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Περίληψη 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της καταλληλότητας των 

συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 2ης γενιάς για την ανάπτυξη των κοινωνικών και 

προσωπικών δεξιοτήτων. Διερευνήθηκαν οι αρχές σχεδίασης και οργάνωσης, σε 

ηλεκτρονικό περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης (learning management system), 

για  μαθήματα ανάπτυξης των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. 

Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον με στόχο 

άτομα που θέλουν να ενισχύσουν τις προσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες 

για την εύρεση εργασίας ή για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Στη συνέχεια έγινε 

αξιολόγηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα των κοινωνικών και 

προσωπικών δεξιοτήτων, με αποτύπωση της πορείας των εκπαιδευόμενων σε τρία 

στιγμιότυπα μέσα στην εκπαιδευτική τους πορεία. Στην αυτοαξιολόγηση που 

έκαναν πριν παρακολουθήσουν το μάθημα, στην αξιολόγηση του μαθήματος όταν 

ολοκλήρωσαν το μάθημα, και στην επανάληψη της αυτοαξιολόγησης μετά την 

ολοκλήρωση του μαθήματος. Η αποτύπωση έγινε μέσω δομημένου 

ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για την καταγραφή της αξιολόγησης από 

τους εκπαιδευόμενους. Τα δεδομένα προέρχονται από την χρήση της διαδικτυακής 

πλατφόρμας μάθησης από ομάδες εκπαιδευόμενων σε επτά ευρωπαϊκές χώρες.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως μπορεί να είναι λειτουργική η εφαρμογή του e-

learning στο εκπαιδευτικό αντικείμενο των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

παρά τις δυσκολίες που καταγράφηκαν σε επίπεδο ορισμού και αξιολόγησης. Η 

αποτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας εφαρμογής χρειάζεται επιπλέον 

κριτήρια για την ποιοτική μεταβολή που μπορεί να προέλθει από ένα αντικείμενο 

μάθησης όπως οι προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Λέξεις κλειδιά: προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, ηλεκτρονική μάθηση 
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Abstract 

The purpose of this thesis was to investigate the suitability of second generation e-

learning systems for enhancing soft skills. Investigated the design and organization 

principles in asynchronous e-learning environment (learning management systems), 

for courses that enhance social and personal skills (soft skills). 

Specifically an online learning environment was implemented targeting people who 

want to enhance their soft skills so they can find a job or have a career 

advancement. Then an evaluation of the e-learning platform in the field of soft skills 

followed, to capture the progress of learners in three instances in the training 

course. In self assessment before attending the course, the evaluation of the course 

when the course was completed, and at the repetition of self assessment after the 

completion of the course. The recording was made by a structured questionnaire 

which was created to record the assessment of learners. The data came from the 

application by web-based learning learner groups in seven European countries. 

The results show that implementation of e-learning in the educational subject of soft 

skills can be functional, despite the difficulties that were recorded at the definition 

and evaluation stage. Assessing the effectiveness of such an application requires 

additional criteria for the qualitative change that can occure from a learning object  

such as soft skills. 

Keywords: soft skills, e-learning  
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1. Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο κόσμο, οι σημαντικές αλλαγές στην οικονομία, κυρίως στον τομέα των 

υπηρεσιών και στην οργάνωση της εργασίας, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη 

τεχνολογική εξέλιξη, έχουν επιφέρει μετατοπίσεις σε έννοιες όπως η 

απασχολησιμότητα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, 

αναδεικνύεται στον εργασιακό χώρο έντονη η ανάγκη για δεξιότητες μη-

συνδεδεμένες με το επάγγελμα σε γνωστικό επίπεδο, «hard skills» (Laker & Powell, 

2011), αλλά που σχετίζονται με την ικανότητα της αποτελεσματικής λειτουργίας 

στον εργασιακό χώρο, ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους. Τέτοιες δεξιότητες (soft 

skills) συνήθως αναφέρονται ως συμπεριφορικές ή κοινωνικές και προσωπικές 

δεξιότητες (Garg, Lather, Vikas 2008), και περιγράφονται ως αόριστες δεξιότητες, 

δύσκολα μετρήσιμες, που σχετίζονται στενά με τη συμπεριφορά (π.χ. επικοινωνία, 

δημιουργικότητα, ομαδική εργασία, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση χρόνου, 

παρουσίαση, διαπραγμάτευση και ηγεσία).  

Στη βιβλιογραφία συναντάμε ποικιλία ταξινομήσεων αυτών των δεξιοτήτων, 

ανάλογα με τη θεωρητική προσέγγιση. Η εξέλιξη στο χώρο της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης (EI) έχει συνεισφέρει σημαντικές γνώσεις στον καθορισμό των 

συναισθηματικών δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση και στις ταξινομήσεις των 

κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων (Goleman, 2000). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των δεξιοτήτων 

αυτών, καθώς συμπεριλαμβάνει την κατηγορία των «soft skills» στην ταξινόμηση 

των «μεταφέρσιμων» (transferable) δεξιοτήτων, ανάμεσα σε οικονομικούς και 

επαγγελματικούς τομείς και ενισχύει την ανάπτυξή τους μέσω κατάλληλων 

προγραμμάτων στα πλαίσια της δια βίου μάθησης.  

Η ανάγκη ανάπτυξης τέτοιων δεξιοτήτων γίνεται περισσότερο ευδιάκριτη στα άτομα 

που κινούνται στην αγορά εργασίας. Εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες και τους περιορισμούς της σύγχρονης πραγματικότητας, μπορούν να 

υλοποιηθούν με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη βοήθεια μιας ολόκληρης 

επιστημονικής περιοχής, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η ηλεκτρονική μάθηση (e-

learning) αποτελεί έναν ευρύτερο όρο που περιλαμβάνει όλες τις μορφές 
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εκπαίδευσης που αξιοποιούν την ψηφιακή και διαδικτυακή τεχνολογία, και μπορεί 

να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην ανάπτυξη των κοινωνικών και 

προσωπικών δεξιοτήτων. 

Ωστόσο, για το χώρο των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, οι επιφυλάξεις 

ως προς την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι αρκετές. Οι 

κυριότεροι λόγοι είναι η δυσκολία στον καθορισμό των δεξιοτήτων ανάλογα με το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζονται και η ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία της 

αξιολόγησής τους ως εκπαιδευτικό αντικείμενο.  

1.1 Σκοπός και στόχοι της διπλωματικής εργασίας 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

μάθησης για την ενίσχυση κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.  

Οι επιμέρους στόχοι είναι : 

 Διερεύνηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από την εκπαιδευτική 

διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη soft skills. 

 Διερεύνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων για τα soft skills. 

 Διερεύνηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από το εκπαιδευτικό 

υλικό. 

 Διερεύνηση της πεποίθησης των εκπαιδευόμενων για την επίδραση στη 

συμπεριφορά ή στάση τους, της συμμετοχής τους στα διαδικτυακά 

μαθήματα για soft skills. 

 Διερεύνηση της αυτοαντίληψης των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τα 

συγκεκριμένα soft skills που περιλαμβάνει το μάθημα. 

 Διερεύνηση της μεταβολής της αυτοαντίληψης των εκπαιδευόμενων σε 

σχέση με τα συγκεκριμένα soft skills μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος. 

 Διερεύνηση διαφορών στη στάση απέναντι στο αντικείμενο των soft skills 

και της εκπαιδευτικής διαδικτυακής εφαρμογής, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές 

χώρες από τις οποίες προήλθαν οι εκπαιδευόμενοι.  

 Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου της αποκλειστικά 

εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης για την διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή. 
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Η ανάπτυξη και αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγινε μέσα από την 

προσωπική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταφοράς Καινοτομίας 

«Network for Soft Skills Innovation for Employment (NESSIE)». Το Δίκτυο NESSIE είχε 

στόχο την μεταφορά καινοτόμων πρακτικών στην ανάπτυξη, μέτρηση και 

αξιολόγηση των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills), σε άτομα που 

εισέρχονται στην αγορά εργασίας ή που ήδη εργάζονται. Συμμετείχαν επτά χώρες, 

Σκωτία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ρουμανία και Ελλάδα από όπου το 2ο 

Επαγγελματικό Λύκειο Γιαννιτσών, που ήταν και ο εργοδοτικός μου φορέας στην 

έναρξη αυτής της εργασίας, αποτέλεσε βασικό εταίρο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 

2012 και  ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014. 

Μια συνοπτική περιγραφή του προγράμματος μπορεί να αποδοθεί μέσα από τις 

δράσεις που ανέπτυξε: 

1. Συνεργασία με εργοδότες και οργανισμούς της αγοράς εργασίας, για τη μεταφορά 

των μεθοδολογιών (για την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων) που 

αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου TOI MASS στους 

εργαζόμενους και ανέργους, προκειμένου να αποκτήσουν ή/και να διατηρήσουν την 

επαγγελματική απασχόληση. 

2. Δημιουργία δικτύων φορέων ΕΕΚ και εκπροσώπων των εργοδοτών, για να 

ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να μοιραστούν νέες καινοτομίες στη μέτρηση 

και αξιολόγηση των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. 

3. Προσαρμογή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού το οποίο, μέσω διαδικτυακού 

περιβάλλοντος, να είναι προσβάσιμο για χρησιμοποίηση από τους εταίρους από 7 

χώρες στο χώρο εργασίας. 

4. Ανάπτυξη μόνιμης συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής ΕΕΚ, ενώσεων 

εργοδοτών και εργοδοτών, βιώσιμης και μετά το σχέδιο NESSIE. 

Στην διπλωματική εργασία θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη ενός διδικτυακού 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και ποιο συγκεκριμένα η 

υλοποίηση της δομής η οποία αποτελεί ατομική μου παρέμβαση στο πρόγραμμα 

Nessie. Αφορά την επιλογή ΣΔΜ και την διαμόρφωση της διεπαφής (διαμόρφωση 

theme, course format, καθορισμό και προσαρμογή σε  πρότυπα για το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, επιλογές πλοήγησης και ελέγχου της εκπαιδευτικής πορείας, 
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διαμόρφωσης σελίδων υποδοχής, εγγραφής και καθορισμός πολιτικής πρόσβασης). 

Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή έχει σκοπό να φιλοξενήσει μαθήματα ανάπτυξης 

των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων και να μπορεί να λειτουργεί τόσο σε 

μορφή αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όσο και σε οποιαδήποτε μορφή 

μεικτής εκπαίδευσης. Θα διερευνηθεί η καταλληλότητά του μέσα από την 

αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μετά τη χρησιμοποίησή της απο τους 

εκπαιδευόμενους που  συμμετείχαν από τις επτά χώρες. 

1.2 Δομή της διπλωματικής εργασίας 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί 

εισαγωγή και αναφέρεται στο σκοπό, τους  στόχους και τη δομή της διπλωματικής 

εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική διερεύνηση για την 

έννοια των γενικών δεξιοτήτων, των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων (soft 

skills), το ρόλο τους στην εκπαίδευση ενηλίκων και την αποτύπωσή τους μέσα από 

το χώρο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αναφέρονται θέματα ανάπτυξης και 

αξιολόγησης των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων και σημαντικές 

ταξινομήσεις τέτοιων δεξιοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. Το 

θεωρητικό κομμάτι της εργασίας ολοκληρώνεται με το τρίτο κεφάλαιο το οποίο 

αναφέρεται στην ηλεκτρονική μάθηση και τη σύγχρονη έκφρασή της, καθώς και 

στην εφαρμογή της για την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας, της εμπειρικής έρευνας, ξεκινά στο τέταρτο 

κεφάλαιο όπου περιγράφεται η υλοποίηση της εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης 

για την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, που αποτελεί το 

αντικείμενο για την έρευνα της εργασίας αυτής. Περιγράφονται οι φάσεις της 

σχεδίασης και υλοποίησης του ηλεκτρονικού, διαδικτυακού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος με την αποτύπωση των αρχών που εφαρμόστηκαν και που μαζί με 

τους περιορισμούς που θέτουν οι συνθήκες υλοποίησης, οδήγησαν στην 

παραδοτέα εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε από τους χρήστες. 

Ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τη χρήση 

της εφαρμογής. Παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία και γίνεται η αξιολόγηση 

της συγκεκριμένης υλοποίησης και των χαρακτηριστικών της.  
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Το έκτο κεφάλαιο αναφέρει τα αποτελέσματα της έρευνας ανά ερευνητικό ερώτημα 

και ακολουθεί το έβδομο κεφάλαιο με τα συμπεράσματα, τους περιορισμούς και τις 

προοπτικές της συγκεκριμένης εργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ Α  (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

Κεφάλαιο 2:  Δεξιότητες - Κοινωνικές και Προσωπικές 
Δεξιότητες (Soft Skills)  
 

2.1 Εισαγωγή 

Υπάρχουν πολλές δεξιότητες και ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες για την 

επιτυχία στη ζωή. Ο βαθμός δυσκολίας για τον καθορισμό τους είναι υψηλός, για 

αυτό και συναντάμε μεγάλη ποικιλία στις προσπάθειες καταγραφής τους. Οι 

διαφορές προκύπτουν από το επάγγελμα, τον τρόπο ζωής, την κοινωνία και την 

κουλτούρα, αλλά και από διαφορές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας.  Η 

σημαντικότητα των δεξιοτήτων αυτών έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη προσπάθεια για 

τον καθορισμό ενός κοινού, προσδιορίσιμου κορμού απαραίτητων δεξιοτήτων, που 

συχνά τις συναντάμε με τον όρο δεξιότητες ζωής. 

Οι δεξιότητες ζωής (life skills) συνδέονται με την επιτυχία στη ζωή και προφανώς 

δεν αποτελούν όλες οι ακαδημαϊκές ικανότητες δεξιότητες ζωής, ούτε και όλες οι 

δεξιότητες ζωής διδάσκονται στο σχολικό περιβάλλον. Υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί ορισμοί των δεξιοτήτων ζωής, ανάλογα με το κύριο σημείο 

ενδιαφέροντος και τις τοπικές συνθήκες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται 

διαφορετικοί ορισμοί για τις δεξιότητες ζωής όταν αναφερόμαστε στον χώρο 

εργασίας, και διαφορετικοί όταν αναφερόμαστε στην ενεργό συμμετοχή του 

πολίτη. Ένας ευρύτερος ορισμός των δεξιοτήτων ζωής που δίνει ο Binkley (Binkley et 

al., 2005), εστιάζει στις δεξιότητες ή ικανότητες που χρειάζονται τα άτομα ώστε να 

φτάσουν στην επιτυχία, στα πλαίσια του κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλοντός 

τους, μέσω της προσαρμογής, του μετασχηματισμού και της επιλογής 

περιβαλλόντων.  

Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη λιστών δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που 

είναι απαραίτητες για την επιτυχία στην εργασία και την κοινωνία, έχουν 

πολλαπλασιαστεί. Προκύπτουν από την ανάγκη καθορισμού γενικευμένων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για την καλύτερη προετοιμασία 

των ατόμων, στα πλαίσια της μεταβαλλόμενης και παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, 
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όπου οι «βασικές δεξιότητες», όπως ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός, δεν είναι 

πλέον επαρκείς για την επιτυχία. 

  

2.2 Δεξιότητες και δια βίου εκπαίδευση 

Η διερεύνηση για τη διαμόρφωση του ενδιαφέροντος για τις δεξιότητες που μπορεί 

να είναι απαραίτητες σε διάφορα επαγγέλματα, οδηγεί στη διαπίστωση ότι 

συνδέεται στενά με την εξέλιξη της δια βίου εκπαίδευσης (lifelong learning). Στην 

έκθεση Learning to Be (Faure et al., 1972)  αναγνωρίστηκε ότι μια μοναδική 

εκπαιδευτική εμπειρία δεν αρκεί για να προετοιμάσει τους πολίτες με τις γνώσεις 

και δεξιότητες που θα τους ήταν απαραίτητες στη ζωή. Για την αντιμετώπιση της 

παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, η έκθεση του Faure πρότεινε το 

μοντέλο της δια βίου μάθησης. Αντί για την προετοιμασία των ενηλίκων ώστε να 

ακολουθήσουν ένα επάγγελμα εφόρου ζωής, πρότεινε την προετοιμασία για 

κινητικότητα ανάμεσα σε διάφορα επαγγέλματα, καθώς διαπιστώνει ότι η 

εκπαίδευση προετοιμάζει τους ανθρώπους για έναν τύπο κοινωνίας που δεν 

υπάρχει. 

Μια πρόταση για την ευρύτερη προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο εργασιακό πλαίσιο ήρθε από τον Mertens (Mertens, 1974), ο 

οποίος παρατήρησε ότι η παραδοσιακή διάκριση της επαγγελματικής από την 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση οδηγούσε σε διαχωρισμό δεξιοτήτων. Πρότεινε την 

παροχή εκπαίδευσης σε τέσσερις κατηγορίες δεξιοτήτων: βασικές δεξιότητες (basic 

skills), «οριζόντιες δεξιότητες (αναζήτηση πληροφοριών και μάθηση)» (horizontal 

skills), στοιχεία διεύρυνσης (που ήταν εφαρμόσιμα σε ένα εύρος επαγγελμάτων) και 

γνώσεις θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος και εννοιολογικών συστημάτων (Curtis, 

2010). Η πρόταση αυτή είχε μεγάλη αποδοχή (Boyatzis, 1982; Fletcher, 1994; Wolf, 

1995) και τελικά εφαρμόστηκε από Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές. 

Αντίστοιχο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκθεση του Secretary's Commission on 

Achieving Necessary Skills (The Secretary’s Commission on Achieving Necessary 

Skills, 1991) στις ΗΠΑ, γνωστή ως έκθεση SCANS, που προσπάθησε να προσδιορίσει 

απαιτούμενες δεξιότητες για εργασία, να προτείνει επίπεδα ικανότητας σε αυτές 
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και αποτελεσματικούς τρόπους εκτίμησής τους, και να διαδώσει τα αποτελέσματα. 

Τα απαραίτητα εργασιακά προσόντα που προέκυψαν από την έκθεση ήταν η 

ικανότητα του εργαζόμενου να χρησιμοποιεί παραγωγικά: πόρους, διαπροσωπικές 

δεξιότητες, πληροφορίες, συστήματα και τεχνολογία (Curtis, 2010).  

Όλες οι μελέτες αναδεικνύουν ότι στις προηγμένες δυτικές κοινωνίες είναι 

απαραίτητοι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες προικισμένοι με ένα ευρύ φάσμα 

δεξιοτήτων. Ιδίως με εκείνες τις δεξιότητες που δεν περιορίζονται στο τεχνικό 

περιεχόμενο των θέσεων εργασίας τους, αλλά που σχετίζονται και με τον τρόπο 

εργασίας, τις στάσεις απέναντι στην εργασία και τους άλλους, την ποιότητα των 

σχέσεων, την ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής. Πέρα από την ανάγκη να 

γνωρίζει κανείς πώς να κάνει κάτι (know-how), πρέπει και να θέλει να το κάνει και 

να μπορεί να υπάρξει μέσα σε αυτό με τη στάση που θα οδηγήσει στην εξέλιξη και 

την επιτυχία.  

Η σημασία της κατάρτισης στις δεξιότητες έχει επισημανθεί από διάφορα κορυφαία 

διεθνή ιδρύματα, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – 

ΟΟΣΑ (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD), η Διεθνής 

Οργάνωση Εργασίας – ΔΟΕ (International Labour Organization - ILO), και η ίδια η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μεγάλο βαθμό, η ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτών 

πραγματοποιείται  μέσα από τις πολιτικές δράσεων στο χώρο της δια βίου μάθησης.   

 

2.3 Ορισμοί 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί, που συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά  

ή αόριστα (Binkley et al., 2005) για να περιγράψουν παρόμοιες έννοιες, όπως 

«δεξιότητες ενεργοποίησης» (enabling skills), «γενικές δεξιότητες» (generic skills), 

«βασικές δεξιότητες» (core skills), «δεξιότητες κλειδιά» (key competencies), 

«ουσιώδεις δεξιότητες» (essential skills), «απαραίτητες δεξιότητες» (necessary 

skills) και «εγκάρσιες ή οριζόντιες δεξιότητες» (transversal skills). Αυτοί οι 

διαφορετικοί ορισμοί συχνά επιλέγονται για να εξυπηρετήσουν τις εκάστοτε 

ανάγκες και προτιμήσεις. Ακολουθούν οι βασικοί ορισμοί των όρων που 

χρησιμοποιούνται ευρέως, όπως ο ορισμός της «δεξιότητας» και «ικανότητας» και 
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που, αν και ευρέως αποδεκτοί, δεν είναι ανεπίδεκτοι κριτικής, απεναντίας διάφοροι 

συγγραφείς τους έχουν συζητήσει και αμφισβητήσει (Kechagias, 2011). 

2.3.1  Ικανότητα/Δυνατότητα (Ability/Capability) 

Ικανότητα είναι η δύναμη του ατόμου να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή χωρίς να είναι απαραίτητη περαιτέρω κατάρτιση 

(Reber, 1995). Οι όροι ικανότητα και δυνατότητα χρησιμοποιούνται για παρόμοιες 

έννοιες (New Shorter Oxford English Dictionary, 1997). Ο Sternberg (Sternberg, 

1998) χρησιμοποίησε τους όρους ευφυΐα και ικανότητα εναλλακτικά.    

2.3.2  Δεξιότητα (Skill) 

Οι περισσότεροι ορισμοί για τις δεξιότητες αναφέρουν ότι όλες οι δεξιότητες 

αποκτώνται, ή μπορούν να αποκτηθούν και να αναπτυχθούν, και περιλαμβάνουν 

την παρατηρήσιμη εκτέλεση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων και εργασιών. 

Οι δεξιότητες είναι συμπεριφορές που εκτελούνται όταν οι γνώσεις και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας εφαρμόζονται στην πράξη.  

Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση ο όρος «δεξιότητα» αναφέρεται κυρίως στην 

ενσωμάτωση των τριών επιπέδων της ανθρώπινης λειτουργίας, γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις (Knowledge, Skills and Attitudes - KSA), που αρχικά περιγράφηκαν ως 

«γνωστικός, ψυχοκινητικός και συναισθηματικός» τομέας (Bloom, 1956; Dave, 

1970; Krathwohl, Bloom, & Masia, 1999; Simpson, 1966; Harrow, 1972): 

 Η Γνώση, δηλαδή τα αποτελέσματα αντιληπτικών και εννοιολογικών 

διαδικασιών όπως η προσοχή, η επιλογή, ο συμβολισμός, η κωδικοποίηση / 

αποκωδικοποίηση, ο προβληματισμός και η αξιολόγηση. 

 Η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, δηλαδή τα αποτελέσματα της ψυχοκινητικής 

διαδικασίας που επιτρέπει στα άτομα να δώσουν σαφείς απαντήσεις, και, 

ενδεχομένως, να προσφέρουν ένα απτό προϊόν που μπορεί να είναι 

παρατηρήσιμο και αξιολογήσιμο από άλλο πρόσωπο. 

 Οι στάσεις, δηλαδή τα προϊόντα συναισθηματικών αντιδράσεων σε γεγονότα 

και άλλα αντικείμενα. 
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Οι δεξιότητες δεν αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά. Αποτυπώνουν περισσότερο 

την επίδειξη της κατάλληλης συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες συνθήκες και 

καταστάσεις. Η απόκτηση, ανάπτυξη και έκφρασή τους εξαρτάται, τόσο από τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά, όσο και από τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της 

προσωπικότητας και της γενικότερης κατάστασης. 

2.3.3  Βασικές Δεξιότητες (Basic Skills) 

Οι «βασικές δεξιότητες» συνήθως αναφέρονται στην υπο-ομάδα των γενικών ή 

βασικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες σε ένα δεδομένο περιβάλλον για κάθε 

άτομο και εργασία, και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και τη συνεχιζόμενη 

μάθηση. Παραδείγματα των βασικών δεξιοτήτων είναι η εκτέλεση βασικών 

αριθμητικών υπολογισμών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση), 

η γραφή και ανάγνωση στη μητρική γλώσσα, η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση 

τεχνολογιών  πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

2.3.4  Δεξιότητες Κλειδιά (Key competences) 

Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιούν συγγραφείς είναι οι «δεξιότητες κλειδιά» που 

αποτελούν ένα διευρυμένο σύνολο των «βασικών δεξιοτήτων». Αναφέρεται κυρίως 

στις γενικές δεξιότητες με εξαιρετική σημασία και εφαρμογή σε όλους τους τομείς 

της ανθρώπινης ζωής (εκπαιδευτικό και επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο αναφοράς οκτώ δεξιοτήτων κλειδιών 

για τη δια βίου μάθηση, εξίσου σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων για την 

προσωπική ανάπτυξη, ολοκλήρωση και την απασχόληση, τις οποίες συνίσταται να 

αποκτούν νέοι άνθρωποι και ενήλικες. Αυτές είναι η επικοινωνία στη μητρική 

γλώσσα, η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες, η μαθηματική παιδεία και βασικές 

ικανότητες στις θετικές επιστήμες και τεχνολογίες, η ψηφιακή παιδεία, οι 

μεταγνωστικές δεξιότητες, η κοινωνική ευθύνη και ευθύνη των πολιτών, η 

πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, η πολιτισμική συνείδηση κι έκφραση 

(European Communities, 2007). Σε μία από τις μελέτες του, το Δίκτυο 

Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη, Ευρυδίκη (Eurydice), αναφέρει 

ότι η πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων φαίνεται να συμφωνούν ότι για να 

αποδοθούν χαρακτηριστικά όπως το "κλειδί", "πυρήνας", "απαραίτητη" ή "βασική" 
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σε μια ικανότητα, θα πρέπει να είναι απαραίτητη και ευεργετική για κάθε άτομο και 

για την κοινωνία στο σύνολό της (Eurydice, 2002).  

2.3.5  Γενικές δεξιότητες (Generic Skills) 

Ως γενικές δεξιότητες χαρακτηρίζονται οι δεξιότητες που είναι εφαρμόσιμες και 

χρήσιμες σε διάφορες περιπτώσεις, και έτσι μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ 

διαφόρων επαγγελμάτων. Περιλαμβάνουν κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες 

(soft skills) και επιπρόσθετες δυνατότητες, όπως η γραφή, η αριθμητική, η χρήση 

της τεχνολογίας κλπ. 

Οι  κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες (soft skills) θεωρούνται υποσύνολο των 

γενικών δεξιοτήτων. 

2.3.6  Κοινωνικές και Προσωπικές δεξιότητες – (Soft Skills ) 

Η αντίληψη των εργοδοτών για τις δεξιότητες του εργαζομένου, οδηγεί στη 

διάκριση ανάμεσα στις «σκληρές» (hard skills) και τις «μαλακές» δεξιότητες (soft 

skills) (RPIC-VIP et al.,2011). Η αρχική έννοια της λέξης δεξιότητα ως ένα σύνολο 

τεχνικών ικανοτήτων στα πλαίσια συγκεκριμένης εργασίας, που αποκτώνται μετά 

από εκπαίδευση, είναι εγγύτερη στην σύγχρονη έννοια των «σκληρών» δεξιοτήτων.  

Οι «σκληρές» δεξιότητες περιγράφονται ως δεξιότητες που είναι εύκολα 

παρατηρήσιμες, μετρήσιμες, εκπαιδεύσιμες και συνδέονται στενά με τη γνώση. 

Παραδείγματα τέτοιων δεξιοτήτων είναι οι τεχνικές γνώσεις σε οποιονδήποτε 

τομέα, οι γνώσεις ΤΠΕ, η γνώση και εφαρμογή νομοθεσίας και κανονισμών κ.ά.  

Καθώς όμως η δομή των οικονομιών άλλαζε τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη 

του τομέα των υπηρεσιών, την τεχνολογική εξέλιξη και την οργανωσιακή 

αναδόμηση της εργασίας, προέκυψε η ανάγκη για δεξιότητες που δεν σχετίζονται 

με συγκεκριμένο επάγγελμα αλλά καθορίζουν την ικανότητα του εργαζομένου να 

λειτουργεί αποδοτικά στο χώρο εργασίας, είτε μόνος είτε μαζί με άλλους. Αυτές οι 

δεξιότητες αναφέρονται συνήθως ως «soft» δεξιότητες (Garg, Lather,Vikas 2008), 

και περιγράφονται ως δύσκολα παρατηρήσιμες και μετρήσιμες, που συνδέονται 

στενά με συμπεριφορές και στάσεις π.χ. επικοινωνία, ομαδική εργασία, διαχείριση 

συγκρούσεων, διαχείριση χρόνου, παρουσίαση σε κοινό, διαπραγμάτευση και 
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ηγεσία. Ένας από τους πολλούς υπάρχοντες ορισμούς αποδίδει τα soft skills 

(κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες) ως τα προσόντα, τις ικανότητες και τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά που το άτομο θα χρησιμοποιήσει σε ένα εύρος 

εργασιακών περιβαλλόντων στα οποία θα δραστηριοποιηθεί στο διάστημα του 

εργασιακού του βίου (Fraser, 2001). 

Χαρακτηρίζονται ως «δεξιότητες», προκειμένου να τονιστεί το γεγονός ότι μπορούν 

να διδαχθούν/αναπτυχθούν μετά από κατάλληλες προσπάθειες κατάρτισης, και 

μπορούν επίσης να συνδυαστούν, προς την κατεύθυνση της επίτευξης πολύπλοκων 

αποτελεσμάτων. 

Στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, Προσόντων και  

Επαγγελμάτων (ESCO), η αντίστοιχη κατηγορία δεξιοτήτων αναφέρεται ως 

εγκάρσιες ή οριζόντιες δεξιότητες (transversal skills), με την έννοια των δεξιοτήτων 

που καλύπτουν μεγάλο εύρος επαγγελμάτων και οικονομικών τομέων και δεν 

συνδέονται με συγκεκριμένα μόνο επαγγέλματα. 

Στην εργασία χρησιμοποιούνται εξίσου οι όροι «κοινωνικές και προσωπικές 

δεξιότητες»,  και «soft skills». 

2.4  Συναισθηματική Νοημοσύνη – ένα ευρύτερο πλαίσιο που 
περιβάλλει τις Κοινωνικές και Προσωπικές Δεξιότητες (soft skills) 

Το αυξημένο ενδιαφέρον για την Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional 

Intelligence-EI) από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, συνέβαλε και στον 

επαναπροσδιορισμό των συναισθηματικών δεξιοτήτων κυρίως, και κατ' επέκταση, 

των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.  

Οι «κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες» (soft skills), ως κοινωνιολογικός όρος, 

συσχετίζονται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη του ατόμου, καθώς αναφέρονται 

σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών της προσωπικότητας όπως είναι η κοινωνικότητα, η 

επικοινωνία, η γλωσσική επικοινωνία του ατόμου, οι  προσωπικές συνήθειες, η 

φιλικότητα και η θετική στάση στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη μαζί με την εργασιακή ηθική, τις στάσεις και 

συμπεριφορές, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που 
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περιγράφουν την προσωπικότητα του ατόμου, μπορούν να αποδοθούν με το γενικό 

όρο των soft skills. Τη σχετικότητα του όρου των soft skills με την Συναισθηματική 

Νοημοσύνη μπορούμε να τη διακρίνουμε σε όλα τα διαφορετικά μοντέλα που 

κυριαρχούν για τον ορισμό της.  

 

2.4.1  Η Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στα χαρακτηριστικά εκείνα που δεν 

ανήκουν στην κλασική νοημοσύνη (γνωστική ευφυΐα) που οδηγεί σε σπουδαίες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις, ωστόσο είναι απαραίτητα για την επαγγελματική επιτυχία 

ή την επιτυχία στη ζωή. 

H έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ή του EQ (Emotional Quadrant) 

διαδόθηκε στο ευρύ κοινό, από τον Daniel Goleman (Goleman,1995) ο οποίος 

εξήγησε πώς το άτομο, διαχωρίζοντας και διαχειριζόμενο τα δικά του 

συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

θετική και σημαντική επίδραση αυτών στην κοινωνική ένταξη και την 

επαγγελματική επιτυχία του. 

Το μοντέλο του Goleman (1998) απευθύνεται κυριότερα στις επιχειρήσεις, για 

θέματα ηγεσίας και αποδοτικότητας και  χωρίζει τις δεξιότητες σε πέντε περιοχές: 

1. Αυτοεπίγνωση (selfawareness): Αντίληψη και αναγνώριση των 

συναισθημάτων του ατόμου κάθε στιγμή, ρεαλιστική άποψη των δυνατών 

σημείων και των αδυναμιών του, με διάθεση βελτίωσης και με 

αυτοπεποίθηση για τις αξίες και τους στόχους του.   

2. Αυτοέλεγχος (self-regulation): Διαχείριση ή ανακατεύθυνση συναισθημάτων 

που αποδιοργανώνουν το άτομο, αυτοσυγκράτηση και προσαρμογή σε 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

3. Κοινωνικές δεξιότητες (social skill): χειρισμός συναισθημάτων στις 

διαπροσωπικές σχέσεις ώστε να μπορεί να τις αναπτύξει με επιτυχία. 

4. Ενσυναίσθηση (empathy): αντίληψη και κατανόηση των συναισθημάτων των 

άλλων και συμπερίληψή τους ως παράγοντα στη λήψη αποφάσεων. 
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5. Παρακίνηση (motivation): συναισθηματική τάση που οδηγεί το άτομο στην 

επίτευξη στόχων και το βοηθά στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και βελτίωσή 

του. 

Για τον Goleman οι συναισθηματικές δεξιότητες δεν είναι έμφυτα χαρακτηριστικά, 

αλλά δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν μέσα από εκπαίδευση και να 

εξελιχθούν για την επίτευξη εξαιρετικών αποδόσεων. Θεωρεί ότι το άτομο γεννιέται 

με κάποια γενική συναισθηματική νοημοσύνη που καθορίζει την προοπτική του για 

ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων. 

Στην ιδέα της πολλαπλής νοημοσύνης που περιέγραψε ο Gardner (Gardner 1983, 

1993) και ξεχωρίζει εννέα είδη νοημοσύνης, δύο από αυτά, η διαπροσωπική και η 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη, συνιστούν την Συναισθηματική Νοημοσύνη. Η 

διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται 

προθέσεις, διαθέσεις, συναισθήματα και επιθυμίες των άλλων, και η 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τον εαυτό 

του,  να έχει συνείδηση των συναισθημάτων, των ενδιαφερόντων και των φόβων 

του, να έχει δηλαδή αυτογνωσία και αυτοαντίληψη.  Και οι δύο αυτές συνιστώσες 

παρατηρούμε ότι συνεισφέρουν στην ερμηνεία της απόδοσης και 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών του ατόμου. 

Σύμφωνα με τους Mayer - Salovey (1997), η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα 

σύνολο δεξιοτήτων (abilities-cognitive abilities) άρεσα σχετιζόμενων µε το γνωστικό 

σύστηνα και ορίζεται ως εξής: 

«Η συναισθηματική νοημοσύνη παριστά την ικανότητα της αντίληψης, εκτίµησης 

και έκφρασης των συναισθημάτων κατά τρόπο ακριβή και προσαρµοστικό. Η 

συναισθηματική νοημοσύνη  είναι η ικανότητα να κατανοείς τα συναισθήματα και 

τη γνώση για τα συναισθήματα, η ικανότητα να αποκτάς πρόσβαση και να 

δημιουργείς συναισθήματα όταν αυτά διευκολύνουν τις γνωστικές λειτουργίες και 

τις λειτουργίες προσαρμογής, και τέλος η ικανότητα να ρυθμίζεις τα συναισθήματα 

στον εαυτό σου και στους άλλους.» (Mayer & Salovey, 1997, σ.2). 

Στο μοντέλο αυτό η συναισθηματική νοημοσύνη διακρίνεται σε τέσσερις 

διαστάσεις- ικανότητες: 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

23 
 

1.  Αναγνώριση και Αντίληψη των Συναισθημάτων, τόσο του ίδιου όσο και των 

άλλων. 

2.  Αφομοίωση των Συναισθημάτων στη Σκέψη- Συναισθηματική Διαχείριση της 

Σκέψης.  

3. Κατανόηση και Ανάλυση των Συναισθημάτων, των σύνθετων συναισθημάτων και 

αλυσιδωτών συναισθηματικών αντιδράσεων. 

4.  Διαχείριση των συναισθημάτων, του ίδιου και των άλλων. 

O Reuven Bar-On θεωρεί την συναισθηματική και την κοινωνική ευφυΐα 

αλληλοσχετιζόµενες. Διαχωρίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη από τις γνωστικές 

δεξιότητες (Bar-On, 1997, σ.14) και ορίζει τη συναισθηματική –κοινωνική 

νοημοσύνη «...ως µια διαθεµατική περιοχή από συσχετιζόμενες συναισθηματικές 

και κοινωνικές ικανότητες, δεξιότητες και παράγοντες, που καθορίζουν πόσο 

αποτελεσματικά κατανοούμε τον εαυτό µας, εκφραζόμαστε, κατανοούμε τους 

άλλους και συσχετιζόμαστε μαζί τους και ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές 

ανάγκες». 

