µεγάλο βήµα για χρήση 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. ∆ηµιουργούνται ειδικά λογισµικά πακέτα για την τυπική εκπαίδευ-

ση και την επαγγελµατική επιµόρφωση είτε από τον ιδιωτικό τοµέα είτε από κρατικούς φορείς 

και διατίθενται σε δισκέτες, CD και DVD (Computer Based Training – CBT). Μπορούν να χρη-

σιµοποιηθούν από τον εκπαιδευτή ως µέσα επίδειξης, αλλά και από τον εκπαιδευόµενο ως αυ-

τοδιδακτικά και αυτοαξιολογητικά πακέτα. 

Με την ευρεία έννοια του όρου θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε αυτές τις δύο µορφές 

χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων ως e-learning, χωρίς όµως αυτές να θεωρούνται ΕΑ. Γι’ αυτό 

και αναφέρθηκε ότι το e-learning λειτουργεί άλλοτε σαν υπερσύνολο και άλλοτε σαν υποσύ-

νολο της ΕΑ. 

3ο στάδιο: Η εξάπλωση του διαδικτύου και η δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγµατικό 

χρόνο ή ανταλλαγής µεγάλου όγκου δεδοµένων (κινούµενης εικόνας και ήχου) µε υψηλές τα-

χύτητες έκανε εφικτό το συνδυασµό της παραδοσιακής ΕΑ µε τις ΤΠΕ, έτσι ώστε σήµερα να 

µη νοείται ο ένας παράγοντας χωρίς τον άλλο και η έννοια e-learning να σηµαίνει ακριβώς 

αυτό, δηλαδή τη χρήση εφαρµογών πολυµέσων και τη διάδοσή τους µέσω διαδικτύου για την 

ανάπτυξη της ΕΑ. Αυτή η µορφή είναι η online learning που θα µπορούσε να ονοµάζεται και 

internet learning (i-learning), web based learning  ή network learning. 

Ακόµα και αυτή η µορφή επιµερίζεται σήµερα σε δύο µεγάλες κατηγορίες: την ασύγ-

χρονη και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.  

Το πλαίσιο που περιγράφηκε µέχρι τώρα µπορεί να δοθεί ως εξής (σχ. 4): 
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Σχ. 4. Τα υπερσύνολα και υποσύνολα του e-learning18 

 

4ο στάδιο: Η ανάπτυξη φορητών συσκευών µε δυνατότητες υψηλών ταχυτήτων επε-

ξεργασίας δεδοµένων, µεγάλου χώρου αποθήκευσης και πολυδιάστατων χαρακτηριστικών 

(κάµερα, Wi-Fi, πλοηγός χαρτών κλπ.) δηµιουργεί ένα νέο χώρο ηλεκτρονικής µάθησης. Το 

mobile learning  όπως ονοµάζεται από κάποιους, χρησιµοποιεί εργαλεία όπως e-books, πολυ-

µεσικούς οδηγούς για ξενάγηση σε µουσεία, smartphones για – µεταξύ άλλων – podcasting 

(αρχεία ήχου) και  vodcasting (αρχεία βίντεο), PDA’s κλπ. ∆εν είναι όµως απλώς η διάδοση 

γνώσης µέσω συσκευών αλλά, η διαδικασία της επιτυχηµένης λειτουργίας µέσα σε ένα συνε-

χώς µεταλλασσόµενο µαθησιακό περιβάλλον (Pachler, 2010). 

5ο στάδιο: Επέκταση του τέταρτου σταδίου δεν είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά η 

διάδοση της γνώσης µέσα σε ένα περιβάλλον άτυπης µάθησης που δηµιουργούν τα ψηφιακά 

κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο γεννιούνται οι νέες µορφές e-learning που δεν ξέ-

ρουµε ακριβώς τι θα περιλαµβάνουν. Εικονικοί κόσµοι, ταχέως εναλλασσόµενη γνώση, εναλ-

λαγές ρόλων εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, ελεύθερες web based εφαρµογές, το semantic 

web ή web 3.0 και η κοινωνική διαδικτύωση είναι µερικά χαρακτηριστικά της πολυδιάστατης 

εκπαίδευσης. ∆ιαφοροποιείται, µ’ αυτές τις αλλαγές, η έννοια της συναλλακτικής απόστασης 

(transactional distance) του Moore και επαναπροσδιορίζεται η έννοια της εκπαίδευσης από 

απόσταση, ίσως και καταργείται ως όρος γιατί δεν είναι πλέον κάτι ξεχωριστό αλλά ενσωµα-

τώνεται λειτουργικά και ισότιµα στην όποια µαθησιακή διαδικασία. 
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Ο καταλύτης αυτής της αλλαγής είναι η κοινωνική δικτύωση των ατόµων και των ορ-

γανισµών. Υπάρχουν, φυσικά, τα δοµηµένα προγράµµατα σπουδών και επιµόρφωσης, αλλά 

υπάρχει και πληθώρα υλικού που διατίθεται, τις περισσότερες φορές ελεύθερα (webinars). 

Γνωστά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα (Harvard, Yale, MIT,  

 

Σχ. 5 : Η σύνθεση του e-learning 

 

κλπ.) προσφέρουν µέρος των µαθηµάτων τους διαδικτυακά και δωρεάν δίνοντας µεγάλο βαθ-

µό αξιοπιστίας στην ελευθεριότητα του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, ανεξάρτητα άτοµα µέσω 

blogs, forums, wiki’s και εργαλείων προσωπικής δικτύωσης διαµοιράζουν την όποια γνώση 

τους και είναι στη διάθεση του κάθε χρήστη του internet να ερευνήσει και να αξιολογήσει την 

εγκυρότητά της. Το διαδίκτυο έγινε ένα πραγµατικό πλέγµα (web) όπου αλληλεπιδρούν και 

µαθαίνουν τα διάφορα εµπλεκόµενα µέρη, έτσι ώστε e-learning να είναι ο συγκερασµός  εκ-

παίδευσης, επιµόρφωσης, πληροφορίας και τεχνολογίας, όπως φαίνεται στο σχήµα 5 . 

Σήµερα, όχι µόνο δεν πρέπει να αναφέρουµε τον όρο “Εκπαίδευση από Απόσταση”, ως 

διακριτό µέρος της εκπαίδευσης, αλλά µάλλον να επαναπροσδιορίσουµε και τον όρο e-

learning. Η ενσωµάτωση των δύο προηγούµενων εννοιών σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης 

και της µάθησης µας αναγκάζει, επεκτείνοντας την κατηγοριοποίηση του Nipper (1989), να 

προσδιορίσουµε την τέταρτη γενιά της εκπαίδευσης από απόσταση ή καλύτερα, γενικά της 

εκπαίδευσης. 

Είναι η πολυδιάστατη εκπαίδευση (multidimensional education), δηλαδή  

• ο συνδυασµός των τρόπων παροχής γνώσης (face to face, σύγχρονη και ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση),  

• από οποιονδήποτε (ακαδηµαϊκό ίδρυµα, ιδιωτική εταιρεία, δηµόσιο οργανισµό, ειδικό 

ή µη άτοµο),  

• σε οποιονδήποτε (ανηλίκους, ενήλικες, εργαζόµενους κλπ.),  

• καθοδηγητική ή αυτό-κατευθυνόµενη όπου  



 77

• η πρόσβαση σ’ αυτή γίνεται  

- ανεξάρτητα χώρου και χρόνου,  

- µε οποιοδήποτε µέσο, 

- για οποιοδήποτε σκοπό (τυπική, µη τυπική, άτυπη),  

- µε ή χωρίς κόστος,  

οδηγώντας σε µια µορφή υπερ-µάθησης (hyper-learning).  

Για το e-learning, παρατηρούµε σήµερα ότι έχουµε µία τάση µετάβασής του  από αυ-

τοτελείς σε δικτυακές µορφές, ενώ ειδικά για το online learning από ασύγχρονες σε σύγχρο-

νες. Η αντιστοιχία του όρου «Εκπαίδευση από Απόσταση», που µετεξελίχθηκε σε «online 

learning», σήµερα είναι η διαδικτυακή µάθηση (web learning), δηλαδή 

η συνεχώς αυξανόµενη µείωση των φυσικών (χώρος και χρόνος), κοινωνικών (αλλη-

λεπίδραση) και τεχνικών (εξοπλισµός, µαθησιακό περιεχόµενο και διδακτικές τεχνικές) περιο-

ρισµών στην πρόσβαση στη γνώση. 

Ένα µοντέλο για τη διαδικτυακή µάθηση θα µπορούσε να περιγραφεί µε το σχήµα 6, 

σε συνέχεια του µοντέλου (σχ.2, σελ. 24) του Garrison (2003) και των Hillman, Willis και 

Gunawardena (1994).  Σ’ εκείνο το µοντέλο, δε διακρίνεται καθαρά ο εκπαιδευτικός οργανι-

σµός που προσφέρει τη γνώση, είτε δοµηµένα είτε ελεύθερα και τα µέσα. Ο πρώτος έχει να 

κάνει και µε την αξιοπιστία στην παροχή της γνώσης, την ασφάλεια στην εκπαίδευση και την 

παροχή βοήθειας (διευκολυντής – facilitator), ενώ ο δεύτερος, πέραν όσων αναφέρθηκαν πιο 

πάνω και µε το κόστος. Πρέπει να προστεθούν ο εκπαιδευτικός οργανισµός και τα µέσα και να 

τονισθεί η µείωση της απόστασης αλληλεπίδρασης µεταξύ  όλων των µερών, έχοντας πάντα 

ως επίκεντρο τον εκπαιδευόµενο.  

 
Σχ. 6 : Το µοντέλο του e-learning 

Ο εκπαιδευτικός οργανισµός και ο εκπαιδευτής καθορίζουν το χώρο και το χρόνο στη 

διδασκαλία σε αίθουσα, τη χρονική διάρκεια (µέχρι πότε πρέπει να παραδοθεί µία εργασία) και 
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τον ψηφιακό «χώρο» στην ΑτΕ, καθώς και τη χρονική περίοδο (το µάθηµα θα γίνει από µία 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή µέχρι µία άλλη) και τον ψηφιακό «χώρο» στη ΣτΕ. Οι τεχνολο-

γικές εξελίξεις καθορίζουν τα µέσα (σύνδεση στο διαδίκτυο, πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης) και 

τον τρόπο που παρουσιάζεται και διαδίδεται το µαθησιακό περιεχόµενο (νέες διδακτικές τεχνι-

κές, εργαλεία πλατφόρµας). Στο επίκεντρο όλων ο εκπαιδευόµενος, ο οποίος επιλέγει τον κα-

τάλληλο, κάθε φορά, τρόπο για να συνδιαλλαγεί µε τους άλλους εκπαιδευόµενους  και να αλ-

ληλεπιδράσει µε όλα τα µέρη.  

 

5.2  Η θεωρία της συναλλακτικής διαδικτυακής εγγύτητας 

 

Η πολυδιάστατη εκπαίδευση και η υπερ-µάθηση έχουν προκύψει από την ανακατανο-

µή ρόλων εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων και την ανάπτυξη συνεργατικού περιβάλλοντος 

εκπαίδευσης. Την εποχή της παραδοσιακής ΕΑ και του  ασύγχρονου e-learning ο Moore µι-

λούσε για την «αυτονοµία του εκπαιδευοµένου» και ο Anderson για «υποστήριξη» στην αυ-

τόνοµη µάθηση, αντίστοιχα. Σήµερα, µε τη ΣτΕ δεν υπάρχει αυτονοµία, δεν υπάρχει η αίσθη-

ση της απόστασης. Αντίθετα, στη ΣτΕ και µε τη συνδροµή των µέσων της κοινωνικής διαδι-

κτύωσης, έχει προκληθεί αισθητή µείωση της απόστασης και έχουν έρθει πιο κοντά οι εκπαι-

δευόµενοι, µεταξύ τους, µε τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευτικό φορέα.  

Υπενθυµίζεται ότι ο Moore (1989) µιλώντας για την ΕΑ διατύπωσε τη θεωρία της συ-

ναλλακτικής απόστασης, η οποία αποτελείται από τρεις παράγοντες: τη δοµή, το διάλογο και 

την αυτονοµία του εκπαιδευοµένου. Αντίστοιχα οι McBrien, Jones και Cheng (2009) αντικατέ-

στησαν αυτές τις έννοιες µε τις αντίστοιχες παιδαγωγική, διευκόλυνση και τεχνικές δυσκολίες, 

µιλώντας για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Στην παρούσα έρευνα οι ερωτώµενοι ανέδειξαν 

πέντε παράγοντες που αναφέρονται στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση:  

� την εκπαιδευτική διαµόρφωση 

� την πρόσβαση,  

� τη λογιστική διαχείριση,  

� την εξοικειωµένη διαδικτύωση και  

� το διευκολυντή.  

Οι δύο πρώτοι σχεδόν ταυτίζονται µε τους αντίστοιχους δοµή/παιδαγωγική και διάλο-

γος/διευκόλυνση. Ο τρίτος µπορεί να θεωρηθεί ότι ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό φορέα και όχι 

τον εκπαιδευόµενο και ο πέµπτος εξειδικεύεται για την περίπτωση της διδασκαλίας σε αίθουσα 

τηλεκπαίδευσης. Ο παράγοντας εκείνος που παρουσιάζει ενδιαφέρον και έχει προκύψει από 

αυτή την έρευνα είναι ο τέταρτος, η εξοικειωµένη διαδικτύωση. ∆ιαπιστώνεται, πως, στη ΣτΕ 

µεγάλο ρόλο παίζει η συνεργασία µεταξύ των µερών κάτι που γίνεται πιο εύκολα µε τις δυνα-

τότητες του διαδικτύου. Έτσι η έννοια της αυτονοµίας και των τεχνικών δυσκολιών αντικαθί-

σταται µ’ αυτόν τον παράγοντα, µιλώντας όχι πλέον για συναλλακτική απόσταση, αλλά για 

συναλλακτική διαδικτυακή εγγύτητα (transactional web adgacency).  
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Τα µέρη των παραγόντων δεν προέκυψαν µόνο από την παραγοντική ανάλυση (πα-

ράρτηµα Στ)  . Οι δηλώσεις που εµφανίζονται στους παράγοντες παρουσιάζουν και τα υψηλό-

τερα ποσοστά συµφωνίας των συµµετεχόντων. Επίσης από τις απαντήσεις ανοικτού τύπου 

προέκυψε και η σηµασία που έχουν οι  πράκτορες (agents) που συµµετέχουν στη ΣτΕ: ο εκ-

παιδευτής, ο εκπαιδευόµενος και ο εκπαιδευτικός οργανισµός. Συνοπτικά, τα µέρη του κάθε 

παράγοντα, παρουσιάζονται στα παρακάτω συνεχή (πίνακας 12): 

 

Πίνακας 3 : Τα µέρη των παραγόντων της συναλλακτικής διαδικτυακής εγγύτητας 

 

κλειστή ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ανοικτή 

ατοµικά υποστηρικτικά εργαλεία συνεργατικά 

τεχνικές δεξιότητες κοινωνικές 

φτωχό πολυµεσικό περιβάλλον πλούσιο 

µετωπικές διδακτικές τεχνικές κονστρουκτιβιστικές 

 

 

 

 

Ο Moore(2006, διαφ. 15), αναπαριστώντας τη θεωρία της συναλλακτικής απόστασης 

σε τρισδιάστατη µορφή, παρουσίασε το παρακάτω µοντέλο (σχ. 7): 

δύσκολη ΠΡΟΣΒΑΣΗ εύκολη 

κοινός χώρος προσωπικός 

καθοδηγητικός εκπαιδευτής διαλογικός 

έµµεση επικοινωνία άµεση 

ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήµατα αντιµετωπίσιµα 

ισχυρή προκατάληψη ασθενής 

περιορισµένη ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΩΣΗ διευρυµένη 

αναχρονιστικό υλικό επικαιροποιηµένο 

ανοίκεια  διεπαφή φιλική 
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Σχ.  7 : Το µοντέλο της συναλλακτικής απόστασης 

 

Η συναλλακτική εγγύτητα αντίστοιχα παριστάνεται ως εξής (σχ. 8): 

 
Σχ.  8 : Το µοντέλο της συναλλακτικής διαδικτυακής εγγύτητας 

 

Στο µοντέλο αυτό η λογιστική διαχείριση (logistics) διατρέχει όλη τη διαδικασία, 

το χώρο και το χρόνο, τους ανθρώπινους και µη πόρους. Ο διευκολυντής εµφανίζεται µόνο 
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κατά περίπτωση ενώ οι υπόλοιποι πράκτορες υπάρχουν παντού και εφόσον οι ενέργειες τους 

προσανατολίζονται προς τη θετική κατεύθυνση των αξόνων, προκαλούν τη συναλλακτική εγ-

γύτητα. 

Η εκπαιδευτική διαµόρφωση είναι ένας παράγοντας, κοινός για κάθε µορφή εκ-

παίδευσης. Στη ΣτΕ αναφέρεται στο περιβάλλον εκπαίδευσης και διδασκαλίας, όπου τον πιο 

σηµαντικό ρόλο παίζουν τα υποστηρικτικά εργαλεία που υπάρχουν σε µία πλατφόρµα ΣτΕ. 

Τέτοια είναι αυτά που προσοµοιάζουν τη λειτουργία της τάξης, όπως το «σήκωµα του χε-

ριού», τα emoticons επιδοκιµασίας – αποδοκιµασίας, ο διαµοιρασµός οθόνης, η ταυτόχρονη 

σύνδεση στο web, η συνεργασία στον ασπροπίνακα κ.α. Αν αυτά τα εργαλεία αξιοποιηθούν 

κατάλληλα από τον πράκτορα – εκπαιδευτή και το διευκολυντή, η ΣτΕ γίνεται µία πολύ απο-

τελεσµατική µέθοδος εκπαίδευσης. Να χρησιµοποιούνται, δηλαδή, περισσότερο αυτά που 

προάγουν τη συνεργατικότητα και όχι την αυτόνοµη πορεία προς τη µάθηση. Επίσης, η ανά-

πτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευόµενου βελτιώνεται µε τη ΣτΕ περνώντας από τις τεχνικές 

δεξιότητες σε πιο σύνθετες, όπως οι κοινωνικές. Σηµαντικό ρόλο παίζει και το πολυµεσικό πε-

ριβάλλον (βίντεο, εικόνες, γραφικά) που όσο πιο πλούσιο είναι τόσο πιο καλύτερα ανταποκρί-

νεται στα σηµερινά µαθησιακά στυλ των εκπαιδευοµένων. Τέλος – πάλι µιλώντας για τον εκ-

παιδευτή – η ΣτΕ είναι αποτελεσµατική όταν αυτός χρησιµοποιεί σε µεγαλύτερη αναλογία  

κονστρουκτιβιστικές διδακτικές τεχνικές. 

 

Η πρόσβαση είναι ένας παράγοντας που χαρακτηρίζει το e-learning γενικότερα. Ειδι-

κά για τη ΣτΕ, το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ο χώρος γιατί, όπως και οι συµµετέχο-

ντες δήλωσαν, είναι πλεονέκτηµα αν τα προγράµµατα ΣτΕ γίνονται όταν όλοι βρίσκονται σε 

διαφορετικά σηµεία. Μόνο τότε έχει νόηµα και όχι όταν βρίσκονται σε κοινή για όλους αίθου-

σα τηλεκπαίδευσης. Τη διευκόλυνση στην πρόσβαση στις πηγές γνώσεις καθορίζει ο εκπαι-

δευτής ο οποίος στη ΣτΕ πρέπει να εξαλείψει σχεδόν τον καθοδηγητικό του ρόλο και να φρο-

ντίζει για διαλογική προσέγγιση της διδασκαλίας, πάντα µέσα από ένα «συµβόλαιο», όπως 

επίσης αναφέρθηκε. Να δίνει δηλαδή τη δυνατότητα σε όλους για άµεση επικοινωνία, προσο-

µοιάζοντας το περιβάλλον της φυσικής τάξης. Το θέµα των τεχνικών προβληµάτων είναι πολύ 

σηµαντικό για την πρόσβαση που έχουν οι εκπαιδευόµενοι στη γνώση και ο πράκτορας – εκ-

παιδευτικός οργανισµός πρέπει να φροντίζει να ελαχιστοποιούνται, όπως και ο πράκτορας – 

εκπαιδευτής/διευκολυντής να τα επιλύει άµεσα. Τέλος, για τη συµµετοχή σε προγράµµατα e-

learning γενικά, ακόµη υπάρχει αρκετή προκατάληψη, η οποία όµως µε το χρόνο εξαλείφεται 

διαµορφώνοντας µια στάση αποδοχής και µεγαλύτερης πρόσβασης σ’ αυτά.  

 

Η εξοικειωµένη διαδικτύωση είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των νέων γενεών 

εκπαιδευόµενων από απόσταση. Οι χρήστες αυτοί του διαδικτύου δεν έχουν καµία  αντίδρα-

ση/προκατάληψη απέναντι στη χρήση του. Αντίθετα, επιζητούν να µαθαίνουν τυπικά και άτυ-

πα µέσα από αυτό έχοντας µεγάλες δυνατότητες πρόσβασης και επιθυµώντας ανοικτά δια-
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µορφωµένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Όντας ενήλικες, φυσικά επιζητούν επικαιροποιηµένο 

περιεχόµενο γνώσης (just in time ) σχετικό µε τη δουλειά τους και όχι αυτό που τους σερβίρει 

έτοιµο και προσαρµοσµένο στις ανάγκες του (just in case) ένας εκπαιδευτικός οργανισµός.  

Επίσης, ειδικά οι νεότεροι, εξοικειωµένοι στο περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων έχουν µάθει 

να µαθαίνουν οτιδήποτε τη στιγµή που γεννιέται η γνώση (twitter, YouTube κ.λπ.) και δεν 

παρακολουθούν πρόθυµα τα γνωστά κανάλια αναπαραγωγής γνώσης (βιβλία, εγκυκλοπαίδει-

ες, εφηµερίδες κ.λπ.). Έχοντας, ακόµη,  συνηθίσει σε γραφικά και διαδραστικά περιβάλλοντα, 

ζητούν και το µαθησιακό τους περιβάλλον (interface) να προσοµοιάζει τον ψηφιακό τους κό-

σµο (facebook κ.λπ.). Τότε θα νοιώθουν πιο άνετα να παρακολουθούν από την οθόνη του PC’ 

τους ή του smartphone µαζί µε τους «φίλους» τους στο διαδίκτυο οποιαδήποτε εκπαίδευση. 

Εδώ, αναφερόµαστε στην αντίθεση µε την έννοια της αυτονοµίας του Moore, αλλά και των 

τεχνικών δυσκολιών του McBrien. Οι σηµερινοί εκπαιδευόµενοι µπορεί να λειτουργούν ανε-

ξάρτητα και να φαίνονται αποµονωµένοι. Αλλά δεν είναι αυτόνοµοι, είναι συνδεδεµένοι και 

κυρίως δεν αντιµετωπίζουν θέµατα στο υλικό και στο λογισµικό. Τα ξεπερνούν γρήγορα και 

επανασυνδέονται στην κοινότητά τους για συνδιαλλαγή, αναγκάζοντας µας να δεχθούµε την 

παιδαγωγική και ψηφιακή εγγύτητα και όχι την παιδαγωγική και γεωγραφική απόσταση. 

Συµπερασµατικά: 

 
Η συναλλακτική διαδικτυακή εγγύτητα  είναι η δυνατότητα πρόσβασης του εκ-

παιδευόµενου στη γνώση, µέσω της εξοικειωµένης διαδικτύωσης του ίδιου µε τους άλ-

λους εκπαιδευόµενους και τον εκπαιδευτή, ο οποίος, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό ορ-

γανισµό,  παρέχει εκείνη την εκπαιδευτική διαµόρφωση που είναι κατάλληλη για µάθηση 

στη ΣτΕ. 
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6. Προτάσεις 

 Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση παίρνει τη θέση που της αναλογεί στο συνολικό εκπαι-

δευτικό τοπίο. Η αγορά και οι ανάγκες των οργανισµών και των εργαζοµένων θα καθορίσουν 

την εξέλιξή της. Γενικότερα για το e-learning που γίνεται εξ αποστάσεως, είναι παρακινδυνευ-

µένο να προβλέψουµε, άρα και να προτείνουµε κάτι. Η οικονοµική συγκυρία θα οδηγήσει τη 

ροή των πραγµάτων αναγκαστικά σε ολοένα και πιο µεγάλη ανάπτυξη του e-learning και της 

ΣτΕ. Γι’ αυτό, οι προτάσεις που διατυπώνονται έχουν να κάνουν µε την ορθή εφαρµογή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα τέτοιο περιβάλλον και το συνολικό σχεδιασµό ενός τέτοιου 

προγράµµατος.  

Αρχικά, κάποιες κατευθυντήριες γραµµές που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία: 

 Α) Η ΣτΕ απαιτεί υψηλή δέσµευση από τους συµµετέχοντες σ’ αυτήν, άρα απευθύνε-

ται κυρίως σε ενήλικες, συνειδητοποιηµένους επαγγελµατίες. Όχι ότι είναι απαγορευτική για 

φοιτητές και µαθητές, απλά, ίσως, είναι πιο δύσκολο να εφαρµοστεί σε τέτοιες ηλικίες (όσο 

µικρότερη η ηλικία τόσο πιο δύσκολα). 

 Β) Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µε ΣτΕ, είναι απαραίτητο να ε-

φαρµόζονται πιστά οι αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 Από τη συγκεκριµένη έρευνα διαφαίνονται οι προτιµήσεις των συµµετεχόντων για 

προγράµµατα ΣτΕ. Συµπερασµατικά προτείνεται ότι: 

 Α) Η ΣτΕ πρέπει να γίνεται µε βάση το µοντέλο που θέλει εκπαιδευτή και εκπαιδευό-

µενους σε διαφορετικά µέρη. 

 Β) Αν γίνεται µε τη µορφή εκπαιδευτής σε µία τοποθεσία και οι εκπαιδευόµενη όλοι 

µαζί σε µία άλλη (αίθουσα τηλεκπαίδευσης), είναι απαραίτητη η παρουσία ενός διευκολυντή 

στη δεύτερη. 

 Γ) Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στον εκπαιδευτή της ΣτΕ. Χρειάζεται ειδική επι-

µόρφωσή του, αλλιώς χάνονται πολλά από τα πλεονεκτήµατα της ΣτΕ. Ο επιµορφωτής στη 

ΣτΕ έχει πολλαπλό ρόλο (επικοινωνία, χρήση εργαλείων πλατφόρµας ΣτΕ, αποφυγή τεχνικών 

δυσκολιών κ.λπ.) άρα και ιδιαίτερες δεξιότητες οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν. 

 ∆) Η µείωση της αντίδρασης από τη µεριά του γενικού πληθυσµού, απέναντι στο e-

learning γενικά, είναι δεδοµένη. Απλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά από τους φορείς εκπαί-

δευσης για να παγιωθεί αυτή η µορφή εκπαίδευσης ως βασικό κοµµάτι της καθηµερινότητας 

και όχι ως ένα µοντέρνο, άρα και παροδικό, συστατικό. 

 Στη συγκεκριµένη έρευνα επίσης έγινε µια προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας της συ-

ναλλακτικής απόστασης µε τη ΣτΕ. Φάνηκε ότι υπάρχει συσχέτισή της µε τη ΣτΕ, κάποια δια-

φοροποίηση (εγγύτητα και όχι απόσταση) και κυρίως προτάθηκαν τα στοιχεία που συνιστούν 

τους παράγοντες της συναλλακτικής εγγύτητας. Είναι προφανές ότι µια έρευνα σε πολύ µεγα-

λύτερο δείγµα και µε ένα, ίσως, διαφοροποιηµένο  ερωτηµατολόγιο, θα έδινε πιο αξιόπιστα 

αποτελέσµατα.  