Το να είναι κανείς συναισθηματικά και κοινωνικά ευφυής σημαίνει να μπορεί: 

• να κατανοεί και να εκφράζει  τον εαυτό του 

• να κατανοεί και να σχετίζεται επιτυχώς με τους άλλους 

• να αντιμετωπίζει επιτυχώς καθημερινές προκλήσεις, απαιτήσεις και πιέσεις. 

 

2.4.2  Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο 

Η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο χώρο της 

εργασίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα ηγετικά στελέχη μιας 

εταιρίας. Η ακριβής αντίληψη των συναισθημάτων στον εαυτό και τους άλλους, 

είναι σημαντικός παράγοντας για την καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων στο 

χώρο εργασίας. 

Στο παρελθόν ίσως να μην είχε σημασία το συναίσθημα στην εργασία, ιδιαίτερα εάν 

κάποιος εργαζόταν απομονωμένος σε ένα γραφείο ή σε μία μονάδα παραγωγής. 

Σήμερα όμως, που κυριαρχούν τα επαγγέλματα του τομέα υπηρεσιών, που 

συμβαίνουν συνεχείς αλλαγές και η ανάγκη για προσαρμογή είναι επιτακτική, και 
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που η ομαδική εργασία εμφανίζεται ως αυτονόητο κομμάτι στην εργασιακή 

διαδικασία, είναι αδύνατο να αγνοηθεί το συναίσθημα. Θέματα όπως η διαχείριση 

μιας σύγκρουσης, η επίτευξη στόχων, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ομαδική 

λειτουργία, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύναψη επαγγελματικών ή 

κοινωνικών δεσμών. 

Ιδιαίτερα στα θέματα ηγεσίας στην εργασία, έρευνες έχουν δείξει  ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη σε έναν ηγέτη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 

δημιουργία ενός γόνιμου εργασιακού κλίματος που  δραστηριοποιεί τους 

εργαζόμενους και τους ενθαρρύνει να αποδώσουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων 

τους. 

Όπως άλλωστε έχει αποδείξει ο Goleman μέσα από συνεχείς έρευνες,  το 80% της 

αποτελεσματικότητας των διοικητικών στελεχών οφείλεται στην ικανότητα 

συναισθηματικής νοημοσύνης που διαθέτουν. Το επίπεδο, δηλαδή, του IQ 

συνεισφέρει όχι περισσότερο από 20% στην ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί 

αποτελεσματικά και επιτυχημένα στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναπτύσσεται, να διδάσκεται και να 

εξελίσσεται αδιάκοπα. Καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας και 

ικανοποίησης στη ζωή του ατόμου, η επένδυση στην εξέλιξη και ενίσχυσή της έχει 

απτά αποτελέσματα. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές εταιρίες πραγματοποιούν 

σχετικά σεμινάρια και ημερίδες ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης, με στόχο την 

ενίσχυση της αποδοτικότητας των εργαζομένων τους. 
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2.5  Ανάπτυξη Κοινωνικών και Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills 
Development) 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο έχουν αποδεχθεί το γεγονός ότι θα 

πρέπει να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενούς τους για μια σύνθετη και αβέβαιη 

κοινωνία και αγορά εργασίας. Ενώ φαίνεται να έχουν αποδεχθεί τον νέο 

επαγγελματικό τους ρόλο, υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με το πώς οι γενικές 

ικανότητες, οι κοινωνικές δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά ή οι δυνατότητες, θα 

πρέπει να καθοριστούν και να εφαρμοστούν. 

Η κατανόηση ενός όρου μπορεί να είναι διαφορετική σε διαφορετικούς κλάδους και 

περιβάλλοντα (Green, Hammer, & Star, 2009). Για παράδειγμα, ο όρος «κριτική 

σκέψη (critical thinking)», συχνά χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την επίλυση 

προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων για να περιγράψει ένα χαρακτηριστικό που 

τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιθυμούν για τους αποφοίτους τους.  

Οι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι τα προβλήματα της εφαρμογής τελικά 

απορρέουν από την θεωρητικά νεφελώδη φύση της ατζέντας των γενικών 

προσόντων (Green et al., 2009). Η ποικιλία των όρων που χρησιμοποιούνται, συχνά 

εναλλακτικά, για να περιγράψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι επίσης 

ενδεικτική αυτής της σύγχυσης. Επίθετα, όπως «γενικά», «ήπια», «βασικά», 

«κλειδί», «ενεργοποίησης», «μεταφέρσιμα» και «επαγγελματικά» 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ουσιαστικά, όπως «χαρακτηριστικά», 

«δεξιότητες», «ικανότητες» ή «προσόντα». Ωστόσο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

οι «δεξιότητες» δεν ταυτίζονται με τα «χαρακτηριστικά» και το «γενικό» δεν 

σημαίνει απαραίτητα και «μεταφέρσιμο». Αυτή η θεωρητική σύγχυση θα έχει 

σχεδόν σίγουρα πρακτικές επιπτώσεις στη διδασκαλία και εκμάθηση των γενικών 

δεξιοτήτων (Kechagias, 2011). 

2.5.1  Σχολές σκέψης για τη Διδασκαλία των Soft Skills 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο σχολές σκέψης σχετικά με τη διδασκαλία και την 

ανάπτυξη των «κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills)» (Moore, 2004): 

τη «γενική» και την «ειδική». 
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Γενική: θεωρείται ότι τα soft skills μπορούν να διδάσκονται ανεξάρτητα από το 

πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται και να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε πεδίο. 

Ειδική: θεωρείται ότι τα χαρακτηριστικά, όπως η ικανότητα της κριτικής σκέψης, 

δεν μπορούν να διαχωριστούν από το ειδικότερο πεδίο. Η γνώση θεωρείται 

θεμελιωδώς τοποθετημένη. 

Σχετική: βρίσκεται στο ενδιάμεσο των θέσεων της γενικής και της ειδικής σχολής, 

και υποστηρίζει ότι ένα γενικό χαρακτηριστικό, όπως η κριτική σκέψη, μπορεί να 

διδαχθεί μέσα από ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά εφόσον διδαχθεί, μπορεί να 

μεταφερθεί σε κάποιο άλλο πλαίσιο. 

Η ειδική/σχετική προσέγγιση φαίνεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι τα soft skills 

είναι πρακτικά πολύ πιο δύσκολα μεταφέρσιμα από τα hard skills (Georges, 1996; 

Laker & Powell, 2011). Ο Laker ισχυρίζεται ότι αυτή η διαφορά προκύπτει από το 

γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά των soft skills και οι αντίστοιχες απαιτήσεις 

κατάρτισης είναι διαφορετικά από αυτά των hard skills. Ο Georges υποστηρίζει ότι η 

διδασκαλία των soft skills σε αίθουσα είναι ουσιαστικά εκπαίδευση και όχι 

κατάρτιση, την παραλληλίζει δε με την προσπάθεια να διδαχθεί σε κάποιον η 

οδήγηση ποδηλάτου ενώ κάθεται σε καρέκλα. 

Την ίδια λογική διατυπώνει και ο Dawe (Dawe, 2002) δίνοντας δύο πιθανές 

προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των βασικών δεξιοτήτων, όπως η γλώσσα, η 

ανάγνωση και η αριθμητική και ανάμεσα σε αυτές και οι κοινωνικές και προσωπικές 

δεξιότητες, σε μονάδες των προγραμμάτων επάρκειας και κατάρτισης:  

 Η ενσωματωμένη ή ολοκληρωμένη προσέγγιση (built in or integrated 

approach) αναμειγνύει ρητά τις βασικές με τις  επαγγελματικές ικανότητες, 

σε όλες τις πτυχές της κατάρτισης. Αυτή η ολιστική προσέγγιση για την 

ανάπτυξη των τεχνικών και γενικών δεξιοτήτων έχει υποστηριχθεί, επειδή 

θεωρείται ότι είναι πιο κοντά στην πραγματική εμπειρία στο χώρο εργασίας. 

 Η διακριτή προσέγγιση (bolted on or separate approach), όπου ξεχωριστές 

μονάδες γενικών δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία και η ομαδική εργασία, 

μπορούν να διδαχθούν ως θεμελιώδεις μονάδες. Για τους υπάρχοντες 

ενήλικες εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες, 
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μπορεί να είναι απαραίτητη η διδασκαλία αυτών των γενικών δεξιοτήτων 

ανεξάρτητα από τις τεχνικές δεξιότητες. Για τους άνεργους, στην 

προεπαγγελματική εκπαίδευση, ή ακόμα στην αρχική εκπαίδευση, ένα 

αυτόνομο μάθημα soft skills μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος απόκτησης 

αυτών των δεξιοτήτων. 

 

2.5.2  Παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία των Soft Skills 

Η διδασκαλία και ανάπτυξη των soft skills αποτελεί πρόκληση και για την 

προσέγγισή της παίζουν σημαντικό ρόλο αρκετοί παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς 

εξετάζονται παρακάτω (Kechagias, 2011):  

Εκπαίδευση στην αίθουσα 

Για τους σπουδαστές των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ο χώρος της 

εκπαίδευσης στα soft skills είναι η αίθουσα. Η διδασκαλία στην αίθουσα είναι 

βασική κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, πριν εισέλθουν ουσιαστικά στο χώρο 

εργασίας και στα πλαίσια της δια βίου μάθησης. Για την αποτελεσματικότερη 

διδασκαλία των soft skills στην αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιούνται θεωρίες 

μάθησης όπως: 

 Θεωρία Βιωματικής Εκπαίδευσης (Experiential Education Theory): οι 

άνθρωποι εμπνέονται για να μάθουν από μια δική τους εμπειρία ή ίσως 

παρατηρώντας την εμπειρία κάποιου άλλου (“Association for Experiential 

Education: A community of progressive educators and practitioners. - Home,” 

n.d.). 

 Κοινωνική Γνωστική Θεωρία (Social Cognitive Theory): χρησιμοποιούνται τα 

παιχνίδια ρόλων, η παρατήρηση και η μίμηση, ειδικά από νέα παιδιά και 

εφήβους, ώστε να αποτελέσουν τη βάση των στρατηγικών καθοδήγησης και 

εξάσκησης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την εμπειρία ή την 

παρατήρηση της εμπειρίας άλλων ανθρώπων, γίνονται μαθησιακή εμπειρία 

μόνο όταν δοθεί η ευκαιρία προβληματισμού πάνω σε αυτές, συσχετισμού 

τους με κάποιες θεωρητικές έννοιες και εφαρμογής τους (Bandura, 2011). 
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Μαθησιακά στυλ 

Εκτός από τη θεωρία μάθησης που χρησιμοποιείται, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα 

διαφορετικά μαθησιακά στυλ των εκπαιδευομένων. Ο Kolb (1984) ανέπτυξε ένα 

μοντέλο Μαθησιακών Στυλ για να κατηγοριοποιήσει τον τρόπο που οι σπουδαστές 

δέχονται και εσωτερικεύουν τις πληροφορίες. Ανάμεσα σε αυτά είναι η αφηρημένη 

αντίληψη (abstract concept), η συγκεκριμένη εμπειρία (concrete experience), η 

αντανακλαστική παρατήρηση (reflective observation) και ο ενεργός πειραματισμός 

(active experimentation). Ο Kolb καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σημείο στο 

οποίο η μάθηση γίνεται ενδιαφέρουσα υποδεικνύει το προτιμώμενο μαθησιακό 

στυλ.  

Συνθήκες μάθησης 

Για την εκπαίδευση στις γενικές δεξιότητες απαιτείται η παροχή μιας μεγάλης 

ποικιλίας από εμπειρίες και στρατηγικές μάθησης (Dawe, 2002). Αυτό εξασφαλίζει 

ότι οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν εννοιολογικές, τεχνικές και γενικές δεξιότητες και 

στη συνέχεια είναι ικανοί να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες σε νέες συνθήκες. Η 

παρεχόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: πιστότητα 

και πολυπλοκότητα (Shuman et al, 2005). 

 Η πιστότητα ορίζεται ως η ομοιότητα της κατάστασης κατάρτισης με το 

παρόν των μαθητών και τις μελλοντικές συνθήκες εργασίας τους. Όσο 

υψηλότερη είναι η πιστότητα, τόσο καλύτερη θα είναι η μεταφορά της 

μάθησης στο χώρο εργασίας. 

 Η πολυπλοκότητα ορίζεται από δύο επιμέρους παράγοντες: την 

αλληλεξάρτηση εργασιών και τη γνωστική προσπάθεια. Όσο πιο πολύπλοκη 

είναι η δραστηριότητα, τόσο περισσότερες ομαδικές δεξιότητες απαιτούνται 

από τον συμμετέχοντα. 

Προσομοίωση εργασιακού περιβάλλοντος 

Διάφοροι συγγραφείς προτείνουν την προσομοίωση του εργασιακού περιβάλλοντος 

ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ανάπτυξης soft skills από τους εκπαιδευόμενους. 

Ανάμεσα στις προτεινόμενες πρακτικές περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις πρακτικής 
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εξάσκησης, τα εργαστήρια, η βιωματική μάθηση και τα παιχνίδια ρόλων (Dawe, 

2002). 

Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας 

Όταν οι σπουδαστές και οι πρόσφατοι απόφοιτοι της τεχνικής και ανώτερης 

εκπαίδευσης παίρνουν μέρος σε επιτόπου εκπαιδεύσεις, έχουν την ευκαιρία να 

διδαχθούν μέσω της εμπειρίας, παρόλο που η εμπειρία καθεαυτή δεν περιλαμβάνει 

μάθηση, ούτε είναι εκπαιδευτική (Talavera et al., 2007). Για να εξελιχθεί η εμπειρία 

της επιτόπου εκπαίδευσης σε γνήσια μαθησιακή διαδικασία, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία χαρακτηριστικά:  

 Ενσωμάτωση καλά σχεδιασμένων και συνεκτικών εμπειριών με τις 

δεξιότητες που θα αναπτυχθούν. 

 Προώθηση της ανταλλαγής απόψεων πάνω στην εμπειρία. 

 Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της εμπειρίας μέσω της αυτο-αξιολόγησης, 

της ανάλυσης των συνεπειών, και της προώθησης της μεταβίβασης σε άλλες 

καταστάσεις. 

Στρατηγικές μάθησης 

Η μελέτη διαφόρων περιπτώσεων που υποστήριζαν την εκπαίδευση και ανάπτυξη 

γενικών και τεχνικών δεξιοτήτων, προσέφερε μια ποικιλία στρατηγικών μάθησης 

για την ανάπτυξη γενικών και κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων των 

εργαζομένων, όπως: μικρές ομάδες εκπαίδευσης ενός-προς-έναν, οδηγοί 

εκμάθησης ή φύλλα δραστηριοτήτων, προπόνηση ή καθοδήγηση, καταγραφή 

δυσκολιών και επιτυχιών, ομάδες εκμάθησης, τυπικές συναντήσεις εκπαίδευσης, 

ομάδες συζήτησης ή συναντήσεις, αυτό-καθοδηγούμενες μαθησιακές 

δραστηριότητες και επισκέψεις σε άλλες τοποθεσίες ή οργανισμούς από άτομα ή 

ομάδες (Dawe, 2002). 

Μάθηση στη βασική εκπαίδευση 

Η διδασκαλία και η μάθηση στα σχολεία έχουν ισχυρούς κοινωνικούς, 

συναισθηματικούς και ακαδημαϊκούς παράγοντες (Elbertson, Brackett, & 

Weissberg, 2010; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011). Οι 

μαθητές δεν μαθαίνουν μόνοι αλλά σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, 
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συντροφιά με τους συμμαθητές τους και με την υποστήριξη των οικογενειών τους. 

Τα συναισθήματα μπορούν να διευκολύνουν ή να εμποδίσουν την ακαδημαϊκή 

πορεία των παιδιών, την εργασιακή ηθική, τη δέσμευση και την τελική επιτυχία του 

σχολείου. Επειδή οι σχέσεις και οι συναισθηματικές διαδικασίες επηρεάζουν τη 

μάθηση, τα σχολεία και οι οικογένειες θα πρέπει να δρομολογήσουν 

αποτελεσματικά αυτούς τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς 

όφελος των μαθητών (Elias, Zins, & Weissberg, 1997). 
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2.6  Αξιολόγηση Κοινωνικών και Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills 
Assessment) 

 

2.6.1 Ορισμός Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (Educational Assessment) 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση (educational assessment) είναι μια διαδικασία 

συγκέντρωσης στοιχείων, λήψης αποφάσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων, 

σχετικά με την επιτυχία και τις επιδόσεις των εκπαιδευόμενων (Curtis, 2010).  

Επίσης, η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο για την παρατήρηση της 

συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων και για την εξαγωγή δεδομένων που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν λογικά συμπεράσματα σχετικά με το τι 

αυτοί γνωρίζουν (Pellegrino, Chudowsky, & Glaser, 2001). Με βάση την περιγραφή 

αυτή, εφιστάται  η προσοχή σε τρία βασικά στοιχεία που είναι κοινά για όλες τις 

αξιολογήσεις: την παρατήρηση, τα δεδομένα και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Ο Wiggins (1998) υποστήριξε ότι «στόχος της αξιολόγησης είναι κυρίως να 

εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τις επιδόσεις των εκπαιδευόμενων, και όχι απλώς να 

τους ελέγξει». Άλλοι συγγραφείς έχουν εντοπίσει τρεις γενικούς σκοπούς της 

αξιολόγησης: την παρακολούθηση και βελτίωση της μάθησης, την άμεση 

καθοδήγηση και την παρακολούθηση των επιδόσεων του συστήματος.  

Ο Boud (1995) συνοψίζοντας αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την αξιολόγηση 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρκετή αξιολόγηση γίνεται στους τομείς της μάθησης 

που εύκολα αξιολογούνται, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλού επιπέδου ανάπτυξη 

δεξιοτήτων.  

2.6.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως διαμορφωτική ή αθροιστική και η 

οριοθέτηση ανάμεσά τους είναι σαφής (Kechagias, 2011).  

1. Η διαμορφωτική αξιολόγηση (formative assessment) (αξιολόγηση της 

μάθησης) (Earl, 2003) έχει ως στόχο την υποβοήθηση της μάθησης και είναι 

χρήσιμη διότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν τον χρόνο να προβούν σε αλλαγές ως 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Η διαμορφωτική 
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αξιολόγηση έχει τη δυνατότητα να ενισχύει τη μάθηση και την απόδοση. Οι 

Black and William (1998) προσδιόρισαν δυο σημαντικές κατηγορίες της: 

a) Ανατροφοδότηση (feedback): είναι η πληροφορία σχετικά με το πόσο 

επιτυχημένα κάτι έγινε ή γίνεται. Η ανατροφοδότηση είναι κεντρικής 

σημασίας για την διαμορφωτική αξιολόγηση και αυτό με τη σειρά του έχει 

αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της μάθησης. Καθώς οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα πρότυπα, να 

κρίνουν τις επιδόσεις τους και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα ώστε να 

επιτύχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένονται από τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση, είναι προφανές ότι οι εκπαιδευόμενοι θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τις δικές τους αποδόσεις. 

Ασχολείται με το κατά πόσο η ποιοτική εκτίμηση των αποκρίσεων του 

εκπαιδευόμενου (απόδοση, εργασία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαμόρφωση και βελτίωση της απόδοσής του, εκτοπίζοντας την τυχαιότητα 

και αναποτελεσματικότητα της μάθησης μέσω δοκιμής και λάθους (Sadler, 

1989). 

Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να είναι σαφής για τον εκπαιδευόμενο και 

ενημερωτική της απόδοσής του. Οι Black και William (1998) ανέφεραν ότι η 

ανατροφοδότηση με μορφή βαθμών προκάλεσε μειωμένη απόδοση σε 

σχέση με την πληροφοριακή ανατροφοδότηση. Η πληροφοριακή 

ανατροφοδότηση προκάλεσε μαθησιακά κίνητρα, ενώ η ανατροφοδότηση 

με μορφή βαθμών οδήγησε σε μια κατεύθυνση πιο προσανατολισμένη στα 

επιτεύγματα.  

Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη και να παρέχεται συχνά. Η 

συχνή ανατροφοδότηση ασκεί ισχυρή επίδραση στη μάθηση, και ενισχύει 

τον προσανατολισμό περισσότερο στους στόχους και λιγότερο στο άτομο 

(Schhunk, 1996 στο Black & William, 1998).  

b) Αυτοαξιολόγηση (self-assessment): η αυτοαξιολόγηση ορίστηκε από τον 

Boud (1995) ως «η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στον καθορισμό 

προτύπων και κριτηρίων για το έργο τους και τη λήψη αποφάσεων σχετικά 

με το βαθμό εκπλήρωσης των κριτηρίων και των προτύπων αυτών».  
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Η αυτοαξιολόγηση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της δια βίου 

μάθησης. Όσοι τη γνωρίζουν είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη των 

πράξεών τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Η αυτοαξιολόγηση 

περιλαμβάνει τις γνωστικές διεργασίες της αξιολόγησης και της 

αποτίμησης.  

Η ικανότητα αυτοαξιολόγησης, δηλαδή εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά 

με την εργασία ενός ατόμου, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 

μάθηση. Η πλήρης εξάρτηση από την αξιολόγηση των εκπαιδευτών θα 

μπορούσε να ενισχύσει την επιφανειακή ή την προσανατολισμένη μάθηση, 

ενώ η αυτοαξιολόγηση θα μπορούσε να προωθήσει βαθύτερες 

προσεγγίσεις της μάθησης. Σύμφωνα με τον Wiggins (1998), η 

αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προωθηθεί 

ο προβληματισμός και η μεταγνώση στη μάθηση. 

2. Η αθροιστική αξιολόγηση (summative assessment) (αξιολόγηση κατά τη 

διάρκεια και για τη μάθηση): παρουσιάζει πληροφορίες για τα αποτελέσματά 

της με συνοπτικό τρόπο, ώστε να είναι χρήσιμα σε πιθανούς εργοδότες (Black & 

Wiliam, 1999).  

Χωρίζεται περαιτέρω στις παρακάτω κατηγορίες (Curtis, 2010):  

a) Αξιολόγηση κριτηρίων (criterion-referenced assessment): καθορίζονται 

κριτήρια για κάθε ενότητα και οι επιδόσεις των εκπαιδευόμενων 

συγκρίνονται με τα κριτήρια αυτά. Με δεδομένο ότι οι βαθμολογητές 

εφαρμόζουν τα κριτήρια με συνέπεια, η βαθμολόγηση θα πρέπει να 

θεωρείται αντικειμενική (δηλαδή ανεξάρτητη από τον εκπαιδευόμενο, τον 

βαθμολογητή ή το συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων που αξιολογούνται). 

Ωστόσο, τα κριτήρια που καθορίζονται δύναται να περιέχουν έναν βαθμό 

αυθαιρεσίας και ίσως υποκειμενικότητας από πλευράς των εκπαιδευτών, 

ώστε να βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι. Μια μικρή αλλαγή στο όριο 

επιτυχίας στη δοκιμασία δεν αλλάζει το νόημά της, μπορεί όμως να αλλάξει 

σημαντικά τον αριθμό των επιτυχόντων (“Criterion-and-Standards 

Referenced Tests | Fair Test”).  
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b) Αξιολόγηση προτύπων (standards-referenced assessment): τα κριτήρια 

καθορίζονται σε επίπεδο μαθήματος/προγράμματος σπουδών και 

καθορίζουν τι θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν και να είναι σε 

θέση να κάνουν ολοκληρώνοντας το κάθε επίπεδο. Επίσης καθορίζουν 

πρότυπα απόδοσης που ορίζουν ποιο μέρος του περιεχομένου θα πρέπει 

να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος για να χαρακτηριστεί γνώστης «βασικού», 

«καλού» ή «προχωρημένου» επιπέδου. Έτσι περιορίζεται η αυθαιρεσία 

στον καθορισμό των κριτηρίων (“Criterion-and-Standards Referenced Tests 

| Fair Test”). 

c) Αξιολόγηση κανόνων (norm-referenced assessment): οι εκπαιδευόμενοι 

αξιολογούνται συγκρινόμενοι μεταξύ τους. Αυτή η πρακτική 

χρησιμοποιείται από το παρελθόν μέχρι σήμερα για σκοπούς επιλογής και 

ταξινόμησης. Συνεπώς, η μέθοδος είναι αποτελεσματική, καθώς το 

ζητούμενο δεν είναι το απόλυτο επίπεδο απόδοσης ενός εκπαιδευόμενου, 

αλλά ο προσδιορισμός αυτών που επιδεικνύουν καλύτερη επίδοση 

συγκρινόμενοι με τους άλλους. 

d) Αξιολόγηση δομής (construct-referenced assessment): προτάθηκε από τον 

William (2001) μια αξιολόγηση που δε θα είναι προσανατολισμένη στον 

έλεγχο, καθώς παρατήρησε ότι οι εκπαιδευτές μπορεί να επικεντρωθούν 

στα κριτήρια της δοκιμασίας (πολλές φορές στενά καθορισμένα) και να 

παραμελήσουν άλλες σημαντικές πτυχές του τομέα διδασκαλίας. Η λύση 

που πρότεινε ήταν η χρήση έμπειρων αξιολογητών που είχαν κοινές 

αντιλήψεις για τον τομέα. Η καινοτομία αυτής της μεθόδου είναι ότι δε 

γίνεται προσπάθεια για τον προσδιορισμό μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

αλλά βασίζεται στη συναίνεση των εκπαιδευτών που κάνουν την 

αξιολόγηση. Παρόλο που η αξιολόγηση μπορεί να μην είναι αντικειμενική, 

η εμπειρία δείχνει ότι μπορεί να είναι αξιόπιστη. 
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2.6.3 Μοντέλα αξιολόγησης (assessment models) 

Διάφορες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης. Ποικίλουν ευρέως, από ποσοτική έως καθαρά ποιοτική και από 

χαμηλού έως υψηλού βαθμού εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Οι διάφορες 

προσεγγίσεις (Kechagias, 2011) για την αξιολόγηση γενικών δεξιοτήτων 

κατηγοριοποιούνται ως εξής (Curtis, 2004, 2010, Dewson et al., 2000): 

 Τυποποιημένη αξιολόγηση (standardized assessment) 

 Αξιολόγηση της απόδοσης (performance assessment) 

 Κρίση του εκπαιδευτή/ολιστική (teacher/holistic judgment) 

 Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου (portfolio assessment) 

 Κοινές εργασίες αξιολόγησης (common assessment tasks) 

 Αξιολόγηση στο χώρο εργασίας (workplace assessment) 

Τυποποιημένη αξιολόγηση (standardized assessment) 

Η τυποποιημένη αξιολόγηση περιλαμβάνει στοιχεία για τα οποία οι εξεταζόμενοι 

επιλέγουν απαντήσεις από ένα σύνολο συγκεκριμένων επιλογών (συνήθως 

απαντήσεις πολλαπλής επιλογής) ή παρέχουν δομημένες απαντήσεις. Αυτά τα 

στοιχεία αναπτύσσονται με βάση τις προδιαγραφές των εννοιών που εξετάζονται 

και το πεδίο εφαρμογής και το εύρος των ικανοτήτων που αξιολογούνται.  

Παρά τις επικρίσεις για την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της εξέτασης και τον 

προκαθορισμό του σκοπού και του εύρους των αντικειμένων, η μεταβλητότητα είτε 

εξαλείφεται (στην περίπτωση της πολλαπλής επιλογής) ή ελαχιστοποιείται (στην 

περίπτωση των δομημένων απαντήσεων). Τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών και 

τελικών αξιολογήσεων αναλύονται στατιστικά για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 

αποδεκτών κριτηρίων, συνήθως σε σχέση με την αξιοπιστία, ενώ επιπλέον 

διεξάγονται και μελέτες επικύρωσης. 

Η τυποποιημένη αξιολόγηση με τη μορφή εξετάσεων πολλαπλής επιλογής έχει 

πολλούς επικριτές. Μια συνήθης κριτική είναι ότι η επιλογή μιας απάντησης 

εξετάζει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο γνωστικές δεξιότητες σε σύγκριση με τη 

δημιουργία μιας απάντησης. 
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Αξιολόγηση της απόδοσης (performance assessment) 

«Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι το είδος της αξιολόγησης που απαιτείται για τη 

διαπίστωση της κατανόησης και της δεξιότητας σε εφαρμοσμένα, διαδικαστικά ή 

ανοικτού τύπου περιβάλλοντα» (Baker, O’Neil, & Linn, 1993). Η αξιολόγηση της 

απόδοσης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν 

παράγουν κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να αξιολογηθεί σε μελλοντικό 

χρόνο, όπως για παράδειγμα η γυμναστική και ο χορός. Ωστόσο, η διαδικασία 

κατασκευής ενός τέτοιου αντικειμένου αποτελεί επίσης μια διαδικασία που μπορεί 

να αξιολογηθεί ξεχωριστά από την αξιολόγηση του ίδιου του αντικειμένου.  

Η αξιολόγηση απόδοσης εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως τα 

εργαστηριακά μαθήματα επιστημών, η ιατρική διάγνωση ή ακόμα και το χτίσιμο 

τοίχων. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ένα τελικό παραγόμενο αντικείμενο, 

ωστόσο τα soft skills είναι πιθανότερο να παρατηρηθούν στη διαδικασία 

παραγωγής του, παρά στο αντικείμενο καθαυτό. Αυτό που κρίνεται είναι η 

διαδικασία παραγωγής και όχι το προϊόν.  

Κρίση του εκπαιδευτή/ολιστική (teacher/holistic judgment) 

Η αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή κατέχει εξέχουσα θέση στη βιβλιογραφία και 

παρουσιάζεται να έχει κεντρικό ρόλο σε όλες τις μορφές της αξιολόγησης. Η 

μέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε επίπεδο εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, όπου οι εκπαιδευτές γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευόμενων λόγω συχνής επαφής και παρατήρησης. Αυτό που δεν μπορεί να 

αποδειχθεί είναι ότι, πέρα από τα όρια του κάθε ιδρύματος, οι εκπαιδευόμενοι 

διαφορετικών ιδρυμάτων κρίνονται με διαφορετικά κριτήρια και συνεπώς, τα 

ατομικά επιτεύγματα που αξιολογούνται με τη μέθοδο αυτή δεν παρέχουν τη βάση 

για ευρεία σύγκριση. 

Στη βιβλιογραφία έχει τεθεί το ζήτημα της περιορισμένης γνώσης των προτύπων και 

των εφαρμογών τους από μια κοινότητα επαγγελματιών αξιολόγησης (Sadler, 

1989). Αυτό φαίνεται να έχει επιπτώσεις στην ανάδραση και την αυτοαξιολόγηση 

των εκπαιδευόμενων. Αν οι μεμονωμένοι καθηγητές δεν κατέχουν τις απαιτούμενες 
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πληροφορίες, τότε περιορίζονται στην ποιότητα της ανάδρασης που μπορούν να 

προσφέρουν. 

Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου (portfolio assessment) 

Η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου είναι η επιλογή και ομαδοποίηση από άτομα 

αποδεικτικών στοιχείων των προσωπικών τους δεξιοτήτων σχετικά με 

συγκεκριμένες δεξιότητες (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και τα soft skills). Τα 

χαρτοφυλάκια μπορεί να είναι έντυπα ή ηλεκτρονικά, με την ηλεκτρονική έκδοση 

να είναι δημοφιλής εξαιτίας της ευκολίας στην ενημέρωσή της. Υπάρχουν 

διαθέσιμα διάφορα πρότυπα και διαφορετικές δυνατότητες, όπως τα φίλτρα, 

επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να επιλέξει και να παρουσιάσει απόψεις του 

περιεχομένου έντυπα ή ηλεκτρονικά, για συγκεκριμένο σκοπό ή ακροατήριο. Μετά 

την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να το υποβάλει προς 

αξιολόγηση, αν και η συνήθης χρήση τους είναι ως συσκευές για την καταγραφή 

υποστηρικτικών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αιτήσεις 

εργασίας.  

Δυο προσεγγίσεις αξιολόγησης χαρτοφυλακίου περιγράφονται από τους Troper και 

Smith (1997). Στην πρώτη, το Michigan Work Readiness Portfolio χρησιμοποιείται ως 

πλαίσιο αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένες δραστηριότητες 

αποκαλύπτουν δεξιότητες που οι εκπαιδευόμενοι φέρονται να έχουν αποκτήσει. Το 

πλαίσιο περιλάμβανε τρεις κατηγορίες: τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, τις δεξιότητες 

προσωπικής διαχείρισης και τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας. Οι βαθμολογητές 

ήταν εκπαιδευμένοι για να κρίνουν αν τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ήταν 

αξιόπιστα ή όχι, καθώς και να αναγνωρίζουν αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για 

κάποια δεξιότητα.  

Ένα δεύτερο σύστημα αναπτύχθηκε από το Centre for Research in Evaluation, 

Standards and Student Testing (CRESST). Αποτελείται από μια κλίμακα βαθμολογίας 

που περιλαμβάνει πέντε κύρια στοιχεία (γενική εντύπωση, δεξιότητες επικοινωνίας, 

δεξιότητες προσωπικής διαχείρισης, διαπροσωπικές και ομαδικές δεξιότητες, και 

δεξιότητες σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και τεχνικές). Περιλαμβάνονται 16 
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αντικείμενα και για το καθένα χρησιμοποιήθηκε μια επτάβαθμη κλίμακα 

αξιολόγησης. 

Μειονέκτημα αυτής της μεθόδου αξιολόγησης είναι ότι, ενώ παρέχει μια πολύ 

λεπτομερή αναφορά των επιτευγμάτων του εκπαιδευόμενου, δεν είναι σε μορφή 

που να επιτρέπει την άμεση σύγκριση. Υφίσταται κίνδυνος για την εγκυρότητα, 

καθώς ένα πολύ καλό χαρτοφυλάκιο μπορεί φυσικά να αντιπροσωπεύει ένα άτομο 

με ιδιαίτερα αναπτυγμένες γενικές δεξιότητες, ωστόσο μπορεί και να 

αντικατοπτρίζει ένα άτομο ικανό να δημιουργεί πειστικά έγγραφα και αυτή είναι 

μια εντελώς ξεχωριστή, αν και σημαντική, δεξιότητα.  

Η αξιοπιστία εξαρτάται από τη βαθμολόγηση των χαρτοφυλακίων από 

ανεξάρτητους και εκπαιδευμένους βαθμολογητές. Προτείνεται τα χαρτοφυλάκια να 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς χαμηλών και όχι υψηλών προσδοκιών. Ωστόσο, 

χρησιμοποιούνται σε αποφάσεις πρόσληψης και για το κάθε άτομο αυτό αποτελεί 

περίπτωση υψηλής προσδοκίας.  

Κοινές εργασίες αξιολόγησης (common assessment tasks) 

Οι κοινές εργασίες αξιολόγησης, όντας εργασίες και όχι δοκιμασίες, επιτρέπουν την 

αξιολόγηση ενός ευρύτερου φάσματος δεξιοτήτων και πρακτικών από τις 

τυποποιημένες δοκιμασίες, σε ένα εύρος μορφών και ρυθμίσεων που προσεγγίζουν 

περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπων στον ευρύτερο κόσμο εκτός της 

αίθουσας. Οι τυποποιημένες δοκιμασίες ελέγχονται στενά κατά την ανάπτυξη, 

υλοποίηση και βαθμολόγηση.  

Ενώ η βαθμολόγηση των τυποποιημένων δοκιμασιών είναι συχνά 

αυτοματοποιημένη, η βαθμολόγηση στις κοινές εργασίες αξιολόγησης απαιτεί την 

κρίση εμπειρογνωμόνων, συνήθως των εκπαιδευτών που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση της εργασίας. Η αξιοπιστία των βαθμών εξαρτάται από την κοινή 

αντίληψη που θα πρέπει να έχουν για τα πρότυπα οι εκπαιδευτές, ενώ είναι 

απαραίτητη και μια διαδικασία διαμεσολάβησης ώστε να εξασφαλιστεί η 

αμεροληψία και η συγκρισιμότητα των αξιολογήσεων ανάμεσα σε διαφορετικά 

ιδρύματα και η δημιουργία κοινών αντιλήψεων μεταξύ των εκπαιδευτών. 
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Αξιολόγηση στο χώρο εργασίας (workplace assessment) 

Η αξιολόγηση της εργασιακής εμπειρίας φαίνεται να είναι μια χρήσιμη μέθοδος για 

την παραγωγή απλών εκθέσεων, αν και, όπως και η αξιολόγηση μέσω 

χαρτοφυλακίου, δεν είναι τυποποιημένη και δε μπορεί να δεχθεί έτοιμες 

συγκρίσεις. Η εκτίμηση από τον χώρο εργασίας μπορεί να θεωρηθεί ότι 

συνεισφέρει ένα σημαντικό συστατικό στο χαρτοφυλάκιο του εκπαιδευόμενου. Οι 

ευκαιρίες που παρέχονται για την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, 

διαφέρουν. Η ποιότητα, τόσο της μάθησης όσο και της αξιολόγησης, εξαρτάται από 

το πλαίσιο που παρέχεται από τον χώρο εργασίας και τη γνώση και επιμέλεια των 

αξιολογητών. Με μια έννοια γενίκευσης, παραλλαγές στα πλαίσια του χώρου 

εργασίας θα συμβάλλουν στη διακύμανση των ευκαιριών για ανάπτυξη γενικών 

δεξιοτήτων και κατά συνέπεια στην έλλειψη ακρίβειας των αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν από αυτές.  