 84

Βιβλιογραφία 

 

Ξενόγλωσση 

 

Alexander, S. (2010). An Analytical Review of the Literature on Online Learning Communities. 
Ανακτηµένο στις 03/05/2011 από: http://www.slideshare.net/staceyalex/an-analytical-
review-of-the-literature-on-online-learning-communities  

Allen, Ε. & Seaman, J. (2010). Class Differences. Online Education in the United States. Ανα-
κτηµένο στις 12/06/2011 από: 
http://sloanconsortium.org/publications/survey/pdf/class_differences.pdf  

Allen, Ε. & Seaman, J. (2005). Growing by Degrees Online Education in the United States, 
2005. Ανακτηµένο στις 12/09/2008 από: 
http://sloanconsortium.org/resources/growing_by_degrees.pdf  

Al-Sarrani, N. (2010). Concerns And Professional Development Needs Of Science Faculty At 
Taibah University In Adopting Blended Learning. Ανακτηµένο στις 02/05/2011 από:  
krex.k-state.edu/dspace/bitstream/2097/3887/1/NauafAl-Sarrani2010.pdf        

Anderson, T. (2004).Toward a Theory of Online Learning.Στο: Anderson, T. & Elloumi, F. 
(Eds). Theory and Practice of Online Learning. Ανακτηµένο στις 18/04/2010 από: 
http://cde.athabascau.ca/online_book/pdf/TPOL_book.pdf 

Anderson, T. (2003). Getting the Mix Right Again: An updated and theoretical rationale for 
interaction. International Review of Research in Open and Distance Learning. Volume 4, 
Number 2. ISSN: 1492-3831. Ανακτηµένο στις 17/09/2008 από:  
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/149/230  

Attwell, G. (2006). (Ed.) Evaluating E-learning. A Guide to the Evaluation of E-learning. Eval-
uate Europe Handbook Series Volume 2. Ανακτηµένο στις 09/04/2011 από: 
http://www.pontydysgu.org/wpcontent/uploads/2007/11/eva_europe_vol2_prefinal.pdf 

Balbar, S. & Schwier, R.A. (2002).The Interplay of Content and Community in Synchronous 
and Asynchronous Communication: Virtual Communication in a Graduate Seminar. Cana-
dian Journal of Learning and Technology 28 (2), 54-67.  Ανακτηµένο στις 03/03/2009 
από:  http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/viewArticle/81/74  

Bean, M. (2005). Synchronous Learning: The Best of Both Worlds. Certification Magazine. 
Ανακτηµένο στις 18/05/2010 από: 
http://www.certmag.com/issues/jul02/contrib_bean.cfm  

Belz, J., A. & Müller-Hartmann, A. (2003). Teachers as intercultural learners: Negotiating 
German-American telecollaboration along the institutional fault line. Modern Language 
Journal, 87, 71-89. Ανακτηµένο στις 09/08/2010 από: http://www.jstor.org/pss/1193000 

Bishop, J. (2003). The Internet for educating individuals with social impairments. Journal of 
Computer Assisted Learning. 19, 546-556. Ανακτηµένο στις 07/03/2008 από: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.90.7141&rep=rep1&type=pdf  

Bonk, C. J. (2002). Online training in an online world. Bloomington, IN: CourseShare.com. 
Ανακτηµένο στις 09/03/2009 από: 
http://www.publicationshare.com/docs/corp_survey.pdf 

Biner, P., M. (1993).  The development of an instrument to measure student attitudes toward 
televised courses.  The American Journal of Distance Education, 7, 71-73. Ανακτηµένο 
στις 09/01/2011 από:  
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.uiowa.edu%2F~c07p315%2Fspring_2004%2Fevaluation_forms%2Fcourse_eva
luation.doc&ei=RSstTsDkHojHsgaO47H3Dw&usg=AFQjCNGYp-
WjgFOVPiV0rOzBA0JelzEZQg&sig2=s1K-bXLa2OotQZUQgmhRWg 

Brandon, B. (2008) (ed.). 144 Tips on Synchronous e-Learning. Strategy + Research. The 
eLearning Guild. Santa Rosa, CA. 

Brauning, P., Lowndes, M. (2001). JISC TechWatch Report: Content Management Systems. 
Ανακτηµένο στις 03/04/2011 από  
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw_01-02.pdf    



 85

Brennan, M., Funke, S. & Anderson, C. (2001). The Learning Content Management System. A 
New eLearning Market Segment Emerges. An IDC White Paper. Ανακτηµένο στις 
14/05/2009 από: 
http://internettime.com/Learning/lcms/IDCLCMSWhitePaper.pdf  

Britain, S. & Liber, O. (1999). A Framework for Pedagogical Evaluation of Virtual Learning 
Environments, University of Wales – Bangor. Ανακτηµένο στις 02/04/2011 από:  
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001237.htm  

Bolliger, D. U. & Martindale, T. (2004). Key Factors for Determining Student Satisfaction in 
Online Courses. International Journal of E-Learning. Ανακτηµένο στις 07/05/2010 από: 
http://teachable.org/papers/2004_satisfaction_factors.pdf  

Casey, J. (2006). Intellectual Property Rights (IPR) in Networked e-Learning. A Beginners 
Guide for Content Developers. Ανακτηµένο στις 09/03/2011 από:   
http://www.jisclegal.ac.uk/Portals/12/Documents/PDFs/johncasey.pdf     

Chaney, B., H. (2006). History, Theory and Quality. Indicators of Distance Education: A Lit-
erature Review. Ανακτηµένο στις 12/11/2010 από:  http://ohi.tamu.edu/distanceed.pdf  

Chou, C. (2002). A Comparative Content Analysis of Student Interaction in Synchronous and 
Asynchronous Learning Networks. Proceedings of the 35th Hawaii International Confer-
ence on Systems Sciences: 2, 5-7. Ανακτηµένο στις 09/06/2008 από:  
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.102.4269&rep=rep1&type=pdf 

Ellis, R., K. (2009).  A Field Guide to Learning Management Systems. Ανακτηµένο στις 
26/04/2011 από: http://www.astd.org/NR/rdonlyres/12ECDB99-3B91-403E-9B15-
7E597444645D/23395/LMS_fieldguide_20091.pdf  

Fallon, C. and Brown, S. (2003). E-learning Standards: A Guide to Purchasing, Developing 
and Deploying Standards-Conformant e-Learning. Florida: St. Lucie Press, p. 3-5.  

Fill, K. (2005). Student-focused evaluation of e-learning activities. Paper presented at the Eu-
ropean Conference on Educational Research, University College Dublin, 7-10 September 
2005. Ανακτηµένο στις 12/09/2010 από: 
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/143724.htm  

Finkelstein, J. (2006). Learning in real time: synchronous teaching and learning online. 
Jossey-Bass. San Francisco, CA. Ανακτηµένο στις 08/11/2010 από: 
http://books.google.com/books?id=RWAgMRelYEYC&pg=PR13&lpg=PR13&dq=Learning
+in+Real+Time+(Jonathan+Finkelstein,+2006)&source=bl&ots=rXd1c-
pVet&sig=eQvJYemv2fJoZ8po-
Zuuf_iHJfw&hl=el&ei=ADvnTby2L8XC8QORhp2PCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&re
snum=6&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false  

Frankola, K. (2001). Why online learners drop out. Workforce, 80 (10), 53–59.  
Fuller, J. & Fuller, F. (2004). Looking Back at Looking Forward: Reviewing Prognostication in 

Education Technology. Στο Ferdig R. et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information 
Technology & Teacher Education International Conference 2004 (pp. 437-438). Chesa-
peake, VA: AACE. Ανακτηµένο στις 09/07/2009 από: 
www.editlib.org/d/13505/proceeding_13505.pdf  

Garrison, D., R. & Shale, D., G. (1987). Mapping the boundaries of distance education: Prob-
lems in defining the field, The American Journal of Distance Education Vol. 1, No. 1, pp. 
7-13. 

Gorsky, P. & Caspi, A. (2005). A critical analysis of transactional distance theory. The Quar-
terly Review of Distance Education, 6(1), 1-11. Ανακτηµένο στις 10/08/2010 από: 
http://books.google.com/books?hl=el&lr=&id=ldNZuJQqna0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Gors
ky,+P.,+&ots=KSu4vfQdxb&sig=qg-1MhiYr-
0SK0rIX5APqkr6VlY#v=onepage&q=Gorsky%2C%20P.%2C&f=false  

Grifoll, J., Huertas, E., Prades, A., Rodrνguez, S., Rubin, Y., Mulder, F. & Ossiannilsson. E., 
(2009). Quality Assurance of E-learning. European Association for Quality Assurance in 
Higher Education 2009, Helsinki. Ανακτηµένο στις 19/05/2011 από: 
http://www.enqa.eu/files/ENQA_wr_14.pdf  

Gunawardena, C., N. and McIsaac, M., S. (2004). Distance Education. Στο Jonassen, D., H. 
(ed.) Handbook of Research on Educational Communications and Technology, Mahwah, 
NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 355–395. 



 86

Gunawardena, C. N., Lowe, C. A., & Anderson, T. (1997). Analysis of a global online debate 
and the development of an interaction analysis model for examining social construction of 
knowledge in computer conferencing. Journal of Educational Computing Research, 17(4), 
397-431. Ανακτηµένο στις 12/05/2011 από: 
http://auspace.athabascau.ca:8080/dspace/bitstream/2149/772/1/ANALYSIS_OF_A_GLO
BAL.pdf  

Hall, B. (2002). FAQs About E-Learning. Brandon-Hall.com. Ανακτηµένο στις 07/05/2011 από:  
http://www.brandon-hall.com/ 

Hall, R. H., Watkins, S. E., Davis, R. Belarbi, A. and Chandrashekhara, K. (2001). Design and 
Assessment of Web-Based Learning Environments: The Smart Engineering Project and 
the Instructional Software Development Centre at U.M.R. Ανακτηµένο στις 02/05/2011 
από: 
http://ctel.mst.edu/documents/cybered_chapter_design_hall_2001.pdf  

Halse, M. L., (2007). The Development and Evaluation of a Custom-built Synchronous Online 
Learning Environment for Tertiary Education in South Africa. Ανακτηµένο στις 12/11/2009 
από:eprints.ru.ac.za/949/1/mhalse_thesis.pdf    

Haron, H., Abbas, W., F. and Rahman N., A., A. (2009). The Adoption of Blended E-learning 
Among Malaysian Academicians. Ανακτηµένο στις 02/02/2011 από: 
http://www.as.sch.sa/Departments/EducationalDev/7456/malaysia/Documents/%D8%A3
%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8
%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%
D9%8A%D8%A7/Haryani%20Haron%20-
%20The%20Adoption%20of%20Blended%20E-
Learning%20Among%20Malaysia%20Academicians.pdf  

Henry, K.D. (2004). Distance Learning Course Design Options. The Rochester Institute for 
Technology. Ανακτηµένο στις 12/10/2010 από: 
http://web.archive.org/web/20050306171838/http://www.rit.edu/~609www/ch/faculty/c
dopt.htm  

Hill, J. R., Wiley, D., Nelson, L. M. & Han, S. (2002). Exploring Research On Internet-Based 
Learning: From Infrastructure To Interactions. Στο Jonassen,  D. H. (Ed.). (2004). Hand-
book Of Research On Educational Communications And Technology. Second Edition. A 
Project of the Association for Educational Communications and Technology. 

Hillman, D., C., Willis, D. J. & Gunawardena, C., N. (1994).  Learner-interface interaction in 
distance education: An extension of contemporary models and strategies for practitio-
ners.  The American Journal of Distance Education, 8(2), 30-42. 

Hodgson, V. (2001). The Challenges of ODL, Open and Distance Learning, for Higher Educa-
tion in Europe. 3rd European Educational Conference BUSINET and ESA. Ανακτηµένο στις 
08/05/2011 από: 
http://www.businet.org.uk/public/conferenceDocs/Knokke2001/conf_kn_09.pdf  

Hofmann, J., (2004). The Synchronous Trainer’s Survival Guide. California, USA: Pfeiffer. Α-
νακτηµένο στις 07/09/2008 από: 
http://books.google.com/books?id=OgP7h24D9wsC&printsec=frontcover&hl=el#v=onep
age&q&f=false 

Holmberg, B. (1997). Distance Education in Essence. An overview of theory and practice in 
the early twenty-first century 2nd ed. Ανακτηµένο στις 12/02/2008 από: 
http://www.mde.uni-oldenburg.de/download/asfvolume4_ebook.pdf  

Holmberg, B. (1977). A theory of distance education based on empathy.  Στο Moore, M., G., 
Anderson, W., G. (2003). (Eds.) Handbook of Distance Education. Ανακτηµένο στις 
07/08/2009 από: 
http://books.google.com/books?hl=el&lr=&id=ZRULoyuExnwC&oi=fnd&pg=PA79&dq=Ho
lmberg,+B.+(1977),+Distance +  Education: 
+A+Survey+and+Bibliography,+London:+Kogan+Page.&ots=LJBQfuKtTY&sig=1Poz9Gd
R2s_OdEmHLpGEWkwna2c#v 
=onepage&q=Holmberg%2C%20B.%20(1977)%2C%20Distance%20Education%3A%20
A%20Survey%20and%20Bibliography%2C%20London%3A%20Kogan%20Page.&f=false 

Hortos, K. (2011). Synchronous Distance Education: Educational Effectiveness for Students at 
Local vs Remote Sites. Ανακτηµένο στις 11/06/2011 από: 



 87

http://scs.msu.edu/GMESeries2011/2011-
03%20Synchronous%20Distance%20Education/Distance%20Education%20Handout.pdf   

Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and Synchronous E-Learning. A study of asynchronous 
and synchronous e-learning methods discovered that each supports different purposes. 
EDUCAUSE Quarterly, vol. 31, no. 4. Ανακτηµένο στις 07/08/2010 από  
http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Quarterly/EDUCAUSEQuarterlyMagazineVolum/As
ynchronousandSynchronousELea/163445  

Hrastinski, S. (2007). The Potential of Synchronous Communication to Enhance Participation 
in Online Discussions. Paper presented at the 28th International Conference on Informa-
tion Systems, Montreal, Canada, December 9–12, 2007.  Ανακτηµένο στις 20/03/2011 
από: 
http://olms.cte.jhu.edu/olms/data/resource/6316/The%20Potential%20of%20Synchrono
us%20Communication%20to%20Enhance%20Participation%20in%20Online%20Discussi
ons-A%20Case%20Study%20of%20Two%20E-learning%20Courses.pdf 

Jobmann, K., Tuchs, K.-D., Esteve, M., Palau, C., Guerri, J.C., Niemann, F. (2000). Synchro-
nous and Asynchronous Teleteaching: Comparison of two Experiences.  International 
Symposium on Telemedicine and Teleeducation in Practice, ISTEP 2000, March 2000, 
Kosice, SLOVAKIA. Ανακτηµένο στις 19/12/2011 από: 
http://projekte.l3s.uni-hanover.de/pub/bscw.cgi/d27868/Synchronous 
%20and%20Asynchronous%20Teleteaching%3a%20Comparison%20of%20two%20Expe
riences  

Keegan, D. (1990). Foundations of distance education. Routledge.  Ανακτηµένο στις 
17/12/2010 από: 
http://books.google.com/books?id=Ab4NAAAAQAAJ&pg=PA83&lpg=PA83&dq=Peters,+O
.+(1973).+Die+Didaktische+Struktur+des+Fernunterrichts,+Weinheim:+Beltz.&source=
bl&ots=B-
89K2QarG&sig=FSRWRyP7NZHDdLRlYhntOysRjyc&hl=el&ei=g4rLTZ3JEsTrOfre3JgJ&sa=
X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFoQ6AEwBw#v=onepage&q=Peters%2
C%20O.%20(1973).%20Die%20Didaktische%20Struktur%20des%20Fernunterrichts%2C
%20Weinheim%3A%20Beltz.&f=false  

Keegan, D. (1988). On defining distance education. Στο Sewart, D., Keegan, B., Holmberg, B. 
(Eds). Distance Education: International perspectives, New York: Routledge, pp.; 633. 