 

2.6.4 Παράγοντες επιλογής τρόπου αξιολόγησης  

Υπάρχουν πολλές και ποικίλες μέθοδοι για την αξιολόγηση των soft skills (Dewson, 

Eccles, Tackey, & Jackson, 2000) και αυτή που είναι αποτελεσματική για μια 

περίπτωση μπορεί να μην είναι για κάποια άλλη. Το επιλεγόμενο σύστημα και η 

υλοποίησή του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες και τους 

στόχους, την ομάδα-στόχο, τη διάρκεια του προγράμματος και τους διαθέσιμους 

πόρους (Kechagias, 2011).  

Σχεδιασμός αξιολόγησης και ορισμοί soft skills 

Η σημασία ενός κατάλληλου και λογικού ορισμού των υπό εκτίμηση δεξιοτήτων δε 

θα πρέπει να υπερεκτιμηθεί (Wilson et al., 2010). Η επιτυχία κάθε προσπάθειας 

αξιολόγησης θα βασιστεί σε αυτούς τους ορισμούς και τις επεξηγήσεις τους για τον 

σχεδιασμό και την επιλογή των μέσων αξιολόγησης, καθώς και την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων αυτής.  
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Ο καθορισμός των διαφορετικών soft skills δεν είναι εύκολος. Οι ορισμοί θα πρέπει 

να ανταποκρίνονται σε ζητήματα όπως: ο βαθμός ανάλυσης (αν απευθύνονται σε 

άτομα, ομάδες ατόμων ή και τα δυο), η χρονική διάρκεια των δεξιοτήτων 

(περιορίζονται σε κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης ή όχι μόνο), αν οι ορισμοί είναι 

καθολικοί ή επηρεάζονται από πολιτισμικές διαφορές και τέλος, αν οι δεξιότητες θα 

πρέπει να ορίζονται ως ανεξάρτητες πεδίου ή ως στενά συνδεδεμένες με 

συγκεκριμένα πλαίσια και κλάδους.  

Η σύγχρονη βιβλιογραφία στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης τονίζει ότι 

οποιαδήποτε μέτρηση θα πρέπει να βασίζεται σε κάποια ισχυρή γνωστική θεωρία 

και ένα μοντέλο εκπαιδευόμενου που ενημερώνει, όχι μόνο ό,τι υπολογίζεται ως 

απόδειξη ικανότητας, αλλά και το είδος των εργασιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να τις αποκτήσει (Pellegrino et al., 2001). 

Εξάρτηση από το πεδίο (domain dependence) 

Κατά τον καθορισμό δομών μέτρησης, ένα βασικό ερώτημα που μπορεί να 

προκύψει είναι ο βαθμός στον οποίο κάθε συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να 

επηρεάσει τα μέτρα της δομής (Wilson et al., 2010). Ωστόσο, στην περίπτωση των 

soft skills το πεδίο μπορεί να απέχει αρκετά από τη δομή. Η υιοθέτηση μιας γενικής 

προσέγγισης, έναντι μιας προσέγγισης συγκεκριμένου πεδίου, θα είχε πρακτικές 

συνέπειες στην περιγραφή των μαθησιακών στόχων, των μεταβλητών προόδου, των 

επιπέδων επίτευξης των στόχων και της μαθησιακής απόδοσης. Οι διαφορετικές 

εναλλακτικές θα επηρεάσουν τους λειτουργικούς ορισμούς και θα καθορίσουν τον 

χαρακτηρισμό των προϊόντων και ενεργειών που θεωρούνται αποδεικτικά της 

απόδοσης και ως εκ τούτου οριοθετούν τους τομείς στους οποίους υπάρχει η 

δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Εξάρτηση από το κοινό (audience dependence) 

Το είδος των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν επηρεάζει τα στοιχεία που 

συλλέγονται. Με αυτή την έννοια, ένας κρίσιμος τομέας που απαιτεί προσδιορισμό 

είναι η αποσαφήνιση των εκάστοτε χρηστών και συνεπώς των επιπέδων ανάλυσης 

και αναφοράς που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το φάσμα των χρηστών θα 
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καθορίσει την έκταση του έργου, τα χαρακτηριστικά των δεδομένων που θα 

συλλεχθούν και συνεπώς τα μεθοδολογικά προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν.  

Σχετικά με τον καθορισμό του τελικού χρήστη, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, 

η χρήσιμη πληροφορία για την λήψη αποφάσεων ποικίλει σε μεγάλο βαθμό 

ανάλογα με τον τομέα στον οποίο απευθύνεται. Παράλληλα, η εξαγωγή αξιόπιστων 

συμπερασμάτων για τον κάθε ένα εκπαιδευόμενο μιας τάξης απαιτεί πολύ 

περισσότερη πληροφορία από ότι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την τάξη στο 

σύνολό της. Συνεπώς, η επίτευξη ενός επαρκούς επιπέδου ακρίβειας για την 

υποστήριξη των συμπερασμάτων απαιτεί σημαντικά περισσότερα δεδομένα όταν 

αφορά ανεξάρτητα άτομα και όχι ομάδες.  

 

2.6.5  Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης 

Υπάρχουν διάφορες ποιοτικές μέθοδοι που προτείνονται ως κατάλληλες για 

διαμορφωτική αξιολόγηση (Dewson et al., 2000). Αυτές περιλαμβάνουν: 

 Ατομικό σχεδιασμό δράσης, προγραμματισμό προσωπικής δράσης και 

καθορισμό στόχου: συντάσσονται συνήθως κατά την αρχική σύνοδο 

αξιολόγησης και στη συνέχεια αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

για να διαπιστωθεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Ένα σχέδιο δράσης μπορεί 

να περιλαμβάνει προσωπικούς στόχους, προτεραιότητες και αντανακλάσεις 

της προόδου. 

 Αξιολογήσεις των εκπαιδευτών/αξιολογητών και των πελατών για την 

καταγραφή των αποτελεσμάτων: οι βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου 

μπορούν να σημειωθούν και να καταγραφούν κατά τη διάρκεια της τακτικής 

επίσημης ή ανεπίσημης αξιολόγησης. Μεγάλο ρόλο παίζει η ορθή κρίση του 

πελάτη ή εργαζόμενου στο έργο. 

 Καθημερινό ημερολόγιο ή προσωπικό ημερολόγιο: οι πελάτες να 

ενθαρρύνονται να γράψουν για την πρόοδο σχετικά με τα «soft» 

αποτελέσματα (soft outcomes). Να δοθεί σημασία σε θέματα 

εμπιστευτικότητας. 
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 Προβληματισμό σε βάθος κατά τη διάρκεια ή μετά το μάθημα: οι δικαιούχοι 

θα μπορούσαν να κληθούν να εξετάσουν και να ελέγξουν την πρόοδό τους 

καθώς φτάνουν στο τέλος της εκπαίδευσης, ή ενός συγκεκριμένου στοιχείου 

του έργου (όπως η τοποθέτηση σε θέση εργασίας). Το αποτέλεσμα θα 

μπορούσε να συμπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιο αποδεικτικών των 

επιτευγμάτων του δικαιούχου. Οι βασικές πληροφορίες είναι πολύ χρήσιμες 

(τα δεδομένα μπορούν να συγκριθούν στο χρόνο), ενώ σημαντικό εργαλείο 

για το σκοπό αυτό είναι τα ερωτηματολόγια. 

 Καταγεγραμμένες παρατηρήσεις ομαδικών ή ατομικών δραστηριοτήτων: 

σημαντική είναι η ύπαρξη ολοκληρωμένων συστημάτων τεκμηρίωσης για 

την καταγραφή των ανεπίσημων στοιχείων των αποτελεσμάτων και της 

προόδου που επιτεύχθηκε. Η μέθοδος απαιτεί υψηλό επίπεδο εμπειρίας του 

παρατηρητή, ενώ ενέχει ο κίνδυνος της προκατάληψης του παρατηρητή, 

αλλά και της επιρροής της συμπεριφοράς του παρατηρούμενου, επειδή 

ακριβώς γνωρίζει ότι παρατηρείται. Το πρόβλημα μπορεί να αναιρεθεί εάν ο 

δικαιούχος δε γνωρίζει ότι παρατηρείται. 

2.6.6  Αρχές αξιολόγησης Soft Skills 

Όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφική διερεύνηση του προγράμματος TOI MASS 

Project (Kechagias, 2011), με βάση τη βιβλιογραφία, τα πρότυπα και οι αξιολογήσεις 

των Soft skills θα πρέπει (Binkley et al., 2010): 

 Να είναι ευθυγραμμισμένα με την ανάπτυξη σημαντικών στόχων των soft skills. Τα 

πρότυπα και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να προσδιορίζουν πλήρως την πλούσια 

γκάμα των soft skills που οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να κατανοήσουν και να 

εφαρμόσουν, ενώ επιπλέον θα πρέπει να αναπαριστούν πώς ακριβώς αυτή η γνώση 

και οι δεξιότητες αναμένεται να οδηγήσουν από ερασιτεχνική σε επαγγελματική 

απόδοση. 

 Να ενσωματώνουν προσαρμοστικότητα σε απρόβλεπτες καταστάσεις. 

Χαρακτηριστική απαίτηση των soft skills είναι η ανάγκη προσαρμογής σε 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις, η λήψη αποφάσεων και η ενεργός δράση σε 

περιπτώσεις που προηγούμενες ενέργειες επηρεάζουν τις μετέπειτα στρατηγικές.  
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 Να είναι σε μεγάλο βαθμό βασισμένα στην απόδοση. Η ουσία των soft skills είναι να 

ενσωματώσουν, να συνθέσουν και να εφαρμόσουν δημιουργικά τη γνώση 

περιεχομένου σε νέες καταστάσεις. Η αξιολόγηση των soft skills θα πρέπει να ζητά 

συστηματικά από τους εκπαιδευόμενους την εφαρμογή της γνώσης του 

περιεχομένου στην κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και τις αναλυτικές 

εργασίες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.  

 Να προσθέτουν αξία στη διδασκαλία και τη μάθηση. Η ανταπόκριση στην 

αξιολόγηση μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, αν οι στόχοι της είναι κατάλληλα 

δομημένοι ώστε να ενσωματώνουν τις αρχές της μάθησης και της γνωστικής 

λειτουργίας.  

 Να κάνουν ορατό τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευομένων. Η αξιολόγηση θα πρέπει 

να παρέχει μια όψη των αντιλήψεων και των εννοιολογικών στρατηγικών που 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευόμενος για τη λύση ενός προβλήματος.  

 Να είναι δίκαια. Οι δίκαιες αξιολογήσεις επιτρέπουν σε όλους τους 

εκπαιδευόμενους να δείξουν τις γνώσεις τους και να διευκολύνουν αυτούς που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανταπόκρισης για λόγους εκτός των στόχων της 

αξιολόγησης.  

 Να είναι τεχνικά ορθά. Τα δεδομένα αξιολόγησης θα πρέπει να παρέχουν ακριβείς 

και αξιόπιστες πληροφορίες για τους σκοπούς λήψης απόφασης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν.  

 Να εκπληρώνουν το σκοπό τους. Εφόσον μια αξιολόγηση προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτης επιτυχίας ενός ιδρύματος και να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, τα αποτελέσματά της 

θα πρέπει να μπορούν να γενικευθούν και να σχετίζονται με τη διδασκαλία.  

 Να παράγουν πληροφορία που μπορεί να ενεργοποιηθεί και να παρέχουν 

παραγωγική και εύχρηστη ανάδραση για τους μελλοντικούς χρήστες. Οι 

εκπαιδευτές θα πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν τι αποκαλύπτει η αξιολόγηση 

για τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευόμενων, για τη δημιουργία καλύτερων 

ευκαιριών μάθησης. 

 Να παρέχουν παραγωγική και χρήσιμη ανάδραση για τους μελλοντικούς χρήστες. 

Εάν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, όπως καθηγητές, διευθυντές, εκπαιδευόμενοι, 
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γονείς, ευρύ κοινό, αναμένεται να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αναφορές που θα είναι ακριβείς, 

κατανοητές και εύχρηστες.   

 Να αναπτύσσουν δυνατότητες για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Η ανάδραση 

που προέρχεται από τις αξιολογήσεις μπορεί να βοηθήσει εκπαιδευόμενους, 

καθηγητές, διοικητικούς και άλλους φορείς να κατανοήσουν τη φύση της απόδοσης 

και τα μαθησιακά προβλήματα που μπορεί να εμποδίζουν την πρόοδο. Εκπαιδευτές 

και εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να μάθουν από τη διαδικασία.  

 Να αποτελούν μέρος ενός συνολικού και καλά δομημένου συστήματος, 

σχεδιασμένου να υποστηρίξει τη βελτίωση της μάθησης σε όλα τα επίπεδα της 

μαθησιακής ιεραρχίας. 

 

2.6.7  Μελλοντικές προκλήσεις αξιολόγησης Soft skills 

Η αναζήτηση μιας μεθόδου τεκμηριωμένης αξιολόγησης των soft skills 

παρεμποδίζεται από πολλούς παράγοντες. Αρχικά, υπάρχουν πολύ μεγάλες 

διαφορές ανάμεσα στα περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης μάθησης και τους 

τρόπους αξιολόγησης που προκύπτουν από τα περιβάλλοντα αυτά (Binkley et al., 

2010-Scardamalia, Bransford, Kozma, & Quellmalz, 2010). Οι γνώσεις και δεξιότητες 

σχετικά με τα μέσα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε έναν τομέα θα 

πρέπει να διαχωριστούν από τα soft skills που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. 

Επιπλέον, μέθοδοι για το σχεδιασμό αξιολογήσεων των soft skills και για την 

τεκμηρίωση της τεχνικής τους ποιότητας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως. Οι 

αξιολογήσεις θα πρέπει να είναι συνεκτικές μεταξύ των διαφόρων επιπέδων των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Τέλος, τα σχέδια αξιολογήσεων σε διεθνές, εθνικό και 

επίπεδο τάξης θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ευθυγραμμιστούν, ώστε να 

μην τίθενται σε κίνδυνο τα συμπεράσματα σχετικά με την επίδοση των μαθητών.  

Η συστηματική, άμεση αξιολόγηση των soft skills στην αίθουσα είναι σπάνια. Παρά 

το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να διδαχθούν τη χρήση κοινών και 

προηγμένων εργαλείων, οι εκπαιδευτές τείνουν να μην έχουν συγκεκριμένα 

πρότυπα για τα soft skills, ούτε τρόπους συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. Η 
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πρακτική της ενσωμάτωσης της αξιολόγησης των soft skills μέσα σε μαθησιακές 

δραστηριότητες παραμένει σε πρώιμο στάδιο.   

Συγκεκριμένα, οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η αξιολόγηση των 

soft skills περιλαμβάνουν (Kechagias, 2011): 

 Χρήση μοντέλων ανάπτυξης δεξιοτήτων που βασίζονται στη γνωστική 

έρευνα. Η γνώση σχετικά με την απόκτηση soft skills και την ανάπτυξή τους 

είναι πολύ περιορισμένη, ενώ οι προγραμματιστές των αξιολογήσεων δε 

γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν έστω και αυτή την περιορισμένη γνώση 

(Bennett & Gitomer, 2008). 

 Χρήση ψυχομετρικών τεστ σε νέου είδους αξιολογήσεις. Οι ψυχομετρικές 

μετρήσεις απαιτούνται για το χειρισμό δυναμικών και διαφοροποιημένων 

δραστηριοτήτων, όπως οι ενσωματωμένες σε προσομοιώσεις και η χρήση 

απεικονίσεων. Ενώ οι παραδοσιακές αξιολογήσεις έχουν σχεδιαστεί για να 

αποδώσουν μια σωστή ή βέλτιστη απάντηση, οι μετασχηματιστικές 

αξιολογήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να προσμετρήσουν αποκλίνουσες 

απαντήσεις, εξασφαλίζοντας πάντα την αξιοπιστία των μέτρων. 

 Απόδοση της σκέψης του εκπαιδευόμενου. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να 

αποκαλύπτουν τις εννοιολογικές στρατηγικές που ακολουθούν οι 

εκπαιδευόμενοι για την επίλυση ενός προβλήματος, να ερμηνεύουν δηλαδή 

τις συμπεριφορές που οδηγούν στις συγκεκριμένες απαντήσεις. Οι 

υπολογιστές μπορούν να αποθηκεύσουν συμπεριφορικά δεδομένα και η 

πρόκληση είναι η ερμηνεία τους και η σύνδεση προτύπων συμπεριφοράς με 

την ποιότητα των αποκρίσεων, ώστε να δημιουργηθούν συσχετίσεις που θα 

βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους μελλοντικά. 

 Ερμηνεία της υποβοηθούμενης απόδοσης. Χρειάζονται νέοι κανόνες 

βαθμολόγησης ώστε να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες ανάγκες 

εκπαιδευομένων. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους εκπαιδευόμενους και η προσαρμογή των στοιχείων στις 

ιδιαίτερες ανάγκες εκπαιδευόμενων ειδικών κατηγοριών είναι μεγάλης 

σημασίας κατά τη διάρκεια της σχεδίασης της αξιολόγησης. 
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 Αξιολόγηση soft skills σε παραδοσιακά θέματα. Στις χώρες όπου η 

διδασκαλία των soft skills υφίσταται, γενικά ορίζεται ότι αυτά διδάσκονται 

διαθεματικά, μέσω άλλων αντικειμένων. Ωστόσο, οι υπολογιστές μπορούν 

να βοηθήσουν στη δημιουργία μικρόκοσμων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

ανακαλύψουν κρυμμένους κανόνες ή σχέσεις. Έρευνες δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευόμενοι που έχουν αποκτήσει άνεση με τον παλαιότερο τρόπο 

εξέτασης (σωστές απαντήσεις αντί για εξήγηση και συλλογιστική) μπορεί να 

έχουν προβλήματα προσαρμογής των στρατηγικών και δεξιοτήτων τους.  

 Νέοι τρόποι επικοινωνίας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις 

δεξιότητες που οι νέοι αποκτούν εκτός σχολικού περιβάλλοντος και στη 

διδασκαλία και αξιολόγηση που αντιμετωπίζουν εντός αυτού. Διάφορες 

δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η κριτική 

σκέψη μπορούν να εκφραστούν με διαφορετικούς τρόπους μέσω των ΤΠΕ. Η 

ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας δείχνει ότι ίσως να ήταν προτιμότερο 

να αξιολογηθεί η ικανότητα προσαρμογής, παρά η γνώση της τρέχουσας 

κατάστασης. 

 Συνεργασία και ομαδική εργασία. Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης 

επικεντρώνονται στην αξιολόγηση μεμονωμένων ατόμων. Όταν τα άτομα 

καλούνται να εργαστούν ομαδικά, καθίσταται δύσκολη η αξιολόγηση της 

επίδοσης του καθενός αλλά και της ομαδικότητάς του. Θέματα αξιολόγησης 

ομάδας γίνονται εντονότερα στις διεθνείς αξιολογήσεις, όπου καταργούνται 

τα πολιτισμικά σύνορα.  

 Τοπική και παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη. Η αξιολόγηση της ιδιότητας του 

πολίτη, της ενδυνάμωσης και της συμμετοχής δεν έχει αναπτυχθεί. 

Πρόκληση αποτελεί η ανάπτυξη έργων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν 

από όλες τις χώρες, ενώ η επίλυση προβλημάτων από πολλούς 

εκπαιδευόμενους με διαφορετικές οπτικές είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης 

της πρόκλησης των πολιτισμικών διαφορών.  

 Διασφάλιση εγκυρότητας και προσβασιμότητας. Σημαντική είναι η 

εξασφάλιση της εγκυρότητας των προτύπων στα οποία βασίζεται η 

αξιολόγηση. Η προσβασιμότητα σε σχέση με τις απαιτήσεις δεξιοτήτων, το 
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προαπαιτούμενο περιεχόμενο και η εξοικείωση με τα μέσα και την 

τεχνολογία.  

 Εκτίμηση κόστους και σκοπιμότητας. Το κόστος και η σκοπιμότητα είναι 

παράγοντες χρήσιμοι σε κάθε αξιολόγηση, αλλά αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία για τις καινοτόμες και μετασχηματιστικές αξιολογήσεις που 

απαιτούνται για τα soft skills. 

 

2.7  Ταξινομήσεις των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα γενικών δεξιοτήτων, αντίθετα 

υπάρχει ένας αριθμός διαφόρων λιστών, καθεμία επηρεασμένη από παγκόσμιους 

και τοπικούς παράγοντες. Σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης διακρίνουμε έντονα την 

ανάληψη πρωτοβουλιών για μεταβολές σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με 

στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και κινητικότητα ανάμεσα σε οικονομικούς και 

παραγωγικούς τομείς και επαγγέλματα, ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητα.  

Στο χώρο της εργασίας είναι εμφανής η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των 

εργοδοτών στο τι ξέρει, κατανοεί και είναι σε θέση πρακτικά να προσφέρει ένας 

εργαζόμενος παρά στα τυπικά και ακαδημαϊκά του προσόντα. Ταυτόχρονα 

αναγνωρίζεται και μια ομάδα δεξιοτήτων (soft skills), όπως η ικανότητα 

επικοινωνίας, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας ή η ικανότητα να μαθαίνει κανείς, τα 

οποία δεν συνδέονται στενά ή αποκλειστικά με κάποιον επαγγελματικό ή γνωστικό 

χώρο, ωστόσο αυξάνουν τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του εργαζομένου.  

Αυτή η αναγνώριση μετατοπίζει την εστίαση των φορέων απασχόλησης από το 

επάγγελμα στις ικανότητες του ατόμου (European Commission, 2012). 

Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η ανάπτυξη των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων 

(National Qualification Frameworks - NQFs), τα οποία διαμορφώνουν όλα τα κράτη 

μέλη σε εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications 

Framework (EQF)). Σε αυτή τη διαδικασία, η έμφαση δίνεται στο εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα (learning outcome) και όχι στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

48 
 

και στον φορέα που την παρέχει. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλαίσιο προσόντων που 

καθορίζονται με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (European Communities, 2007) προσδιορίζει και 

ορίζει, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις βασικές ικανότητες που 

απαιτούνται από τους πολίτες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την κοινωνική 

τους ένταξη, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχολησιμότητά τους στην 

κοινωνία της γνώσης: 

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 
2. Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 
3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την 

τεχνολογία 
4. Ψηφιακή ικανότητα 
5. Μεθοδολογία μάθησης  
6. Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες 
7. Αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας 
8. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση 

Οι παραπάνω ικανότητες θεωρούνται εξίσου σημαντικές, επειδή κάθε μια από 

αυτές μπορεί να συντελέσει σε μια επιτυχημένη πορεία ζωής στην κοινωνία της 

γνώσης. Πολλές από τις ικανότητες αλληλεπικαλύπτονται και αλληλοσυνδέονται: 

πτυχές που είναι ουσιαστικές για έναν τομέα, μπορούν να υποστηρίξουν ικανότητες 

σε κάποιον άλλο τομέα.  

Ωστόσο το αντικείμενο των soft skills διατρέχει ολόκληρο το Πλαίσιο Αναφοράς 

καθώς θέματα όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη 

πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη 

αποφάσεων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων διαδραματίζουν 

ρόλο και στις οκτώ βασικές ικανότητες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες 

ταξινομήσεις που αφορούν τις κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες και 

μελετήθηκαν για τη συγκεκριμένη εργασία. 

 

2.7.1  Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση δεξιοτήτων ESCO 

Ένα βήμα ακόμα στην ίδια κατεύθυνση αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (European 
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Skills/Competences, qualifications and Occupations - ESCO) (ESCO,2011) που τέθηκε 

σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2013.  Αποτελεί μια δράση της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», και σκοπός του ESCO είναι η δημιουργία μιας πολυγλωσσικής, 

δομημένης και εύχρηστης ορολογίας, σε μία βάση δεδομένων, που να διευκολύνει 

το συσχετισμό ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων και να 

συνδέεται με συναφείς διεθνείς ταξινομήσεις και πλαίσια, όπως η NACE (Statistical 

classification of economic activities in the European Community), η ISCO 

(International Standard for Classification of Occupations) και το EFQ (European 

Qualifications Framework). Πρακτικά επιδιώκει τη δημιουργία κοινής γλώσσας 

ανάμεσα στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης και το χώρο της εργασίας και 

αποτελεί ακόμα μια αποτύπωση της σημαντικότητας κατηγοριών δεξιοτήτων, όπως 

οι κοινωνικές και οι ατομικές, μέσα από την καταγραφή και συσχέτισή τους με 

χώρους εργασίας. Στην κατηγοριοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ESCO 

συναντάμε τα soft skills, σε μια ευρύτερη κατηγορία που αναφέρεται ως «εγκάρσιες 

δεξιότητες» (transversal skills), τονίζοντας το γεγονός ότι διαπερνούν τις ικανότητες 

που απαιτούνται για κάθε επάγγελμα και  διατρέχουν το σύνολο των 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων.  

 

2.7.2  Ταξινόμηση μεταφέρσιμων δεξιοτήτων   

Μια πιο συγκεκριμένη προσπάθεια καταγραφής και αντιστοίχισης των soft skills σε 

επαγγέλματα και τομείς οικονομικής δραστηριότητας γίνεται σε εργασία σχετικά με 

τη μεταφερσιμότητα των δεξιοτήτων ανάμεσα σε διαφορετικούς εργασιακούς 

τομείς (και των δύο κατηγοριών, hard και soft skills) (RPIC-VIP et al.,2011). Αρχικά, 

ορίζονται 22 soft skills που μέσα από έρευνα αναδεικνύονται ως σημαντικότερα, με 

αναλυτικούς ορισμούς για το καθένα. Οι 22 «soft» δεξιότητες ομαδοποιημένες σε 

κατηγορίες είναι :  
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Πίνακας 1 Soft skills ομαδοποιημένα σε κατηγορίες 

Ομάδα δεξιοτήτων προσωπικής αποτελεσματικότητας (personal effectiveness skills) 

SS01 Αυτοέλεγχος και διαχείριση άγχους 

SS02 Αυτοπεποίθηση 

SS03 Ευελιξία 

SS04 Δημιουργικότητα 

SS05 Δια βίου μάθηση 

Ομάδα δεξιοτήτων διαχείρισης σχέσεων και παροχής υπηρεσιών (relationship and service skills) 

SS06 Διαπροσωπική κατανόηση 

SS07 Προσανατολισμός στον πελάτη 

SS08 Συνεργασία με άλλους 

SS09 Επικοινωνία 

Ομάδα δεξιοτήτων επίδρασης και επιρροής (impact and influence skills) 

SS10 Επίδραση/επιρροή 

SS11 Επίγνωση οργανωσιακή δομής 

SS12 Ηγεσία 

SS13 Ανάπτυξη άλλων 

Ομάδα δεξιοτήτων επίτευξης (achievement skills) 

SS14 Προσανατολισμός στην επίτευξη, αποτελεσματικότητα 

SS15 Μέριμνα για τάξη, ποιότητα, ακρίβεια 

SS16 Πρωτοβουλία, προληπτική προσέγγιση 

SS17 Επίλυση προβλημάτων 

SS18 Σχεδιασμός και οργάνωση 

SS19 Διερεύνηση πληροφοριών και διαχείριση 

SS20 Αυτονομία 

Ομάδα γνωστικών δεξιοτήτων (cognitive skills) 

SS21 Αναλυτική σκέψη 

SS22 Εννοιολογική σκέψη 

Ο ορισμός περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της δεξιότητας και ένα σύνολο 

υποδεξιοτήτων που περιγράφουν τι πρέπει να μπορεί να κάνει το άτομο για να 

θεωρηθεί ότι κατέχει αυτό το soft skill. Σε επίπεδο εκπαίδευσης αυτές οι 

υποδεξιότητες μπορούν να θεωρηθούν εκπαιδευτικά αποτελέσματα και να 

αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης. Ένα παράδειγμα ορισμού είναι: 

SS09: Επικοινωνία 

«Η δεξιότητα αυτή παρουσιάζει την ικανότητα να επικοινωνεί κανείς με ενεργό τρόπο, να 
ακούει, να κατανοεί και να επιχειρηματολογεί. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα της 
καλής παρουσίασης. Προϋποθέτει βασικές δεξιότητες στη λεκτική και προφορική 
επικοινωνία στη μητρική γλώσσα. 

Υπο-δεξιότητες: 
Ενεργός επικοινωνία με ικανότητα 
• έκφρασης με σαφήνεια και κατανοητή για τους άλλους 
• έκφρασης γραπτώς 
• έκφρασης διαφωνίας 
• επικοινωνίας με διαφορετικά είδη ανθρώπων 
• προσαρμογής της επικοινωνίας του ατόμου με βάση τις αντιδράσεις των αποδεκτών» 
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Μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το έργο παρουσιάζει η έρευνα που διαμόρφωσε 

επαγγελματικά προφίλ δεξιοτήτων, στα οποία αντιστοιχίζονται εκτός από τα τυπικά 

προσόντα (σκληρές δεξιότητες) και οι κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες. Για 

παράδειγμα στον Προγραμματιστή Υπολογιστών αντιστοιχίζονται: η δια βίου 

μάθηση, η συνεργασία, η επικοινωνία, ο προσανατολισμός στην επίτευξη, η 

επίλυση προβλημάτων, η αυτονομία, η αναλυτική σκέψη και η εννοιολογική σκέψη, 

ενώ στον δικηγόρο ο αυτοέλεγχος και η διαχείριση του άγχους, η αυτοπεποίθηση, η 

επικοινωνία, η επιρροή και επίδραση, ο προσανατολισμός στην επίτευξη, η 

διερεύνηση πληροφοριών, η αυτονομία, η αναλυτική σκέψη και η εννοιολογική 

σκέψη. 

Η αντίστοιχη εργασία έχει γίνει για 219 επαγγέλματα οργανωμένα σε 20 

οικονομικούς τομείς. 

Η παραπάνω καταγραφή οδήγησε στην αντιστοίχιση των «soft skills» σε 

ολόκληρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να είναι εύκολο να 

διακριθούν οι δεξιότητες εκείνες που είναι περισσότερο μεταφέρσιμες ανάμεσα σε 

τομείς. Χαρακτηριστικά, τα περισσότερο μεταφέρσιμα soft skills, που παρουσίασαν 

δηλαδή σχετικότητα σε ποσοστό 66,6-100%  των ομαδοποιημένων επαγγελμάτων 

ήταν: η συνεργασία με άλλους (100%), η επικοινωνία (100%),ο προσανατολισμός 

στην επίτευξη-αποτελεσματικότητα (95%), η αυτονομία (90%) και η επίλυση 

προβλημάτων (70%). 

 

2.7.3  Ταξινόμηση των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων από το 

MASS Project 

Το MASS – Measuring and Assessing Soft Skill «Μετρώντας και Αξιολογώντας 

Κοινωνικές Δεξιότητες» είναι ένα πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας, Leonardo da 

Vinci, το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2009-2011 και 

χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της Δια Βίου 

Μάθησης. Ο στόχος του MASS ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε 

από το Angus College, στη Σκωτία, προς συμμετέχοντες από την Ελλάδα, Σουηδία, 
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Ρουμανία και Ολλανδία και σχετίζεται με τη διδασκαλία και την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων σε μειονεκτούσες και απομακρυσμένες από την εκπαίδευση 

ομάδες νέων, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης και την 

βελτίωση των επαγγελματικών τους προοπτικών (Kechagias,2011).   

Η μεθοδολογία, που αναπτύχθηκε, έδωσε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, αφού 

τόσο η σχολική διαρροή ήταν ελάχιστη, όσο και η μεγάλη πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων συνέχισαν, είτε με περαιτέρω σπουδές, είτε με εργασία. 

Στο έργο αυτό αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για ένα σύνολο κοινωνικών και 

προσωπικών δεξιοτήτων, το οποίο προσαρμόστηκε στις πολιτισμικές διαφορές κάθε 

κουλτούρας και επίσης αναπτύχθηκαν μια σειρά προτάσεων για την αξιολόγηση του 

αποτελέσματος της  εκπαιδευτικής διαδικασίας στις κοινωνικές δεξιότητες, ανάλογα 

με  το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα (πχ εκπαιδευτικό ίδρυμα, χώρος εργασίας 

κλπ). 

Στο MASS Project  συμπεριλήφθηκαν 15 soft skills :  

Πίνακας 2 Τα 15 Soft Skill του MASS Project 

Καλοί Τρόποι (Manners) 

Ανάληψη καθηκόντων (Ownership of tasks) 

Παρουσία (Attendance)  

Ενδιαφέρον (Motivation)  

Επαγγελματισμός (Professionalism)  

Παραγωγικότητα (Work output)  

Ευσυνειδησία (Conduct in workplace) 

Τήρηση ωραρίου (Timekeeping)  

Προφορική Επικοινωνία (Verbal Communication)  

Οργάνωση/σχεδιασμός (Organisation/ planning)  

Ομαδική εργασία/Σεβασμός (Team-working/ Respect)  

Βοήθεια σε άλλους (Helping others)  

Ευσυνειδησία (Conscientiousness)  

Ικανότητα αναζήτησης βοήθειας (Ability to ask for help)  

Προσαρμοστικότητα/Ευελιξία (Adaptability/ Flexibility)  
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2.7.4  Ταξινόμηση των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων από το 

NESSIE Project 

Στο NESSIE, ένα από τα αρχικά πακέτα εργασίας αφορούσε τη διεξαγωγή έρευνας 

σε επίπεδο εργοδοτών, με στόχο την καταγραφή των κοινωνικών και προσωπικών 

δεξιοτήτων, εκείνων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και ενδιαφέρον στη 

διαδικασία επιλογής εργαζομένου. Η έρευνα ασχολήθηκε επίσης με τη βαρύτητα 

που δίνουν οι εργοδότες στις «soft» δεξιότητες σε σχέση με τις «hard» γνωστικές-

τεχνικές δεξιότητες, αλλά και με το αν θεωρούν ότι το προσωπικό μπορεί με 

κάποιον τρόπο να βελτιώσει και να ενισχύσει τις «soft» δεξιότητές του. Η έρευνα 

έγινε με συνεντεύξεις των εργοδοτών, καθώς όμως συγκεντρώθηκαν γύρω στις 20 

μόνο συνεντεύξεις από κάθε μια από τις 7 χώρες (στο σύνολο έγιναν 150 

συνεντεύξεις) τα αποτελέσματα θεωρούνται ενδεικτικά και όχι επιστημονικώς 

αποδεδειγμένα. 

Στη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού για πρόσληψη, το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εργοδοτών σε όλες τις χώρες απάντησε ότι η βαρύτητα μοιράζεται 50% στις 

«hard»  και 50% στις «soft» δεξιότητες. Θεωρούν ότι  τα soft skills μπορούν να 

βελτιωθούν κυρίως με εκπαίδευση και στη συνέχεια με την άμεση ανατροφοδότηση 

και το πέρασμα της ηλικίας (εμπειρία). Μεγάλη είναι η διακύμανση ανάμεσα στις 

χώρες σε σχέση με το αν παρέχουν οποιουδήποτε τύπου εκπαίδευση στα soft skills, 

με ελάχιστο ποσοστό στην Ιταλία και την Ρουμανία και τις υπόλοιπες  χώρες να 

κινούνται ανάμεσα στο 35% και 45%. Οι πέντε δεξιότητες που αξιολογήθηκαν από 

τους εργοδότες ως οι σημαντικότερες (μέσος όρος) για να έχει ένας εργαζόμενος 

είναι:   

 Υπευθυνότητα (accountability) 

 Δέσμευση (commitment) 

 Διαπροσωπικές δεξιότητες (interpersonal skills) 

 Προσαρμοστικότητα (adaptability) 

 Επαγγελματισμός (professionalism) 

Και εδώ βέβαια υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις χώρες, λογικό 

επακόλουθο της διαφορετικής οικονομικής κατάστασης και λειτουργίας του 

εργασιακού τομέα. Στην Ελλάδα, πρώτη δεξιότητα ήταν η υπευθυνότητα, με ίδιο 
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ποσοστό ακολούθησαν ο επαγγελματισμός, η λεκτική επικοινωνία και η 

προσαρμοστικότητα, διαφέροντας ελάχιστα σε ποσοστά ακολούθησαν η αφοσίωση 

και η φιλοδοξία και οργάνωση, και στο τέλος βρίσκονται οι καλοί τρόποι και η 

απόδοση. 

 2.8  Σύνοψη 

Οι κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες αναγνωρίζονται ως σημαντικές και 

απαραίτητες στον εργασιακό χώρο και η ύπαρξή τους αποτελεί προϋπόθεση 

επιτυχίας στις σύγχρονες συνθήκες συνεχούς μεταβολής στους τομείς της 

οικονομίας και της εργασίας. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν σε προσπάθειες για 

τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξέλιξης των κοινωνικών και 

προσωπικών δεξιοτήτων είτε εντός του εργασιακού χώρου, είτε ανεξάρτητα από 

αυτόν. Η ανάγκη για ενίσχυση και εξέλιξη αυτών των δεξιοτήτων έχει γίνει 

αντιληπτή και από τους φορείς της τυπικής εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνουν 

σταδιακά και το αντικείμενο αυτό στα προγράμματα σπουδών τους. Ωστόσο, ως 

αντικείμενο κατάρτισης έχει πολλαπλές ιδιαιτερότητες που δυσκολεύουν τη 

δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου εκπαίδευσης κοινώς αποδεκτού. Οι κοινωνικές 

και προσωπικές δεξιότητες σχετίζονται στενά με την προσωπικότητα του ατόμου 

και με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, ο βαθμός σημαντικότητας κάθε 

δεξιότητας δεν μπορεί να καθοριστεί αντικειμενικά, και η ταξινόμηση που 

υιοθετείται κάθε φορά εξαρτάται από τις ανάγκες της συγκεκριμένης περίπτωσης.  

Η δυσκολία στο θέμα της ανάπτυξης και ενίσχυσης των κοινωνικών και προσωπικών 

δεξιοτήτων αρχικά εντοπίζεται στον ορισμό τους. Από τον τρόπο που θα 

καθοριστούν εξαρτάται και η αξιολόγηση για το βαθμό που κάποιος τις κατέχει, 

αλλά και για την εξέλιξη που έχει επέλθει μετά από μια διαδικασία κατάρτισης. 

Καθώς τα αποτελέσματα δεν μπορούν να μετρηθούν με τους κλασικούς τρόπους 

αξιολόγησης που ταιριάζουν στα γνωστικά αντικείμενα, η κάθε προσέγγιση για 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων έχει 

μοναδικά χαρακτηριστικά και ενδεχομένως διαφορετικές μεθόδους εκπαίδευσης 

και αξιολόγησης.    
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Κεφάλαιο 3: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) και Μάθηση 

3.1  Εισαγωγή 

Ένα σύγχρονο εργαλείο που αξιοποιείται επιτυχώς στην απόκτηση τεχνικών και 

γνωστικών δεξιοτήτων είναι η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning). Οι δυνατότητες που 

προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία και η μορφή που έχει πάρει σήμερα το διαδίκτυο, 

έχουν ενισχύσει, αναδείξει και υποστηρίξει πολλούς εκπαιδευτικούς τομείς. 

Εμπόδια όπως η απόσταση, ο χρόνος και η πρόσβαση, ξεπερνιούνται μέσω της 

τεχνολογίας και δημιουργείται μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον με πολλές δυνατότητες για επέκταση σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις.  

Αντίστοιχα, εφαρμογή βρίσκει η ηλεκτρονική μάθηση και στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) που λαμβάνει χώρα σε κάποιο 

επαγγελματικό χώρο ή  εκπαιδευτικό φορέα. Η εξέλιξη των συστημάτων 

ηλεκτρονικής μάθησης 2ης γενιάς, όπου τον έλεγχο της μάθησης τoν έχει ο ίδιος ο 

εκπαιδευόμενος και υπάρχει η ευελιξία και η προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες 

και ανάγκες, τα καθιστά κατάλληλα να αξιοποιηθούν σε διαφορετικές μορφές 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, για το χώρο των κοινωνικών και προσωπικών 

δεξιοτήτων, επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής 

μάθησης είναι υπαρκτές. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η δυσκολία στον καθορισμό των 

δεξιοτήτων, ανάλογα με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζονται, και η ακόμα 

μεγαλύτερη δυσκολία της αξιολόγησής τους ως εκπαιδευτικό αντικείμενο.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα ερευνήσουμε όλες τις συνιστώσες που συνθέτουν σήμερα 

την έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης και θα ξεφυλλίσουμε έρευνες για την 

εφαρμογή της στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.   

 

3.2  Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (web based training) 

Η κατάρτιση μέσω διαδικτύου (web based training), ή αλλιώς τηλεκατάρτιση, 

αποτελεί ένα εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, τόσο των ατόμων που βρίσκονται στην αγορά εργασίας, όσο και αυτών 
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που επιθυμούν να εισέλθουν. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής για δια 

βίου μάθηση (lifelong learning), καθώς παρέχει ευελιξία σε επίπεδο χρόνου και 

χώρου. Η δια βίου μάθηση αναφέρεται σε δραστηριότητες μάθησης που στοχεύουν 

στη βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου για την 

προσωπική, κοινωνική και εργασιακή του εξέλιξη (European Commission -EC, 2003). 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αφορά δραστηριότητες της τυπικής, της μη τυπικής 

και της άτυπης μάθησης, μορφές που μπορούν να υποστηριχθούν από την 

ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Δημητριάδης και συν., 2008). 

 Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, με χρήση ποικίλων 

σύγχρονων και ασύγχρονων υπηρεσιών, μπορεί να καλύψει επιτυχώς το θέμα της 

Εκπαίδευσης από Απόσταση (distance learning) που αποτελεί τη λύση σε ζητήματα 

προσβασιμότητας και χώρου, και έχει ιδιαίτερη σημασία στα προγράμματα δια 

βίου μάθησης, είτε τα προγράμματα κατάρτισης γίνονται ενδοεταιρικά, είτε από 

εξωτερικούς φορείς. Το ίδιο ισχύει και για τους χρονικούς περιορισμούς, καθώς η 

τηλεκατάρτιση παρέχεται σε διάφορες μορφές που καλύπτουν όλα τα επίπεδα 

χρονικής ανεξαρτησίας για τον εκπαιδευόμενο. 

Οι κατηγορίες τηλεκατάρτισης είναι αντίστοιχες με τις μεθόδους κατάρτισης που 

συναντάμε στον επαγγελματικό χώρο (De Vries & Bersin, 2004).  

 Η ταχύρρυθμη (rapid), που είναι σύντομη και ανταποκρίνεται σε επείγοντα 

εργασιακά προβλήματα. Γίνεται συνήθως ενδοεταιρικά και από τα ίδια τα 

στελέχη της επιχείρησης για την ενημέρωση για νέες συνθήκες, προϊόντα, 

τεχνολογίες ή τρόπο λειτουργίας. 

 Η παραδοσιακή (traditional), που στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εργαζομένων και γίνεται συνήθως από ομάδα εξωτερικών 

εκπαιδευτών. 

 Η στρατηγική (strategic), που αφορά μακροπρόθεσμες δράσεις κατάρτισης 

που ακολουθούν τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης και μετασχηματισμού μιας 

επιχείρησης. 
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Η ταχύρρυθμη τηλεκατάρτιση συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς έχει 

μικρότερο κόστος και υποστηρίζεται όλο και περισσότερο με την ανάπτυξη 

εργαλείων λογισμικού, που η χρήση τους δεν απαιτεί εξειδίκευση και παρέχουν 

όλες τις λειτουργίες και ευκολίες για τη δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων. 

3.2.1  Μορφές εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου 

Ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται 

διακρίνουμε τα εξής είδη τηλεκπαίδευσης (Δημητριάδης και συν. 2008): 

Σύγχρονη (synchronous, real time), όπου οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν επικοινωνία και συνεργασία με σύγχρονες υπηρεσίες όπως chat, 

voice over ip, video conference, web conference. 

Ασύγχρονη (asynchronous), όπου η επικοινωνία και συνεργασία γίνεται χρονικά 

ανεξάρτητα για τον κάθε εμπλεκόμενο. Συνήθως παρατίθεται υλικό και ανατίθενται 

εργασίες στις οποίες ο εκπαιδευόμενος ανταποκρίνεται στον δικό του χρόνο. 

Υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το mail, ομάδες συζήτησης 

(discussion groups), εργαλεία συνεργασίας, εικονικές βιβλιοθήκες, παρουσιάσεις, 

πολυμέσα. 

Μεικτή (blended), όπου συνδυάζονται σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες ώστε 

να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 

ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) 

με τον εκπαιδευτή και ενδεχομένως με άλλους εκπαιδευόμενους, η οποία μπορεί 

να εναλλάσσεται με offline εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Το μεικτό μοντέλο μάθησης συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στις περιπτώσεις 

κατάρτισης μέσα στο χώρο εργασίας, καθώς μειώνει το κόστος των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, κάνοντάς τα διαθέσιμα ανεξάρτητα από χώρο και χρόνο. Οι 

τέσσερις παράγοντες κλειδιά για τη μεικτή μάθηση (Simpson, 2008) είναι η 

συνεργασία, η αλληλεπίδραση, η εξατομίκευση και ο πλούτος και η ποικιλία σε 

μέσα, για τη δημιουργία πολύτιμων μαθησιακών εμπειριών.     

Στην βιβλιογραφία εντοπίζονται τέσσερις κύριες αρχές για τον διδακτικό σχεδιασμό 

στη μεικτή μάθηση:  
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α) ο συνδυασμός των στοιχείων της δια ζώσης διδασκαλίας με τα στοιχεία της 

πλήρους online και μέσω υπολογιστή διδασκαλίας, στοχεύει στη μεγιστοποίηση των 

πλεονεκτημάτων και των δύο περιβαλλόντων, ώστε να καλύπτονται με επιτυχία οι 

διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων (Carman, 2005; 

Martyn, 2003) 

β) η καινοτόμος χρήση της τεχνολογίας συνεπάγεται πως η εφαρμογή της γίνεται με 

παιδαγωγικά κατάλληλο τρόπο και αποτελεί το μέσο για τη δημιουργία και 

διατήρηση συνθηκών μάθησης σε κοινωνικό και υψηλά αλληλεπιδραστικό επίπεδο 

(Vaughan, 2007) 

γ) η αναθεώρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμπεριλαμβάνει την 

ενσωμάτωση των νέων παιδαγωγικών μεθόδων (μαθητοκεντρική, κοινωνικός 

κονστρουκτιβισμός κ.α.), την νέα κατανόηση της γνώσης, μέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, καθώς και νέους ρόλους των εκπαιδευόμενων (ενεργός 

δημιουργός του περιεχομένου, εκπαιδευόμενους αυτορυθμιζόμενους στους δικούς 

του ρυθμούς κλπ.) και των εκπαιδευτών (μέντορες, καθοδηγητές κλπ.)  (Dziuban, 

Hartman, & Moskal, 2004) 

δ) η διαρκής εκτίμηση και αξιολόγηση της μεικτής μάθησης, με στόχο τη 

διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση (Graham, 2006). 

Ακολουθεί μία σύνοψη των πλεονεκτημάτων της μεικτής μάθησης (Albrecht, 2006; 

Dziuban, Hartman, & Moskal, 2004; Moore, 2004; Owston, Wideman, & Murphy, 

2008; Picciano, 2006; Vaughan, 2007),  που παράλληλα αναδεικνύει την 

καταλληλότητα του μοντέλου αυτού και στην ανάπτυξη των soft skills: 

 Ικανοποιεί τις ανάγκες και των εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευτών. 

 Ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό προβληματισμούς σε θέματα διοικητικής και 

οικονομικής φύσεως. 

 Παρέχει παιδαγωγικό πλούτο (με την ενσωμάτωση όλων των μέσων και των 

τρόπων διδασκαλίας). 

 Παρέχει εξατομικευμένη μάθηση, εύκολη πρόσβαση σε πηγές και ειδικούς. 

 Παρέχει ευελιξία και ατομική υποστήριξη. 
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 Παρέχει περισσότερες μορφές υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευτές με διαφορετικό υπόβαθρο. 

 Διαμορφώνει ένα πλαίσιο υψηλής αλληλεπίδρασης και συνεργατικότητας 

μέσα από την αίσθηση της κοινότητας.  

 Σε διαχειριστικό επίπεδο, το κόστος μειώνεται ενώ η αποτελεσματικότητα 

αυξάνεται. 

 

3.2.2  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης 

Με τον όρο ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αναφέρεται η εκπαίδευση που γίνεται 

με οργανωμένη και συστηματική χρήση ηλεκτρονικών μέσων και κυρίως του 

διαδικτύου (Δημητριάδης και συν., 2008).  Αποτελεί έναν ευρύτερο όρο που 

συμπεριλαμβάνει τις διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών), όπως η τηλεκατάρτιση (web based 

training) ή η Εκπαίδευση από Απόσταση με χρήση ΤΠΕ.   

Η μέθοδος e-learning διαφέρει από την διδασκαλία στην αίθουσα σε πολλούς 

τομείς. Συνεπώς, η μετατροπή ενός παραδοσιακού μαθήματος (σε όποια μορφή 

εκπαίδευσης, τυπική - μη τυπική- άτυπη, κι αν αναφερόμαστε) σε μορφή e-learning 

μπορεί να αποτελεί μια περίπλοκη προσπάθεια, η οποία απαιτεί ακριβή σχεδιασμό, 

παρακολούθηση και έλεγχο, ώστε να καταστεί η μετατροπή αποτελεσματική και 

οικονομική.  

Οι Virginio, Massimo και Marco (Virginio, et al, 2004) παραθέτουν συγκεντρωμένα 

τα οφέλη του e-learning.  

 Είναι συνήθως περισσότερο οικονομικό. 

 Είναι αυτό-ρυθμιζόμενο (συνήθως τα μαθήματα e-learning πραγματοποιούνται 

όταν είναι απαραίτητα). 

 Είναι ταχύτερο (οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παραβλέψουν υλικό που ήδη 

γνωρίζουν).  

 Παρέχει σταθερό περιεχόμενο (στον παραδοσιακό τρόπο μάθησης διαφορετικοί 

εκπαιδευτές μπορεί να διδάξουν διαφορετικό υλικό πάνω στο ίδιο θέμα).  
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 Πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος (οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές συνεδρίες σε 

χρόνο που οι ίδιοι επιθυμούν). 

 Μπορεί να ενημερωθεί εύκολα και γρήγορα (οι online συνεδρίες e-learning 

ανανεώνονται εύκολα, καθώς το ενημερωμένο υλικό απλά μεταφορτώνεται σε 

έναν εξυπηρετητή). 

 Μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη απομνημόνευση και διατήρηση γνώσης ενός 

θέματος (εξαιτίας του συνδυασμού πολλών στοιχείων που ενισχύουν το 

μήνυμα, όπως βίντεο, ήχος, κουίζ, αλληλεπίδραση κλπ.). 

 Μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού 

εκπαιδευομένων. 

 Μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση χρησιμοποιώντας ποικιλία στον τύπο του 

περιεχομένου (συνδυασμός εικόνας, ήχου και κειμένου), δημιουργώντας 

αλληλεπίδραση που μονοπωλεί την προσοχή (παιχνίδια, κουίζ κλπ.), παρέχοντας 

άμεση ανάδραση, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση με άλλους e-εκπαιδευτές 

και e-εκπαιδευόμενους (χώροι chat, πίνακες συζητήσεων, άμεσα μηνύματα και 

e-mails προσφέρονται για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των e-

μαθητευόμενων). 

 Εφόσον το μαθησιακό υλικό προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, 

οι εκπαιδευόμενοι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας 

καθώς και πιθανότητα καλύτερης κατανόησης του υλικού, με αποτέλεσμα την 

ταχύτερη απόκτηση γνώσης, σε σύγκριση με την μάθηση μέσω εκπαιδευτή.  

 Η οργάνωση του υλικού σε μικρότερες μονάδες μπορεί επιπλέον να οδηγήσει σε 

ευκολότερη εμπέδωση και μεγαλύτερης διάρκειας μαθησιακό αποτέλεσμα. 

 Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν ένα online μάθημα μετριάζουν κατά 

πολύ την πιθανότητα άμεσης έκθεσής τους σε περίπτωση λάθους. Η δυνατότητα 

ανάδρασης που προσφέρουν τα περιβάλλοντα αυτά, επιτρέπει την  ενημέρωση 

των εκπαιδευόμενων για τις συνέπειες των πράξεών τους, δυνατότητα 

εξαιρετικά χρήσιμη στην προσπάθεια διδασκαλίας ορισμέων soft skills 

(κοινωνικών δεξιοτήτων), όπως είναι η ηγετική ικανότητα και η λήψη 

αποφάσεων. 
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Στην ίδια εργασία (Virginio, et al, 2004), συναντάμε ως μειονεκτήματα και κινδύνους 

λόγω της χρήσης του e-learning:  

 Το αυξημένο κόστος ανάπτυξης. 

 Τις απαιτούμενες ειδικές δεξιότητες των παραγωγών περιεχομένου. 

 Την ανάγκη απόδοσης της επένδυσης. 

 Τη σχετική τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι περίπλοκη ή απογοητευτική, 

λόγω της έλλειψης της ανεπίσημης κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 

ανθρώπινης επαφής που υπάρχει στην δια ζώσης εκπαίδευση (ακόμα κι όταν 

υπάρχουν δραστηριότητες σύγχρονης επικοινωνίας). 

 Τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, η οποία μπορεί επίσης να είναι αρκετά 

δαπανηρή, ειδικά στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί οπτικά πλούσιο 

περιεχόμενο.  

 Τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και πειθαρχεία που απαιτείται εκ μέρους του 

εκπαιδευόμενου στην e-learning μάθηση, ώστε να συμβαδίσει με μια πιο 

ελεύθερη μαθησιακή διαδικασία και ένα πιο αδόμητο πρόγραμμα.  

Βέβαια τα μειονεκτήματα που περιγράφηκαν παραπάνω δεν είναι απαραιτήτως 

αναπόφευκτα. Με προσεκτική ανάπτυξη και καλό σχεδιασμό τα περισσότερα από 

τα μειονεκτήματα μπορούν να κατανικηθούν, ενώ χωρίς ακριβή και επίκαιρο 

διδακτικό σχεδιασμό κανένα από τα πλεονεκτήματα δε θα μπορέσει να επιτευχθεί.  

 

3.3  Οι τεχνολογίες του διαδικτύου Web 2.0 και 3.0 στο πλαίσιο της 

Δια Βίου Μάθησης 

Στη σημερινή ψηφιακή και συνδεδεμένη κοινωνία, η πρόσβαση στην πληροφορία 

και συνεπώς στη γνώση είναι πολύ ευκολότερη. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε μια 

μεγάλη ποικιλία επίσημων και ανεπίσημων πληροφοριών από το σπίτι τους, ενώ με 

τη χρήση των τεχνολογιών Web 2.0, και προσφάτως της Web 3.0, οι πολίτες γίνονται 

πιο ενεργοί και συμμετοχικοί – δεν έχουν απλά πρόσβαση στο περιεχόμενο, αλλά 

μπορούν ακόμη και να δημιουργήσουν και να διαμοιραστούν πληροφορίες. 

Γίνονται ενεργητικοί (Loureiro, et al, 2012). 
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Με την έλευση του email στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και τη μετέπειτα χρήση 

των online πλατφορμών μάθησης, οι οικονομικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί 

κατέρρευσαν, επιτρέποντας παράλληλα περεταίρω ανάπτυξη της δια βίου μάθησης.  

Στη σημερινή ψηφιακή κοινωνία, η επικοινωνία έχει εξελιχθεί, η αποστολή και 

λήψη email αποτελεί πλέον βασική δεξιότητα, τα νέα μέσα επιτρέπουν ζωντανές 

συσκέψεις, διαμοιρασμό βίντεο, κοινωνική δικτύωση, συνεργατικά εργαλεία, τα 

οποία επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να δημιουργούν, να εργάζονται 

συνεργατικά, και να έχουν πιο άμεση επικοινωνία με τους συνεκπαιδευόμενους και 

τους εκπαιδευτές τους. Στη θέση της απλής αναζήτησης πληροφοριών, ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί τώρα να δημιουργήσει το Προσωπικό του Περιβάλλον 

Μάθησης PLE - Personal Learning Environment. Όπως αναφέρει ο Attwell (2007), 

ένα Προσωπικό Περιβάλλον Μάθησης «αναγνωρίζει ότι η μάθηση είναι 

συνεχιζόμενη και προσπαθεί να παρέχει εργαλεία υποστήριξης αυτού του είδους 

της μάθησης». Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για τη 

διαχείρισή του και για την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων υποστήριξης της 

διαδικασίας αυτής (Loureiro, et al, 2012).  

Το Web 2.0 (ή κοινωνικό Web) μπορεί να προσδιοριστεί ως συνεργατικό δίκτυο – με 

έμφαση στην online συνεργασία και τον διαμοιρασμό μεταξύ των χρηστών. Όπως 

αναφέρει ο O’Reilly (2005) το Web 2.0 είναι «η συγκεντρωμένη ευφυΐα όσων 

χρησιμοποιούν το δίκτυο για να ανεβάζουν, κατεβάζουν, σχολιάζουν, παρέχουν 

ανάδραση και εμπλέκονται ενεργά στη δημιουργία νέας γνώσης». Οι χρήστες δεν 

είναι πλέον παθητικοί δέκτες της γνώσης, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες. Οι χρήστες, 

παράγοντας, διαμοιράζοντας και σχολιάζοντας το περιεχόμενο, συμμετέχουν στη 

μαζική συνεργασία ή συλλογική νοημοσύνη, καθώς και στη σοφία του πλήθους 

(Surowiecki, 2005). 

Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης μπορούν να έχουν σημαντικό όφελος από την 

ενσωμάτωση εργαλείων Web 2.0 ή 3.0 τεχνολογίας στις παραδοσιακές τους 

μεθόδους διδασκαλίας. Τα εργαλεία αυτά είναι από τη φύση τους συνεργατικά. 

Δάσκαλοι και μαθητές μπορούν να ωφεληθούν από μια στρατηγική μάθησης που 

περιλαμβάνει τέτοια εργαλεία (Loureiro, et al, 2012). 
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Το Web 3.0 (ή σημασιολογικό Web) (Hayes, 2006) σχετίζεται με εικονικούς κόσμους 

3-διαστάσεων όπου οι χρήστες συνδέονται, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν σε 

πραγματικό χρόνο μέσω των avatar τους. Κάποιοι συγγραφείς (Downes, 2010; 

Siemens, 2010;) αναφέρουν επίσης το eXtended Web (ή Web x.0). Το Web x.0 

συνδέεται απευθείας με τη συλλογική νοημοσύνη και τη σοφία του πλήθους. Το 

Web επιτρέπει σε οποιονδήποτε να μάθει, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε 

μέρος, με έναν προσωποποιημένο τρόπο. Αυτές οι νέες δυνατότητες απαιτούν 

προσόντα ψηφιακού γραμματισμού, ειδικά σχετιζόμενα με:  

i. Κοινωνική δικτύωση.  

ii. Διατήρηση ιδιωτικότητας και διαχείριση ταυτότητας.  

iii. Δημιουργία, οργάνωση, επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου. 

iv. Φιλτράρισμα και επιλογή πληροφοριών.  

v. Αυτό-μετάδοση. 

3.3.1  E-Learning   

Η παραδοσιακή προσέγγιση του e-Iearning αφορά την εφαρμογή κάποιου 

λογισμικού VLE (Virtual Learning Environment–Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης) ή 

LMS (Learning Management Systems- Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης), τα οποία 

έχουν σημαντικό κόστος και η δομή τους βασίζεται σε μαθήματα, 

χρονοδιαγράμματα και τεστ. Αυτή η προσέγγιση συνήθως προκύπτει από τις 

ανάγκες ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μιας επιχείρησης. Το e-Iearning 2.0 

διαφέρει στη λογική του, γιατί συνδυάζει διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά 

εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου (όπως blogs, wikis και άλλες μορφές 

κοινωνικού λογισμικού) για να υποστηρίξει τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης.  

 

Νέες τεχνολογίες στο διαδίκτυο με εφαρμογή στην εκπαίδευση 

Η δεύτερη γενιά υπηρεσιών που βασίζονται στο διαδίκτυο (Web 2.0) δίνει έμφαση 

στην ηλεκτρονική συνέργεια και ανταλλαγή μεταξύ των χρηστών, ενώ παράλληλα 

ευνοεί, αξιοποιεί και υποστηρίζει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Μερικές από 

αυτές τις υπηρεσίες βρίσκουν ιδιαίτερη αξιοποίηση στο χώρο της εκπαίδευσης. 
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Screen Casting  

Τα προγράμματα για Screen casting επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν 

μετάδοση της οθόνης απευθείας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο 

διαδίκτυο και να παρέχουν online το βίντεο, ώστε οι αποδέκτες-θεατές να έχουν 

απευθείας ροή του βίντεο. Το πλεονέκτημα τέτοιων εργαλείων είναι ότι δίνουν σε 

αυτόν που παρουσιάζει τη δυνατότητα απευθείας απεικόνισης της ιδέας και της 

ροής ενεργειών που ακολουθεί, σε σχέση με την απλή περιγραφή (Kalpana & Nair, 

2012). Τέτοια δωρεάν, ανοικτού κώδικα προγράμματα είναι τα CamStudio και 

ScreenToaster, ενώ υπάρχουν και online αντίστοιχα εργαλεία όπως το screencast-o-

matic. 

Pod Casting (Personal On Demand broadcast) 

Είναι μια υπηρεσία δημοσίευσης και διανομής online αρχείων, που επιτρέπει στους 

χρήστες την πρόσβαση όποτε το ζητήσουν, όπως το ψηφιακό ραδιόφωνο. Τα 

podcasts είναι ψηφιακά αρχεία, κυρίως ήχου, τύπου MP3, αλλά υποστηρίζονται και 

άλλοι τύποι αρχείων. Αρχεία βίντεο επίσης μπορούν να μεταδοθούν ως podcasts. 

Τα αρχεία δημιουργούνται και ανεβαίνουν σε κάποιο διαδικτυακό εξυπηρετητή ή 

σε ένα διαδικτυακό αρχείο, όπως το Internet Archive, απ' όπου οι χρήστες μπορούν 

να τα κατεβάσουν και να τα ακούσουν όποτε θέλουν. Για τη μετάδοση των podcast 

συνήθως χρησιμοποιούνται blogs (audioblogs-ακουστικά blogs). Τα podcatchers 

είναι τα προγράμματα που λαμβάνουν podcast, χρησιμοποιώντας τα RSS feeds των 

blogs για να βρούν το αρχείο ήχου, το οποίο κατεβάζουν αυτόματα. Τα αρχεία 

μπορούν να μεταφερθούν σε κινητά και σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου (Kalpana 

& Nair, 2012). 

Tα podcasts, σύμφωνα με έρευνες, παρέχουν μικρή βελτίωση στη μαθησιακή 

διαδικασία. Μπορούν να ενισχύσουν ιδιαίτερα την υποστήριξη ατόμων με ειδικές 

μαθησιακές δεξιότητες. Ενισχύουν την αίσθηση συμμετοχής σε μια μαθησιακή 

κοινότητα, καθώς ενδυναμώνουν τη συμμετοχική κουλτούρα στον παγκόσμιο ιστό 

της γνώσης. Επιπλέον λειτουργούν ενισχυτικά στην προσπάθεια των μαθητών να 

ανακαλύψουν, να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν τη 

δημιουργικότητά τους, μιας και είναι περισσότερο συμβατά με μαθησιακά στυλ στα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Podcatchers&action=edit&redlink=1
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οποία πολλές φορές δεν υπάρχει επικέντρωση (πολλαπλές νοημοσύνες) (Stephen, 

et al, 2009). 

RSS (Rich Site Summary) 

Η υπηρεσία RSS (Rich Site Summary -Σύνοψη Πλούσιας Σελίδας ή Really Simple 

Syndication -Πολύ Απλή Διανομή) συγκεντρώνει αυτόματα συγκεκριμένο 

περιεχόμενο από ιστοσελίδες που υποστηρίζουν αυτήν την λειτουργία και 

αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη, ο οποίος μπορεί να τις δει σε 

ανεξάρτητο χρόνο. Στηρίζεται στη γλώσσα σήμανσης XML και ο χρήστης 

ενημερώνεται αυτομάτως για γεγονότα και νέα από όσες ιστοσελίδες υποστηρίζουν 

RSS, αρκεί να έχει εγγραφεί ο ίδιος συνδρομητής στην αντίστοιχη υπηρεσία της 

εκάστοτε ιστοσελίδας (Kalpana & Nair, 2012). 

Blogs  

Τα blogs(ιστολόγια) είναι διαδικτυακές λίστες καταχωρήσεων, οι οποίες 

εμφανίζονται από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη. Το περιεχόμενο μπορεί 

να είναι οτιδήποτε, προσωπικές απόψεις, προσωπικά ημερολόγια, ενημέρωση, 

οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό θέμα απασχολεί τον χρήστη. Υπάρχουν αρκετά 

εγκατεστημένα αυτόματα συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα στο 

διαχειριστή του ιστολογίου να συντάξει μια καταχώρηση με πολύ λίγα βήματα, 

εύκολα, ακόμα και δωρεάν. Η παρουσία των ιστολογίων στον Παγκόσμιο 

Ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια 

της δημοσιογραφίας των πολιτών (Wikipedia). 

Digital Storytelling  

Η ψηφιακή αφήγηση (Digital storytelling) αποτελεί έναν συνδυασμό της 

παραδοσιακής προφορικής αφήγησης, με πολυμέσα του 21ου αιώνα και σύγχρονα 

εργαλεία τηλεπικοινωνίας.  Ο χρήστης αξιοποιεί οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο, 

βίντεο, κινούμενη εικόνα, εικόνες, ήχο, για να αφηγηθεί μια σύντομη ιστορία 

οποιουδήποτε περιεχομένου. Η παρουσίαση των ιστοριών είναι συνήθως ιδιαίτερα 

εμπλουτισμένη αισθητικά και μπορεί να έχουν αλληλεπιδραστική μορφή. Ο όρος 

ψηφιακή αφήγηση καλύπτει ένα εύρος μορφών τέτοιων ψηφιακών ιστοριών, όπως 

οι web-based ιστορίες, οι διαδραστικές ιστορίες, υπερκείμενα και αφηγηματικά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD
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παιχνίδια στον υπολογιστή, ενώ επίσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει γενικά 

τη δημιουργία βίντεο, όπως και στο χώρο της διαφήμισης για τη δημιουργία 

διαφημιστικών σποτ (Kalpana & Nair, 2012). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης η ψηφιακή αφήγηση έρχεται να εμπλουτίσει την 

παραδοσιακή αφήγηση, και αποτελεί ένα εργαλείο που ήδη έχει βρει μεγάλη 

εφαρμογή στη διδακτική πρακτική. Συνδυάζει την  τέχνη της δημιουργίας ενός 

ισχυρού διαλόγου με την αφήγηση μιας ιστορίας, των εικόνων, της μουσικής και της 

φωνής, που χρησιμοποιούν τη δύναμη της σχεδίασης με ψηφιακά μέσα και τη 

δύναμη του διαδικτύου για το διαμοιρασμό των ιστοριών και την επικοινωνία με 

άλλους ανθρώπους. 

Άλλες εφαρμογές 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι οι Εφαρμογές φωνής (Voice Applications) που 

υπάρχουν για υπολογιστές και κινητά και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες, όπως η 

απευθείας φωνητική επικοινωνία, η μετατροπή φωνής σε κείμενο ή το αντίστροφο 

σε προγράμματα που βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην εκμάθηση ξένων 

γλωσσών. Εκπαιδευτική αξία έχουν και οι εφαρμογές για τη δημιουργία 

ηλεκτρονικών προσωπικών φακέλων, των e-Portfolio, που αποτελούν μια συλλογή 

ψηφιακών αντικειμένων που αντιπροσωπεύουν την εμπειρία, τα επιτεύγματα και 

τη μάθηση. Δίνουν στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα να παρακολουθεί την 

εξέλιξή του (self-monitoring) και παράλληλα να αυτό-αξιολογείται (self-assessment), 

αποκτώντας πλήρη γνώση της μαθησιακής του πορείας (Kalz, 2005 ; Attwell, 2005). 

Άλλες εφαρμογές είναι τα on-line εργαλεία που βοηθούν στην παροχή 

εκπαιδευτικού υλικού (διαλέξεων), στη διεξαγωγή on-line διαγωνισμάτων και κουίζ 

και στην αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους.  

Ηλεκτρονικοί διαδικτυακοί ασπροπίνακες, για τον εύκολο διαμοιρασμό 

σημειώσεων, σχεδίων και αρχείων, λογισμικό wiki για να καταθέτουν ισότιμα τα 

μέλη μιας ομάδας χρηστών τη συμβολή τους για την παραγωγή ενός κοινού έργου 

που αναρτάται σε έναν δικτυακό τόπο, και πολλές εφαρμογές που προστίθενται σε 

μια ιστοσελίδα με ευκολία ως πρόσθετα modules, επιτρέπουν πρόσβαση από 
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πολλαπλούς χρήστες και αξιοποιούνται για εκπαίδευση εξ αποστάσεως, υποστήριξη 

διδασκαλίας ή απλά για διασκέδαση.  

3.3.2  Παραδείγματα εργαλείων E-Learning   

 Το Edublogs.org και wikispaces.com είναι δυο παραδείγματα για δημιουργία 

blog και wiki. Το ReadWriteThink Printing Press είναι λογισμικό δημιουργίας 

εφημερίδας, διαφημιστικών φυλλαδίων και άλλων εντύπων.  

 Το Elgg – ένα κοινωνικό δίκτυο για εκπαιδευτικό σκοπό. Παρέχει σε κάθε χρήστη 

δυνατότητα για weblog, file repository με δυνατότητα pod casting,  on-line 

προφίλ και RSS reader (Rich Site Summary - Σύνοψη Πλούσιας Σελίδας).  

 Το Edmodo – ένα ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής 

Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Επιτρέπει τη δημιουργία 

ηλεκτρονικών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων μαθητών, τη 

διασύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών καθώς και τη συμμετοχή τους σε 

ηλεκτρονικές κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων.  

 Το ChinesePod, για τη διδασκαλία της Μανδαρίνικης γλώσσας μέσω διαδικτύου. 

 Οι Δωρεάν Εφαρμογές της Google με σημαντική αξιοποίηση στο χώρο 

εκπαίδευσης-κατάρτισης (Google Apps for Education, Sites, Gmail, Chat, 

Calendar, Page Creator,  Course Builder, Blogger, Moderator, Google+, Drive,  

Google Docs & Spreadsheets). 

 Η σουίτα Zoho Office Suite, που είναι μια πλήρης on-line σουίτα εφαρμογών 

γραφείου και τo ThinkFree Online που παρέχει δωρεάν διαδικτυακές εφαρμογές 

γραφείου με δυνατότητες αποθήκευσης έως 1 GB.  

 Η Apple παρέχει δωρεάν podcast hosting για εκπαιδευτικούς σκοπούς (iTunes 

U).  

 Διαδικτυακές εφαρμογές που βοηθούν στη δημιουργία και οργάνωση 

σημειώσεων, όπως τα  NoteMesh, ShortText, Yahoo!Notepad, YourDraft, 

Stickies, NoteTango, JotCloud και NoteCentric. 

 Διαδικτυακές εφαρμογές για τη δημιουργία χαρτών εννοιών και διαγραμμάτων 

ροής όπως τα Thinkature, MindMeistery, Kayuda, Bubbl.us, Mindomo, 

Flowchart.com, Comapping, Mind42.  
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 Κοινωνικά Δίκτυα όπως τα Facebook, Stikipad, Backpad, Ιmbee.  

 On-line εφαρμογές ημερολογίου όπως τα 30 Boxes, CalendarHub, HipCal, 

Spongecell, Yahoo! Calendar, Google Calendar. 

 On-line υπολογιστές (calculators) όπως τα Calcoolate, Calcr, E-Trutor, Graphing 

Calculator, CalResult.  

 Εργαλεία για δημιουργία και διαχείριση βιβλιογραφίας μέσα από το διαδίκτυο 

όπως τα ΕasyBib, OttoBib και  Zotero.  

Τα παραπάνω κοινωνικά εργαλεία δεν αφορούν το περιεχόμενο τόσο, όσο τις 

συνδέσεις (networking) και το γενικότερο πλαίσιο (context), σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες γενιές του e-learning που έδιναν την βαρύτητα στην παράδοση 

«μαθησιακών αντικειμένων» (learning objects),  τα οποία προσφέρονται κυρίως για 

επαναληπτική εξάσκηση. Υποστηρίζουν τη μάθηση ως διαδικασία και όχι τόσο ως 

αποτέλεσμα και είναι προσωπικά και εμπλαισιωμένα (Kalpana & Nair, 2012). 