Kirschner, P. A. & Paas F. (2001). Web-enhanced higher education: a tower of Babel. Com-
puters in Human Behavior 17 (2001) 347–353. Ανακτηµένο στις 07/03/2011 από: 
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2006-1214-
210800/kirschner_01_web_enhanced_higher_education_tower_babel.pdf  

Koch, N., Verville, J., & Garza, V. (2007). Media naturalness and online learning: Findings 
supporting both the significant- and no-significant-difference perspectives. Decision Sci-
ences Journal of Innovative Education, 5, 333–355. Ανακτηµένο στις 12/04/2011 από:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4609.2008.00208.x/full#b28   

Krogstie, B.R. and Bygstad, B. (2005). Introducing a Virtual Classroom in a Master Course: 
Lessons Learned. Proceedings from EISTA 2005 (Orlando, Florida, USA July 14.-17.) ISBN 
980-6560-25-6  

Locatis, C., Berner, E., S., Hammack, G., Smith, S., Maisiak, R. & Ackerman, M. (2010). An 
exploratory study of co-location as a factor in synchronous, collaborative medical infor-
matics distance education. Ανακτηµένο στις 18/06/2011 από: 
http://www.biomedcentral.com/1756-0500/3/30 

McBrien, J., L., Jones, P. & Cheng, R. (2009). Nazareth College Virtual Spaces: Employing a 
Synchronous Online Classroom to Facilitate Student Engagement in Online Learning. In-
ternational Review of Research in Open and Distance Learning. Volume 10, Number 3. 
ISSN: 1492-3831. Ανακτηµένο στις 03/01/2010 από: 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/605/1298  

McPherson, M.A. and Nunes, J.M. (2006). Flying high or crash landing? Technological critical 
success factors for e-Learning. Proceedings of the 1st Conference on Supported Online 
Learning for Students using Technology for Information and Communication in their Edu-
cation (SOLSTICE 2006), 3 May 2006. Edge Hill University, Ormskirk, Lancashire. Ανα-



 88

κτηµένο στις 08/05/2011 από: 
http://www.edgehill.ac.uk/solstice/Conference2006/documents/40.pdf  

Means, B.,Toyama Y., Murphy R., Bakia M. & Jones K. (2010) . Evaluation of Evidence-Based 
Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies. U.S. 
Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development Policy 
and Program Studies Service. Centre for Technology in Learning. Ανακτηµένο στις 
12/06/2011 από: http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-
practices/finalreport.pdf  

Mehrotra, C.M., Hollister, C.D. & McGahey, L. (2001). Distance learning: Principles for effec-
tive design, delivery, and evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. 

Meyer, K., A. (2002). Quality in Distance Education: Focus on On-line Learning.  Στο Kezar, 
A., J. (Ed.). ASHE-ERIC Higher Education Report (Vol. 29, pp. 1-134). Jossey – Bass. Α-
νακτηµένο στις 17/02/2011 από: 
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/96/07879634/0787963496.pdf  

Moeng, B. (2004). IBM tackles learning in the workplace. IBM Management Development So-
lutions, Nov 8, 2004. Ανακτηµένο στις 06/08/2010 από: 
http://www.itweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=18381:ibm-
tackles-learning-in-the-workplace&catid=  

Moore, M. G. (2006).Theory and theorists. European Distance Education Network. Ανακτηµέ-
νο στις 09/03/2010 από:  http://www.eden-
online.org/contents/conferences/research/barcelona/Michael_Moore.ppt  

Moore,  M. (1997). Theory of transactional distance.  Στο Keegan, D. (1997). (Ed). Theoreti-
cal Principles of Distance Education. Routledge, pp. 22-38. Ανακτηµένο στις 09/08/2010 
από: 
http://www.aged.tamu.edu/research/readings/Distance/1997MooreTransDistance.pdf  

Moore, M. (1990). Background and overview of contemporary American distance education. 
Στο Moore, M. (Ed.) Contemporary issues in American distance education (pp. xii-xxvi). 
New York: Pergamon. Ανακτηµένο στις 17/12/2010 από: 
http://books.google.com/books?id=5vqM3iFmLE0C&q=M.+Moore+(Ed.)+Contemporary+
issues+in+American+distance&dq=M.+Moore+(Ed.)+Contemporary+issues+in+America
n+distance&hl=el&ei=cI3LTbrKEcap8QO9rYihBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=1&ved=0CDAQ6AEwAA  

Moore, M. (1989). Three types of interaction. American Journal of Distance Education, 3(2), 
1-6. Ανακτηµένο στις 17/09/2008 από: 
http://www.ajde.com/Contents/vol3_2.htm#editorial  

Moore, M. (1973). Toward a theory of independent learning and teaching. Journal of Higher 
Education, 44, 661-679. Ανακτηµένο στις 17/12/2010 από: 
http://www.jstor.org/pss/1980599  

Moore, M. G. (1972). Learner autonomy: The second dimension of independent learning. 
Convergence, 5(2), 76-88. Ανακτηµένο στις 06/02/2011 από: 
http://www.ajde.com/Documents/learner_autonomy.pdf 

Morri, Α. (1997). A bright future for distance learning: One Touch/Hughes alliance promotes 
interactive 'e-learning' service. Ανακτηµένο στις 11/02/2010 από: 
http://connectedplanetonline.com/mag/telecom_bright_future_distance/    

Nantel, R. (2004). Live E-Learning 2004: Virtual Classrooms, Synchronous Tools, and Web 
Conferencing Systems. Brandon Hall Research. Ανακτηµένο στις 17/04/2010 από: 
http://www.brandon-hall.com/publications/lel/lel.pdf  

Oliver, M. & Trigwell, K. (2005). Can ‘Blended Learning’ Be Redeemed? E–Learning, Volume 
2, Number 1, 2005. Ανακτηµένο στις 05/11/2009 από:  
http://www.luispitta.com/mie/Blended_Learning_2005.pdf  

O’Malley, J. & McCraw, H. (1999). Students Perceptions of Distance Education, Online Learn-
ing, and the Traditional Classroom. Online Journal of Distance Εducation Administration, 
2(4). Ανακτηµένο στις 12/05/2011 από:  
http://www.westga.edu/~distance/omalley24.html   

Pachler, N., Bachmair, B. & Cook,  J. (2010). Mobile Learning: Structures, Agency, Practices . 
Springer Books. Ανακτηµένο στις 10/08/2010 από: 



 89

http://www.google.com/books?id=4wic3OlSf0EC&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage
&q&f=false  

Picciano, A. G., & J. Seaman. (2007). K–12 online learning: A survey of U.S. school district 
administrators. Boston: Sloan Consortium. Ανακτηµένο στις 19/01/2011 από: 
http://www.sloan-c.org/publications/survey/K-12_06.asp  

Rego, H., Moreira, T., Garcia, F., Morales, E. & Barbosa H. (2005). Educational Technological 
Specifications to support Distance Education in an E-Learning Platform. ITHET 6th Annual 
International Conference. July 7 – 9, 2005, Juan Dolio, Dominican Republic.  Ανακτηµένο 
στις 13/12/2010 από: http://ictt.insa-lyon.fr/ELabs/Bibliographie/e-
learning/Confs/2005/ITHET2005/papers/2031.pdf 

Robbins, S.R. (2002). The evolution of learning content management system. Ανακτηµένο 
στις 20/09/2010 από:  http://www.learningcircuits.org/2002/apr2002/robbins.html  

Robert, L., P. & Dennis, A., R. (2005). Paradox of Richness: A Cognitive Model of Media 
Choice. IEEE Transactions on Professional Communication, vol. 48, no. 1 (March 2005), 
pp. 10–21. Ανακτηµένο στις 12/04/2011 από:  
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fi
el5%2F47%2F30404%2F01397904.pdf%3Farnumber%3D1397904&authDecision=-203   

Rogoza, C. (2008). The Influence of Epistemological Beliefs on Learners’ Perceptions of 
Online Learning: Perspectives on Three Levels. Στο Visser, J. & Visser-Valfrey, M. (Eds.), 
Learners in a changing Learning Landscape, Springer Science+Buisiness Media B.V. 2008. 

Romiszowski, A. & Mason, R. (2004).Computer-Mediated Communication. Στο Jonassen, D., 
H. (Ed.). (2004). Handbook of Research for Educational Communications and Technology. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 397–431. 

Rovai, A & Jordan, H (2004) Blended Learning and Sense of Community: A Comparative 
Analysis with Traditional and Fully Online Graduate Courses. International Review of Re-
search in Open and Distance Learning, 5(2). Ανακτηµένο στις 04/06/2009 από: 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/192/795  

Rumble, G. (2001). Re-inventing distance education, 1971–2001.International Journal of Life-
long Education, Volume 20, Issue 1 & 2, 2001, Pages 31 – 43. Ανακτηµένο στις 
10/08/2010 από:  
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713815882  

Saba, F. (2003).  Distance Education Theory, Methodology and Epistemology: A Pragmatic 
Paradigm. Στο Moore, M., G. & Anderson, W., G. (2003). (eds.) Handbook of Distance 
Education. Ανακτηµένο στις 07/08/2009 από: 
http://books.google.com/books?hl=el&lr=&id=ZRULoyuExnwC&oi=fnd&pg=PA79&dq=Ho
lmberg,+B.+(1977),+Distance +  Education: 
+A+Survey+and+Bibliography,+London:+Kogan+Page.&ots=LJBQfuKtTY&sig=1Poz9Gd
R2s_OdEmHLpGEWkwna2c#v 
=onepage&q=Holmberg%2C%20B.%20(1977)%2C%20Distance%20Education%3A%20
A%20Survey%20and%20Bibliography%2C%20London%3A%20Kogan%20Page.&f=false  

Saba, F. (2000). Research in distance education: A status report. Ανακτηµένο στις 
13/03/2011 από: www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/download/4/24  

Samuels, C., A.  & Craig A., P. (2003). Towards an E-learning Strategy. An eLearning Pro-
posal. Department for Education and Skills. Ανακτηµένο στις 06/08/2010 από:  
http://www.cavehill.uwi.edu/BNCCde/APC/20041/P8eLearningProposal.doc  

Salmon, G. (2000). E-Moderating: The Key to Teaching and Learning Online. London, Eng-
land: Kogan Page Limited. 
http://books.google.com/books?id=HP6XzAqRzBIC&pg=PA237&dq=Salmon,+G.+(2000)
+EModerat-
ing:+The+Key+to+Teaching+and+Learning+Online.&ei=IuHlTf2kKsruUN_0keIK&hl=el&
cd=1#v=onepage&q&f=false    

Schank, R (2001). Educating Ourselves, Educating Arabs.  Edge, volume 91. October 16, 
2001. Ανακτηµένο στις 17/11/2010 από:  
http://www.edge.org/documents/archive/edge90.html.  

Schwencke, E. (2005). Pedagogical issues στο Keegan, D., Schwenke, E., Fritsch, H., Kenny, 
G., Kismihók, G., Bíró, M., Gábor, A., Ó’Suilleabháin, G., Nix J. (Ed.).(2005). Virtual Class-
rooms In Educational Provision: Synchronous E-learning Systems For European Institu-



 90

tions ZIFF PAPIERE ISSN 1435-9340. Ανακτηµένο στις 12/09/2008 από: 
http://www.fernuni-hagen.de/ZIFF/synchronous.pdf   

Scott, J. C. (1999). The Chautauqua Movement: Revolution in Popular Higher Education. 
Journal of Higher Education, Vol. 70, 1999. Ανακτηµένο στις 17/12/2010 από: 
http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5001282086  

Setaro, J. (2000). How E-Learning Can Increase ROI for Training. Ανακτηµένο στις 
12/12/2009 από: http://www.learning.thinq.com 

Shachar, M. & Neumann, Y. (2003). Differences Between Traditional and Distance Education 
Academic Performances: A meta-analytic approach. International Review of Research in 
Open and Distance Learning. Volume 4, Number 2. ISSN: 1492-3831 October – 2003. 
Ανακτηµένο στις 14/05/2010 από: 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/153/704  

Simmons, D. E. (2002). The forum report: E-learning adoption rates and barriers. Στο Ros-
sett, A. (ed.), The ASTD e-learning handbook (pp. 19-23). New York: McGraw-Hill. 

Singh, H. (2003). Building Effective Blended Learning Programs. November - December 2003  
      Issue of Educational Technology,Volume 43, Number 6, Pages 51-54. 
Swan, K. (2002). Learning effectiveness: What the research tells us. Στο Bourne, J. & Moore, 

J., C. (Eds.). Elements of quality online education: Practice and direction: Vol. 4. Online 
Education (pp. 13-46). Needham, MA: The Sloan Consortium. Ανακτηµένο στις 
12/06/2011 από: 
http://books.google.com/books?id=QenE7KrzS14C&printsec=frontcover&hl=el#v=onepa
ge&q&f=false  

Synchronous E-Learning Survey Results. Learning Circuits. Ανακτηµένο στις 20/04/2008 από: 
http://www.learningcircuits.org/2006/March/2006synch_poll.htm  

Trentin, G. (2002). From Distance Education to Virtual Communities of Practice: The Wide 
Range of Possibilities for Using the Internet in Continuous Education and Training. Inter-
national Journal on E-Learning, January-March 2002: 55-66. Ανακτηµένο στις 02/04/2009 
από: http://www.editlib.org/d/8393/article_8393.pdf  

Veal, W., Brantley, J, & Zulli, R. (2004). Developing an online geology course for preservice 
and inservice teachers: Enhancements for online learning. Contemporary Issues in Tech-
nology and Teacher Education [Online serial], 3(4). Ανακτηµένο στις 09/03/2011 από: 
http://www.citejournal.org/vol3/iss4/science/article1.cfm    

Verduin, J. & Clark, T. (1991). Distance education: The foundations of effective practice. San 
Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Watkins, B.L. (1991). A quite radical idea: The invention and elaboration of collegiate corre-
spondence study. Στο Watkins B., L. & Wright S., J. (Eds). The Foundations of American 
Distance Education (pp. 1-35). Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt.  