Η σημαντική συνεισφορά των εργαλείων web που αναφέρθηκαν και η μεγάλη 

εφαρμογή τους στον εκπαιδευτικό χώρο, φαίνεται και από την εξέλιξη των ΣΔΜ 

(Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης - LMS) ή ΕΠΜ (Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης 

- VLE), τα οποία ενσωματώνουν πια τις τεχνολογίες web 2 και παρέχουν εύκολη 

διασύνδεση και συνεργασία με πολλά τέτοια προγράμματα.  

3.4  Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και Πρότυπα 

Στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές με την εφαρμογή 

των ΤΠΕ όπως επίσης και στην κλασική ανώτερη εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια 

αποτελούν τους πρωτοπόρους στην προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, μέσω 

της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών ως συμπλήρωμα των δια ζώσης μαθημάτων. 

Στην Ευρώπη, συγκεκριμένα, η χρήση του e-learning για την ενίσχυση της ποιότητας 

και τη βελτίωση του βαθμού πρόσβασης στη μόρφωση και την εκπαίδευση, 

αντιμετωπίζεται ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της 

Γνώσης. Σε επίπεδο χωρών, τα περισσότερα κράτη έχουν το δικό τους σχέδιο 

δράσης για την ενίσχυση της χρήσης των ΤΠΕ (ICT) στην εκπαίδευση, το οποίο 
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συχνά περιλαμβάνει άμεση υποστήριξη τοπικών πιλοτικών προγραμμάτων e-

learning στα σχολεία και την ανώτερη εκπαίδευση. 

Συγκρινόμενη με την πολιτική την ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή πολιτική ακολουθεί 

διαφορετική μέθοδο σε συγκεκριμένους τομείς: μεγαλύτερη κυβερνητική 

συμμετοχή, περισσότερη έμφαση στη δημιουργική προσέγγιση και την προσέγγιση 

εμβάθυνσης της μάθησης, συχνότερος συνδυασμός του e-learning με άλλους 

τύπους μάθησης, μεγαλύτερη χρήση των κοινοτήτων μάθησης (κυρίως στη Νότια 

Ευρώπη) και μεγάλη έμφαση στην προσομοίωση και τις κινητές επικοινωνίες 

(συγκεκριμένα στη Σκανδιναβία). Τα πρότυπα του e-learning αναγνωρίζονται ως 

χρήσιμα, ακόμη και ουσιώδη, για την επαναχρησιμοποίηση και τη 

διαλειτουργικότητα του μαθησιακού υλικού. Μεγάλη σημασία έχει η ανταλλαγή 

εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 

καθώς και η ανάπτυξη κοινής υιοθέτησης καλών ή βέλτιστων πρακτικών (Virginio, et 

al, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια, η δραστηριοποίηση της βιομηχανίας της Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας στον τομέα της πολυμεσικής εκπαίδευσης υπήρξε πολύ έντονη. Στην 

αγορά είναι πλέον διαθέσιμα πάρα πολλά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

(Learning Management Systems) για τη διαχείριση βιβλιοθηκών παραγωγής και 

αποθήκευσης μαθημάτων, την παροχή σχετικών πληροφοριών, τον έλεγχο της 

διανομής μαθημάτων και τη διαδραστική πρόσβαση των εκπαιδευομένων (Virginio, 

et al, 2004). Σήμερα η τεχνολογία αυτή έχει φτάσει στο στάδιο της ωριμότητας, 

καθώς έχει αντιμετωπίσει το θέμα της τυποποίησης με στόχο τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας και την εύκολη ανανέωση και επαναχρησιμοποίηση των 

πολυμεσικών εκπαιδευτικών προϊόντων.  

3.4.1  Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

Οι διάφορες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της μάθησης, 

σπάνια χρησιμοποιούνται μεμονωμένα και ανεξάρτητα. Συνήθως χρησιμοποιούνται 

ολοκληρωμένες πλατφόρμες, που συγκεντρώνουν λειτουργίες που αφορούν, τόσο 

τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου (δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και 

δόμηση μαθημάτων), όσο και λειτουργίες διαχείρισης της εκπαιδευτικής 
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διαδικασίας  για τους εκπαιδευόμενους και για τους εκπαιδευτές (εγγραφή, 

παρακολούθηση βαθμολογίας, υποβολή εργασιών, παρακολούθηση πορείας 

εκπαιδευόμενου, ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, διαδικασίες ελέγχου, 

πιστοποιήσεις).  

Οι πλατφόρμες αυτές έχουν συνήθως τη δυνατότητα να υποστηρίζουν και 

σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες. Στην αγορά συναντάμε τέτοια συστήματα να 

κατασκευάζονται και να εμπλουτίζονται συνεχώς από διάφορες εταιρίες, όπως 

επίσης μπορούμε να βρούμε συστήματα ανοιχτού κώδικα (open source) τα οποία 

παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και επιλέγονται περισσότερο από τον 

εκπαιδευτικό κλάδο, αλλά μερικές φορές και από τον επιχειρηματικό, λόγω 

κόστους.  

Τέτοια συστήματα, ανάλογα με τον προσανατολισμό που έχουν σε σχέση με το 

περιεχόμενο ή τη διαχείριση, χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες, ωστόσο η 

συνεχής εξέλιξή τους οδήγησε σε μεγάλες επικαλύψεις και σε μια μικρή σύγχυση σε 

σχέση με την ορολογία που υπάρχει. Ένας όρος που συναντάμε στο χώρο των 

συστημάτων αυτών είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content 

Management Systems - CMS), και αναφέρεται στην τεχνολογία διαχείρισης του 

περιεχομένου μέσω δυναμικών ιστοσελίδων με χρήση βάσεων δεδομένων. Επίσης 

συναντάμε τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems - 

LMS) που αρχικά σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν τη διαχείριση εκπαιδευτικού 

περιεχομένου και τη διαδραστικότητα μεταξύ εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου. Σαν 

εξέλιξη των συστημάτων υποστήριξης της μάθησης (LMS) προέκυψαν  τα 

Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Learning Course 

Μanagement Systems-LCMS), που προσθέτουν έννοιες όπως η λειτουργικότητα της 

επαναχρησιμοποίησης του υλικού που έχει δημιουργηθεί ή ενός μέρους αυτού. 

Σήμερα οι συνεχείς βελτιώσεις και επεκτάσεις των συστημάτων αυτών έχουν 

οδηγήσει στο συνδυασμό των περισσότερων λειτουργιών να απαντώνται σε 

συστήματα που γενικότερα καλούνται ως Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (LMS). 

Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι τα Moodle,  Blackboard, Claroline, 

Desire2Learn, Sakai, JoomlaLMS, E-class, PostNuke. 
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Ένας ορισμός για τα LMS δίνεται από τους Wang & Chen (2009) σύμφωνα με τον 

οποίο: «Ένα Σύστημα Διαχείρισης μάθησης χρησιμοποιεί μια σειρά από τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών για να προσφέρει μια πλατφόρμα προσβάσιμη 

μέσω του Διαδικτύου, όπου μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων μπορεί να 

σχεδιαστεί και να διαχειριστεί, τόσο από τον εκπαιδευόμενο, όσο και από τον 

εκπαιδευτή». 

Το Learning Circuits Glossary ορίζει το ΣΔΜ ως «Λογισμικό που αυτοματοποιεί τη 

διαχείριση της εκπαίδευσης. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης εγγράφει τους 

χρήστες, καταχωρεί τα μαθήματα σε καταλόγους, καταγράφει τα δεδομένα των 

εκπαιδευόμενων και υποβάλλει αναφορές στη διοίκηση. Συνήθως δεν προσφέρει 

δυνατότητες συγγραφής, αλλά εστιάζει στη διαχείριση μαθημάτων που 

δημιουργούνται από πλήθος άλλων πηγών». 

Οι βασικές λειτουργίες ενός τέτοιου συστήματος περιλαμβάνουν (Kerschenbaum 

Steven, 2009): 

 Εγγραφές χρηστών - Κατηγορίες χρηστών – Ρόλοι. 

 Προγραμματισμός - Διαχείριση μαθημάτων. 

 Διαχείριση εκπαιδευτικών γεγονότων (παρακολούθηση δραστηριότητας, 

ενίσχυση-ανάδραση, ενημέρωση, παροχή εκπαιδευτικού υλικού μέσω 

διαδικτύου). 

 Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευόμενων. 

 Δυνατότητα συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. 

 Παροχή αναφορών (δραστηριότητας, επιδόσεων). 

 Παραμετροποίηση συστήματος.  

 Μεταφορά πληροφορίας σε άλλα συστήματα. 

Πιθανές αδυναμίες που παρουσιάζουν αυτά τα συστήματα: 

 Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

καταστήσει ένα τέτοιο σύστημα πλεονάζον ή περιττό, κάνοντας απαραίτητη την 

αναβάθμιση στις νεότερες εκδόσεις του. 
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 Προβλήματα προσαρμογής. Οι διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων 

οργανισμών (εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις) που θα υιοθετήσουν ένα 

τέτοιο σύστημα οδηγούν στην προσαρμογή στις ανάγκες αυτές και στις αλλαγές 

που συνεχώς θα προκύπτουν. Τα συστήματα αυτά επιδέχονται περιορισμένες 

αλλαγές και οι λειτουργικές επεκτάσεις συνεπάγονται κόστος αν είναι ιδιόκτητα, 

ενώ αν είναι ανοιχτού κώδικα η οποιαδήποτε πρόσθετη λειτουργία δεν μπορεί 

να απαιτηθεί. 

 Η αποδοτική εφαρμογή προϋποθέτει κάποια σχετική εκπαίδευση των χρηστών 

στη χρήση του συστήματος. 

 

3.4.2  Πρότυπα  

Η μεγάλη ποικιλία σε ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού για την υποστήριξη της 

ηλεκτρονικής μάθησης, τα επιμέρους εργαλεία για τη συγγραφή εκπαιδευτικού 

υλικού, οι εξελισσόμενες τεχνολογίες σε επίπεδο υλικού (tablets, i-phones, mobiles) 

και η παρουσία της κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

δημιουργούν την ανάγκη διασύνδεσης, επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε 

όλα αυτά τα συστήματα. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την ύπαρξη κανόνων και 

προδιαγραφών και τη θέσπιση προτύπων στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης, 

ώστε να διευκολύνεται η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που να είναι 

επαναχρησιμοποιήσιμο και ευέλικτων συστημάτων που να είναι μεταφέρσιμα και 

διαλειτουργικά. 

Ένα πρότυπο είναι μια διεθνής ή εθνική μέθοδος, τεχνολογία ή μορφή, λεπτομερώς 

τεκμηριωμένη, κοινώς αποδεκτή και υποστηριζόμενη από αναγνωρισμένα ιδρύματα 

καθιέρωσης προτύπων όπως ISO (International Standards Organization), CEN 

(European Centre of Normalization), IEEE κ.ά. Μια εταιρία ή οργανισμός καθιερώνει 

το πρότυπο, το οποίο στη συνέχεια πιστοποιείται από το αρμόδιο ίδρυμα 

προτυποποίησης. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση κάποιο πρότυπο να μην έχει 

πιστοποιηθεί και αποκτήσει επίσημη μορφή, αλλά να έχει υιοθετηθεί και 

χρησιμοποιηθεί τόσο ευρέως, ώστε να θεωρείται de facto πρότυπο. Ο 

προσδιορισμός και η δημοσίευση ενός προτύπου προαπαιτεί μεγάλη έρευνα και 
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συνεργατική δραστηριότητα για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας, τον 

προσδιορισμό των αδυναμιών και την αποσφαλμάτωση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε μια επαναληπτική διαδικασία και πιθανώς τελικά σε μια επίσημη 

προτυποποίηση. Η τυπική πλήρης διαδικασία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της 

ανάγκης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, τη δημιουργία των προδιαγραφών για 

την κάλυψη της ανάγκης, την ευρεία εξάπλωση του προτύπου ως de facto και 

τελικά (εφόσον κριθεί κατάλληλο) μια επίσημη διαδικασία προτυποποίησης. Τα 

ισχύοντα πρότυπα e-learning αποτελούν de facto πρότυπα (Burgos & Griffiths, 

2005).  

Διάφορες προσπάθειες έχουν γίνει για τη δημιουργία χρήσιμων προτύπων που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες των εμπλεκόμενων μελών στη διαδικασία e-learning, όπως 

οι εκπαιδευτές, οι πάροχοι εκπαίδευσης, οι σχεδιαστές εκπαίδευσης ή οι 

προγραμματιστές των συστημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Ομαδοποίηση 

περιεχομένου (Content Packaging), η Απλή Αλληλουχία (Simple Sequencing), το 

SCORM, το Πακέτο Πληροφοριών Μάθησης (Learning Information Package) και 

άλλα. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα γνωστών προτύπων (Burgos & Griffiths, 2005) 

που προέρχονται από διάφορους  οργανισμούς που ασχολούνται με τη δημιουργία 

προτύπων και κάποια στιγμή ασχολήθηκαν και με την τεχνολογία της μάθησης, 

όπως η IMS Global Learning Consortium (IMS). Η IMS Global Learning είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ενσωματώνει 

σημαντικό αριθμό βιομηχανικών και ακαδημαϊκών εταίρων από όλο τον κόσμο. 

Αναπτύσσει προδιαγραφές για συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι 

προδιαγραφές βασίζονται στην XML (eXtensve Markup Language). Αντίστοιχοι 

οργανισμοί είναι η Aviation Industry CBT Committee (AICC), ένας από τους πιο 

παλιούς οργανισμούς δημιουργίας προτύπων, μη κερδοσκοπικός, που ιδρύθηκε το 

1988 και ασχολήθηκε με τη δημιουργία προτύπων για Συστήματα Διαχείρισης 

Μάθησης από το 1993, η IEEE Learning Standards Committee (LTSC) και η Advanced 

Distributed Learning(ADL).  
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IMS LD: Learning Design (IMS, 2003) 

Το Learning Design της IMS, ή απλά IMS LD, είναι ένα πρότυπο επικεντρωμένο στη 

μοντελοποίηση σχεδίων μαθημάτων και στην online διάχυσή τους με τη μορφή 

Μονάδων Μάθησης (Units of Learning - UoL). Μεγάλη ποικιλία παιδαγωγικών 

μοντέλων μπορούν να αναπαρασταθούν από το IMS LD, δίνοντας στους 

εκπαιδευτές τη δυνατότητα να προσαρμόσουν πηγές και μαθησιακά σενάρια σε 

εικονικά μαθήματα με ελαστικό τρόπο. Εκτός από την ταξινόμηση δραστηριοτήτων 

και τη χρήση αποθετηρίων (βάσεων δεδομένων) μαθησιακών αντικειμένων, το IMS 

LD παρέχει πολλά χαρακτηριστικά για τη δημιουργία προσαρμοστικής, δυναμικής 

και εξατομικευμένης μάθησης (Burgos et al, 2005). Μέσω αυτής της περιγραφής 

διαφορετικών ρόλων, δραστηριοτήτων περιβαλλόντων, μεθόδων, ιδιοτήτων, 

προϋποθέσεων και κοινοποιήσεων, το IMS LD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

μετατροπή σχεδίων μαθημάτων σε επίσημα καθορισμένες Μονάδες Μάθησης 

(UoL). Το πρότυπο αποτελεί έναν ευέλικτο τρόπο αναπαράστασης και 

κωδικοποίησης μαθησιακών σεναρίων για πολλαπλούς ή ανεξάρτητους χρήστες. 

Αποτελεί έναν τρόπο δημιουργίας διαλειτουργικών σχεδίων μαθημάτων, τα οποία 

μπορούν να διαβαστούν από μια εφαρμογή που καλείται παίκτης. Ο παίκτης 

αναλαμβάνει να συντονίσει εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, μαθησιακούς πόρους 

και δραστηριότητες, όσο η μαθησιακή διεργασία προχωρά (Burgos et al, 2005).  

Το πρότυπο Learning Design δεν προσφέρει ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό 

μοντέλο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πρακτικά απεριόριστου 

αριθμού σεναρίων ή παιδαγωγικών μοντέλων. Για τον λόγο αυτό, συχνά 

αναφέρεται ως παιδαγωγικό μετα-μοντέλο. Δε στοχεύει στην παιδαγωγική 

ουδετερότητα, αλλά επιζητά να ενεργοποιήσει το παιδαγωγικά ενήμερο e-learning. 

Στο σχεδιασμό μάθησης, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ερμηνεύσει διάφορους 

ρόλους σε διαφορετικά στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. Στο τέλος κάθε σκηνής 

η δράση σταματά, οι εκπαιδευόμενοι συγχρονίζονται και κάτι νέο μπορεί να 

ξεκινήσει. 
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CP: Content Packaging (IMS, 2001)  

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο συχνά απαιτείται να είναι ομαδοποιημένο σε κάποια 

ηλεκτρονική μορφή, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική συλλογή, διανομή, 

διαχείριση και ανάπτυξή του. Οι συγγραφείς χρειάζονται εργαλεία και τεχνολογίες 

για τη δημιουργία περιεχομένου. Οι έμποροι των συστημάτων διαχείρισης γνώσης, 

των υπολογιστικών πλατφορμών και των συστημάτων διαχείρισης γνώσης, 

επιθυμούν την αποτελεσματική διαχείριση και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού 

που δημιουργήθηκε από τους συγγραφείς. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται 

καλή εγκατάσταση και παράδοση των εργαλείων. Για την ικανοποίηση των 

παραπάνω αναγκών, είναι απαραίτητη η ομαδοποίηση του περιεχομένου σε μια 

γνωστή δομή και μορφή αρχείου, με καλή τεκμηρίωση υποστήριξης. Η 

Ομαδοποίηση Περιεχομένου (Content Packaging) της IMS ικανοποιεί τις συνθήκες 

αυτές, περιγράφοντας το περιεχόμενο, τη δομή και την τοποθεσία του online 

εκπαιδευτικού υλικού και προσδιορίζοντας συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου.  

Δίνει στον συντάκτη τη δυνατότητα να ενσωματώσει όλους τους απαραίτητους 

πόρους, να τους οργανώσει σε δομή και να προσθέσει μεταδεδομένα. Ο χρήστης 

μπορεί στη συνέχεια να περιγράψει και να ομαδοποιήσει υλικό μάθησης, όπως 

ανεξάρτητα μαθήματα ή μια συλλογή μαθημάτων, σε διαλειτουργικά, 

διαμοιραζόμενα πακέτα. Έτσι, η Ομαδοποίηση Περιεχομένου (Content Packaging) 

παρέχει μια δομή που ενσωματώνει ένα σύνολο στοιχείων, όπως LD (Learning 

Design), SS (Simple Sequencing), Meta-data και QTI (Question and Test 

Interoperability).  

LIP: Learner Information Package (IMS, 2001a)  

Το Learning Information Package είναι ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε για την 

καταγραφή και διατήρηση ενός μητρώου πληροφοριών σχετικά με τους 

εκπαιδευόμενους, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά των 

πληροφοριών αυτών ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού. 

Χρησιμοποιώντας μια εγγραφή LIP όλη η πορεία του εκπαιδευόμενου μπορεί να 

ανακτηθεί, ενώ μπορεί να διατηρηθεί και πληροφορία σχετικά με τις προτιμήσεις ή 

τις ιδιαιτερότητές του. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται σε ένα XML αρχείο, με 
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χρήση tags για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του.  Έτσι είναι δυνατή η 

αλληλεπίδραση των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων σε περιβάλλον Internet.  

Διάφορα πακέτα εφαρμογών χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή και εξαγωγή 

δεδομένων από συστήματα συμβατά με τα IMS πρότυπα, ενώ ο κάτοχος της 

πληροφορίας μπορεί να προσδιορίζει ποιο μέρος της μπορεί να διαμοιραστεί με 

άλλα συστήματα. Η βασική δομή του LIP περιλαμβάνει θέματα προσβασιμότητας, 

δραστηριότητες, διασυνδέσεις, αρμοδιότητες, στόχους, αναγνωρίσεις, συμφέροντα, 

προσόντα, πιστοποιητικά και άδειες, τις σχέσεις, τα κλειδιά ασφαλείας και τις 

μεταγραφές. 

SS: Simple Sequencing (IMS, 2003a)  

Αυτή η προδιαγραφή χρησιμοποιείται για να ορίσει κανόνες που καθορίζουν την 

πορεία του εκπαιδευόμενου μέσα στο μαθησιακό περιεχόμενο. Εναλλακτικές 

πορείες μπορούν φυσικά να ακολουθηθούν μέσα σε μια συλλογή μαθησιακού 

υλικού, ως απόκριση στον χρήστη. Προσδιορίζεται μια μέθοδος αναπαράστασης της 

αναμενόμενης συμπεριφοράς ενός μαθησιακού αντικειμένου, ώστε οποιαδήποτε 

συμβατή τεχνολογία μάθησης να είναι σε θέση να ταξινομήσει τις μαθησιακές 

δραστηριότητες συνεκτικά. Το Simple Sequencing πρότυπο χρησιμοποιεί τη δομή 

του Content Package, ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση μιας ακολουθίας σε ένα 

Σχέδιο Μάθησης. 

QTI: Question and Test Interoperability (IMS, 2003b)  

Το πρότυπο Question and Test Interoperability της IMS παρέχει τη δυνατότητα 

διαμοιρασμού πληροφοριών αποτίμησης, όπως ερωτήσεις, τεστ και αποτελέσματα. 

Τα δεδομένα ομαδοποιούνται σε XML, ενώ υποστηρίζονται απλές αλλά και 

πολύπλοκες ερωτήσεις και τεστ, σαφώς καθορισμένα, για την αποφυγή της 

ασάφειας. Έτσι, η πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα του εκπαιδευόμενου 

μπορεί να διαμοιραστεί ανάμεσα σε διαφορετικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

και διαφορετικά πακέτα λογισμικού. Οι συγγραφείς μπορούν να δημιουργήσουν 

δικό τους περιεχόμενο, ακόμα και τράπεζες ερωτήσεων για χρήση από διαφορετικά 

συστήματα.  
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Το πρότυπο QTI της IMS χρησιμοποιείται σήμερα από πολλά συστήματα 

αξιολόγησης και εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. Κάποια από αυτά τα συστήματα 

χρησιμοποιούν δική τους διάταξη δεδομένων, ωστόσο επιτρέπουν και την εξαγωγή 

ή εισαγωγή δεδομένων σε μορφή QTI για να υποστηρίξουν την φορητότητα. Το 

πρότυπο QTI φιλοδοξεί να είναι παιδαγωγικά ουδέτερο, παρέχοντας στους χρήστες 

του τη δυνατότητα να αναπτύξουν online υλικό εκτίμησης (assessment), 

χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τύπων ερωτήσεων και τεχνικών: πολλαπλής 

επιλογής/αντίδρασης, αληθές ή ψευδές, εικόνας θερμής περιοχής, συμπλήρωσης 

κενών, επιλογής κειμένου, παράλειψης, διάταξης αντικειμένων, ταιριάσματος 

στοιχείων και σύνδεσης σημείων. 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

Το SCORM αναπτύχθηκε από το ADL (Advanced Destributed Learning), μετά από 

πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αμερικής. Σκοπός του SCORM 

είναι να συνενώσει τα υπόλοιπα πρότυπα. Αυτή τη στιγμή αποτελεί το πιο 

δημοφιλές πρότυπο. Βασίζεται στην XML και τα SCO (sharable content object), ως 

αντικείμενα διαμοιραζόμενου περιεχομένου, συνδυάζονται για να δημιουργήσουν 

μια ενότητα σε ένα μάθημα και οι προδιαγραφές του προτύπου τα καθιστούν: 

 Ανθεκτικά, και ανεπηρέαστα από τις τεχνολογικές αλλαγές. 

 Διαλειτουργικά, λειτουργούν ομαλά σε διαφορετικά περιβάλλοντα εικονικής 

μάθησης. 

 Προσβάσιμα, αποτελούν δηλαδή πηγές που μπορούν να εντοπιστούν όποτε 

χρειαστεί και να αναγνωρίζονται από κάποια περιγραφή που 

συμπεριλαμβάνουν. 

 Επαναχρησιμοποιήσιμα, μπορούν δηλαδή να αναπτυχθούν μία φορά και να 

χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα μαθήματα χωρίς να αλλάξουν. 

3.4.3  Κύρια χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής 

μάθησης 

Παρά την προτυποποίηση και την εξέλιξη στην εκπαιδευτική τεχνολογία, τα γενικά 

κύρια χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης 

παραμένουν σταθερά (Andreicheva & Latypov, 2013): 
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1. Ομοιόμορφη προσέγγιση μέσω διεπαφής (Universal approach) 

Η ίδια διεπαφή του προγράμματος θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί και να 

χρησιμοποιηθεί με την ίδια ευκολία και αποτελεσματικότητα για διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα από διαφορετικούς τομείς (τέχνη, επιστήμη, τεχνολογία). 

Βέβαια, για κάποιες επιστήμες η εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης δεν 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς απαιτούν πρακτική εξάσκηση σε 

πραγματικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα το πειραματικό κομμάτι της 

βιολογίας. 

2. Ευχρηστία (Usability)  

Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή (interface) αποτελεί προϋπόθεση για την 

αποδοχή και αποτελεσματική εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος λογισμικού και 

το ίδιο συμβαίνει και στην ηλεκτρονική μάθηση. Μια κακή σχεδίαση της διεπαφής 

μπορεί να καταστρέψει ένα προϊόν, ακόμα κι αν αυτό έχει προβλέψει για όλες τις 

υποστηρικτικές λειτουργίες ενημέρωσης και καθοδήγησης του χρήστη. Η 

τεκμηρίωση, οι διαφορετικές μορφές παροχής βοήθειας  και η υποστήριξη 

διαφορετικών γλωσσών, ανήκουν στο κομμάτι της ευχρηστίας. Οι χρήστες των 

συστημάτων εκπαίδευσης ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, τους εκπαιδευτές, τους 

εκπαιδευόμενους και τους διαχειριστές. Έχουν διαφορετικές ανάγκες και στόχους 

στην χρήση ενός τέτοιου συστήματος και το θέμα της ευχρηστίας πρέπει να έχει 

προβλέψει και να καλύψει επαρκώς όλους τους διαφορετικούς ρόλους και ανάγκες. 

3. Αρθρωτή  Δόμηση (Modularity)  

Λειτουργική απαίτηση για τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης είναι να 

επιτρέπουν τη διασύνδεση ανάμεσα σε τμήματα μαθημάτων που βρίσκονται σε 

διαφορετικό επίπεδο πολυπλοκότητας, ώστε κοινά κομμάτια να μπορούν να 

επαναχρησσιμοποιούνται. Η σπονδυλωτή σχεδίαση του λογισμικού θα επιτρέψει 

επίσης την ανεξάρτητη λειτουργία τμημάτων του λογισμικού, ανάλογα με το είδος 

του χρήστη (εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος ή διαχειριστής).  

4. Τεχνικές προδιαγραφές (Technical aspect)  

Μια εκπαιδευτική εφαρμογή δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερες και υψηλές τεχνολογικές 

απαιτήσεις. Η λειτουργία της σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα είναι μια 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

79 
 

προϋπόθεση για να ανταποκριθεί στο σύνολο των χρηστών, χωρίς να δημιουργεί 

επιπλέον ανάγκες για προσαρμογές ή να αποκλείει μερίδα χρηστών. Το ίδιο 

σημαντική παράμετρος είναι η λειτουργία της εφαρμογής και σε κινητά τηλέφωνα, 

smartphones και tablets.  Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας υπάρχουν δύο 

δυνατότητες. Είτε να επεκταθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα με την δυνατότητα να 

προσαρμόζεται το περιβάλλον (theme) για την πλήρη λειτουργία και σε κινητό 

τηλέφωνο, ή την δημιουργία εξαρχής μιας εφαρμογής για το κινητό. Η δεύτερη 

επιλογή παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα καθώς προσθέτει κόστος, είναι μια 

επιπλέον διαδικασία για τον χρήστη το κατέβασμα και η εγκατάσταση της mobile 

application και συνδέεται με συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, γεγονός που 

δημιουργεί λειτουργική εξάρτηση και περιορίζει τα σημεία πρόσβασης. Σαν 

δυνατότητα όμως είναι απαραίτητη, διότι επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να ελέγχει 

οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο ενημερώσεις σε σχέση με 

βαθμολογίες, αποτελέσματα εξετάσεων, καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής 

εργασιών, απαντήσεις και σχόλια ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτές, 

ανακοινώσεις και προγραμματισμό μαθημάτων. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτές 

μπορούν να παρακολουθούν την πορεία υποβολής εργασιών, να απαντούν σε 

ερωτήσεις και να δημιουργούν ανακοινώσεις από το κινητό τους τηλέφωνο ή το 

tablet, με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρακτικά, η «mobile» εκδοχή μιας 

τέτοιας εφαρμογής ανταποκρίνεται περισσότερο σε θέματα πληροφόρησης των 

χρηστών, καθώς οι πιο σύνθετες λειτουργίες (π.χ. δημιουργία ενός μαθήματος από 

τον εκπαιδευτή) δεν είναι ιδιαίτερα βολικό να χρησιμοποιούνται από συσκευές με 

μικρή οθόνη.      

5. Στατιστικά στοιχεία 

Στα ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης υπάρχει η δυνατότητα 

συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων από τη δραστηριότητα των εκπαιδευόμενων 

και αξιοποίησής τους από τους εκπαιδευτές για την επίτευξη των εκπαιδευτικών 

στόχων. Πέρα από τη συγκέντρωση και παρουσίαση με οργανωμένο τρόπο των 

στατιστικών από τις βαθμολογίες των εκπαιδευόμενων, υπάρχει η δυνατότητα 

συγκέντρωσης στοιχείων για τη δραστηριότητά τους. Έτσι, μπορεί για παράδειγμα 

να δει ο εκπαιδευτής τα σημεία που δυσκόλεψαν τον εκπαιδευόμενο, πού έχει 
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δαπανήσει περισσότερο από τον αναμενόμενο χρόνο μελέτης, πού έχει κάνει 

περισσότερες επισκέψεις από το μέσο όρο σε κάποια ενότητα, κάποιο κουίζ που 

δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει και σε ποιο σημείο εγκατέλειψε την προσπάθεια. 

Τέτοιες πληροφορίες επιτρέπουν την προσαρμογή και την εξατομίκευση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την εφαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

κάθε εκπαιδευόμενου, με την έγκαιρη και στο σωστό σημείο υποστήριξη και 

ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή. Τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το 

σύνολο των εκπαιδευόμενων μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη πληροφορία για 

την αξιολόγηση του μαθήματος και του εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο βελτιώσεις 

και αναπροσαρμογές για την καλύτερη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, 

παρέχοντας επιπρόσθετα στοιχεία στη διαδικασία της αξιολόγησης μέσω 

ερωτηματολογίων.   

3.5  Επισκόπηση Ερευνών - E-learning και Κοινωνικές και 

Προσωπικές δεξιότητες (Soft Skills) 

Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης έχουν βρει εφαρμογή σε πολλά και 

διαφορετικά  γνωστικά πεδία. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο  προσεγγίζεται σε γνωστικό επίπεδο, είναι σαφώς ορισμένο και το 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα είναι εύκολο να μετρηθεί με κάποια μέθοδο 

αξιολόγησης. Στο πεδίο λοιπόν των «σκληρών δεξιοτήτων» (hard skills), η εφαρμογή 

των ΤΠΕ έχει αποδειχθεί λειτουργική και αποτελεσματική. Στο πεδίο των soft skills 

οι συνισταμένες είναι διαφορετικές.  

Η βελτίωση κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, με τη χρήση ψηφιακών και 

διαδικτυακών τεχνολογιών, συναντά δυσκολίες που σχετίζονται με τη φύση των 

δεξιοτήτων αυτών. Είναι δύσκολο να οριστούν με μετρήσιμα κριτήρια και το 

εννοιολογικό τους περιεχόμενο πολλές φορές προσδιορίζεται σε στενή σχέση με το 

περιβάλλον (εργασιακό ή κοινωνικό) όπου εμφανίζονται κάθε φορά. Παρόλα αυτά, 

η ποικιλία εργαλείων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή 

και στην ανάπτυξη των soft skills.   

Σε έρευνες βλέπουμε αντίστοιχες εφαρμογές να αποδεικνύονται επιτυχείς. Αρκετά 

χρόνια πριν (Campbell et al, 1995)  συναντάμε μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν 
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οι τεχνολογίες υπολογιστών για την βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Το 

αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η αποδοτικότητα των εκπαιδευόμενων και 

ταυτόχρονα να εξοικονομηθεί χρόνος για τους εκπαιδευτές, ο οποίος τους 

επέτρεψε να βελτιώσουν την υποστήριξη και ανατροφοδότηση στους 

εκπαιδευόμενους.    

Μια εφαρμογή εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής αλλά όχι διαδικτυακής μάθησης δεν 

είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Έγινε έρευνα (Ellis et al, 2003) σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο στην Αγγλία σε πολιτικούς μηχανικούς για ένα μάθημα 

διαχείρισης έργου που αναφερόταν σε διαπροσωπικές δεξιότητες και παραδιδόταν 

για εξ αποστάσεως μάθηση με όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή 

μέσα σε ένα cd-rom. Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του Kirkpatrick που συνδυάζει 

δεδομένα από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (αντίδραση, μάθηση, εφαρμογή, 

αποτελέσματα). Έδειξε ότι η ηλεκτρονική μάθηση ταιριάζει περισσότερο σε 

τεχνικές, γνωστικές δεξιότητες παρά στις διαπροσωπικές “soft” δεξιότητες.  

Σε μεταγενέστερη μελέτη (Stefanov et al, 2007), βλέπουμε προσπάθειες για να 

εμπλουτιστούν ήδη υπάρχοντα προγράμματα εξέλιξης soft skills με τη χρήση των 

ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορούσε την εκπαίδευση δασκάλων στη δια 

βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων και πιο συγκεκριμένα τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, την 

παρουσίαση, την εργασία πάνω σε ένα πρότζεκτ και την ομαδική-συνεργατική 

εργασία. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες που είχαν δημιουργηθεί για 

δια ζώσης εκπαίδευση ψηφιοποιήθηκαν προσαρμοσμένα στη διαδικτυακή 

πλατφόρμα που χρησιμοποιούνταν, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με τόσες δυνατότητες που διευκόλυναν ιδιαίτερα την 

ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των δασκάλων.  

Στον ακαδημαϊκό χώρο έχουν αρχίσει να εμφανίζονται προσπάθειες για 

συμπερίληψη των soft skills στην κατάρτιση των φοιτητών σε ορισμένα γνωστικά 

πεδία. Για παράδειγμα (Zainal & Sale, 2010), στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας 

PETRONAS στη Μαλαισία, έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ορισμό του καλού 

μηχανολόγου όπως δόθηκε από το Engineering School Directory (2010) και ενέταξαν 

την ανάπτυξη απαραίτητων soft skills μέσα στη διδασκαλία των γνωστικών 
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αντικειμένων. Ο ορισμός προσδιόριζε ότι ο καλός μηχανικός θα πρέπει να: 1) 

κατέχει δυνατή αναλυτική σκέψη, 2) προσέχει την λεπτομέρεια, 3) έχει εξαιρετικές 

επικοινωνιακές δεξιότητες, 4) συμμετέχει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 5) είναι 

δημιουργικός, 6) έχει λογική σκέψη, 7) έχει κλίση στα μαθηματικά, 8) έχει 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 9) είναι ομαδικός παίκτης, 10) έχει εξαιρετικές 

τεχνικές γνώσεις. 

Για να υποστηρίξουν, λοιπόν, παράλληλα και την ανάπτυξη κάποιων soft skills και 

να μπορέσουν να αξιολογήσουν την εξέλιξη των εκπαιδευόμενων και σε αυτό το 

πεδίο, ενσωμάτωσαν τεχνολογίες ΤΠΕ, με την εφαρμογή δημιουργίας ομαδικού 

ηλεκτρονικού φακέλου μάθησης σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, σε μάθημα με 

περιεχόμενο τις διαφορικές εξισώσεις. Ο σκοπός ήταν ο συνδυασμός της εξέλιξης 

των δεξιοτήτων επίλυσης και εφαρμογής των διαφορικών εξισώσεων σε 

πραγματικές καταστάσεις, με την εξέλιξη των soft skills που προέκυπταν από τον 

τρόπο που θα έπρεπε να δουλέψουν για να δημιουργήσουν τους ομαδικούς 

ηλεκτρονικούς φακέλους μάθησης. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφεί η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων όπως η ηγετική ικανότητα, η ικανότητα 

διαχείρισης - διοίκησης, η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η κριτική σκέψη, η 

ικανότητα λήψης αποφάσεων, η χρήση υπολογιστών ως εργαλείο για τα 

μαθηματικά αλλά και για την έρευνα, που δε θα μπορούσαν να είχαν αναδειχθεί με 

μια παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. 