West, E. & Jones, P.,(2007). A framework for planning technology used in teacher education 
programs that serve rural communities. Rural Special Education Quarterly, 26(4), 3-15. 
Ανακτηµένο στις 12/01/2011 από: 

http://www.mdecgateway.org/olms/data/resource/3918/A%20Framework%20for%20Plannin
g%20Technology.pdf  

Wojciechowski A. & Palmer, L. B. (2003). Individual Student Characteristics: Can Any Be Pre-
dictors Of Success In Online Classes? Ανακτηµένο στις 03/02/2011 από: 
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer82/wojciechowski82.htm  

Wright, W., Jeffs, C. & Wood, J. (1995). Distance Education: Must it be ‘Out-of-Sight, Out-of-
Mind’ Education? Ανακτηµένο στις 08/09/2010 από: 
http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne95/smtu/papers/wright.pdf  

 
 
 
 
 
 



 91

 
Ελληνόγλωσση 
 
Κακαβάκης, ∆. (2003). Ανοικτή, Ευέλικτη Και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Αρχές Μάθησης 

Ενήλικων. Η Βάση Για Μια Αποτελεσµατική Επιµόρφωση Και Μετεκπαίδευση Των Εκπαι-
δευτικών.  Ανακτηµένο στις 17/12/2010 από: 

  http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/kakavakis423_429.doc  
Keegan, D. (2000). Οι Βασικές Αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Μεταίχ-

µιο, Αθήνα. 
Παγγέ, Τ. (2006). Τυπική, Μη-τυπική και Άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ανακτηµένο στις 

12/03/2009 από:  
http://equipe.up.pt/RESOURCES/Casestudies/original_languages/Ioannina_GR.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Επιστολές προς συµµετέχοντες 
 

Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε αρχικά σε κάποιους/ες επιµορφωτές e-learning µέσω e-
mail και σε µορφή αρχείου .xls. Η επιστολή που το συνόδευε ήταν η εξής: 
 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
ονοµάζοµαι Γιώργος Ντιγκµπασάνης και είµαι επιµορφωτής στο ΕΚ∆∆Α σε θέµατα e-learning. 
Με πολλούς/ές από εσάς γνωριζόµαστε και προσωπικά. 
Επικοινωνώ µαζί σας γιατί χρειάζοµαι την εµπειρία και τις γνώσεις σας. 
Στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας που εκπονώ για το µεταπτυχιακό "Συνεχιζόµενη Εκ-
παίδευση" στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, έχω κατασκευάσει ένα ερωτηµατολόγιο που απευ-
θύνεται σε συµµετέχοντες σε προγράµµατα επιµόρφωσης µε τη µέθοδο της σύγχρονης τη-
λεκπαίδευσης. Το ερωτηµατολόγιο δεν εστιάζει σε συγκεκριµένο πρόγραµµα ή σε τεχνικά θέ-
µατα, αλλά προσπαθεί να είναι όσο πιο γενικό γίνεται, ελέγχοντας την αποτελεσµατικότητα 
της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Θα µου ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη οποιαδήποτε παρατήρηση για 
πιθανές αλλαγές στη δοµή του και θα εκτιµούσα πάρα πολύ αν το συµπληρώνατε και µου το 
επιστρέφατε σ' αυτό το e-mail.  Εννοείτε ότι θα σας κοινοποιήσω τα αποτελέσµατα της έρευ-
νας, πιστεύοντας ότι θα φανούν χρήσιµα στη δουλειά µας. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. 
  
Με εκτίµηση 

Γιώργος Ντιγκµπασάνης  
 
 
 

Όταν το ερωτηµατολόγιο πήρε την τελική του µορφή στάλθηκε στο δείγµα της έρευ-
νας. Η επιστολή που το συνόδευε ήταν η εξής: 
 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες.  
Ονοµάζοµαι Γιώργος Ντιγκµπασάνης και είµαι επιµορφωτής σε θέµατα e-learning στο ΕΚ∆∆Α.  
Στο πλαίσιο της διπλωµατικής µου για το µεταπτυχιακό "Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση" στο Πανε-
πιστήµιο Μακεδονίας έχω ετοιµάσει ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται σε όσους και όσες 
έχουν επιµορφωθεί µέσω περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Θα µε βοηθούσατε πάρα 
πολύ αν το συµπληρώνατε στο παρακάτω link :  
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFIwQ1pxc2Z4dG0wQ25uTUk2d3JQYlE
6MQ   
∆εν θα σας πάρει πάνω από 10 λεπτά. Θα εκτιµούσα πάρα πολύ αν το στέλνατε και σε ό-
ποιον/α νοµίζετε ότι έχει σχέση µε το αντικείµενο. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Η συνεισφορά σας θα µου είναι πολύτιµη.  
Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Φυσικά, µε πολύ χαρά θα στείλω σ' ό-
ποιον/α ενδιαφέρεται τα αποτελέσµατα της έρευνας. Καλή συνέχεια σε ότι κάνετε.  
 
Με εκτίµηση 

Γιώργος Ντιγκµπασάνης  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 93

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   

Το ερωτηµατολόγιο 
 
Οµάδα ∆ 
 

α/α ∆ηµογραφικό Χαρακτηριστικό 
Πιθανές 

απαντήσεις 

∆1 Φύλο 1. Άνδρας 
2.Γυναίκα 

∆2 Ηλικία 

1. 25-34 
2. 35-44 
3. 45-54 
4. >55 

∆3 Εκπαίδευση 
1. Ένα πτυχίο 
2. Μεταπτυχιακό 
3. ∆ιδακτορικό 

∆4 
Πόσες ώρες έχετε εκπαιδευθεί στη χρήση του περιβάλλοντος 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης; 

1. 0-5 
2. 6-15 
3. >15 

∆5 
Πόσες ώρες έχετε επιµορφωθεί µέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης; 

1. 0-5, 2. 6-20 
3. >20 

 
Οµάδα Α (ΑΠΟΨΕΙΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ) 
 

α/α Ερώτηση - ∆ήλωση 
Πιθανές 

απαντήσεις 

Α1 

Θεωρώ ότι η δόµηση του περιεχοµένου σε ένα τέτοιο περιβάλλον 
(εικόνες, βίντεο, αλληλεπιδραστικές διαφάνειες)  ανταποκρίνεται κα-
λύτερα στο µαθησιακό µου στυλ (οπτικό - κιναισθητικό - ακουστι-
κό), σε σχέση µε την εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α2 

Θεωρώ ότι οι διδακτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε ένα τέ-
τοιο πρόγραµµα (διαδραστικότητα, συν-δηµιουργία περιεχοµένου, 
αλλαγή ρόλων εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων κλπ. ) είναι αποτελεσµα-
τικότερες σε σχέση µε την εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρο-
νη τηλεκπαίδευση. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α3 

Θεωρώ ότι τα υποστηρικτικά εργαλεία που υπάρχουν ( διαµοιρασµός 
της οθόνης, άµεση σύνδεση στο web, συνεργασία στον ασπροπίνα-
κα, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία µε την τάξη κλπ.) ενισχύ-
ουν τη µάθηση. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α4 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία 
σε αίθουσα, βελτίωσε τις θεωρητικές γνώσεις µου. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α5 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία 
σε αίθουσα, βελτίωσε τις δεξιότητές µου (χρήση εργαλείων λογισµι-
κού, επικοινωνιακές δεξιότητες κλπ.). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α6 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης είναι το επικαιροποιηµένο (just-in-time) υλικό εκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α7 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε την ασύγχρονη, είναι η άµεση επικοινωνία µε τους 
άλλους εκπαιδευόµενους. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 
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Α8 

Θεωρώ ως πιθανή αιτία της µη αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, την αντίδραση απέναντι σ’ αυτά για λό-
γους µη εξοικείωσης και προσωπικών πεποιθήσεων – προκαταλήψε-
ων. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α9 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η έλλειψη φυσικής 
παρουσίας στον ίδιο χώρο εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων («µαθαί-
νω καλύτερα µέσα σε µια αίθουσα διδασκαλίας»). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α10 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η απόσπαση προ-
σοχής («ασχολούµαι πιο πολύ µε το να χειρίζοµαι το πρόγραµµα-την 
κάµερα-τα ακουστικά παρά να προσέχω»). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α11 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι αποτελεσµατική σε όλα 
τα αντικείµενα (επαγγελµατική επιµόρφωση - εκπαίδευση σε θέµατα 
ελεύθερου χρόνου). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α12 
Θεωρώ ότι ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να έχει ιδιαίτερες δεξιότητες 
ώστε να αναδεικνύει τις δυνατότητες του περιβάλλοντος της σύγ-
χρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α12α 
Αν συµφωνείτε µε την προηγούµενη δήλωση, ποιες ιδιαίτερες δεξιό-
τητες πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής/εύτρια στη ΣτΕ; Ελεύθερη επιλογή 

Α13 
Θεωρώ ότι το περιβάλλον (interface) στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση 
είναι φιλικό (προσοµοιάζει άλλα γνωστά µου προγράµµατα). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

 

 
Αν έχετε εκπαιδευθεί στη χρήση του περιβάλλοντος της σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης, απαντήστε στις ερωτήσεις 14Α και 15Α, αν δεν έχε-
τε εκπαιδευθεί, απαντήστε στις ερωτήσεις 14Β και 15Β. 
 

 

Α14α 
Ένιωθα  άβολα όταν ξεκίνησα να εκπαιδεύοµαι στη χρήση του περι-
βάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α14β 
 

Ένιωθα  άβολα όταν ξεκίνησα να επιµορφώνοµαι µέσω του περιβάλ-
λοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α15α 
Ένιωθα εξοικειωµένος/η στο τέλος της εκπαίδευσής µου στη χρήση 
του περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α15β 
 

Ένιωθα εξοικειωµένος/η στο τέλος της επιµόρφωσής µου µέσω του 
περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α16 

Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η ευελιξία που 
προσφέρει σε σχέση µε το χώρο (µπορεί να γίνει χωρίς τη συνύπαρ-
ξη, στον ίδιο φυσικό χώρο, των µελών µιας τάξης). 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α17 

Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η ευελιξία χρόνου 
(µπορεί να γίνει πρακτικά οποτεδήποτε αλλά σε προκαθορισµένη 
χρονικά στιγµή). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 
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Α18 

Θεωρώ ότι ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της σύγχρο-
νης τηλεκπαίδευσης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι 
ότι µπορώ να λέω την άποψή µου οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε 
από τον πίνακα συζήτησης/χώρο συνοµιλίας (discussion board/chat). 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α19 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι ότι µπορούν να 
εξυπηρετούνται πολλά άτοµα ταυτόχρονα. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α20 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, είναι ότι πρέπει να 
συµµετάσχω σ' αυτή µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή (π.χ. πιθανό 
πρόβληµα µε τη διαφορά ώρας). 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α21 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η µη φυσική επι-
κοινωνία µε την υπόλοιπη τάξη (νιώθω άβολα να κάθοµαι συνέχεια 
µόνος/η µπροστά σε µια οθόνη). 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α22 

Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η δαπάνη χρόνου 
για την αρχική εκπαίδευση στο περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης. 
 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α23 
Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, είναι τα πιθανά τεχνικά προβλήµατα (χαµηλές ταχύτητες σύν-
δεσης, διακοπές, κακή ποιότητα ήχου και εικόνας, κλπ.). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Α24 
Θεωρώ ότι η ύπαρξη διευκολυντή-facilitator (στην αίθουσα τηλεκ-
παίδευσης µαζί µε τους εκπαιδευόµενους) είναι απαραίτητη, όπου 
αυτό είναι δυνατό. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 
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ΟΜΑ∆Α Β (ΑΝΑΓΚΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ) 
 

α/α Ερώτηση - ∆ήλωση Πιθανές απαντήσεις 

Β1 
Προτιµώ να εκπαιδεύοµαι πρώτα στη χρήση 
του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαί-
δευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Β2 
Προτιµώ να έχω πλήρη έλεγχο του περι-
βάλλοντος (ίδιες δυνατότητες µε τον εκπαι-
δευτή). 

1. Όποτε το κρίνει ο εκπαιδευτής 
2. Πάντα 
3. Συχνά 
4. Ποτέ 

Β3α 
Θα συµµετάσχω ξανά, αν µου δοθεί η ευ-
καιρία, σε προγράµµατα σύγχρονης τηλεκ-
παίδευσης. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Β3β. Αυτό θα εξαρτηθεί από 

1.Το περιεχόµενο 
2.Τη χρονική περίοδο που θα γίνει 
(πρωί, απόγευµα, εργάσιµες ώρες 
κλπ.)  
3.Τη συνολική του διάρκεια  
4.Το κύρος του φορέα εκπαίδευσης 
που το παρέχει  
5.Τον εκπαιδευτή/εύτρια  
6.Όλα τα παραπάνω  
7.Άλλο (ελεύθερη επιλογή) 

Β4 

Θα συνιστούσα και σε άλλους/ες να συµµε-
τάσχουν σε προγράµµατα σύγχρονης τη-
λεκπαίδευσης, ακόµα και αν είναι αρχάρι-
οι/ες στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 

4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Β5 Προτιµώ να επιµορφώνοµαι: 

1. Με συνδυασµό (blended) 
2. Με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 
3. Με σύγχρονη τηλεκπαίδευση 
4. Σε αίθουσα διδασκαλίας 
5. ∆εν µε ενδιαφέρει 

Β6 
Κατά την επιµόρφωση µέσω σύγχρονης  
τηλεκπαίδευσης  θα προτιµούσα οι συνεκ-
παιδευόµενοί/ες µου να είναι: 

1. Γνωστοί συνάδελφοι 
2. Άγνωστοι συνάδελφοι 
3. Άλλοι  εργαζόµενοι 
4. ∆εν µε ενδιαφέρει 

Β7 
Προτιµώ να παρακολουθώ σεµινάρια µέσω 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης: 

1. Οι εκπαιδευόµενοι να βρίσκονται 
µαζί και ο εκπαιδευτής σε αποµακρυ-
σµένη απόσταση 
2. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι σε 
διαφορετικά σηµεία 
3. Μου είναι αδιάφορο 

Β8 
Προτιµώ να φαίνεται (γιατί έτσι αισθάνοµαι 
πιο άνετα): 

1. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι 
2. Μόνο ο εκπαιδευτής 
3. Μου είναι αδιάφορο 

Β9 

Προτιµώ να φαίνονται µέσω κάµερας όλοι οι 
συµµετέχοντες (εκπαιδευτής/τρια και εκπαι-
δευόµενοι/ες, γιατί θέλω να τους γνωρίζω 
και να αντιλαµβάνοµαι και τα µηνύµατα µη 
λεκτικής επικοινωνίας). 

1. Συµφωνώ πολύ 
2. Συµφωνώ λίγο 
3. ∆ιαφωνώ πολύ 
4. ∆ιαφωνώ λίγο 

Β10 

Τι άλλο θα είχατε να προσθέσετε όσον α-
φορά τα προγράµµατα επιµόρφωσης µε τη 
µέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης; 
 

Ελεύθερη επιλογή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ     
Πίνακες συχνοτήτων δηµογραφικών 

 
 
Πίνακας Π.Γ.1 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση 1 - Φύλο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο  

Ποσοστό  

Αθροιστικό 

 Ποσοστό 

Άνδρας 42 65.6 65.6 65.6 

Γυναίκα 22 34.4 34.4 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 
 

Γράφηµα Π.Γ.1 :  Ερώτηση 1 - Φύλο   

 
 
 

 

 

 

 

Άνδρες Γυναίκες 
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Πίνακας Π.Γ.2 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση 2 - Ηλικία 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

25-34 13 20.3 20.6 20.6 

35-44 31 48.4 49.2 69.8 

45-55 18 28.1 28.6 98.4 

>55 1 1.6 1.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
 

Γράφηµα Π.Γ.2 : Ερώτηση 2 – Ηλικία 
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Πίνακας Π.Γ.3 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση 3 - Εκπαίδευση 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρα 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Πτυχίο (BSc) 17 26.6 27.0 27.0 

Μεταπτυχιακό 

(MSc) 

39 60.9 61.9 88.9 

∆ιδακτορικό 

(Phd) 

7 10.9 11.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 

Γράφηµα Π.Γ.3 : Ερώτηση 3 - Εκπαίδευση 
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Πίνακας Π.Γ.4 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση 4 – Ώρες Επιµόρφωσης στη ΣτΕ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρα 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

0-5 24 37.5 38.1 38.1 

6-15 10 15.6 15.9 54.0 

>15 29 45.3 46.0 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 
 

Γράφηµα Π.Γ.4 :  Ερώτηση 4  
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Πίνακας Π.Γ.5 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση 5 – Ώρες Εκπαίδευσης µε ΣτΕ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρα 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

0-5 25 39.1 39.7 39.7 

6-20 14 21.9 22.2 61.9 

>20 24 37.5 38.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν  1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 
 

Γράφηµα Π.Γ.5 :  Ερώτηση 5 
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Παράρτηµα ∆    
  Πίνακες συχνοτήτων των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου 

 
 

Οµάδα Α : ΑΠΟΨΕΙΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Πίνακας Π.∆.1 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α1 

Α1. Θεωρώ ότι η δόµηση του περιεχοµένου σε ένα τέτοιο περιβάλλον (εικό-

νες, βίντεο, αλληλεπιδραστικές διαφάνειες)  ανταποκρίνεται καλύτερα στο 

µαθησιακό µου στυλ (οπτικό - κιναισθητικό - ακουστικό), σε σχέση µε την 

εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρα  

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

17 26.6 26.6 26.6 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

30 46.9 46.9 73.4 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

1 1.6 1.6 75.0 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

16 25.0 25.0 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

Γράφηµα Π.∆.1. : Ερώτηση Α1. 
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Πίνακας Π.∆.2 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α2. 

 

Α2. Θεωρώ ότι οι διδακτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε ένα τέτοιο 

πρόγραµµα (διαδραστικότητα, συν-δηµιουργία περιεχοµένου, αλλαγή ρόλων 

εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων κλπ. ) είναι αποτελεσµατικότερες σε σχέση µε 

την εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρα  

Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

16 25.0 25.4 25.4 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

27 42.2 42.9 68.3 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

6 9.4 9.5 77.8 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

14 21.9 22.2 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
Γράφηµα Π.∆.2 :  Ερώτηση Α2. 
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Πίνακας Π.∆.3 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α3. 

 

Α3. Θεωρώ ότι τα υποστηρικτικά εργαλεία που υπάρχουν ( διαµοιρασµός 

της οθόνης, άµεση σύνδεση στο web, συνεργασία στον ασπροπίνακα, 

σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία µε την τάξη κλπ.) ενισχύουν τη µά-

θηση. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο  

Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

40 62.5 62.5 62.5 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

23 35.9 35.9 98.4 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

1 1.6 1.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 

 

 
Γράφηµα Π.∆.3 : Ερώτηση Α3. 
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Πίνακας Π.∆.4 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α4. 

 

Α4. Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε 

αίθουσα, βελτίωσε τις θεωρητικές γνώσεις µου. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο  

Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

13 20.3 20.6 20.6 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

26 40.6 41.3 61.9 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

1 1.6 1.6 63.5 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

23 35.9 36.5 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
Γράφηµα Π.∆.4 : Ερώτηση Α4. 
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Πίνακας Π.∆.5 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α5. 

 

Α5. Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε 

αίθουσα, βελτίωσε τις δεξιότητές µου (χρήση εργαλείων λογισµικού, επικοι-

νωνιακές δεξιότητες κλπ.). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο  

Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

21 32.8 33.3 33.3 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

27 42.2 42.9 76.2 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

3 4.7 4.8 81.0 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

12 18.8 19.0 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
 

Γράφηµα Π.∆.5 : Ερώτηση Α5. 
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Πίνακας Π.∆.6 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α6. 

 

Α6. Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

είναι το επικαιροποιηµένο  (just-in-time) υλικό εκπαίδευσης. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

38 59.4 59.4 59.4 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

20 31.3 31.3 90.6 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

6 9.4 9.4 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 
 
 
 

Γράφηµα Π.∆.6 : Ερώτηση Α6. 
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Πίνακας Π.∆.7 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α7. 

 

Α7. Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σε 

σχέση µε την ασύγχρονη, είναι η άµεση επικοινωνία µε τους άλλους εκπαι-

δευόµενους. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

37 57.8 57.8 57.8 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

23 35.9 35.9 93.8 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

3 4.7 4.7 98.4 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

1 1.6 1.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 
 

Γράφηµα Π.∆.7 : Ερώτηση Α7. 
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Πίνακας Π.∆.8 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α8. 

 

Α8. Θεωρώ ως πιθανή αιτία της µη αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων σύγ-

χρονης τηλεκπαίδευσης, την αντίδραση απέναντι σ’ αυτά για λόγους µη εξοικεί-

ωσης και προσωπικών πεποιθήσεων – προκαταλήψεων. 

 
Συχνότητα 

Ποσο-

στό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

29 45.3 46.0 46.0 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

24 37.5 38.1 84.1 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

4 6.3 6.3 90.5 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

6 9.4 9.5 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.8 : Ερώτηση Α8. 
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Πίνακας Π.∆.9 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α9. 

 

Α9. Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η έλλειψη φυσικής παρουσί-

ας στον ίδιο χώρο εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων («µαθαίνω καλύτερα 

µέσα σε µια αίθουσα διδασκαλίας»). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

20 31.3 31.3 31.3 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

27 42.2 42.2 73.4 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

4 6.3 6.3 79.7 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

13 20.3 20.3 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.9 : Ερώτηση Α9. 
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Πίνακας Π.∆.10 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α10. 

 

Α10. Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η απόσπαση προσοχής («ασχο-

λούµαι πιο πολύ µε το να χειρίζοµαι το πρόγραµµα-την κάµερα-τα ακουστι-

κά παρά να προσέχω»). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

14 21.9 21.9 21.9 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

25 39.1 39.1 60.9 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

8 12.5 12.5 73.4 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

17 26.6 26.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.10 : Ερώτηση Α10. 
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Πίνακας Π.∆.11 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α11. 

 

Α11. Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι αποτελεσµατική σε όλα τα 

αντικείµενα (επαγγελµατική επιµόρφωση - εκπαίδευση σε θέµατα ελεύθε-

ρου χρόνου). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

19 29.7 30.2 30.2 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

25 39.1 39.7 69.8 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

8 12.5 12.7 82.5 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

11 17.2 17.5 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν  1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.11 : Ερώτηση Α11. 
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Πίνακας Π.∆.12 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α12. 

 

Α12. Θεωρώ ότι ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να έχει ιδιαίτερες δεξιότητες 

ώστε να αναδεικνύει τις δυνατότητες του περιβάλλοντος της σύγχρονης τη-

λεκπαίδευσης. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

50 78.1 79.4 79.4 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

12 18.8 19.0 98.4 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

1 1.6 1.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
 
 
      

Γράφηµα Π.∆.12 : Ερώτηση Α12. 
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Πίνακας Π.∆.13 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α13. 
 

Α13. Θεωρώ ότι το περιβάλλον (interface) στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση 

είναι φιλικό (προσοµοιάζει άλλα γνωστά µου προγράµµατα). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό 

 Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

16 25.0 25.0 25.0 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

40 62.5 62.5 87.5 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

1 1.6 1.6 89.1 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

7 10.9 10.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 
 
 
 

  Γράφηµα Π.∆.13 : Ερώτηση Α13. 
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Πριν τις ερωτήσεις 14 και 15 υπήρχε η εξής επισήµανση:  
«ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν έχετε εκπαιδευθεί στη χρήση του περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης, απαντήστε στις ερωτήσεις 14Α και 15Α, αν δεν έχετε εκπαιδευθεί, απαντήστε στις ερω-
τήσεις 14Β και 15Β.» Από τον αριθµό των απαντήσεων (48 για τις 14Α και 15Α και 33 για τις 
14Β και 15Β) και τον αριθµό των συµµετεχόντων στην έρευνα (64), φαίνεται ότι κάποιοι/ες 
απάντησαν και στις τέσσερεις υποερωτήσεις, ενώ έπρεπε να απαντήσουν σε δύο από αυτές. 
 

Πίνακας Π.∆.14α :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α14α. 
 

Α14α. Ένιωθα  άβολα όταν ξεκίνησα να εκπαιδεύοµαι στη χρήση του περι-

βάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

6 9.4 12.5 12.5 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

17 26.6 35.4 47.9 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

11 17.2 22.9 70.8 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

14 21.9 29.2 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 48 75.0 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 16 25.0   

Σύνολο 64 100.0   

 

9%

27%

17%

22%

25%

Strongly Agree

Partially Agree

Strongly Disagree

Partially Disagree

Missing

 
 
                      Γράφηµα Π.∆.14α : Ερώτηση Α14α. 
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Πίνακας Π.∆.14β :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α14β. 
 

Α14β. Ένιωθα άβολα όταν ξεκίνησα να επιµορφώνοµαι µέσω του περιβάλ-

λοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό 

 Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

3 4.7 9.1 9.1 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

11 17.2 33.3 42.4 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

11 17.2 33.3 75.8 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

8 12.5 24.2 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 33 51.6 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 31 48.4   

Σύνολο 64 100.0   
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                            Γράφηµα Π.∆.14β : Ερώτηση Α14β. 
 
 

Πίνακας Π.∆.15α :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α15α. 
 

Α15α. Ένιωθα εξοικειωµένος/η στο τέλος της εκπαίδευσής µου στη χρήση 

του περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

27 42.2 56.3 56.3 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

20 31.3 41.7 97.9 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

1 1.6 2.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 48 75.0 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 16 25.0   

Σύνολο 64 100.0   
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Γράφηµα Π.∆.15α : Ερώτηση Α15α. 
Πίνακας Π.∆.15β :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α15β. 

 

Α15β. Ένοιωθα εξοικειωµένος/η στο τέλος της επιµόρφωσής µου µέσω 

του περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

15 23.4 44.1 44.1 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

19 29.7 55.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 34 53.1 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 30 46.9   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
 

 
Γράφηµα Π.∆.15β : Ερώτηση Α15β. 
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Πίνακας Π.∆.16 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α16. 

 

Α16. Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η ευελιξία που προσφέρει σε 

σχέση µε το χώρο (µπορεί να γίνει χωρίς τη συνύπαρξη, στον ίδιο φυσικό 

χώρο, των µελών µιας τάξης). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρα  

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

 Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

51 79.7 82.3 82.3 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

10 15.6 16.1 98.4 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

1 1.6 1.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 62 96.9 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 2 3.1   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.16 : Ερώτηση Α16. 
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Πίνακας Π.∆.17 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α17. 

 

Α17. Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η ευελιξία χρόνου (µπορεί να 

γίνει πρακτικά οποτεδήποτε αλλά σε προκαθορισµένη χρονικά στιγµή). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

38 59.4 60.3 60.3 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

14 21.9 22.2 82.5 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

4 6.3 6.3 88.9 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

7 10.9 11.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.17 : Ερώτηση Α17. 
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Πίνακας Π.∆.18 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α18. 
 

Α18. Θεωρώ ότι ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι ότι µπορώ να 

λέω την άποψή µου οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε από τον πίνακα συζή-

τησης/χώρο συνοµιλίας (discussion board/chat). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

19 29.7 30.2 30.2 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

24 37.5 38.1 68.3 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

3 4.7 4.8 73.0 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

17 26.6 27.0 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.18 : Ερώτηση Α18. 
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Πίνακας Π.∆.19 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α19. 

 

Α19. Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι ότι µπορούν να εξυπηρετούνται 

πολλά άτοµα ταυτόχρονα. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

30 46.9 49.2 49.2 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

19 29.7 31.1 80.3 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

2 3.1 3.3 83.6 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

10 15.6 16.4 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 61 95.3 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 3 4.7   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.19 : Ερώτηση Α19. 
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Πίνακας Π.∆.20 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α20. 
 

Α20. Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

σε σχέση µε την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, είναι ότι πρέπει να συµµετάσχω 

σ' αυτή µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή (π.χ. πιθανό πρόβληµα µε τη δια-

φορά ώρας). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

24 37.5 39.3 39.3 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

21 32.8 34.4 73.8 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

3 4.7 4.9 78.7 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

13 20.3 21.3 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 61 95.3 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 3 4.7   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.20 : Ερώτηση Α20. 
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Πίνακας Π.∆.21 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α21 
 

Α21. Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η µη φυσική επικοινωνία µε την 

υπόλοιπη τάξη (νιώθω άβολα να κάθοµαι συνέχεια µόνος/η µπροστά σε µια 

οθόνη). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

21 32.8 33.3 33.3 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

27 42.2 42.9 76.2 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

4 6.3 6.3 82.5 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

11 17.2 17.5 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
Γράφηµα Π.∆.21 : Ερώτηση Α21. 
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Πίνακας Π.∆.22 : Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α22 
 

Α22. Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η δαπάνη χρόνου για την αρχι-

κή εκπαίδευση στο περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

4 6.3 6.5 6.5 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

15 23.4 24.2 30.6 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

18 28.1 29.0 59.7 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

25 39.1 40.3 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 62 96.9 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 2 3.1   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.22 : Ερώτηση Α22. 
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Πίνακας Π.∆.23 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α23 
 

Α23. Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

είναι τα πιθανά τεχνικά προβλήµατα (χαµηλές ταχύτητες σύνδεσης, διακο-

πές, κακή ποιότητα ήχου και εικόνας, κλπ.). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο  

Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

44 68.8 69.8 69.8 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

12 18.8 19.0 88.9 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

7 10.9 11.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.23 : Ερώτηση Α23. 
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Πίνακας Π.∆.24 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Α24 

 

Α24. Θεωρώ ότι η ύπαρξη διευκολυντή-facilitator (στην αίθουσα τηλεκπαί-

δευσης µαζί µε τους εκπαιδευόµενους) είναι απαραίτητη, όπου αυτό είναι 

δυνατό. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

41 64.1 65.1 65.1 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

17 26.6 27.0 92.1 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

1 1.6 1.6 93.7 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

4 6.3 6.3 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.24 : Ερώτηση Α24. 
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Μέρος Β Ερωτηµατολογίου : ΑΝΑΓΚΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 

Πίνακας Π.∆.25 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β1. 
 