Στην Ινδία (Reddy et al, 2013) δημιουργήθηκε μια σύμπραξη ανάμεσα στη 

βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο για να εμπλουτίσουν την εκπαίδευση των 

μηχανολόγων, μέσα από μια πλατφόρμα με γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε 

υψηλής ποιότητας μαθήματα, τεχνικών και soft δεξιοτήτων, βίντεο, μορφές 

αξιολόγησης, υποδείγματα εργασιών, σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για συνεντεύξεις και επιπλέον υλικό για τους εκπαιδευόμενους αλλά και 

τους εκπαιδευτές των κολλεγίων, με απώτερο στόχο την καλύτερη επαγγελματική 

αποκατάσταση στο χώρο της τεχνολογίας. Πρακτικά δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα 

ψηφιακής συνεργασίας ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και τη βιομηχανία, που θα 

μπορούσε να υποστηρίξει την αλληλεπίδραση αυτή σε οποιοδήποτε χρόνο και 

οποιαδήποτε βάση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013, σε αυτήν την προσπάθεια για 
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αριστεία συμμετείχαν 355 κολλέγια, και εκπαιδεύτηκαν 198.267 άτομα σε τεχνικής 

φύσεως προγράμματα και 68.348 σε προγράμματα για soft skills. 

Η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στόχευε στην αλλαγή των προοπτικών και στην 

έμπνευση, τόσο για τους φοιτητές, όσο και για τους καθηγητές. Οι φοιτητές 

μπόρεσαν να εξασκηθούν στην εξέλιξη τεχνικών αλλά και επικοινωνιακών και 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων, γεγονός που οδήγησε σε μεγαλύτερη 

απασχολησιμότητα μετά την αποφοίτηση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ωφελήθηκαν 

αντίστοιχα, καθώς το εκπαιδευτικό δυναμικό ενίσχυσε κι αυτό τις δεξιότητές του 

μέσα από την ηλεκτρονική μάθηση, και επίσης μπόρεσαν να επιδείξουν τα 

εκπαιδευτικά τους επιτεύγματα σε κορυφαίους φορείς της αγοράς και να 

ενισχύσουν την παρουσία τους στο χώρο της βιομηχανίας.  Το πρόγραμμα αυτό 

κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο γιατί μέσα από την ηλεκτρονική μάθηση, προκαλεί 

την συνειδητοποίηση της ανάγκης  για απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων στους 

φοιτητές που δεν έχουν κανέναν προσανατολισμό στον βιομηχανικό και εμπορικό 

χώρο, δίνοντάς τους κίνητρο και τρόπο να εργαστούν για να διαπρέψουν. 

Μια σχετική έρευνα (Adams & Morgan, 2007) έγινε για να μελετήσει διαφορετικές 

προσεγγίσεις σε e-learning υλοποιήσεις ανάμεσα σε συστήματα πρώτης και 

δεύτερης γενιάς σε σχέση με την ανάπτυξη των soft skills στον εργασιακό χώρο. 

Εφαρμόστηκε σε διάφορους οργανισμούς για την εκπαίδευση των εργαζομένων και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι αυτή που 

καθοδηγείται από παιδαγωγικές αρχές και όχι από τεχνολογικές πρωτοπορίες.   

Στη Νότιο Κορέα, σε αλυσίδα διεθνών ξενοδοχείων έγινε έρευνα (Kim et al, 2011) 

για το πόσο σημαντικά θεωρούν οι υπάλληλοι τα soft skills, κατά πόσο είναι 

πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική μάθηση σαν εργαλείο για την 

εξέλιξη των soft skills και σε ποιο βαθμό τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά 

επηρεάζουν την πρόθεσή τους αυτή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σημαντικότερα soft 

skills θεωρούνταν η υπευθυνότητα, η αυτοεκτίμηση, η κοινωνικότητα και η εργασία 

με διαφορετικές ομάδες ενώ οι περισσότερο θετικοί στην χρήση e-learning για την 

εξέλιξη των soft skills ήταν αυτοί που είχαν εξωγενή κίνητρα και η διάθεσή τους 

αυτή δεν επηρεαζόταν από τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που έγινε σε μεγάλο τραπεζικό όμιλο 

του Καναδά, για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του μεικτού μοντέλου 

μάθησης στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων για την 

βελτίωση της απόδοσης στην εργασία (Adams et al, 2009). Σκοπό της έρευνας 

αποτέλεσε η βαθύτερη κατανόηση της χρήσης της ηλεκτρονικής μάθησης στην 

υποστήριξη της ενίσχυσης των soft skills στο χώρο εργασίας, για τη μεγιστοποίηση 

των αποδόσεων των εργαζομένων. Η έρευνα προσπάθησε να αναλύσει την 

επίδραση τεσσάρων διαφορετικών στρατηγικών μεικτής μάθησης για την ενίσχυση 

των soft skills μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίες διαχωρίζονται από το πόσο 

στενή είναι η σύνδεση ανάμεσα στο κομμάτι της ηλεκτρονικής μάθησης και της 

απόδοσης στην εργασία, σε σχέση με το μαθησιακό αποτέλεσμα.  

Το πρώτο επίπεδο ήταν η πιο χαλαρή σύνδεση όπου η ηλεκτρονική μάθηση απλά 

ήταν το εργαλείο για την αυτορυθμιζόμενη μάθηση του εκπαιδευόμενου. Το 

δεύτερο επίπεδο είχε πιο ισχυρή σύνδεση, καθώς το online υλικό ενσωματωνόταν 

σε δομημένα μαθήματα αίθουσας και λειτουργούσε ως εργασία προετοιμασίας και 

εξάσκησης, κατανόησης και αξιολόγησης. Το τρίτο επίπεδο είχε ακόμα πιο 

ενσωματωμένες τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής μάθησης στους προσωπικούς 

μαθησιακούς στόχους και με έντονη παρουσία συνεργατικών forum και 

καθοδήγηση από μέντορα. Στο τέταρτο επίπεδο το online μαθησιακό υλικό 

χρησιμοποιήθηκε σε πρότζεκτ βασισμένα στην εργασία και η ανταπόδοση της 

μαθησιακής διαδικασίας αποτιμήθηκε άμεσα στην εργασία.   

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπάρχει μία στρατηγική που να υπερέχει ως 

αποδοτικότερη για την ενίσχυση των soft skills . Υπήρξαν εκπαιδευόμενοι που είχαν 

το ίδιο καλές αποδόσεις και στις τέσσερις περιπτώσεις, αλλά και εκπαιδευόμενοι 

που λειτούργησαν καλύτερα σε κάποια από αυτές. Εμπόδια και κίνητρα φάνηκε να 

μην μπορούν να προβλεφθούν, καθώς στο χώρο εργασίας κάτι που για έναν 

εργαζόμενο είναι κίνητρο, για κάποιον άλλον ίσως αποτελεί εμπόδιο. 

Συμπερασματικά, η μεικτή μάθηση που συνδέεται στενά με την εργασία για το 

αντικείμενο των soft skills δεν έχει πολλές πιθανότητες να είναι αποδοτική, αν 

απαξιώνει την καθαυτή εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.  
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 Μια διαφορετική έρευνα (Freitas & Routledge, 2013) που ενισχύει την εφαρμογή 

του e-learning στην εξέλιξη των soft skills, αφορά τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια πολλών χρηστών και τη δημιουργία ενός μοντέλου για το σχεδιασμό και 

την αξιολόγηση τέτοιων παιχνιδιών σε σχέση με το πόσο καλλιεργούν την ικανότητα 

ηγεσίας, αλλά και γενικότερα τα soft skills. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε σε ήδη 

υπάρχοντα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και το αποτέλεσμα ήταν ότι 

μπόρεσε να δώσει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα έτοιμων παιχνιδιών ή 

τον σχεδιασμό μελλοντικών παιχνιδιών για την ανάπτυξη των soft skills.   

Σε εμπορικό επίπεδο, με μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορούμε να 

βρούμε κάποιους ιστότοπους που παρέχουν μαθήματα για μια ποικιλία από soft 

skills, κυρίως αγγλικά sites. Είναι ένα προϊόν που απευθύνεται, τόσο σε επιχειρήσεις 

για ενδοεταιρική επιμόρφωση του προσωπικού, όσο και σε μεμονωμένα άτομα που 

ενδιαφέρονται για την προσωπική τους εξέλιξη με στόχο την επαγγελματική 

αποκατάσταση. 

Παρατηρούμε λοιπόν ένα σημαντικό ενδιαφέρον και πολλές προσπάθειες που 

γίνονται, είτε ερευνητικά, είτε εμπορικά, για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής 

μάθησης στην ανάπτυξη των soft skills. Η αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα 

τέτοιων προσπαθειών γίνεται κυρίως καταγράφοντας ποιοτικές αλλαγές που 

συμβαίνουν αργότερα στην εξέλιξη των εκπαιδευόμενων. Η άμεση αποτίμηση μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που υλοποιείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και τη 

μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης παρουσιάζει ιδαίτερες δυσκολίες. Η εργασία 

θα διερευνήσει τους παράγοντες που μπορούν να καταστήσουν μία τέτοια 

υλοποίηση και εφαρμογή επιτυχή.   

 

3.6 Σύνοψη 

Η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου και συνολικά ο επιστημονικός χώρος της 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, αποτελεί μια πραγματικότητα στο σύγχρονο κόσμο. Την 

συναντάμε σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης και σε όλες τις μορφές 

της μη τυπικής εκπαίδευσης, σε διάφορους τομείς κατάρτισης. Η εξέλιξη στον τομέα 

έρχεται σαν αποτέλεσμα των νέων δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία, καθώς 
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δημιουργεί συνεχώς νέα δεδομένα. Το διαδίκτυο μετεξελίσσεται και διαρκώς 

παρέχει νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, τρόπους πρόσβασης στη γνώση και την 

πληροφορία, και μορφές επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από 

ποικιλία φορητών συσκευών. Παλιότερα τεχνολογικά εργαλεία της εκπαίδευσης 

αναμορφώνονται, ενσωματώνοντας νέες λειτουργίες, όπως τα σύγχρονα ΣΔΜ, και 

ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες προτάσεις για ολοκληρωμένα διαδικτυακά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, που προτείνουν νέους τρόπους οργάνωσης και 

παροχής των εκπαιδευτικών διαδικασιών.  

Όλες αυτές οι δυνατότητες αξιοποιούνται και στο χώρο των soft skills, που κερδίζει 

συνεχώς σε αναγνώριση κι αυτό είναι ένα γεγονός που ενισχύει την επένδυση σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών. Ομάδες που 

έχουν ενισχυμένο ενδιαφέρον είναι τα άτομα που είναι σε αναζήτηση εργασίας και 

τα άτομα που εργάζονται αλλά θέλουν να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Και στις 

δύο περιπτώσεις ισχύουν τα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, κάτι που καθιστά την ηλεκτρονική και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στα 

soft skills μια επιθυμητή επιλογή.   
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ΜΕΡΟΣ Β (Εμπειρική Έρευνα) 

Κεφάλαιο 4: Σχεδίαση και Υλοποίηση του ηλεκτρονικού, 

διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη 

Κοινωνικών και Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills) 

4.1 Εισαγωγή 

Η υλοποίηση αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φάση ενός έργου δημιουργίας 

ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης, καθώς έρχεται να αποδώσει όσα 

αποτυπώθηκαν ως ανάγκες και στόχοι στη φάση της σχεδίασης. Ως εφαρμογή 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθορίζεται από το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα που θέλει 

να επιτύχει, ενώ σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

ομάδων  στις οποίες απευθύνεται, καθορίζονται και οι σχεδιαστικές επιλογές που 

το χαρακτηρίζουν. Ο χώρος της ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να εξυπηρετήσει 

τέτοιες επιλογές με ποικιλία τρόπων. Η Εκπαιδευτική Τεχνολογία αποτελεί έναν 

τομέα συνεχούς εξέλιξης και παρέχει την οργανωμένη γνώση για τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων και εργαλείων για την επίτευξη μαθησιακών 

στόχων.  

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε το 

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης που χρησιμοποιήθηκε για την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα διαδικτυακών μαθημάτων, για την ανάπτυξη  soft skills, οι αρχές με 

βάση τις οποίες σχεδιάστηκε το περιβάλλον και το αποτέλεσμα που προέκυψε μετά 

την προσθήκη του εκπαιδευτικού υλικού. Αναφέρονται μία σειρά από θέματα που 

δημιούργησαν προβληματισμό κατά τη φάση της υλοποίησης, καθώς και ο τρόπος 

αντιμετώπισής τους. Παρουσιάζεται η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων και 

τέλος αναλύεται ο τρόπος προσέγγισης στο θέμα της αξιολόγησης, τόσο του 

εκπαιδευτικού αποτελέσματος, όσο και της εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης που 

έχει αναπτυχθεί.  
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4.2  Επιλέγοντας Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Η επιλογή ενός ΣΔΜ για μια επιχείρηση ή έναν εκπαιδευτικό οργανισμό είναι μια 

κρίσιμη απόφαση. Σήμερα υπάρχει πληθώρα συστημάτων, που συμπεριλαμβάνουν 

κοινά βασικά στοιχεία παραγωγικότητας, διαχείρισης και λειτουργικότητας, ωστόσο 

το καθένα έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό σε σχέση με το μαθησιακό 

αποτέλεσμα, τους εκπαιδευόμενους και τον οργανισμό, ο οποίος και τα 

διαφοροποιεί ως προς την καταλληλότητα για διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με την ADL (Advanced Distributed Learning, 2013) και την mSysTech (e-

works,2009), συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζονται στην επιλογή ενός ΣΔΜ 

και αποτελούν και τα τελικά κριτήρια αφορούν: 

Ευκολία Χρήσης (Usability-Ease of Use) και τεκμηρίωση 

Η άμεση αξιοποίηση ενός ΣΔΜ από όλους τους εμπλεκόμενους χωρίς την ανάγκη 

ιδιαίτερης εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης. Απαραίτητα 

θεωρούνται τα διαθέσιμα και προσβάσιμα manual, η on line βοήθεια και οι πηγές 

καθοδήγησης. Η ύπαρξη μεγάλης και ενεργής κοινότητας χρηστών αποτελεί ένδειξη 

για την ανταπόκριση ενός συστήματος και λειτουργεί υποστηρικτικά στην επιλογή 

για την εφαρμογή του. 

Κόστος απόκτησης και συντήρησης 

Στην περίπτωση που αναζητούμε εμπορικά ΣΔΜ, το θέμα του κόστους είναι 

καθοριστικής σημασίας. Η απόκτηση, η  αδειοδότηση, η υποστήριξη, οι 

αναβαθμίσεις και η κοστολόγηση των παρεχόμενων ή προστιθέμενων λειτουργιών 

αποτελούν παράγοντες κόστους. Τα συστήματα ανοικτού κώδικα είναι σαφώς 

οικονομικότερα, καθώς το κόστος περιορίζεται στον server που θα φιλοξενήσει το 

σύστημα.   

Συμμόρφωση με τα Standard και τις Προδιαγραφές  

Αναγκαία είναι η υποστήριξη προδιαγραφών όπως SCORM, IMS, OKI, AiCC  ώστε το 

υλικό (learning objects και metadata) να εισάγεται και να διαχειρίζεται χωρίς 

προβλήματα, ανεξάρτητα από το εργαλείο με το οποίο έχει συνταχθεί, ακόμα κι αν 

το ίδιο το ΣΔΜ παρέχει και όλες τις λειτουργίες για παραγωγή του εκπαιδευτικού 
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υλικού. Αντίστοιχα, σημαντικό είναι να μπορεί το σύστημα να συνεργαστεί και να 

ενοποιηθεί και με άλλα συστήματα (integration capacity). 

Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

Τεχνικά θέματα που προκαλούν περιορισμούς είναι: η συμβατότητα με όλα τα 

λειτουργικά συστήματα και συστήματα ανοικτού κώδικα, η υποστήριξη των browser 

όπου λειτουργεί ο client, οι βάσεις δεδομένων που συνεργάζεται και η δυνατότητα 

λειτουργίας σε mobiles και smart phone συσκευές. Επίσης, σημαντικό είναι να 

υπάρχει αρθρωτή δομή (modular format) ώστε να είναι εύκολες οι αλλαγές και οι 

προσθήκες νέων modules.  

Ασφάλεια  

Το θέμα αυτό αφορά την ασφάλεια των δεδομένων (διασφάλιση απορρήτου ή 

απώλειας), την ακεραιότητα κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και ανάκτηση, και 

τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου που παράγεται. Επίσης, 

συμπεριλαμβάνει τους τρόπους πιστοποίησης της ταυτότητας των χρηστών και 

διαχείρισης και ανάκτησης κωδικών. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά όπως η 

συντηρησιμότητα, η αξιοπιστία, η πολυγλωσσική υποστήριξη και η πληρότητα και 

διαθεσιμότητα εργαλείων για την πρόσβαση, την σχεδίαση και ανάπτυξη 

μαθημάτων, την επίβλεψη μαθημάτων και επιδόσεων, την σχεδίαση εργασιών, τη 

δημιουργία ρόλων με διαφορετικά δικαιώματα, την επικοινωνία και την on line 

συνεργασία.  

4.2.1  Επιλογή Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης για το διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον για soft skills 

Για την υλοποίηση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για soft skills, 

μετά από σύντομη έρευνα στα διαθέσιμα ΣΔΜ, επιλέχθηκε το Moodle. Καθώς δεν 

υπήρχε οικονομική πρόβλεψη για αυτό το κομμάτι, η έρευνα περιορίστηκε στα 

open source LMS. Ανάμεσα στα  Claroline, Dokeos, Ilias και Moodle, και με τις 

περισσότερες απαιτήσεις που έχουν αναφερθεί  να καλύπτονται σχετικά 

ικανοποιητικά από όλα (Kumar, et al, 2011), επιλέχθηκε το Moodle, καθώς η 
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ιδιαίτερη απήχησή του και η τεράστια κοινότητα υποστήριξης  που διαθέτει 

(Caminero, et al, 2013), είναι στοιχεία που βοηθούν στη συνεχή ανανέωση, 

επικαιροποίηση και εξέλιξη του συστήματος. Ο προσανατολισμός του στο 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και η αρθρωτή δομή που επιτρέπει εύκολες επεμβάσεις 

και προσθήκες, η πολυγλωσσική υποστήριξη τόσο για το περιεχόμενο όσο και για το 

περιβάλλον διαχείρισης, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας, αποτέλεσαν 

καθοριστικά κριτήρια. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έπρεπε να 

δημιουργηθεί το ίδιο σύνολο μαθημάτων σε επτά γλώσσες, Αγγλικά, Γερμανικά, 

Ιταλικά, Σουηδικά, Ολλανδικά, Ρουμάνικα και Ελληνικά και μάλιστα να δομηθούν 

ανεξάρτητα, ώστε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν μεμονωμένα και ενδεχομένως να εξελιχθούν περεταίρω. Ακολουθεί 

μία σύντομη περιγραφή του ΣΔΜ Moodle, με σύντομη αναφορά στα 

χαρακτηριστικά του που αποτέλεσαν και κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου 

προγράμματος. 

4.2.2  Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle 

Το Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 

παρουσιάστηκε με την πρώτη έκδοση το 2002. Δημιουργός του είναι ο Αυστραλός 

Martin Dougiamas και το Moodle ήταν ένα τμήμα της διδακτορικής του διατριβής. Η 

εξέλιξή του συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με προσθήκες και βελτιώσεις, και σήμερα 

βρίσκεται στην έκδοση 2.6. Παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (κάτω 

από την GNU Public License), και αποτελεί  μια ολοκληρωμένη  πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης που υποστηρίζει τις λειτουργίες Διαχείρισης της 

εκπαίδευσης (LMS), Διαχείρισης του  Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (LCMS), 

Ανάπτυξης και συγγραφής μαθημάτων (Authoring Tool), Ανάπτυξης on‐line 

αξιολογήσεων (Assessment Tool) και Παρακολούθησης της εκπαιδευτικής πορείας 

(Learning Monitoring System). Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό στο 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και βασίζεται στη θεωρία του κοινωνικού 

εποικοδομισμού (social constructivism), ενώ συνδέεται με πολλές σύγχρονες 

θεωρίες, ειδικότερα τις αναπτυξιακές θεωρίες των Vygotsky και Bruner και την 

κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura.   

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_Public_License&action=edit&redlink=1
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Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και την πρόσβαση καθώς βασίζεται σε web browser 

και μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη 

δυνατότητα να συνδυάζεται με πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων (ιδιαίτερα 

MySQL). 

Σήμερα χρησιμοποιείται από Πανεπιστήμια, εταιρίες και εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας διαδικτύου στα εκπαιδευτικά τους 

προγράμματα. Στην ιστοσελίδα με τα στατιστικά στοιχεία του moodle, τον Απρίλιο 

του 2014 βλέπουμε να υπάρχουν πάνω από 85.388 εγγεγραμμένα sites με 

περισσότερους από 76 εκατομμύρια χρήστες και να διατίθεται μεταφρασμένο σε 

περισσότερες από 120 γλώσσες.  

Ο τρόπος που είναι δομημένο εξασφάλισε και τη συνεχή ανανέωση και ενίσχυσή 

του. Στο όνομά του διακρίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της σχεδίασής του. Είναι 

modular (αρθρωτό), δηλαδή αποτελείται από αυτοτελή κομμάτια κώδικα που 

επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτό επιτρέπει στα μέλη μιας μεγάλης 

κοινότητας που ασχολούνται με το χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης από την 

προγραμματιστική  πλευρά, να μπορούν να δημιουργούν, να δοκιμάζουν και να 

παρέχουν για δημόσια χρήση νέα αρθρώματα που εξυπηρετούν ανάγκες που 

προκύπτουν με την εξέλιξη των τεχνολογικών συνθηκών (Kumar, et al, 2011). Είναι  

Object oriented (αντικειμενοστραφές), δηλαδή προγραμματιστικά το περιβάλλον 

είναι δομημένο με αντικείμενα και ενέργειες που μπορούν  να γίνουν σε αυτά, 

χαρακτηριστικό που κάνει τη χρήση του συστήματος πιο εύκολη και αποδοτική. 

Τέλος είναι dynamic (δυναμικό), δηλαδή η λειτουργία του παρέχεται μέσω 

δυναμικών ιστοσελίδων που, επικοινωνώντας με τη βάση δεδομένων που διαθέτει, 

παρέχουν οποιαδήποτε προσαρμογή σε επίπεδο δεδομένων και στοιχείων, αλλά 

και σε διαφορετικούς ρόλους που έχουν οι χρήστες.  

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του Moodle 

Στην επίσημη ιστοσελίδα τεκμηρίωσης του Moodle παρέχονται αναλυτικές 

πληροφορίες για κάθε τμήμα και λειτουργία του συστήματος. Οδηγίες για τεχνικά 

θέματα διατίθενται και από την ευρύτερη κοινότητα υποστήριξης μέσω διάφορων 

http://moodle.org/sites/
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forum. Ακολουθεί μια σύντομη παράθεση σημαντικών λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του. 

 Εύκολη εγκατάσταση του συστήματος και των plug-in. 

 Μέθοδος εγγραφής και ταυτοποίησης χρηστών (και δυνατότητα εγγραφής των 

χρηστών με δημιουργία δικού τους λογαριασμού και επιβεβαίωση των 

διευθύνσεων e-mail). 

 Έλεγχος του εκπαιδευτή στο περιεχόμενο του μαθήματος και ποικιλία στις 

δραστηριότητες σχετικά με το μάθημα (φόρουμ, κουίζ, εργασίες). 

 Συγκεντρωτική παρουσίαση βαθμολογίας για τον εκπαιδευόμενο, και ποικιλία 

αναφορών και στατιστικών βαθμολογίας για τον εκπαιδευτή.  

 Γραφική απεικόνιση της κίνησης των χρηστών. 

 On line ημερολόγιο.  

 Πολύγλωσση υποστήριξη περιεχομένου και περιβάλλοντος. 

 Έλεγχος των εργασιών. Ο εκπαιδευτής έχει επιλογές στη ρύθμιση αποδοχής ή 

απόρριψης εκπρόθεσμων υποβολών εργασιών, στην υποβολή εκ νέου, στην 

παραλαβή ενημερωτικού email όταν οι εκπαιδευόμενοι υποβάλουν ή 

προσθέτουν κάτι στην υποβληθείσα εργασία ή ενημερώνουν το περιεχόμενό 

της. 

 Επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων online. 

 Επιτρέπει τη δημιουργία λίστας ορισμών σε τύπο λεξικού. 

 Επιτρέπει τον έλεγχο αντιγραφής (plagiarism). 

 Επιτρέπει στον εκπαιδευτή να δημιουργεί ποικιλόμορφα τεστ (πολλαπλή 

επιλογή, κενά σε προτάσεις, αντιστοίχιση, έκθεση κλπ. με δυνατότητα άμεσης 

ανατροφοδότησης, είτε σε επίπεδο ερώτησης, είτε σε επίπεδο κουίζ). 

 Δημιουργία blogs και wikis. 

 Δυνατότητα δημιουργίας e-portfolio και συνεργασίας με ανεξάρτητες 

εφαρμογές για e-portfolio (π.χ. mahara). 

 Παρακολούθηση ολοκλήρωσης μαθήματος και αυτοματοποιημένη διαδικασία 

παροχής πιστοποίησης.  
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 Δυνατότητα εγκατάστασης σε έναν τοπικό server και λειτουργίας σε ένα τοπικό 

δίκτυο χωρίς την ανάγκη μόνιμης διαδικτυακής σύνδεσης. 

 Υποστηρίζει εύκολη ενσωμάτωση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, flash, java 

εφαρμογές) και διασύνδεση με εξωτερικές πηγές. 

 Λειτουργεί σε συσκευές κινητής, με χρήση κατάλληλου θέματος που μπορεί να 

προσαρμοστεί ή με την εγκατάσταση της εφαρμογής  Moodle Mobile app. 

 Εκτός από τους ρόλους που υποστηρίζει, του εκπαιδευτή, εκπαιδευόμενου, 

διαχειριστή και επισκέπτη, με καθορισμένα δικαιώματα μερικά από τα οποία 

μπορούν να τροποποιηθούν από τον διαχειριστή, υπάρχει η δυνατότητα 

δημιουργίας νέων ρόλων (π.χ. του μέντορα) με προσδιορισμό δικαιωμάτων 

πρόσβασης για όλα τα στοιχεία του συστήματος. 

 

4.3  Σχεδίαση της δομής ενός ιστοχώρου τηλεκατάρτισης 

Ένας ιστοχώρος τηλεκατάρτισης δεν αποτελεί μονάχα μια δομή που συγκεντρώνει 

ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό, αλλά μια γενικότερη οντότητα, που 

περιλαμβάνει υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης της εκπαίδευσης όπως η 

Ενημέρωση, η Εγγραφή, η Διαχείριση του μαθήματος, η Πρόσβαση και Πλοήγηση 

και η Υποστήριξη (Δημητριάδης και συν. 2008). 

Ένας ιστότοπος τηλεκατάρτισης απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους και απλούς 

επισκέπτες. Στόχος είναι να μπορούν να ενημερωθούν όλοι για τα εκπαιδευτικά 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, με εύκολο και άμεσο τρόπο.  Η 

ενημέρωση αφορά την περιγραφή του εκπαιδευτικού προϊόντος που παρέχεται, με 

αναφορά της ύλης που καλύπτει, προαπαιτούμενες γνώσεις, τρόπο διδασκαλίας, 

τεχνικές απαιτήσεις, εκπαιδευτές, αξιολόγηση-πιστοποίηση (εάν παρέχονται), 

πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο και δίδακτρα. Επιπλέον, σαφώς πρέπει 

να αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι με ενεργό τρόπο ώστε να διακρίνεται το τι 

θα μπορεί και θα ενδιαφέρονταν να κάνει ο εκπαιδευόμενος και τι θα αποκομίσει 

σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. 
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Oι ιστότοποι τηλεκατάρτισης επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να 

παρακολουθήσουν τα προγράμματα που παρέχονται με μια απλή online εγγραφή, 

όπου ζητούνται τα απαραίτητα μόνο στοιχεία και ενημερώνουν αυτόματα μέσω 

email για την επιτυχία της εγγραφής. 

Η διαχείριση του μαθήματος αφορά σε ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τον 

εκπαιδευόμενο κατά την πρόσβασή του στο εκπαιδευτικό υλικό και περιλαμβάνει, 

ένα καλωσόρισμα για την παρακίνηση του εκπαιδευόμενου, μια αρχική σελίδα για 

ανακοινώσεις, αλλαγές, τεστ και δραστηριότητες, πηγές με υπερσυνδέσεις είτε 

μέσα στον ιστότοπο είτε σε εξωτερικές πηγές πληροφοριών στο διαδίκτυο και το 

πρόγραμμα σπουδών (curriculum) για κάθε μάθημα (course). 

Σε όλα τα μαθήματα του ιστότοπου οι μηχανισμοί πλοήγησης παρέχουν πρόσβαση 

στα περιεχόμενα του ιστότοπου. Συμπεριλαμβάνουν μενού επιλογών και πίνακες 

περιεχομένων, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να έχει κάθε στιγμή εύκολη 

πρόσβαση στο μάθημα και το σημείο που επιθυμεί.  Συχνά συναντάμε θεματικά 

ευρετήρια με αλφαβητική αναφορά των κύριων όρων του εκπαιδευτικού υλικού, 

όπως και χάρτες (site maps) για την γραφική απεικόνιση της δομής  ή εσωτερικούς 

μηχανισμούς αναζήτησης στο υλικό του ιστοχώρου. 

Για την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων κατά την μελέτη τους, παρέχονται 

ιστοσελίδες που περιέχουν βοηθητικά εγχειρίδια, αναλυτικές οδηγίες για εκπόνηση 

εργασιών,  οργανωμένη ιστοσελίδα βοήθειας για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον 

ιστότοπο (εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή τεχνικής φύσεως δυσκολίες), ή λίστα με 

απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν συχνά (FAQ).    

 

4.3.1 Η δομή του ιστοχώρου για την παροχή μαθημάτων για Κοινωνικές 

και Προσωπικές Δεξιότητες, μέσω του ΣΔΜ moodle του προγράμματος 

Nessie 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορεί κανείς να επισκεφτεί για να δει ή και να 

συμμετέχει στα μαθήματα που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
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μάθησης για τις κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες είναι :                     

http://e.nessie-project.org/. 

Η σελίδα υποδοχής σχεδιάστηκε με βάση τις παραπάνω αρχές, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για οποιονδήποτε επισκέπτη ή 

χρήστη της εφαρμογής. Ο χρήστης βλέπει τη δομή των παρεχόμενων μαθημάτων, 

παραπομπή για να κάνει εγγραφή, για κάθε μάθημα σύντομη περιγραφή με τους 

στόχους και το περιεχόμενο, σύντομη αναφορά στην έννοια των soft skills (στην 

εφαρμογή αναφέρονται ως κοινωνικές δεξιότητες για ευκολότερη  κατανόηση), 

παραπομπή στην ιστοσελίδα του προγράμματος Nessie για περεταίρω 

πληροφορίες, και ενημέρωση ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε 

πιστοποίηση παρακολούθησης, ότι η απαιτούμενη τεχνολογία είναι ένας απλός 

περιηγητής στο διαδίκτυο και ότι η εγγραφή και παρακολούθηση οποιουδήποτε 

μαθήματος είναι δωρεάν. 

Οι δεξιότητες που επιλέχθηκαν αρχικά για να αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό, 

μετά την έρευνα που έγινε στους εργοδότες ήταν: 

• Σχεδιασμός και Οργάνωση 

• Επικοινωνία 

• Συνεργατική εργασία 

Στην εξέλιξη του έργου και λόγω του όγκου του υλικού που έπρεπε να μεταφραστεί, 

να τοποθετηθεί στην πλατφόρμα και να ελεγχθεί πριν χρησιμοποιηθεί ως 

ολοκληρωμένο πακέτο μαθημάτων, υλοποιήθηκε στην πλήρη του μορφή, και στις 

επτά γλώσσες, το πρώτο μόνο «Σχεδιασμός και Οργάνωση» συν ένα επιπλέον 

εισαγωγικό μάθημα με τίτλο «Αυτογνωσία». Εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί 

στα αγγλικά και για τις άλλες δύο δεξιότητες «Επικοινωνία» και «Συνεργατική 

εργασία», με την προοπτική να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα σε επόμενο στάδιο 

και από όποιες χώρες επιθυμούν να κάνουν τις μεταφράσεις. Η τελική δομή που 

προέκυψε αποτελείται:  

Α) από ένα εισαγωγικό μάθημα για την Αυτογνωσία, το οποίο έχει στόχο 

προαιρετικά να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να εντοπίσει ποιες από τις 

κοινωνικές του δεξιότητες χρειάζεται να αναπτυχθούν, μέσα από μια σειρά από 
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δραστηριότητες σχετικές με την αυτογνωσία, οι οποίες επικεντρώνονται στα 

εξής: 

• Αυτογνωσία 

• Συμπεριφορές και στάσεις 

• Διεκδικητικότητα 

• Επιρροή 

• Ικανότητα για αναζήτηση βοήθειας 

• Στρες 

• Ανάληψη ευθύνης / Οικειοποίηση των καθηκόντων 

• Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία 

• Αφοσίωση 

• Κίνητρα 

• Είστε ηγέτης ή ακόλουθος; 

• Προσωπική παρουσίαση 

 

Β) από το μάθημα «Σχεδιασμός και Οργάνωση». 

• «Αυτοαξιολόγηση πριν» 

• Τήρηση Χρονικών Περιορισμών 

• Διαχείριση Χρόνου 

• Ανάθεση 

• Αξιοπιστία 

• Επίλυση Προβλημάτων 

• «Αυτοαξιολόγηση μετά» 

 

Ο επισκέπτης που επιθυμεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα μπορεί να εγγραφεί 

στο σύστημα συμπληρώνοντας απλά τη φόρμα εγγραφής και η επιβεβαίωση γίνεται 

μέσω email. Η εγγραφή του εκπαιδευόμενου σε κάποιο μάθημα γίνεται αυτόματα, 

εφόσον έχει κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα, με την επίσκεψή του στο μάθημα που 

επιθυμεί. 
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4.3.2 Προβληματισμοί και επιλογές κατά τη φάση της Σχεδίασης 

Πολυγλωσσική υποστήριξη 

Μια σχεδιαστική δυσκολία προέκυψε από τον πολυγλωσσικό χαρακτήρα του έργου. 

Όλα τα μαθήματα έπρεπε να διατεθούν και στις επτά γλώσσες των αντίστοιχων 

χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το moodle υποστηρίζει αυτήν την 

λειτουργία μέσω του Multi-language content filter που επιτρέπει να αλλάξει η 

γλώσσα του περιεχομένου περικλείοντάς το στο tag <span> και δηλώνοντας την 

αντίστοιχη γλώσσα <span lang="XX" class="multilang">content_here</span> . Με 

αυτόν τον τρόπο αλλάζοντας τη γλώσσα στο περιβάλλον αλλάζει αντίστοιχα και το 

περιεχόμενο των σελίδων. Για την συγκεκριμένη εφαρμογή ωστόσο, αυτός δεν ήταν 

ο κατάλληλος τρόπος, καθώς τα μαθήματα θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα σε 

μελλοντικό στάδιο να μπορούν να αφαιρεθούν από την πλατφόρμα και να 

λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Η λύση που επιλέχθηκε τελικά ήταν να υλοποιηθεί το 

κάθε μάθημα αρχικά στην αγγλική έκδοση, και στη συνέχεια να δημιουργούνται 

αντίγραφα, στα οποία έγινε η αντικατάσταση του περιεχομένου σε κάθε γλώσσα. 

Αυτό ουσιαστικά οδήγησε σε επτά ανεξάρτητα πακέτα μαθημάτων, που 

φιλοξενούνται στο ίδιο περιβάλλον.  

Ο παράγοντας της «πολυγλωσσικότητας» του έργου πολλαπλασίαζε την 

πολυπλοκότητα σε κάθε φάση υλοποίησής του. Η αρχική φάση της σχεδίασης της 

δομής των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ήταν για αυτόν τον 

λόγο ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κάθε αλλαγή ή προσθήκη έπρεπε να γίνει επί 

επτά. Η πρόβλεψη ήταν να γίνει ένας κύκλος διορθώσεων μετά την τοποθέτηση του 

μεταφρασμένου περιεχομένου, κάτι που ωστόσο φάνηκε να μην είναι αρκετό, με 

αποτέλεσμα ο κύκλος ελέγχου-διορθώσεων να χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές 

φορές, δημιουργώντας τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις. 

   

Δημιουργία του υλικού σε HTML5 μορφή 

Την ευθύνη της δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού (κείμενα και 

αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες) είχε το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα οι 

εταίροι από το Angus College, που είχαν τη μεγαλύτερη σχετική εμπειρία. Στο 
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κολέγιο αυτό παρέχονται προγράμματα για την ανάπτυξη των soft skills τα 

τελευταία χρόνια. Εφόσον ολοκληρώνονταν το εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά, 

πίνακες με τα κείμενα στέλνονταν για μετάφραση και προσαρμογή στις πολιτισμικές 

συνθήκες κάθε χώρας. Το τελικό υλικό αποστέλλονταν στην Ελλάδα για το στήσιμο 

των μαθημάτων. Ένα θέμα που προέκυψε, σε όχι ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο 

της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, σχετίζεται με τη διακοπή της διάθεσης 

του Flash player από την Adobe για τις εκδόσεις λογισμικού της Google για φορητές 

συσκευές. Το αλληλεπιδραστικό υλικό που είχε δημιουργηθεί μέχρι περίπου τον 

Ιούνιο του 2013, χρονικό σημείο που δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα το e-learning 

περιβάλλον στο moodle, είχε γίνει με το πρόγραμμα Articulate και αποθηκεύονταν 

σε μορφή swf. Μια δοκιμή σε ένα tablet, σε μία από τις συναντήσεις του 

προγράμματος στο Βουκουρέστι, ανέδειξε την λανθασμένη επιλογή μορφής αρχείου 

και οδήγησε στην μετατροπή όλων των αρχείων σε HTML5.   

Μορφή του μαθήματος- course format 

Με άξονα την βέλτιστη λειτουργία σε όλες τις σταθερές και φορητές συσκευές, 

χρησιμοποιήθηκε ως theme το Bootstrap,  που βασίζεται στο Bootstrap CSS 

framework. Για τη δομή των μαθημάτων το moodle παρέχει ένα σύνολο από format 

που περιλαμβάνει: οργάνωση μαθημάτων με βάση χρονικό προγραμματισμό ανά 

εβδομάδα (weekly format), με βάση το περιεχόμενο-θέμα (topics format), με βάση 

ένα forum (social format) και με βάση το SCORM (scorm format), όπου όλο το 

περιεχόμενο βρίσκεται σε μία ενότητα που δημιουργείται από τον εκπαιδευτή σε 

scorm μορφή.  

Για τα μαθήματα των soft skills επιλέχθηκε ένα format που δεν ανήκει στα κλασικά 

του moodle, αλλά έχει αναπτυχθεί από ανεξάρτητο φορέα και στη συνέχεια 

συμπεριλήφθηκε ως contributed format στη λίστα των πρόσθετων του moodle και 

λέγεται Flexpages. Παρέχει την δομή ενός ιστότοπου και το σύνολο των ιστοσελίδων 

που τον απαρτίζουν και εμπεριέχουν το εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να 

συσχετισθούν με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ο εκπαιδευτής. Η περιήγηση στις 

σελίδες μπορεί να γίνει ελεγχόμενα (προαιρετικό), με κουμπιά για την ένδειξη στο 

επόμενο ή προηγούμενο βήμα και παράλληλα με παροχή μενού, ώστε ο 
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εκπαιδευόμενος να έχει τον πλήρη έλεγχο για το σημείο που βρίσκεται. Παρέχεται 

σημαντική ελευθερία στον εκπαιδευτή – δημιουργό του μαθήματος σε σχέση με το 

σημείο που μπορούν να τοποθετηθούν τα μπλοκ περιεχομένου σε σχέση με άλλα 

format. Υπάρχει μια περιοχή στο πάνω μέρος της σελίδας και τρεις στήλες τις οποίες 

μπορεί να αξιοποιήσει και να τα μεταβάλλει σαν frames ο δημιουργός του 

μαθήματος. Υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που παρέχει το moodle για τον έλεγχο 

της δραστηριότητας του εκπαιδευόμενου, όπως για παράδειγμα τον αποκλεισμό 

από δραστηριότητα που προϋποθέτει ολοκλήρωση κάποιας προηγούμενης 

δραστηριότητας ή μελέτη κάποιου θέματος. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η 

ευελιξία στη σχεδίαση, όπως δηλώνει το όνομα του format, ενώ παράλληλα παρέχει 

όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την ενσωμάτωση της σχεδιαστικής συνέπειας, 

για την παροχή καθοδηγητικών αλλά και ελεύθερων τρόπων περιήγησης.          

Επιλογές πλοήγησης και ελέγχου προόδου  

Το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα απλό για κάθε μάθημα. Υπάρχει αριστερά ένα 

σταθερό μενού, με όλη τη δομή των ενοτήτων και υποενοτήτων του μαθήματος, 

από όπου μπορεί να κινηθεί ο εκπαιδευόμενος, και σε κάθε σελίδα υπάρχουν 

κουμπιά πλοήγησης για την επόμενη και προηγούμενη σελίδα. Στο μενού ως 

τελευταία επιλογή υπάρχει μια checklist (λίστα ελέγχου προόδου), που είναι μια 

σελίδα με τη δομή του μαθήματος, στην οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

τσεκάρει τα κομμάτια που έχει ολοκληρώσει. Η λειτουργία της εξυπηρετεί και τον 

εκπαιδευόμενο, για να ελέγχει και να θυμάται την πρόοδό του, και τον εκπαιδευτή, 

ο οποίος βλέπει συγκεντρωτικά τις checklists όλων των συμμετεχόντων σε ένα 

μάθημα και παρακολουθεί εύκολα την εξέλιξη της πορείας των εκπαιδευομένων. 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ολοκληρώνονται με υποβολή είτε κουίζ, είτε 

εργασιών υπάρχει η δυνατότητα να τσεκάρονται αυτόματα από το σύστημα με την 

ολοκλήρωσή τους. 
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Εικόνα 1 Λίστα Ελέγχου Προόδου για το μάθημα "Αυτογνωσία" 

 

Πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης  

Το περιβάλλον έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται σε άτομα μεμονωμένα, που 

όλη τους η συμμετοχή γίνεται online και εξ’ αποστάσεως, ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως με κάποια μορφή υποστήριξης (mentoring), στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται μέσα σε κάποιο εργασιακό περιβάλλον ή ως 

κομμάτι ενός μεικτού μοντέλου που έχει και δια ζώσης μαθήματα. Στην πιλοτική 

εφαρμογή, ο τρόπος που επιλέχθηκε ήταν τα μαθήματα να γίνουν χωρίς υποστήριξη 

(εξ ολοκλήρου online, χωρίς επιπλέον δια ζώσης μαθήματα), αλλά με μια οργάνωση 

και σχετική καθοδήγηση σε διαδικαστικά θέματα από έναν υπεύθυνο-μέντορα σε 

κάθε χώρα, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της διαδικασίας, και για τον έλεγχο 

των υποβληθέντων από τους συμμετέχοντες, ώστε να αποκτήσουν τη σχετική 

πιστοποίηση συμμετοχής. 

 

4.3.3 Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο 

Στο μάθημα «Αυτογνωσία» προσεγγίζονται πολλές έννοιες, κάποιες από τις οποίες 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν ξεχωριστό μάθημα ως soft skillss, πχ το «στρες». Στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον συμπεριλήφθηκαν ως εισαγωγικό μάθημα, για να φέρουν 

μια εξοικείωση στον εκπαιδευόμενο με βασικές ενδοπροσωπικές και 
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διαπροσωπικές δεξιότητες. Για το λόγο αυτό, τα κουίζ που υπάρχουν δεν 

αντιστοιχίζονται σε κάποιου είδους αξιολόγηση, ούτε υπάρχει κάποιο παραδοτέο 

που πρέπει να υποβληθεί σε αυτήν την ενότητα.  

Η δομή του μαθήματος «Αυτογνωσία» και οι υποενότητές του, όπως εμφανίζονται 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Nessie, είναι οι εξής:  

Αυτογνωσία 

Αυτογνωσία 

 Πόσο καλά γνωρίζετε τον εαυτό σας; 

 Ανάλυση SWOT 

 Η δική σας επαγγελματική κατάσταση 

 Αναγνωρίζοντας τις δικές μου ιδιότητες 

Συμπεριφορές και Στάσεις 

 Συμπεριφορές και Στάσεις 

Διεκδικητικότητα 

 Πόσο διεκδικητικός είστε; 

 Ανάπτυξη της Διεκδικητικότητας 

 Διακήρυξη Δικαιωμάτων 

 Συνηθισμένοι τύποι συμπεριφοράς-Επιθετική 

 Συνηθισμένοι τύποι συμπεριφοράς-Μη Διεκδικητική ή Παθητική 

 Συνηθισμένοι τύποι συμπεριφοράς-Χειραγώγηση 

 Συνηθισμένοι τύποι συμπεριφοράς-Διεκδικητική 

Γενική στάση 

 Γενική στάση 

 Η στάση σας στη δουλειά και πώς σας βλέπουν οι άλλοι 

 Βελτίωση Στάσεων 

Συμπεριφορά 

 Τι είναι η συμπεριφορά; 

 Αρνητική συμπεριφορά 

 Κατάλληλη και ακατάλληλη συμπεριφορά 

 Περισσότερα για τη συμπεριφορά 

 Συμπεριφορά - Μελέτη Περίπτωσης 

 Μελέτη Περίπτωσης –Συμπέρασμα 

Επιρροή 

 Ποιους επηρεάζετε; 

 Τι κάνει την επιρροή αποτελεσματική; 

 "Συμβουλές" για αποτελεσματική επιρροή 

Ικανότητα να ζητάτε βοήθεια 

 Χρειάζεστε βοήθεια; 
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 Πόσο σημαντικό είναι να ζητάτε βοήθεια; 

 Πώς να ζητήσετε βοήθεια 

Στρες 

 Τι είναι στρες; 

 Διαχείριση του στρες 

 Τα συμπτώματα του στρες 

 Αντιμετωπίζοντας το στρες 

Οικειοποίηση των καθηκόντων – Αναλαμβάνοντας την ευθύνη 

 Αναλαμβάνοντας ευθύνη 

 Μελέτη Περίπτωσης 

 Κουιζ για τη μελέτη περίπτωσης 

Προσαρμοστικότητα & Ευελιξία 

 Πώς διαχειρίζεστε την αλλαγή; 

 Προσαρμοστικότητα 

 Πόσο προσαρμοστικοί είστε; 

Αφοσίωση 

 Τι σημαίνει αφοσίωση στο χώρο εργασίας 

Κίνητρα 

 Κίνητρα 

 "Συμβουλές" κινητροδότησης 

 Κίνητρα-κουίζ 

Ακόλουθος ή Ηγέτης; 

 Ακόλουθος ή Ηγέτης; 

Προσωπική Παρουσίαση 

 Προσωπική Παρουσίαση 
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Εικόνα 2 Οθόνη από το μάθημα  "Αυτογνωσία" με δραστηριότητα 

Η δομή του μαθήματος «Σχεδιασμός και Οργάνωση» και οι υποενότητές του, όπως 

εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Nessie, είναι η εξής:  

Σχεδιασμός και Οργάνωση 

Τήρηση Χρονικών Περιορισμών 

 Χρόνος 

 Μελέτη Περίπτωσης της Άντρεα 

 Μελέτη Περίπτωσης της Μόνικα 

 Συνέπειες της αργοπορίας 

 Περίληψη συνεπειών καθυστέρησης 

 Βήματα για έγκαιρη προσέλευση 

 Πώς ο σχεδιασμός μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του χρόνου 

 Σχεδιαζόμενη Δραστηριότητα 

Διαχείριση Χρόνου 

 Διαχείριση Χρόνου 

 Αρχείο καταγραφής χρόνου 

 Στρατηγικές Διαχείρισης Χρόνου 

 Σχεδιασμός 

 Μακροπρόθεσμοι και Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι 

 Θέτοντας Προτεραιότητες 

Ανάθεση 
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 Ανάθεση 

 Αναποτελεσματική ανάθεση εργασιών 

 Μπορείτε να αναθέσετε σε κάποιον άλλον να κάνει τη δουλειά; 

 Μελέτη Περίπτωσης Μαρία Παπαδοπούλου 

 Συνοπτικά 

Αξιοπιστία 

 Οφέλη Αξιοπιστίας 

 Οφέλη για εσάς και τον εργοδότη σας 

 Συμφωνία Στόχων 

 Πόροι και Μέθοδοι εργασίας 

 Μελέτη Περίπτωσης Πόροι 

Επίλυση Προβλημάτων 

 Διαχείριση Απρόβλεπτων Καταστάσεων 

 Επίλυση Προβλημάτων Κουίζ 

 Επίλυση Προβλημάτων - Σενάριο με δύο άτομα 

 Μαθαίνοντας από τα λάθη 

 Παραδοχή των σφαλμάτων 

 
Εικόνα 3 Οθόνη από το μάθημα "Σχεδιασμός και Οργάνωση" με δραστηριότητα 

 

4.4 Ορισμός δεξιοτήτων και αξιολόγηση 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της κάθε ενότητας προέρχεται από τον τρόπο που θα 

οριστεί, σε σχέση με τα soft skills που διαπραγματεύεται. Το συγκεκριμένο 

περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, που δημιουργήθηκε για να μπορεί να 
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απευθυνθεί σε δύο ομάδες ατόμων, άνεργους σε αναζήτηση εργασίας και 

εργαζόμενους σε προσπάθεια ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους, έχει την 

ιδιαιτερότητα της μη εξάρτησης από κάποιον συγκεκριμένο εργασιακό ή 

εκπαιδευτικό χώρο. Αυτό επιτρέπει ένα βαθμό ελευθερίας που για τα soft skills 

δημιουργεί και δυσκολίες, καθώς μπορούν να οριστούν διαφορετικά αν αλλάξει το 

περιβάλλον-πλαίσιο στο οποίο εξετάζονται. Ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα σε 

σχέση με τον ορισμό, είναι ότι συσχετίζεται και καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Αυτά τα δύο ζητήματα, μαζί με τον στόχο της εναρμόνισης με τον τρόπο διατύπωσης 

των δεξιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οδήγησαν στον ορισμό των soft 

skills στο μάθημα «Σχεδιασμός και Οργάνωση» σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει ή 

ποια συμπεριφορά είναι σε θέση να εκδηλώσει το άτομο. Στην απόδοση 

χρησιμοποιήθηκε η προηγούμενη εμπειρία από το  πρόγραμμα MASS-Measuring 

and Assessing Soft Skill (Kechagias,2011) και η Ταξινόμηση μεταφέρσιμων 

δεξιοτήτων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Transferability of Skills across Economic 

Sectors:Role and Importance for Employment at European Level» (RPIC-VIP et 

al.,2011) που έχουν αναλυθεί στο δεύτερο κεφάλαιο.         

Για την ενότητα «Σχεδιασμός και Οργάνωση» το περιεχόμενο αποδόθηκε με εννέα 

προτάσεις-κριτήρια στην εισαγωγή του μαθήματος, η οποία είναι η εξής: 

«Η μελέτη της ενότητας έχει  στόχο να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε και να 

αναπτύξετε δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διαχείριση του 

χρόνου σας. Για να χαρακτηριστείτε ικανός σε αυτό τον τομέα, πρέπει να δείξετε ότι: 

1. Μπορείτε να αναγνωρίζετε και να διαχειρίζεστε το χρόνο και τους πόρους που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

2. Είστε αξιόπιστοι ως προς τους άλλους. 

3. Μπορείτε να θέτετε στόχους και να συμφωνείτε μεθόδους εργασίας. 

4. Μπορείτε να εντοπίζετε προβλήματα και να τα αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά. 

5. Μπορείτε να θέτετε προτεραιότητες. 

6. Μπορείτε να προσαρμόζετε τις δραστηριότητές σας ανάλογα με συνθήκες που 

μεταβάλλονται. 
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7. Μπορείτε να μαθαίνετε από τα λάθη σας. 

8. Μπορείτε να αναγνωρίζετε πρακτικές που σπαταλούν χρόνο και να 

δραστηριοποιείστε για να τις αλλάξετε. 

9. Μπορείτε να τηρείτε χρονικούς περιορισμούς και να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας 

αποτελεσματικά. 

 

4.4.1 Αξιολόγηση Εκπαιδευόμενου- Αξιολόγηση Μαθήματος 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου γίνεται με συνδυασμό τεσσάρων παραγόντων 

που αποτελούν και προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής τους 

πορείας στην πλατφόρμα. 

 Η ολοκλήρωση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης (πριν και μετά τη σχετική 

εκπαίδευση) που βρίσκεται στο μάθημα «Σχεδιασμός και Οργάνωση».  

 Η εξασφάλιση της μαρτυρίας ενός εμπειρογνώμονα, που μπορεί να είναι ο 

μέντορας ή ο προϊστάμενος, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρέχεται 

σε απευθείας σύνδεση.  

 Η ολοκλήρωση των σχετικών κουίζ και δραστηριοτήτων.  

 Δημιουργία έκθεσης που να αντανακλά την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων.  

Στο εργαλείο της αυτοαξιολόγησης οι παραπάνω εννέα προτάσεις θα αποτελέσουν 

και τα κριτήρια για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευόμενου την 

προσωπική του εξέλιξη. Στην αρχή της ενότητας  «Σχεδιασμός και Οργάνωση» ο 

εκπαιδευόμενος καλείται να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης 

(Παράρτημα Α), που περιλαμβάνει τις παραπάνω προτάσεις και τετράβαθμη 

κλίμακα (Δεν μου ταιριάζει καθόλου,  Μου ταιριάζει λίγο, Μου ταιριάζει αρκετά, 

Μου ταιριάζει πολύ) για να επιλέξει σε ποιο βαθμό τον περιγράφει. Το 

ερωτηματολόγιο είναι σε μορφή κουίζ και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση σε κάθε 

ερώτηση, που παρέχει καθοδήγηση στην μελέτη του εκπαιδευόμενου στη συνέχεια. 

Το ίδιο ερωτηματολόγιο καλείται ο εκπαιδευόμενος να συμπληρώσει αφού έχει 

ολοκληρώσει την μελέτη και τις δραστηριότητες της ενότητας, για να πάρει την 

ανατροφοδότηση για την ενδεχόμενη βελτίωσή του.  
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Μετά την  ολοκλήρωση  του μαθήματος  ο χρήστης της εφαρμογής καλείται να 

αξιολογήσει το περιεχόμενο και τη δομή του μαθήματος. Οι πληροφορίες 

συλλέγονται για τη βελτίωση του μαθήματος και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο 

σύνολό της, και δεν συσχετίζονται, ούτε επηρεάζουν με κάποιον τρόπο την 

προσωπική αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. 

 

4.5 Σύνοψη 

Οι σχεδιαστικές επιλογές για την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότητά της. Επιπλέον, όταν το περιβάλλον 

προορίζεται να μπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και 

εξολοκλήρου εξ’ αποστάσεως, τα θέματα της ευχρηστίας, της πλοήγησης και της 

παρακολούθησης προόδου είναι πολύ σημαντικά. Πολλές επιλογές εξαρτώνται από 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιούνται, καθώς προκύπτουν περιορισμοί που 

μπορεί να καθορίσουν τις τελικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα στο 

συγκεκριμένο έργο η επιλογή ΣΔΜ ανοικτού κώδικα που δεν επέφερε οικονομική 

επιβάρυνση. Άλλες επιλογές μπορεί να καθοδηγούνται από το είδος του 

περιεχομένου, όπως  το ιδιαίτερο αντικείμενο των soft skills που οδήγησε στον 

προσανατολισμό σε αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες και αρκετές μελέτες 

περίπτωσης. Αντίστοιχα το περιεχόμενο σε μεγάλο βαθμό οδηγεί και στις μορφές 

αξιολόγησης που μπορούν να εφαρμοστούν. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 

περιορισμούς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υλοποίησης μιας 

διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής για ανάπτυξη soft skills, θα επιχειρήσουμε 

στο επόμενο κεφάλαιο να διερευνήσουμε την καταλληλότητά της, αναζητώντας τα 

δυνατά και αδύναμα σημεία της.    
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Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία Έρευνας  - Αξιολόγηση της 

υλοποίησης διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής για 

ανάπτυξη Soft Skills  

 

5.1 Εισαγωγή  

Η ανάγκη της συγκεκριμένης έρευνας προέκυψε από τη διαπίστωση έλλειψης  

ερευνών γύρω από την εφαρμογή μορφών ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) σε 

εκπαιδευτικά αντικείμενα με τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα soft skills (εξάρτηση 

από το πεδίο, δυσκολία ορισμού και αξιολόγησης). Ως εκπαιδευτικό αντικείμενο το 

συναντάμε σε έρευνες που αφορούν μορφές της τυπικής εκπαίδευσης και με δια 

ζώσης μαθήματα, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για μορφές μη τυπικής 

εκπαίδευσης μέσω e-learning περιβαλλόντων, και ιδιαίτερα με εστίαση σε άτομα 

που εισέρχονται ή προσπαθούν να εξελιχθούν στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχα e-

learning περιβάλλοντα έχουν μελετηθεί και αξιολογηθεί με πολλαπλές μεθόδους 

και εργαλεία, ωστόσο για γνωστικά αντικείμενα που είναι εύκολα μετρήσιμα. Για το 

αντικείμενο των sof skills που σχετίζεται στενά με την προσωπικότητα του ατόμου 

και την εκδήλωση συμπεριφορών και στάσεων βρίσκουμε περιορισμένες έρευνες 

που εφαρμόζουν κάποια μορφή ποιοτικής αξιολόγησης. Αν και εμπορικά προϊόντα 

αντίστοιχου εκπαιδευτικού λογισμικού έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κυρίως στην 

ξένη αγορά, συναντάμε περιορισμένες μελέτες για την καταλληλότητα και 

αποτελεσματικότητα αυτής της μορφής εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

 

5.2 Σκοπός της έρευνας – Στόχοι 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της καταλληλότητας των συστημάτων 

ηλεκτρονικής μάθησης 2ης γενιάς για την ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών 

δεξιοτήτων. Με δεδομένη την έλλειψη εργαλείων ποσοτικής αξιολόγησης για τις 

δεξιότητες αυτές και την ιδιαιτερότητα που έχουν να συνδέονται με την 

αυτοαντίληψη και την εκδήλωση συμπεριφορών (και όχι μετρήσιμων γνωστικών 

ικανοτήτων), η έρευνα για την αξιολόγηση της υλοποίησης διαδικτυακής 
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εκπαιδευτικής εφαρμογής για ανάπτυξη soft skills εστιάζεται σε τρία σημεία. Στην 

αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευόμενοι για τον εαυτό τους σε σχέση με τα soft skills 

πριν παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό διαδικτυακό μάθημα, στην άποψή τους 

για το μάθημα, και την αντίληψη που έχουν διαμορφώσει για τον εαυτό τους σε 

σχέση με τα soft skills εφόσον έχουν ολοκληρώσει το μάθημα.  

Πιο αναλυτικά οι στόχοι της εργασίας με βάση τον παραπάνω σκοπό είναι: 

1. Διερεύνηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από την εκπαιδευτική 

διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη soft skills. 

2. Διερεύνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων για τα soft skills. 

3. Διερεύνηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από το εκπαιδευτικό υλικό. 

4. Διερεύνηση της πεποίθησης των εκπαιδευόμενων για την επίδραση στη 

συμπεριφορά ή στάση τους, της συμμετοχής τους στα διαδικτυακά μαθήματα 

για soft skills. 

5. Διερεύνηση της αυτοαντίληψης των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τα 

συγκεκριμένα soft skills που περιλαμβάνει το μάθημα. 

6. Διερεύνηση της μεταβολής της αυτοαντίληψης των εκπαιδευόμενων σε σχέση 

με τα συγκεκριμένα soft skills μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος. 

7. Διερεύνηση διαφορών στη στάση απέναντι στο αντικείμενο των soft skills και 

της εκπαιδευτικής διαδικτυακής εφαρμογής, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 

από τις οποίες προήλθαν οι εκπαιδευόμενοι.  

8. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου της αποκλειστικά 

εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης για την διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή. 

5.3 Δείγμα  

5.3.1 Πληθυσμός στόχος 

Ο πληθυσμός στόχος για την διπλωματική εργασία είναι άτομα που βρίσκονται σε 

αναζήτηση εργασίας και θέλουν να εμπλουτίσουν τα προσόντα τους, είτε 

εργάζονται ήδη και θέλουν να εξελίξουν τις προσωπικές και κοινωνικές τους 

δεξιότητες για την βελτίωση της απόδοσής τους στην εργασία τους. Η προσέγγιση 

του αντικειμένου των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην εργασία γίνεται 

με αναφορά στην επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου ως εκ τούτου ο πληθυσμός 
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στόχος είναι κατά κύριο λόγο ενήλικα άτομα που έχουν εισέλθει ή τώρα εισέρχονται 

στην αγορά εργασίας. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες εκπαιδευόμενων, δηλώνεται με 

σαφήνεια στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής εφαρμογής, ότι απευθύνονται τα 

μαθήματα που περιέχει.  

Η διαδικτυακή εφαρμογή με την ολοκλήρωσή της έγινε διαθέσιμη χωρίς 

περιορισμούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e.nessie-project.org/. Το 

αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν πολλοί επισκέπτες που καταγράφηκαν στο σύστημα 

αλλά δεν παρακολούθησαν κάποιο μάθημα (σύνολο εγγεγραμένων στην 

πλατφόρμα 647 άτομα, ενδεικτικό για το μεγάλο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε το 

αντικείμενο των soft skills). Ως στοιχείο για την έρευνα, η συμμετοχή αυτή 

καταγράφηκε ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε στο δείγμα της έρευνας.   

5.3.2 Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας είναι οι εκπαιδευόμενοι που χρησιμοποίησαν την 

διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, από τις επτά χώρες του προγράμματος 

Nessie και είναι είτε εργαζόμενοι με στόχο την εξέλιξή τους, είτε άνεργοι. 

Ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των δύο προσφερόμενων μαθημάτων για την 

ανάπτυξη των soft skills, δηλαδή στην πλατφόρμα εμφανίζουν δραστηριότητα στο 

κομμάτι της «Αυτοαξιολόγησης» και στο κομμάτι της «Αξιολόγησης μαθήματος». 

Στο σύνολό τους είναι 334 άτομα, ωστόσο καθώς το αντικείμενο της συγκεκριμένης 

μελέτης είναι ένα εκπαιδευτικό e-learning περιβάλλον, ένα από τα στοιχεία που 

καταγράφονται και μελετώνται είναι η συμμετοχή σε διάφορα κομβικά σημεία της 

εκπαιδευτικής εφαρμογής ακριβώς γιατί δεν παραμένει σταθερό και αποτελεί 

μετρήσιμο μέγεθος για την αξιολόγηση της εφαρμογής.  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση πέρα από τα στοιχεία της εγγραφής των 

εκπαιδευόμενων και τα συνολικά στοιχεία χρήσης της πλατφόρμας, δύο είναι τα 

κομβικά σημεία από τα οποία συλλέχθησαν στοιχεία και έγινε στατιστική 

επεξεργασία και για το καθένα από αυτά αναφέρεται το δείγμα το οποίο 

αξιοποιήθηκε στην ανάλυση που ακολουθεί. Το χρονικό διάστημα που 

χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα από τους εκπαιδευόμενους είναι Μάιος και Ιούνιος 

2014. 

http://e.nessie-project.org/
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5.3.3 Δημογραφικά στοιχεία 

Λόγω προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμα και έγκυρα 

στο σύνολό τους πολλά από τα δημογραφικά στοιχεία που καταγράφονταν κατά την 

εγγραφή του χρήστη (μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή κατάσταση κλπ), με συνέπεια 

η διερεύνηση σε σχέση με αυτά τα στοιχεία να μπορεί να γίνει μόνο για τους 

Έλληνες, τα δεδομένα των οποίων είναι πλήρη και έγκυρα. Το πρόβλημα προέκυψε 

από την πλατφόρμα του moodle, όπου ενώ υπήρχαν πεδία στην εγγραφή του 

χρήστη ως υποχρεωτικά για συμπλήρωση και χωρίς προεπιλεγμένη τιμή, 

επιτράπηκε η εγγραφή χωρίς τη συμπλήρωση των πεδίων και με τοποθέτηση της 

τιμής 0 από το σύστημα. 

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων είναι από 14 έως 52 ετών, και μπορεί να είναι είτε 

εργαζόμενοι, 157 άτομα (47%), είτε άνεργοι 177 άτομα (53%) . 

Πίνακας 3  Ποσοστά συμμετοχής ανά φύλο 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρας 134 40% 

Γυναίκα 200 60% 

Σύνολο 334 100 

 

Πίνακας 4 Μ.Ο. ηλικίας ανά χώρα 

 
Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 34,84 8,94 

Ην.Βασίλειο 36,98 13,84 

Σουηδία 34,66 14,65 

Γερμανία 19,71 4,04 

Ιταλία 33,89 8,64 

Ολλανδία 21,76 8 

Ρουμανία 40,51 10,53 

Σύνολο 33,49 12,75 

 

5.3.4 Συμμετοχή ανά σημείο συλλογής δεδομένων 

Το ποσοστό των εγγεγραμμένων χρηστών που δεν προχώρησε στην υλοποίηση  

δραστηριοτήτων, σε κανένα κομμάτι της εφαρμογής φτάνει το 45%. Αυτό το 

ποσοστό αφορά άτομα που συμμετείχαν ανεξάρτητα, χωρίς την εποπτεία κάποιου 
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εταίρου του προγράμματος. Ωστόσο ενώ μπορούσαν να συνεχίσουν και να 

ολοκληρώσουν έστω κάποιο κομμάτι της εφαρμογής μόνοι τους (χωρίς κάποιου 

είδους face-to-face υποστήριξη), φαίνεται ότι εγκατέλειψαν γρήγορα την περιήγηση 

στην εφαρμογή. Το γεγονός αυτό είναι μια ένδειξη για το μοντέλο της 

αποκλειστικής online εκπαίδευσης σε σχέση με το αντικείμενο των soft skills, ότι δεν 

αποτελεί αποτελεσματική επιλογή κι ότι καταλληλότερο ίσως να είναι το μοντέλο 

της μεικτής μάθησης (blended learning) στις διάφορες εκδοχές που μπορεί να 

πάρει.   

Τα σημεία καταγραφής δεδομένων από τους εκπαιδευόμενους στο σύστημα 

αποτελούν: η εγγραφή τους, η αξιολόγηση του μαθήματος (Παράρτημα Α), που 

γίνεται μετά την ολοκλήρωση και των δύο ενοτήτων «Αυτογνωσία» και «Σχεδιασμός 

και Οργάνωση»,  και η αυτοαξιολόγηση (Παράρτημα Α) που γίνεται δύο φορές, μία 

πριν τη μελέτη της ενότητας «Σχεδιασμός και Οργάνωση» και μία μετά την 

ολοκλήρωσή της. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το πλήθος των 

εκπαιδευόμενων που έχει ολοκληρώσει το καθένα από τα παραπάνω σημεία ανά 

χώρα.    

Πίνακας 5  Συμμετοχή στην online εφαρμογή 

 Ελλάδα Ην.Βασίλειο Σουηδία Γερμανία Ιταλία Ολλανδία Ρουμανία Σύνολο 

Σύνολο 
εγγεγραμένων 

89 (14%) 48 (7%) 94(15%) 60 (9%) 50 
(8%) 

48 (7%) 254 
(40%) 

643 
(100%) 

Εγγεγραμμένοι 
που δεν 
προχώρησαν σε 
καμία 
δραστηριότητα 
στο μάθημα 

26 (9%) 
 

16 (6%) 45 
(16%) 

14 (5%) 30 
(10%) 

28 (10%) 131 
(45%) 

290 
(100%) 

Αξιολόγηση 
μαθήματος 

53 (18%) 25 (8%) 49 
(16%) 

46 (15%) 15 
(5%) 

20 (7%) 92 (31%) 300 
(100%) 

Αυτοαξιολόγηση 
πριν το μάθημα 

63 (19%) 32 (10%) 49 
(15%) 

29 (9%) 20 
(6%) 

18 (5%) 123 
(37%) 

334 
(100%) 

Αυτοαξιολόγηση 
μετά το μάθημα 

53 (22%) 21 (9%) 39 
(16%) 

17 (7%) 14 
(6%) 

9 (4%) 83 (35%) 
 

238 
(100%) 

Άτομα που έχουν 
κάνει και τις δύο 
αυτοαξιολογήσεις 

53 (24%) 20 (19%) 31 
(14%) 

17 (8%) 12 
(5%) 

8 (4%) 82 (37%) 223 
(100%) 

Άτομα που έχουν 
κάνει 

Αξιολόγηση και 
Αυτοαξιολόγηση 

1η&2
η
 φορά 

53 (25%) 19 (9%) 28(13%) 17 (8%) 12 
(6%) 

8 (4%) 76 (36%) 213 
(100%) 
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5.4 Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη συλλογή δεδομένων για την Αξιολόγηση του μαθήματος και την 

Αυτοαξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν δύο αντίστοιχα ερωτηματολόγια.  

5.4.1 Αξιολόγηση Μαθήματος 

Για την αξιολόγηση του μαθήματος δημιουργήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 

με άξονα τις βασικές αρχές σχεδίασης σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρονικής 

μάθησης όπως αναφέρονται στο 3ο κεφάλαιο. Αποτελείται από 14 ερωτήσεις 

κλειστού και ανοικτού τύπου οι οποίες χωρίζονται σε δύο ενότητες, την «Σχεδίαση, 

Δομή και Ευχρηστία του μαθήματος» και το «Περιεχόμενο μαθήματος- 

Εκπαιδευτικό αντικείμενο». Το ερωτηματολόγιο αυτό στην διαδικτυακή πλατφόρμα 

έχει ενσωματωθεί σε ένα μεγαλύτερο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος 

που έχει επιπλέον ερωτήσεις με ιδιαίτερο βάρος για το πρόγραμμα Nessie ωστόσο 

δεν αφορούν την συγκεκριμένη εργασία. Τις 14 αυτές ερωτήσεις (Παράρτημα Α) ο 

εκπαιδευόμενος καλείται από την εφαρμογή να τις απαντήσει όταν έχει 

ολοκληρώσει τις δύο ενότητες που παρέχονται «Αυτογνωσία» και «Σχεδιασμός και 

Οργάνωση» και συνεπώς έχει εικόνα του συνόλου των χαρακτηριστικών της 

διαδικτυακής εφαρμογής.  

5.4.1.1 Σχεδίαση, Δομή και Ευχρηστία του μαθήματος 

Το τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις (αριθμητικά είναι οι 

ερωτήσεις 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 στο ερωτηματολόγιο) οι οποίες σκοπό έχουν να 

καταγράψουν πέρα από την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων για το μάθημα, την 

άποψή τους για την ευχρηστία της εφαρμογής, για την πλοήγηση, τις επιλογές 

καθοδήγησης και την παροχή οδηγιών και για το βαθμό που τεχνικά λειτούργησε η 

εφαρμογή καταγράφοντας τα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις προτάσεις των 

εκπαιδευόμενων για βελτίωση της εφαρμογής.  

Η ανάγκη καταγραφής της αντίληψης που έχουν οι εκπαιδευόμενοι για την 

ευχρηστία της εφαρμογής προκύπτει από το γεγονός ότι ένα e-learning 

εκπαιδευτικό περιβάλλον προϋποθέτει κάποια εξοικείωση με τη χρήση 

υπολογιστών (Andreicheva & Latypov, 2013). Ωστόσο στόχος τέτοιων εφαρμογών 

είναι να παρέχουν όλες τις λειτουργίες και επιλογές ώστε να κάνουν την εμπειρία 
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του χρήστη ευχάριστη και επιτυχημένη  ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης και 

εξοικείωσης που έχει με την τεχνολογία και αντίστοιχα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα η διαδικτυακή εφαρμογή δεν έχει προϋπόθεση κάποιας 

σχετικής με υπολογιστές γνώσης, συνεπώς είναι αναγκαία η καταγραφή του 

βαθμού ευκολίας ή δυσκολίας που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευόμενοι. 

Ένα σημαντικό σημείο για κάθε επισκέπτη ή χρήστη μιας εκπαιδευτικής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι η αναφορά με σαφήνεια του σκοπού και των στόχων 

του μαθήματος.  Ιδιαίτερα σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μπορεί να 

λειτουργήσει καθοριστικά για να προχωρήσει κανείς στην διαδικασία της εγγραφής 

σε κάποιο μάθημα ή στην απόρριψη και εγκατάλειψη της εφαρμογής. Το ίδιο 

σημαντικό είναι και για όσους έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή καθώς αποτελεί 

το σημείο προσδιορισμού των στόχων για την διαδικασία που θα ακολουθήσει. 

Αυτοί είναι και οι λόγοι που το ερωτηματολόγιο περιλάμβάνει σχετική ερώτηση για 

το εάν ο σκοπός και οι στόχοι του μαθήματος ήταν ξεκάθαροι. 