Β1. Προτιµώ να εκπαιδεύοµαι πρώτα στη χρήση του περιβάλλοντος σύγ-

χρονης τηλεκπαίδευσης. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

35 54.7 54.7 54.7 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

17 26.6 26.6 81.3 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

2 3.1 3.1 84.4 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

10 15.6 15.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 
 

 
 
                          Γράφηµα Π.∆.25 :  Ερώτηση Β1 
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Πίνακας Π.∆.26 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β2. 
 

Β2. Προτιµώ να έχω πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος (ίδιες δυνατότητες µε τον 

εκπαιδευτή). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Οποτεδήποτε κρίνει  

ο εκπαιδευτής/τρια 

(Whenever) 

44 68.8 69.8 69.8 

Πάντα (Always) 8 12.5 12.7 82.5 

Συχνά (Often) 10 15.6 15.9 98.4 

Ποτέ (Never) 1 1.6 1.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 63 98.4 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 1 1.6   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 
                                                                                    
 
 

Γράφηµα Π.∆.26 :  Ερώτηση Β2 
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Πίνακας Π.∆.27 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β3α. 
 

Β3α. Θα συµµετάσχω ξανά, αν µου δοθεί η ευκαιρία, σε προγράµµατα 

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

50 78.1 78.1 78.1 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

13 20.3 20.3 98.4 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

1 1.6 1.6 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 
 

Γράφηµα Π.∆.27 :  Ερώτηση Β3α 
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Πίνακας Π.∆.28 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β3β. 

 

Β3β. Αυτό θα εξαρτηθεί από (υπάρχει η δυνατότητα επιλογής περισσότερων από ένα 

πλαισίων ελέγχου, έτσι το άθροισµα των ποσοστών είναι µεγαλύτερο του 100%) :  

 

 Ν % 

Το περιεχόµενο 51 81% 

Τη χρονική περίοδο που θα γίνει (πρωί, απόγευµα, εργάσιµες ώρες 

κλπ.) 

30 48% 

Τη συνολική του διάρκεια 18 29% 

Το κύρος του φορέα εκπαίδευσης που το παρέχει 44 70% 

Τον εκπαιδευτή/εύτρια 25 40% 

Όλα τα παραπάνω 1 1,6% 

Άλλο (ελεύθερη επιλογή)   

Το κόστος 5 8% 

51

30

18

44

25

1
5

0

10

20

30

40

50

60 Το περιεχόµενο

Τη χρονική περίοδο
που θα γίνει 

Τη συνολική του
διάρκεια

Το κύρος του
φορέα εκπαίδευσης 

Τον
εκπαιδευτή/εύτρια

Όλα τα παραπάνω

Άλλο (ελεύθερη
επιλογή)                
Το κόστος

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.28 :  Ερώτηση Β3β 
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Πίνακας Π.∆.29 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β4 
 

B4. Θα συνιστούσα και σε άλλους/ες να συµµετάσχουν σε προγράµµατα 

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ακόµα και αν είναι αρχάριοι/ες στη χρήση 

των νέων τεχνολογιών. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

51 79.7 82.3 82.3 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

11 17.2 17.7 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 62 96.9 100.0  

Λείπουν 

(Missing) 

 2 3.1   

Σύνολο 64 100.0   

 

 

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.29 :  Ερώτηση Β4 
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Πίνακας Π.∆.30 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β5. 

 

B5. Προτιµώ να επιµορφώνοµαι: 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό 

 Ποσοστό 

Με συνδυασµό  

(blended) 

57 89.1 89.1 89.1 

Με ασύγχρονη  

τηλεκπαίδευση 

3 4.7 4.7 93.8 

Με σύγχρονη  

τηλεκπαίδευση 

0 0 0 93.8 

Σε αίθουσα διδασκαλίας 1 1.6 1.6 95.3 

∆εν µε ενδιαφέρει 3 4.7 4.7 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  
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Γράφηµα Π.∆.30 :  Ερώτηση Β5 
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Πίνακας Π.∆.31 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β6. 
 

B6. Κατά την επιµόρφωση µέσω σύγχρονης  τηλεκπαίδευσης  θα προτιµούσα οι 

συνεκπαιδευόµενοί/ες µου να είναι: 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Άγνωστοι συνάδελφοι 

(Unknown colleagues) 

6 9.4 9.4 9.4 

Γνωστοί συνάδελφοι 

(Known colleagues) 

9 14.1 14.1 23.4 

Άλλοι εργαζόµενοι 

(Other employees) 

3 4.7 4.7 28.1 

∆εν µε ενδιαφέρει 

(I don’t care) 

46 71.9 71.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Γράφηµα Π.∆.31 :  Ερώτηση Β6 
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Πίνακας Π.∆.32 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β7 

 

Β7. Προτιµώ να παρακολουθώ σεµινάρια µέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης: 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό 

 Ποσοστό 

Οι εκπαιδευόµενοι να βρίσκονται 
µαζί και ο εκπαιδευτής σε αποµα-
κρυσµένη απόσταση 
(Trainees together) 

9 14.1 14.1 14.1 

Εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι 
σε διαφορετικά σηµεία 
(Trainer and trainees at different 
points) 

30 46.9 46.9 60.9 

Μου είναι αδιάφορο 

(I don’t care) 

25 39.1 39.1 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.32 :  Ερώτηση Β7 
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Πίνακας Π.∆.33 :   Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β8. 
 

Β8. Προτιµώ να φαίνεται (γιατί έτσι αισθάνοµαι πιο άνετα): 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Εκπαιδευτής και  
Εκπαιδευόµενοι 
(Trainer and trainees) 

28 43.8 43.8 43.8 

Μόνο ο εκπαιδευτής 
(Trainer only) 

7 10.9 10.9 54.7 

Μου είναι αδιάφορο 

(I don’t care) 

29 45.3 45.3 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.33 :  Ερώτηση Β8 
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Πίνακας Π.∆.34 :  Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση Β9. 
 

Β9. Προτιµώ να φαίνονται µέσω κάµερας όλοι οι συµµετέχοντες (εκπαι-

δευτής/τρια και εκπαιδευόµενοι/ες, γιατί θέλω να τους γνωρίζω και να 

αντιλαµβάνοµαι και τα µηνύµατα µη λεκτικής επικοινωνίας). 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

 Ποσοστό 

Αθροιστικό  

Ποσοστό 

Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

33 51.6 51.6 51.6 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

20 31.3 31.3 82.8 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

4 6.3 6.3 89.1 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) 

7 10.9 10.9 100.0 

Έγκυρα 

Σύνολο 64 100.0 100.0  

 

 

 

 
 
 

Γράφηµα Π.∆.34 :  Ερώτηση Β9 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε   
Οµαδοποίηση ερωτήσεων ανοικτού τύπου 

 
 

Στους  παρακάτω πίνακες  παραθέτονται οµαδοποιηµένες οι απαντήσεις που δόθηκαν 

από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, στις ερωτήσεις Α12β και Β10. ∆εν έχουν απαντήσει 

όλοι/ες οι συµµετέχοντες, γι’ αυτό και δεν έγινε ιδιαίτερη στατιστική ανάλυση, παρά µόνο µια 

προσπάθεια οµαδοποίησής τους σε κατηγορίες. Οι δηλώσεις παρατίθενται όπως ακριβώς δια-

τυπώθηκαν. 

 

Α12β. Αν συµφωνείτε µε την προηγούµενη δήλωση, ποιες ιδιαίτερες δεξιότητες 

πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής/εύτρια στη ΣτΕ; 

 

Κατηγορία ∆ηλώσεις 
Βαθιά γνώση των παιδαγωγικών θεωριών.  

θεωρητικές γνώσεις 
Άριστη γνώση του περιβάλλοντος της ΣτΕ. 

  
Έρευνα σχετικά µε πρακτικά θέµατα γύρω από τη σύγχρονη   τηλεκ-
παίδευση.  
Γνώση για το πώς διευκολύνεται η διεξαγωγή ενός σύγχρονου µαθήµα-
τος. 

πρακτικές γνώσεις 

Αντιµετώπιση τεχνικών προβληµάτων. 
  

Να αντιλαµβάνεται έγκαιρα την επιθυµία κάποιου συναδέλφου 
για παρέµβαση και να οργανώνει κατάλληλα την διαδικασία. 
Ιδιαίτερες επικοινωνιακές ικανότητες. 
Να είναι έτοιµος να παραστήσει το ρόλο εκείνο που δεν µπορεί  
να υποκαταστήσει το διδακτικό υλικό, αλλά ούτε και 
οι φυσικές δυνατότητες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  

θέµατα  
αλληλεπίδρασης 

Να προσπαθεί να δώσει χρόνο συµµετοχής σε όλους και να απαντά 
στις απορίες τους. 

  
∆ιάθεση και όρεξη για δουλειά, καθώς ένα µάθηµα απαιτεί πολύ προε-
τοιµασία. 
Γνώση της ψυχολογίας των εκπαιδευοµένων και τις αρχικές δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν µέχρι να εξοικειωθούν µε τη χρήση της πλατφόρ-
µας. 
Να µη «φαίνεται» καθόλου, είτε ως εκπαιδευτής, είτε ως διδάσκων. 

επαγγελµατισµός 

Είναι διαθέσιµος και µετά το σεµινάριο.  
  

Να χρησιµοποιεί τεχνικές παρακίνησης για τη συµµετοχή στη µαθησια-
κή διαδικασία ή/και την αποφυγή τεχνικών ή άλλων εµποδίων. 
Να εµπλέκει όλους τους εκπαιδευόµενους. 

θέµατα παρακίνησης 

Να προσπαθεί να βοηθήσει όσους δε γνωρίζουν καλά το πρόγραµµα. 
  

Να δηµιουργεί  διακριτικά  ένα ασφαλές περιβάλλον ειρηνικής και δια-
λογικής συνύπαρξης.  κλίµα 
Να δηµιουργεί φιλικό και ευχάριστο κλίµα. 
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Β10. Τι άλλο θα είχατε να προσθέσετε όσον αφορά στα προγράµµατα επιµόρφωσης 

µε τη µέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης; 

 

Κατηγορία ∆ηλώσεις 
Ο σχεδιασµός µαθήµατος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης απαιτεί όχι µόνο 
γνώση του διδακτικού αντικειµένου, αλλά και παιδαγωγικές αρχές µε 
βάση τα χαρακτηριστικά των ηλικιών των εκπαιδευοµένων. 
Ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των αρχών της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης. 
Η εισήγηση στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση αντενδείκνυται. 
Ο συνδυασµός σύγχρονης, ασύγχρονης και δια ζώσης εκπαίδευσης µπο-
ρεί να δράσει αποτελεσµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και διεργα-
σία. 
Είναι χρήσιµα, αλλά σε συνδυασµό και µε άλλα (δεν είναι πανάκεια). 
Χρειάζονται και τα προγράµµατα επιµόρφωσης σε τάξη µε εκπαιδευτή 
και εκπαιδευόµενους παρόντες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός συµβολαίου διεξαγωγής 
της συνεδρίας (πότε θα µιλά ο καθένας κλπ.), καθώς και µιας ατζέντας 
όπου θα είναι γνωστό εκ των προτέρων το περιεχόµενο της συνεδρίας. 

εκπαιδευτικό  

περιβάλλον 

Προσθέτει νέες τεχνικές διδασκαλίας. 

Είναι απλά µια πρόσθετη δυνατότητα που προσφέρει η τεχνολογία και 

όχι πανάκεια στην εκπαίδευση/επιµόρφωση. 
Πιστεύω ότι το πρόβληµα της εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες πλέον 
δεν είναι τόσο βασικό, καθώς οι νέοι είναι πολύ εξοικειωµένοι µε την 
τεχνολογία. 
Αν και αυτή τη στιγµή τα τεχνολογικά θέµατα είναι ένα µεγάλο πρόβλη-
µα, στο µέλλον θα λιγοστεύουν συνεχώς. 

τεχνολογικά 

θέµατα 

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση πρέπει να δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης 
δεδοµένων έτσι ώστε να προετοιµάζονται πληρέστερα οι συµµετέχοντες 
σε αυτήν, από πριν. 
Η ικανότητα του εκπαιδευτή να σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότη-
τες που παρακινούν την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων. 
Ο εκπαιδευτής πρέπει να προγραµµατίζει πολύ καλά το µάθηµα σύγχρο-
νης τηλεκπαίδευσης µε συνδυασµό µεθόδων µάθησης ώστε να συµµε-
τέχουν ενεργά οι µαθητές. Κοινή παγίδα: απλή αναπαραγωγή (κακού) 
µαθήµατος µέσα σε τάξη (π.χ. ατελείωτη εισήγηση). 
Τα όποια προβλήµατα έχουν εντοπιστεί, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν 
είτε αφορούν περιεχόµενο είτε εκπαιδευτή.... 
Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση εξαρτάται άµεσα από το προφίλ και τις δε-
ξιότητες "µετάδοσης" του εκπαιδευτή. 

επαγγελµατισµός 

εκπαιδευτή 

Το µεγάλο πρόβληµα είναι ο κατάλληλος εκπαιδευτής. 
Το µειονέκτηµα σε σχέση µε την ασύγχρονη είναι ότι καταργούµε ένα 
από τα βασικά πλεονεκτήµατα της τηλεκπαίδευσης που είναι "το ότι η 
εκπαίδευση γίνεται σε  τόπο και χρόνο που θέλει ο εκπαιδευόµενος". 
Είναι απαραίτητα για σύγχρονη και ευέλικτη επιµόρφωση και χρειάζεται 
να ενισχυθούν και επεκταθούν στο ∆ηµόσιο τοµέα. 

διευκόλυνση 

∆ιαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευοµένων θεωρούν και διαφορετικά µει-
ονεκτήµατα στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. 
∆εν είναι ευρέως γνωστά. Θα πρέπει οι φορείς του δηµοσίου, κυρίως, να 
τα συµπεριλάβουν στα προγράµµατα επιµόρφωσής τους, τουλάχιστον 
σε µία blended µορφή τους. 
Ο οργανισµός που διοργανώνει τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση πρέπει να 
παρέχει υποστήριξη (helpdesk) κατά τη διάρκεια και µετά την επιµόρ-
φωση και να πιστοποιεί τη διαδικασία. 

εκπαιδευτικός 

οργανισµός 

Ο εκπαιδευτικός οργανισµός που παρέχει προγράµµατα σύγχρονης τη-
λεκπαίδευσης πρέπει να παρέχει βοηθητικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό, 
συνδέσµους σε ιστοσελίδες κλπ.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ 
Παραγοντική ανάλυση 

 
  α/α Ερώτηση - ∆ήλωση Παράγοντες 

Α1 

Θεωρώ ότι η δόµηση του περιεχοµένου σε ένα τέτοιο περιβάλλον (εικό-
νες, βίντεο, αλληλεπιδραστικές διαφάνειες)  ανταποκρίνεται καλύτερα στο 
µαθησιακό µου στυλ (οπτικό - κιναισθητικό - ακουστικό), σε σχέση µε την 
εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. (73,4%)* 

Α2 

Θεωρώ ότι οι διδακτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε ένα τέτοιο 
πρόγραµµα (διαδραστικότητα, συν-δηµιουργία περιεχοµένου, αλλαγή ρόλων 
εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων κλπ. ) είναι αποτελεσµατικότερες σε σχέση µε 
την εκπαίδευση σε αίθουσα και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. (68,3%) 

Α3 

Θεωρώ ότι τα υποστηρικτικά εργαλεία που υπάρχουν ( διαµοιρασµός της 
οθόνης, άµεση σύνδεση στο web, συνεργασία στον ασπροπίνακα, σύγχρονη 
και ασύγχρονη επικοινωνία µε την τάξη κλπ.) ενισχύουν τη µάθηση. 
(98,4%) 

Α5 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αί-
θουσα, βελτίωσε τις δεξιότητές µου (χρήση εργαλείων λογισµικού, επικοι-
νωνιακές δεξιότητες κλπ.). (76,2%) 

1 
Εκπαιδευτική 
∆ιαµόρφωση 

   

Α7 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σε 
σχέση µε την ασύγχρονη, είναι η άµεση επικοινωνία µε τους άλλους εκ-
παιδευόµενους. (93,8%) 

Α8 
Θεωρώ ως πιθανή αιτία της µη αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων σύγ-
χρονης τηλεκπαίδευσης, την αντίδραση απέναντι σ’ αυτά για λόγους µη 
εξοικείωσης και προσωπικών πεποιθήσεων – προκαταλήψεων. (84,1%) 

Α12 
Θεωρώ ότι ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να έχει ιδιαίτερες δεξιότητες ώστε 
να αναδεικνύει τις δυνατότητες του περιβάλλοντος της σύγχρονης τηλεκπαί-
δευσης. (98,4%) 

Α16 

Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σε 
σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι η ευελιξία που προσφέρει σε σχέ-
ση µε το χώρο (µπορεί να γίνει χωρίς τη συνύπαρξη, στον ίδιο φυσικό χώ-
ρο, των µελών µιας τάξης). (98,4%) 

Α23 
Θεωρώ ότι ένα από τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι 
τα πιθανά τεχνικά προβλήµατα (χαµηλές ταχύτητες σύνδεσης, διακοπές, 
κακή ποιότητα ήχου και εικόνας, κλπ.). (88,9%) 

2 
Πρόσβαση 

   

Α4 
Θεωρώ ότι η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε σχέση µε τη διδασκαλία σε αί-
θουσα, βελτίωσε τις θεωρητικές γνώσεις µου. (61,9%) 

Α19 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σε 
σχέση µε τη διδασκαλία σε αίθουσα, είναι ότι µπορούν να εξυπηρετούνται 
πολλά άτοµα ταυτόχρονα. (80,3%) 

3 
Λογιστική 
∆ιαχείριση 

   

Α6 
Θεωρώ ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι 
το επικαιροποιηµένο (just-in-time) υλικό εκπαίδευσης. (90,6%) 

Α13 
Θεωρώ ότι το περιβάλλον (interface) στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι 
φιλικό (προσοµοιάζει άλλα γνωστά µου προγράµµατα). (87,5%) 

4 
Εξοικειωµένη 
∆ιαδικτύωση 

   

Α24 
Θεωρώ ότι η ύπαρξη διευκολυντή-facilitator (στην αίθουσα τηλεκπαίδευ-
σης µαζί µε τους εκπαιδευόµενους) είναι απαραίτητη, όπου αυτό είναι δυνα-
τό. (92,1%) 

5 
∆ιευκολυντής 

 
* Το αθροιστικό ποσοστό του «Συµφωνώ πολύ» και «Συµφωνώ λίγο». 
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Πίνακας Π.ΣΤ.1 :  Φορτίσεις της κάθε ερώτησης 
 

Rotated Component Matrix 
Component 

 
1 2 3 4 5 

q1 .801 -.030 .014 -.021 -.055 
q2 .819 .100 .108 -.004 .162 

q3 .464 .183 .446 .109 .008 
q4 .512 .142 .531 .255 .201 

q5 .567 .206 -.062 .430 .252 

q6 .134 -.024 .191 .880 -.059 
q7 .221 .506 .177 -.188 .443 

q8 .285 .403 -.363 .315 .003 
q12 .043 .724 .260 .100 -.133 

q13 .330 .236 .032 -.471 -.403 
q16 .249 .794 -.055 -.159 .005 

q19 .022 .016 .850 .056 .033 

q23 -.237 .643 -.093 .064 .378 
q24 .176 .047 .064 .046 .829 
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Πίνακας Π.ΣΤ.2 :  Παράγοντες και διακύµανση των δεδοµένων 

 

Αρχικές Ιδιοτιµές Eigen (Initial Eigenvalues)  Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Α/Α Σύνολο ∆ιακύµανση 

Αθροιστική 

∆ιακύµανση Σύνολο ∆ιακύµανση 

Αθροιστική 

∆ιακύµανση Σύνολο ∆ιακύµανση 

Αθροιστική 

∆ιακύµανση 

1 3.509 25.067 25.067 3.509 25.067 25.067 2.519 17.996 17.996 

2 1.798 12.841 37.908 1.798 12.841 37.908 2.152 15.370 33.367 

3 1.420 10.142 48.050 1.420 10.142 48.050 1.504 10.740 44.107 

4 1.216 8.683 56.733 1.216 8.683 56.733 1.438 10.271 54.377 

5 1.014 7.239 63.973 1.014 7.239 63.973 1.343 9.595 63.973 

6 .907 6.481 70.454       

7 .846 6.045 76.499       

8 .744 5.317 81.816       

9 .695 4.965 86.781       

10 .553 3.948 90.728       

11 .527 3.767 94.495       

12 .410 2.929 97.425       

13 .212 1.511 98.936       

14 .149 1.064 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

Πίνακες chi-square test 
 

Πίνακας Π.Ζ.1α :  ∆ιασταυρωµένες συχνότητες φύλλου - ερώτησης β7 

 
Συσχέτιση: Φύλο- Προτιµώ να παρακολουθώ σεµινάρια µέσω  

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

  qB7 

  Οι εκπαιδευόµενοι 

µαζί και ο  

εκπαιδευτής σε  

διαφορετικό σηµείο 

(Trainees together) 

Ο εκπαιδευτής και οι 

εκπαιδευόµενοι σε  

διαφορετικά σηµεία ο 

καθένας 

(At different points) 

∆ε µε  

ενδιαφέρει 

(I don’t care) Σύνολο 

Άνδρας 

(Man) 

1 22 19 42 Φύλο 

(Gender) 

Γυναίκα 

(Woman) 

8 8 6 22 

Σύνολο 9 30 25 64 

 
Γράφηµα Π.Ζ.1 :  Φύλου - Ερώτηση Β7 
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Πίνακας Π.Ζ.1β :  Αποτελέσµατα Chi Square Test 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.839a 2 .001 

Likelihood Ratio 13.739 2 .001 

Linear-by-Linear Association 8.182 1 .004 

N of Έγκυρα Cases 64   

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5.  

The minimum expected count is 3.09. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145

Ενδεικτικά, επίσης, παραθέτουµε τη συσχέτιση µεταξύ του δηµογραφικού στοιχείου 

«Φύλο» και της δήλωσης «Προτιµώ να εκπαιδεύοµαι πρώτα στη χρήση του περιβάλλοντος 

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης» και του δηµογραφικού στοιχείου «Ηλικία» και «Θα συµµετάσχω 

ξανά, αν µου δοθεί η ευκαιρία, σε προγράµµατα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης», στα οποία όπως 

και σε όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει κάποια σηµαντική συσχέτιση. 

Α. Συσχέτιση: Φύλλο-Προτιµώ να εκπαιδεύοµαι πρώτα στη χρήση του περιβάλλοντος σύγ-
χρονης τηλεκπαίδευσης 
 
 

Πίνακας Π.Ζ.2α : ∆ιασταυρωµένες συχνότητες φύλλου - ερώτησης Β1 
 

  B1 

  Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

∆ιαφωνώ Πολύ 

(Strongly Disagree) 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) Σύνολο 

Άνδρας 19 14 2 7 42 Φύλο 

Γυναίκα 16 3 0 3 22 

Σύνολο 35 17 2 10 64 

 

 
Γράφηµα Π.Ζ.2 :  Φύλου - Ερώτηση Β1 
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Πίνακας Π.Ζ.2β : Αποτελέσµατα Chi Square Test 

 

 

Value df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.236a 3 .155 

Likelihood Ratio 6.043 3 .110 

Linear-by-Linear Associa-

tion 

1.795 1 .180 

N of Έγκυρα Cases 64   

a. 3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .69. 
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Β. Συσχέτιση: Ηλικία - Θα συµµετάσχω ξανά, αν µου δοθεί η ευκαιρία, σε προγράµµατα 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
 
 

Πίνακας Π.Ζ.3α : ∆ιασταυρωµένες συχνότητες ηλικίας - ερώτησης Β3 

  qB3 

  Συµφωνώ Πολύ 

(Strongly Agree) 

Συµφωνώ Λίγο 

(Partialy Agree) 

∆ιαφωνώ Λίγο 

(Partialy Disagree) Σύνολο 

25-34 7 5 1 13 

35-44 26 5 0 31 

45-55 15 3 0 18 

Ηλικία 

(Age) 

>55 1 0 0 1 

Σύνολο 49 13 1 63 

 
Γράφηµα Π.Ζ.3 :  Ηλικία - Ερώτηση Β3 

 

Πίνακας Π.Ζ.3β : Αποτελέσµατα Chi Square Test 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7.737a 6 .258 

Likelihood Ratio 6.984 6 .322 

Linear-by-Linear Association 4.640 1 .031 

N of Έγκυρα Cases 63   

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

.02. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η   

Πίνακες anova 
 

 

 
 

Μία από τις υποθέσεις για το one way  ANOVA  είναι ότι οι διακυµάνσεις των οµάδων 

που συγκρίνονται πρέπει να είναι παρόµοιες (Homogeneity of Variances). Το τεστ  της οµοιο-

γένειας των διακυµάνσεων δείχνει το αποτέλεσµα της δοκιµής Levene της οµοιογένειας της 

διασποράς (πίνακας Π.Η.1). Παρατηρούµε, ότι η τιµή significant είναι .678 η οποία είναι µεγα-

λύτερη από 0.05, πράγµα που υποδηλώνει ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει homogeneity 

of variances. 

Πίνακας Π.Η.2 :  : Τεστ  της οµοιογένειας των διακυµάνσεων 

 

REGR factor score   1 for analysis 1 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.392 2 53 .678 

  
 

Από τον πίνακα ANOVA (πίνακας Π.Η.2) παρατηρούµε ότι στην περίπτωση αυτή υπάρ-

χει στατιστική διαφορά µεταξύ των µέσων των οµάδων µας αφού p=.036 < .05.  

Πίνακας Π.Η.3 :  : ANOVA 

REGR factor score   1 for analysis 1 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.420 1 4.420 4.631 .036 

Within Groups 51.544 54 .955   

Σύνολο 55.964 55    

 

Πίνακας Π.Η.1 :  Παράγοντας (εκπαιδευτική διαµόρφωση) και η δήλωση Β4 - Descriptives 

 

REGR factor score   1 for analysis 1 

95% Confidence Interval for 

Mean  

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 

Συµφωνώ Πολύ 44 -.1461531 .99743897 .15036958 -.4494023 .1570961 -2.37163 1.67689 

Συµφωνώ Λίγο 10 .5992138 .94459698 .29870779 -.0765102 1.2749377 -1.00132 2.17350 

∆ιαφωνώ Πολύ 2 .1254222 .76970063 .54426053 -6.7900636 7.0409079 -.41884 .66968 

Σύνολο 56 -.0033528 1.00872664 .13479677 -.2734915 .2667860 -2.37163 2.17350 
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Για να δούµε όµως ποιες από τις οµάδες µας διαφέρουν θα πρέπει να δούµε τον πίνα-

κα Π.Η.3  Multiple Comparisons Table που προκύπτει από τα post-hoc  tests. Από τον πα-

ρακάτω πίνακα παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ καµίας οµάδας αφού 

το p µεταξύ των οµάδων για όλες τις περιπτώσεις είναι µεγαλύτερο από .05.  

 

 
 

Πίνακας Π.Η.4 :  : Multiple Comparisons Table 

 

Dependent Variable:REGR factor score   1 for analysis 1 

 50% Confidence Interval 

 (I) qB4 (J) qB4 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Συµφωνώ Λίγο -.74536687* .34500563 .088 -1.1352757 -.3554581 Συµφωνώ Πολύ 

∆ιαφωνώ Πολύ -.27157526 .71202168 .923 -1.0762680 .5331175 

Συµφωνώ Πολύ .74536687* .34500563 .088 .3554581 1.1352757 Συµφωνώ Λίγο 

∆ιαφωνώ Πολύ .47379161 .76283614 .809 -.3883292 1.3359124 

Συµφωνώ Πολύ .27157526 .71202168 .923 -.5331175 1.0762680 

Tukey HSD 

∆ιαφωνώ Πολύ 

Συµφωνώ Λίγο -.47379161 .76283614 .809 -1.3359124 .3883292 

Συµφωνώ Λίγο -.74536687* .33442093 .101 -1.1303989 -.3603349 Συµφωνώ Πολύ 

∆ιαφωνώ Πολύ -.27157526 .56465081 .891 -1.1528745 .6097240 

Συµφωνώ Πολύ .74536687* .33442093 .101 .3603349 1.1303989 Συµφωνώ Λίγο 

∆ιαφωνώ Πολύ .47379161 .62084287 .762 -.3961092 1.3436924 

Συµφωνώ Πολύ .27157526 .56465081 .891 -.6097240 1.1528745 

Games-Howell 

∆ιαφωνώ Πολύ 

Συµφωνώ Λίγο -.47379161 .62084287 .762 -1.3436924 .3961092 

*. The mean difference is significant at the 0.5 level. 