Ένα άλλο μέγεθος που εξετάζει το ερωτηματολόγιο είναι η ευκολία πλοήγησης και 

η καθοδήγηση για το επόμενο βήμα μέσα στην εκπαιδευτική πορεία (Sun et al., 

2008). Οι λειτουργίες αυτές αφορούν τις δυνατότητες του χρήστη να μετακινείται 

μέσα στην εφαρμογή με ευκολία, συνειδητοποιώντας κάθε φορά σε ποιο σημείο 

εξέλιξης βρίσκεται χωρίς να αποπροσανατολίζεται από στοιχεία της διεπαφής. Η 

μελέτη αυτής της παραμέτρου κρίνεται σημαντική καθώς μπορεί να αποτελέσει 

λόγο σύγχισης και απογοήτευσης του εκπαιδευόμενου, σε βαθμό που να 

δημιουργεί αρνητική άποψη για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, να θεωρεί ότι δεν 

μπορεί να ανταπεξέλθει και πολλές φορές ακόμα και να εγκαταλείπει το αντίστοιχο 

μάθημα. 

Κατά την πορεία του εκπαιδευόμενου στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική εφαρμογή 

υπάρχουν μερικές δραστηριότητες που καλείται να ολοκληρώσει. Σε ορισμένες 

χρειάζεται να υποβάλλει κάποια απάντηση, και σε άλλες να συμπληρώσει κάποιες 

ερωτήσεις σε κουιζ. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να παρέχονται επαρκείς 

οδηγίες για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες 

ακόμα κι όταν δεν υπάρχει κάποια live υποστήριξη καθώς η πλατφόρμα είναι 
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διαδικτυακή και η μορφή εκπαίδευσης ασύγχρονη, που σημαίνει ότι ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική εφαρμογή ανεξαρτήτως 

χρόνου, χόρου και υποστήριξης που μπορεί να παρέχεται (Andreicheva & Latypov, 

2013). Το ερωτηματολόγιο εξετάζει αυτήν την παράμετρο με την μεταβλητή 

«Οδηγίες για διεκπεραίωση δραστηριοτήτων». 

Ένας ακόμα παράγοντας που εξετάζεται από το ερωτηματολόγιο είναι τα τεχνικά 

προβλήματα που μπορεί να αντιμετώπισε ο εκπαιδευόμενος. Πολλές φορές σε e-

learning περιβάλλοντα υπάρχουν προβλήματα που δεν επιτρέπουν στον χρήστη να 

δει κάποιο κομμάτι του εκπαιδευτικού περιεχομένου επειδή απαιτούνται επιπλέον 

ρυθμίσεις στον υπολογιστή του εκπαιδευόμενου ή δεν υποστηρίζεται κάποια 

λειτουργία από το αντίστοιχο πρόγραμμα. Οποιαδήποτε επιπλέον ρύθμιση ή 

προσαρμογή αυξάνει την πολυπλοκότητα της εφαρμογής και επιβαρύνει την 

ευχρηστία της. Στο ερωτηματολόγιο υπάρχει και επιπλέον ερώτηση ανοικτού τύπου 

ώστε να καταγραφούν συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν. 

 5.4.1.2 Περιεχόμενο μαθήματος- Εκπαιδευτικό αντικείμενο 

Ένα διαφορετικό από το σχεδιαστικό κομμάτι και για το οποίο η καταγραφή των 

απόψεων των εκπαιδευόμενων κρίνεται απαραίτητη, αφορά το περιεχόμενο και το 

εκπαιδευτικό αντικείμενο. Το αντικείμενο των soft skills ως εκπαιδευτικό 

αντικείμενο σε ένα online ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν ήταν κάτι 

συνηθισμένο για κανέναν από τους εταίρους των επτά χωρών, για αυτό και οι 

εντυπώσεις των εκπαιδευόμενων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το κομμάτι αυτό του 

ερωτηματολογίου αφοροά τις ερωτήσεις  6, 3, 4, 12, 13, 14 από την «Αξιολόγηση 

μαθήματος». 

Η πρώτη ερώτηση στο κομμάτι αυτό καταγράφει το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευόμενων για το εκπαιδευτικό αντικείμενο (Selim, 2007), δηλαδή των soft 

skills που συμπεριλαμβάνονται στις δύο ενότητες που προσφέρονται στην 

πλατφόρμα, την «Αυτογνωσία» και το «Σχεδιασμό και Οργάνωση». 

Στη συνέχεια διερευνάται ο βαθμός που καλύφθηκαν οι αρχικοί στόχοι του 

μαθήματος. Η ερώτηση αυτή είναι μια συνολική αποτίμηση για το εκπαιδευτικό 
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περιεχόμενο της εφαρμογής και την λειτουργικότητα και πληρότητά του σε σχέση 

με τους αρχικούς στόχους του μαθήματος. 

Η επόμενη ερώτηση καταγράφει την άποψη των εκπαιδευόμενων για την επίδραση 

της εμπλοκής και μελέτης στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τα soft 

skills στην συμπεριφορά ή την πρακτική τους (επίδραση μαθήματος). Καθώς το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο αφορά ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες 

το ιδανικό αποτέλεσμα του μαθήματος δε θα μπορούσε να μετρηθεί αριθμητικά, 

αλλά να αποτυπωθεί πρακτικά στις στάσεις και τη συμπεριφορά των 

εκπαιδευόμενων. Στο χρονικό σημείο που γίνεται η έρευνα (αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση των μαθημάτων) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος τρόπος για να 

καταγράψει τέτοιες αλλαγές για αυτό και η ερώτηση στόχο έχει την άποψη του 

εκπαιδευόμενου για το συγκεκριμένο θέμα. 

Η ενότητα αυτή του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται με τρεις ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου που καλούν τους εκπαιδευόμενους να καταγράψουν ποια κομμάτια του 

μαθήματος τους άρεσαν, ποια δεν τους άρεσαν και καλούνται να προτείνουν 

βελτιώσεις (Liaw, 2008). Ο στόχος είναι να ερευνηθεί ποιες από τις μορφές 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που επιλέχθηκαν είχαν καλύτερη ανταπόκριση, τι 

προκάλεσε δυσαρέσκεια, και να καταγράψει παρατηρήσεις για εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο. 

5.4.2 Αυτοαξιολόγηση 

Η διαδικασία  της αυτοαξιολόγησης αφορά το μάθημα «Σχεδιασμός και Οργάνωση» 

και σκοπό έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους στην μελέτη τους. 

Επαναλαμβάνεται δύο φορές. Την πρώτη, γίνεται πριν τη μελέτη του μαθήματος, 

ώστε ο εκπαιδευόμενος να εντοπίσει τα πιο αδύναμα σημεία και να δώσει έμφαση 

στην μελέτη του, στις ενότητες που προτείνονται αυτόματα από την 

ανατροφοδότηση (feedback) του συστήματος ανάλογα με τις απαντήσεις (Black & 

William, 1998). Η ανατροφοδότηση βοηθά τους εκπαιδευόμενους να κρίνουν τις 

επιδόσεις τους και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα ώστε να επιτύχουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένονται. Τη δεύτερη φορά γίνεται μετά την 

ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με σκοπό να διαπιστώσει ο εκπαιδευόμενος 
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ενδεχομένη βελτίωση και τα σημεία που την πέτυχε ή που απέτυχε, και 

ενδεχομένως να θελήσει να επαναλάβει. Η επανάληψη της αυτοαξιολόγησης 

γίνεται ώστε να προωθηθεί ο προβληματισμός και η μεταγνώση στη μάθηση 

(Wiggins, 1998).  

Το κομμάτι της αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει εννέα ερωτήσεις (Παράρτημα Α)  

4βαθμης κλίμακας (Δεν μου ταιριάζει καθόλου, Μου ταιριάζει λίγο, Μου ταιριάζει 

αρκετά, Μου ταιριάζει πολύ). Κάθε μια αντιστοιχίζεται σε κάποιες υποδεξιότητες 

που αποτελούν κεφάλαια του μαθήματος «Σχεδιασμός και Οργάνωση» και στα 

οποία παραπέμπουν για μελέτη. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι μία ερώτηση μπορεί να αντιστοιχίζεται σε 

περισσότερα από ένα κεφάλαια-υποδεξιότητες, και ταυτόχρονα περισσότερες από 

μία ερωτήσεις να αντιστοιχίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. 

Πίνακας 6 Περιγραφή ερωτήσεων από το ερωτηματολόγιο της αυτοαξιολόγησης 

Όνομα  Ερώτηση Κεφάλαια στα οποία παραπέμπει 

Q1 

Μπορείτε να προσδιορίζετε και να διαχειρίζεστε το χρόνο 

και τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των 

εργασιών 

«Τήρηση Χρονικών Περιορισμών» 

και «Διαχείριση Χρόνου» 

Q2 Είστε αξιόπιστος προς τους άλλους «Αξιοπιστία» 

Q3 
Μπορείτε να θέτετε στόχους και να συμφωνείτε 

χρονοδιαγράμματα 

«Διαχείριση Χρόνου», «Ανάθεση» 

και «Αξιοπιστία» 

Q4 
Μπορείτε να εντοπίζετε προβλήματα και να τα 

αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά 
«Επίλυση Προβλημάτων» 

Q5 Μπορείτε να βάζετε προτεραιότητες 
«Διαχείριση Χρόνου» και 

«Αξιοπιστία» 

Q6 
Μπορείτε να προσαρμόζετε τα σχέδιά σας ανάλογα με τις 

υπάρχουσες συνθήκες 

«Διαχείριση Χρόνου», «Ανάθεση», 

«Αξιοπιστία» και «Επίλυση 

Προβλημάτων» 

Q7 Μπορείτε να μαθαίνετε από τα λάθη σας «Αξιοπιστία» 

Q8 
Μπορείτε να αναγνωρίζετε συνήθειες που σπαταλούν τον 

χρόνο σας και να  τις  αλλάζετε 

«Τήρηση Χρονικών Περιορισμών», 

«Διαχείριση Χρόνου» 

Q9 
Μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις προθεσμίες και τους 

χρονικούς περιορισμούς 

«Τήρηση Χρονικών 

Περιορισμών»,«Διαχείριση Χρόνου» 
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Πίνακας 7 Αντιστοίχιση υποδεξιοτήτων - ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 
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Τα κριτήρια της αυτοαξιολόγησης είναι ουσιαστικά προτάσεις που περιγράφουν 

στάσεις ή συμπεριφορές. Στην εκδήλωση μιας συμπεριφοράς μπορεί να 

συνυπάρχουν περισσότερα από ένα soft skill, για αυτό οι ερωτήσεις δεν 

αντιστοιχούν μία προς ένα soft skill. Αντίθετα δίνεται η δυνατότητα να εκτίμησει τις 

δεξιότητες αυτές ο εκπαιδευόμενος μέσα από διαφορετικές συμπεριφορές και 

στάσεις. Για παράδειγμα η δεξιότητα «Διαχείριση χρόνου» αποτυπώνεται μέσα από 

έξι ερωτήσεις, καθεμιά από τις οποίες αποτυπώνει ταυτόχρονα και άλλες 

δεξιότητες. 
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5.5 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις και έλεγχοι έγιναν με το εργαλείο SPSS 20. 

5.5.1 Αξιολόγηση μαθήματος 

Οι ερωτήσεις από την αξιολόγηση του μαθήματος θα εξεταστούν χωρισμένες σε 

δύο ομάδες, καθώς η πρώτη αφορά την υλοποίηση της εφαρμογής και η δεύτερη το 

αντικείμενο του μαθήματος.  Για κάθε ερώτηση παρουσιάζονται τα ποσοστά 

συχνοτήτων ανά χώρα συμμετοχής αλλά και τα συγκεντρωτικά, και για τις 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου αναφέρονται ενδεικτικά οι επικρατέστερες απαντήσεις 

που δόθηκαν στα ελληνικά και τα αγγλικά.  

 

5.5.1.1 Σχεδίαση, Δομή και Ευχρηστία του μαθήματος  

 

Ερώτηση 1: Αξιολογήστε το μάθημα με 1 για πολύ κακό, 2 αρκετά κακό, 3 μέτριο, 

4 πολύ καλό και 5 εξαιρετικό  (Αξιολόγηση μαθήματος). 

 

Πίνακας 8 Αξιολόγηση μαθήματος 

  Πολύ κακό Αρκετά κακό Μέτριο Πολύ καλό Εξαιρετικό Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 0 (0%) 0 (0%) 9 (17%) 28 (53%) 16 (30%) 4,13 0,68 

Ην.Βασίλειο 1 (4%) 0 (0%) 5 (20%) 15 (60%) 4 (16%) 3,84 0,85 

Σουηδία 6 (12%) 8 (16%) 19 (39%) 14(29%) 2 (4%) 2,96 1,06 

Γερμανία 0 (0%) 4 (9%) 23 (50%) 18 (39%) 1 (2%) 3,35 0,674 

Ιταλία 0 (0%) 1 (7%) 3 (20%) 8 (53%) 3 (20%) 3,87 0,834 

Ολλανδία 4 (20%) 4 (20%) 7 (35%) 4 (20%) 1 (5%) 2,70 1,174 

Ρουμανία 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 23 (25%) 67 (73%) 4,67 0,648 

Σύνολο 12 (4%) 18 (6%) 66 (22%) 110 (37%) 94 (31%) 3,85 1,056 
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Διάγραμμα 1  Αξιολόγηση μαθήματος

 

Η γενική αξιολόγηση του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους είναι θετική καθώς 

το ποσοστό που το έχει χαρακτηρίσει «Πολύ καλό» και «Εξαιρετικό» αθροιστικά 

φτάνει το 68% ενώ μόνο στο 10% φτάνει το άθροισμα των ποσοστών «Πολύ κακό» 

και «Αρκετά κακό». Το 22% χαρακτήρισε το μάθημα μέτριο.  

Η μεταβλητή Αξιολόγηση μαθήματος έχει κατανομή πολύ κοντά στην κανονική, με 

απόκλιση μόνο στο Ην.Βασίλειο και τη Ρουμανία που όμως αφορά μόνο 3 ακραίες 

περιπτώσεις, πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με το μέγεθος του δείγματος, οπότε και 

θεωρείται μη ικανή να επηρεάσει τα αποτελέσματα. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η διαφορά των Μ.Ο. ανάμεσα στις χώρες έγινε 

έλεγχος Levene που έδειξε πως δεν υπάρχει ομοιογένεια στις διακυμάνσεις 

(p=0.001). Για το λόγο αυτό  εφαρμόστηκε Welch ANOVA και προέκυψε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των χωρών (F(6,293)=36,921, p<0.05).   

Μετά την εφαρμογή του Games Howell post hoc test διακρίνουμε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες όπως φαίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

  

Ελλάδα Ην.Βασίλειο Σουηδία Γερμανία Ιταλία Ολλανδία Ρουμανία Σύνολο 
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Πίνακας 9 Στατιστικά σημαντικές διαφορές για Αξιολόγηση μαθήματος 

(I) country  
 

(J) country
 

Mean Difference 

(I-J)
 

Std. 

Error
 

Sig.
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0,000
 

DE
 

,784*
 

0,136
 

0,000
 

NL
 

1,432*
 

0,279
 

0,001
 

RO
 

-,542*
 

0,115
 

0,000
 

GB
 

SE
 

,881*
 

0,228
 

0,005
 

NL
 

1,140*
 

0,313
 

0,014
 

RO
 

-,834*
 

0,183
 

0,001
 

SE
 

GR
 

-1,173*
 

0,178
 

0,000
 

GB
 

-,881*
 

0,228
 

0,005
 

IT
 

-,907*
 

0,263
 

0,026
 

RO
 

-1,715*
 

0,166
 

0,000
 

DE
 

GR
 

-,784*
 

0,136
 

0,000
 

RO
 

-1,326*
 

0,12
 

0,000
 

IT
 

SE
 

,907*
 

0,263
 

0,026
 

NL
 

1,167*
 

0,34
 

0,024
 

RO
 

-,807*
 

0,226
 

0,031
 

NL
 

GR
 

-1,432*
 

0,279
 

0,001
 

GB
 

-1,140*
 

0,313
 

0,014
 

IT
 

-1,167*
 

0,34
 

0,024
 

RO
 

-1,974*
 

0,271
 

0,000
 

RO
 

GR
 

,542*
 

0,115
 

0,000
 

GB
 

,834*
 

0,183
 

0,001
 

SE
 

1,715*
 

0,166
 

0,000
 

DE
 

1,326*
 

0,12
 

0,000
 

IT
 

,807*
 

0,226
 

0,031
 

NL
 

1,974*
 

0,271
 

0,000
 

 

 

 
Διάγραμμα 2 Μ.Ο. Αξιολόγηση μαθήματος 

Και στον πίνακα 4 και στο διάγραμμα 2 παρατηρούμε ότι οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις χώρες σχηματίζουν δύο ομάδες, την Σουηδία, Γερμανία και 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

122 
 

Ολλανδία να διαφέρουν από την Ελλάδα, την  Ιταλία και το Ην.Βασίλειο ενώ η 

Ρουμανία διαφέρει στατιστικά σημαντικά από όλες τις χώρες αν και είναι πιο κοντά 

στη δεύτερη ομάδα χωρών.  

Ερώτηση 2:  Στην αρχή του μαθήματος, ήταν ξεκάθαρο τι θα μάθετε;  (Ξεκάθαρος 

σκοπός και στόχοι μαθήματος)  

Στην αρχή κάθε ενότητας στη διαδικτυακή εφαρμογή («Εισαγωγή», «Αυτογνωσία», 

«Σχεδιασμός και Οργάνωση») υπάρχει η περιγραφή του περιεχομένου και σύντομη 

αναφορά του σκοπού και των στόχων κάθε μαθήματος/ενότητας.   

Πίνακας 10  Ξεκάθαρος σκοπός και στόχοι μαθήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Διάγραμμα 3 Ξεκάθαρος σκοπός και στόχοι μαθήματος 
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  Ναι Όχι Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 42 (79%) 11 (21%) 0,77 0,40 

Ην.Βασίλειο 25 (100%) 0  1 0 

Σουηδία 38 (78%) 11 (22%) 0,78 0,42 

Γερμανία 36 (78%) 10 (22%) 0,78 0,42 

Ιταλία 14 (93%) 1 (7%) 0,93 0,25 

Ολλανδία 10 (50%) 10 (50%) 0,50 0,51 

Ρουμανία 91 (99%) 1 (1%) 0,99 0,10 

Σύνολο 256 (85%) 44 (15%) 
0,85 0,35 
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Διάγραμμα 4 Μ.Ο. Ξεκάθαρος σκοπός και στόχοι 

Σε αυτήν την ερώτηση υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 20% για την Ελλάδα, Σουηδία 

και Γερμανία που δήλωσε ότι δεν ήταν ξεκάθαροι ο σκοπός και οι στόχοι, και το ίδιο 

δήλωσε το 50% των Ολλανδών εκπαιδευόμενων. 

Αντίθετα η ομάδα των χωρών Ην.Βασίλειο, Ιταλία και Ρουμανία δήλωσαν ότι ήταν 

ξεκάθαροι ο σκοπός και οι στόχοι με ποσοστά πάνω από 90%.  

Ανάμεσα στις χώρες πάντα υπάρχει το θέμα της μετάφρασης και προσαρμογής των 

κειμένων που αρχικά δημιουργήθηκαν στα αγγλικά, και στη συνέχεια 

μεταφράστηκαν από κάθε χώρα ώστε να γίνει και η αναγκαία νοηματική και 

ενδεχομένως πολιτισμική προσαρμογή. Ίσως αυτός να είναι ένας παράγοντας που 

για κάποιες χώρες να μην λειτούργησε αποδοτικά. Ένας άλλος παράγοντας που θα 

μπορούσε να έχει επηρεάσει τις απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση είναι ο βαθμός 

της ενημέρωσης που είχε προηγηθεί στους εκπαιδευόμενους από κάποιον 

εκπαιδευτή. Σε κάθε περίπτωση το σημείο αυτό φαίνεται να χρειάζεται μεγαλύτερη 

προσοχή.   
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Ερώτηση 5: Πόσο εύκολο θα χαρακτηρίζατε το μάθημα στην πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης στη χρήση του; (Ευχρηστία) 

Η ευχρηστία είναι από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας online εκπαιδευτικής 

εφαρμογής και συμπεριλαμβάνει πολλά επιμέρους στοιχεία. Η ερώτηση αυτή 

αποτυπώνει το πόσο εύκολη στη χρήση της ήταν η εφαρμογή για τους 

εκπαιδευόμενους.  

Πίνακας 11  Ευχρηστία 

  Καθόλου Όχι πολύ Μέτρια Αρκετά Πολύ Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 0 (0%) 5 (9%) 11 (21%) 20 (38%) 17 (32%) 3,92 0,958 

Ην.Βασίλειο 0 (0%) 1 (4%) 1 (4%) 11 (44%) 12 (48%) 4,36 0,757 

Σουηδία 4 (7%) 13 (22%) 18 (31%) 12 (20%) 2 (3%) 2,9 1,005 

Γερμανία 0 (0%) 4 (9%) 7 (15%) 24 (52%) 11  (24%) 3,91 0,865 

Ιταλία 0 (0%) 1 (7%) 4 (27%) 3 (20%) 7 (47%) 4,07 1,033 

Ολλανδία 3 (15%) 2 (10%) 8 (40%) 5 (25%) 2 (10%) 3,05 1,191 

Ρουμανία 1 (1%) 1 (1%) 6 (7%) 41 (45%) 43 (47%) 4,35 0,748 

Σύνολο 8 (3%) 27 (9%) 55 (18%) 116 (39%) 94 (31%) 3,87 1,041 

 

 

Διάγραμμα 5 Ευχρηστία 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι βρήκαν αρκετά εύκολη 

στη χρήση της την εφαρμογή. Αθροιστικά το «Αρκετά» και το «Πολύ» εύχρηστο 

φτάνουν σε ένα ποσοστό 70%, ενώ το «Καθόλου» και το «Όχι πολύ» 

συγκεντρώνουν μόνο ένα 12%. «Μέτρια» απάντησε ένα 18%.   
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Καθόλου Όχι πολύ Μέτρια Αρκετά Πολύ 
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Η μεταβλητή  Ευχρηστία  έχει κατανομή πολύ κοντά στην κανονική. 

Σύμφωνα με τον έλεγχο Levene (p=0.176) υπάρχει ομοιογένεια στις διακυμάνσεις, 

οπότε  στην εφαρμογή ANOVA προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των χωρών (F(6,293)=18,094, p<0.05) και μετά από προσαρμογή Bonferroni 

προέκυψαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα: 

 
Πίνακας 12 Στατιστικά σημαντικές διαφορές για Ευχρηστία 

(I) 

country 

(J) 

country 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 

GR 

SE 1,027* 0,178 0,000 
NL ,875* 0,236 0,005 

GB 

SE 1,462* 0,221 0,000 
NL 1,310* 0,269 0,000 

SE 

GR -1,027* 0,178 0,000 
GB -1,462* 0,221 0,000 
DE -1,015* 0,184 0,000 
IT -1,169* 0,265 0,000 
RO -1,450* 0,159 0,000 

DE 

SE 1,015* 0,184 0,000 
NL ,863* 0,241 0,008 

IT 

SE 1,169* 0,265 0,000 
NL 1,017* 0,307 0,022 

NL 

GR -,875* 0,236 0,005 
GB -1,310* 0,269 0,000 
DE -,863* 0,241 0,008 
IT -1,017* 0,307 0,022 
RO -1,298* 0,222 0,000 

RO 

SE 1,450* 0,159 0,000 
NL 1,298* 0,222 0,000 
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Διάγραμμα 6 Μ.Ο. Ευχρηστία 

Παρατηρώντας τις διαφορές των μέσων όρων ανάμεσα στις χώρες βλέπουμε πάλι 

την Ολλανδία και τη Σουηδία να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από τις 

υπόλοιπες, δηλώνοντας σε μεγαλύτερα ποσοστά ότι η εφαρμογή δεν ήταν εύκολη 

στη χρήση της.  

Ένα από τα δημογραφικά στοιχεία που είναι διαθέσιμο για το σύνολο των 

εκπαιδευόμενων είναι η ηλικία και διερευνήθηκε η σχέση που μπορεί να έχει με το 

πόσο εύκολη θεώρησαν τη χρήση της εφαρμογής οι εκπαιδευόμενοι. Ωστόσο 

εξετάζοντας τη συσχέτιση της ευχρηστίας με την ηλικία βρέθηκε μόνο για τους 

Γερμανούς μια σημαντική αρνητική σχέση (r=-29, DF=46, p<0.05). Τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκουν λιγότερο εύκολο στη χρήση του το online μάθημα, 

ωστόσο οι Γερμανοί εκπαιδευόμενοι είναι οι νεότεροι συμμετέχοντες και είναι 

ηλικίας από 14 έως 34 ετών, με μέσο όρο τα 19,7 χρόνια.  

Ερώτηση 10: Ήταν εύκολη η πλοήγηση (Ευκολία πλοήγησης); 

Για την εύκολη πλοήγηση το περιβάλλον έχει ένα μενού αριστερά που αφορά την 

ενότητα που μελετά ο εκπαιδευόμενος μαζί με τις υποενότητες, ώστε να μπορεί να 

πλοηγηθεί εύκολα ανάμεσα στα υποκεφάλαια. Υπάρχει επίσης ένα μενού οριζόντια 

επάνω που δείχνει κάθε φορά τη διαδρομή του εκπαιδευόμενου μέσα στην 

εφαρμογή, επιτρέποντας να αλλάξει επίπεδα. Επιπλέον υπάρχει ένα στάνταρ μενού 

με βασικές επιλογές όπως η αρχική σελίδα, η αποσύνδεση χρήστη,  αλλαγή 

γλώσσας κλπ.    
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Πίνακας 13  Ευκολία πλοήγησης 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7   Ευκολία πλοήγησης 

Το 90% των εκπαιδευόμενων δήλωσε ότι η πλοήγηση στην εφαρμογή ήταν εύκολη. 

Παρατηρώντας τη σχέση των μέσων όρων η Ολλανδία και η Σουηδία διαφέρουν 

από τις υπόλοιπες χώρες. Η Σουηδία δήλωσε κατά 39% ότι δεν ήταν εύκολη η 

πλοήγηση, ενώ η Ιταλία δήλωσε ότι ήταν εύκολη η πλοήγηση κατά 100%.  

 
Διάγραμμα 8 Μ.Ο. Ευκολία πλοήγησης 

98% 92% 

61% 

96% 100% 

80% 

99% 
90% 

2% 8% 

39% 

4% 0% 

20% 

1% 
10% 

Ναι Όχι 

  Ναι Όχι Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 52 (98%) 1 (2%) 0,98 0,14 

Ην.Βασίλειο 23 (92%) 2 (8%) 0,92 0,28 

Σουηδία 30 (61%) 19 (39%) 0,61 0,49 

Γερμανία 44 (96%) 2 (4%) 0,96 0,2 

Ιταλία 15 (100%) 0 (0%) 1 0 

Ολλανδία 16 (80%) 4 (20%) 0,8 0,41 

Ρουμανία 91 (99%) 1 (1%) 0,99 0 

Σύνολο 271 (90%) 29 (10%) 0,94 0,65 
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Ερώτηση 11:  Ήταν ξεκάθαρο ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα σας 

(Καθοδήγηση για επόμενο βήμα); 

Μια διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή, ανεξάρτητα από τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται (με ή χωρίς ή σε συνδυασμό με face to face διδασκαλία) 

προορίζεται να υποστηρίζει τη μελέτη του εκπαιδευόμενου ακόμα και σε στιγμές 

που δεν έχει ζωντανή υποστήριξη. Η ύπαρξη καθοδηγητικών στοιχείων που σε 

οποιαδήποτε φάση της πορείας του εκπαιδευόμενου αναδεικνύουν  το επόμενο 

βήμα του, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Στην εφαρμογή υπάρχει σε κάθε οθόνη ένδειξη 

για το επόμενο (αλλά και το προηγούμενο) βήμα του εκπαιδευόμενου και η 

ερώτηση προσπαθεί να αποτυπώσει αν αυτό ήταν αρκετό και ικανοποιητικό για 

τους εκπαιδευόμενους.  

Πίνακας 14  Καθοδήγηση για επόμενο βήμα 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 9  Καθοδήγηση για επόμενο βήμα 
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Ναι Όχι 

  Ναι Όχι Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 52 (98%) 1 (2%) 0,98 0,14 

Ην.Βασίλειο 20 (80%) 5 (20%) 0,80 0,48 

Σουηδία 28 (57%) 21 (43%) 0,57 0,5 

Γερμανία 37 (80%) 9 (20%) 0,8 0,4 

Ιταλία 12 (80%) 3 (20%) 0,8 0,41 

Ολλανδία 11 (55%) 9 (45%) 0,55 0,51 

Ρουμανία 86 (93%) 6 (7%) 0,93 0,25 

Σύνολο 246 (82%) 54 (18%) 0,82 0,38 
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Διάγραμμα 10 Μ.Ο. Καθοδήγηση για επόμενο βήμα 

Στο σύνολο των απαντήσεων υπάρχει θετική εικόνα για την καθοδήγηση για το 

επόμενο βήμα. Το 82% απάντησε πως ήταν ξεκάθαρο το επόμενο βήμα. Οι χώρες 

που διαφέρουν αρνητικά είναι η Σουηδία που απάντησε 43% όχι και η Ολλανδία 

45% όχι. Ιδιαίτερα θετικά απάντησαν η Ελλάδα 98% και η Ρουμανία 93%. 
 

Ερώτηση 9:  Υπήρχαν επαρκείς οδηγίες για τη διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων; 

Στην πορεία του εκπαιδευόμενου μέσα στην ηλεκτρονική εφαρμογή υπάρχουν 

μερικές δραστηριότητες που καλείται να ολοκληρώσει είτε υποβάλλοντας κάποια 

απάντηση είτε απαντώντας κάποιες ερωτήσεις σε κουιζ.  

Πίνακας 15 Οδηγίες για διεκπεραίωση δραστηριοτήτων 

 

Διάγραμμα 11  Οδηγίες για διεκπεραίωση       
δραστηριοτήτων 

98% 
88% 

51% 

26% 

87% 85% 78% 71% 

2% 
12% 

49% 

74% 

13% 15% 22% 29% 

Ναι Όχι 
  Ναι Όχι Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 52 (98%) 1 (2%) 0,98 0,14 

Ην.Βασίλειο 22 (88%) 3 (12%) 0,96 0,35 

Σουηδία 25 (51%) 24 (49%) 0,51 0,51 

Γερμανία 12 (26%) 34 (74%) 0,26 0,44 

Ιταλία 13 (87%) 2 (13%) 0,87 0,35 

Ολλανδία 17 (85%) 3 (15%) 0,85 0,37 

Ρουμανία 72 (78%) 20 (22%) 0,78 0,42 

Σύνολο 
213 

(71%) 87 (29%) 0,72 0,46 
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Διάγραμμα 12 Μ.Ο. Οδηγίες για διεκπεραίωση δραστηριοτήτων 

 

Στο σύνολο των απαντήσεων υπάρχει ένα 29%, ποσοστό αρκετά μεγάλο, που 

δηλώνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς οδηγίες για τις δραστηριότητες. Ανάμεσα στις 

χώρες παρατηρούμε τη Σουηδία που απάντησε 49% «όχι» κάτι που συμβαδίζει και 

με τις προηγούμενες απαντήσεις που έχει δώσει, ωστόσο περίεργο είναι το 

ποσοστό που απαντούν οι Γερμανοί «Όχι» και είναι 74%. Αν δεν οφείλεται σε μη 

προσαρμοσμένη μετάφραση τότε πρέπει να διερευνηθεί τι έχει συμβεί καθώς οι 

υπόλοιπες απαντήσεις των Γερμανών δεν αντιστοιχούν στον ίδιο βαθμό 

αρνητισμού.  

 

Ερώτηση 7: Συναντήσατε τεχνικά προβλήματα (π.χ. το κείμενο και οι εικόνες ήταν 

ευδιάκριτα,  προβλήματα στους ήχους ή τη ροή των βίντεο κλπ); (Τεχνικά 

προβλήματα) 

Η online εκπαιδευτική εφαρμογή δόθηκε για χρήση χωρίς να προηγηθεί η κανονική 

φάση του ελέγχου, με ακόλουθη τη φάση των διορθώσεων, λόγω χρονικών και 

άλλων περιορισμών.  Έγινε έλεγχος μόνο σε μικρή κλίμακα με τρεις χώρες και για 

ένα μάθημα μόνο, καθώς ήταν το μόνο ολοκληρωμένο σε εκείνο το χρονικό σημείο. 

Αυτός είναι και ο λόγος που αναμενόταν να προκύψουν αρκετά προβλήματα κατά 

τη χρήση της εφαρμογής. Ωστόσο τα ποσοστά των απαντήσεων των 
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εκπαιδευόμενων είναι ικανοποιητικά για τις συγκεκριμένες συνθήκες. Στο σύνολο 

των εκπαιδευόμενων το 31% δήλωσε ότι συνάντησε τεχνικό πρόβλημα ενώ το 69% 

πως δεν αντιμετώπισε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Επίσης η χρήση της εφαρμογής 

από τους εκπαιδευόμενους δεν έγινε την ίδια χρονική στιγμή για όλες τις χώρες, πχ 

η Ελλάδα ολοκλήρωσε πρώτη και με χρονική απόσταση από τη Γερμανία και την 

Ιταλία που ξεπέρασε τις τρεις εβδομάδες. Στην διάρκεια αυτού του διαστήματος 

συνεχίζονταν οι βελτιώσεις σε πολλά από τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί 

από τους εκπαιδευόμενους. 

Πίνακας 16  Τεχνικά προβλήματα 

Διάγραμμα 13  Τεχνικά προβλήματα 

 

 
Διάγραμμα 14 Μ.Ο. Τεχνικά προβλήματα 

  Ναι Όχι Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 
18 
(34%) 

35 
(66%) 

0,34 0,48 

Ην.Βασίλειο 
12 
(48%) 

13 
(52%) 

0,48 0,51 

Σουηδία 
21 
(43%) 

28 
(57%) 

0,43 0,5 

Γερμανία 
14 
(30%) 

32 
(70%) 

0,29 0,46 

Ιταλία 
4 
(27%) 

11 
(73%) 

0,27 0,46 

Ολλανδία 
5 
(25%) 

15 
(75%) 

0,25 0,44 

Ρουμανία 
18 
(20%) 

74 
(80%) 

0,2 0,4 

Σύνολο 
92 
(31%) 

208 
(69%) 

0,3 0,47 

34% 
48% 43% 

30% 27% 25% 20% 
31% 

66% 
52% 57% 

70% 73% 75% 80% 
69% 

Ναι Όχι 
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Το Ην.Βασίλειο δήλωσε το μεγαλύτερο ποσοστό τεχνικών προβλημάτων 48%, 

ακολουθεί η Σουηδία με 43% και μετά η Ελλάδα 34% με τη Γερμανία 30%. Λιγότερα 

προβλήματα δήλωσε η Ρουμανία 20%. 

 

Ερώτηση 8: Εάν συναντήσατε τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε να τα 

αναφέρετε 

Η ερώτηση αυτή είναι ανοικτού τύπου οπότε υπήρξαν πολλές διαφορετικές 

διατυπώσεις στις απαντήσεις που δόθηκαν. Μια ενδεικτική ομαδοποίηση των 

επικρατέστερων απαντήσεων που δόθηκαν από τους Έλληνες ακολουθεί στον 

παρακάτω πίνακα. Τα ποσοστά για κάθε πρόβλημα είναι επί του συνόλου των 

Ελλήνων εκπαιδευόμενων, καθώς κάποιος μπορεί να ανέφερε περισσότερα από ένα 

προβλήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται να μην είχε ιδιαίτερα προβλήματα. 

 
Πίνακας 17  Τεχνικά προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους Έλληνες 

Κανένα πρόβλημα 64% 

Δεν πατιόταν το κουμπί υποβολής σε μερικά κουιζ  9% 

Στο "ακόλουθος ή ηγέτης" δίνει επιλογή απάντησης μόνο για την πρώτη 
ερώτηση, οι υπόλοιπες είναι ανενεργές 9% 

Συντακτικά μόνο, λατινικούς χαρακτήρες 6% 

Κάποιες ερωτήσεις δεν είχαν απάντηση 4% 

Ροή βίντεο  4% 

 

Το κουίζ στην ενότητα «Ακόλουθος ή ηγέτης» είχε όντως πρόβλημα και 

δημιουργήθηκε ξανά, ενώ το θέμα της υποβολής αφορά κουίζ, που ενώ 

παρουσιάζουν το αποτέλεσμα στον εκπαιδευόμενο με την ολοκλήρωσή τους και 

δεν χρειάζονται υποβολή, ωστόσο σχεδιαστικά υπάρχει (λανθασμένα) ένα κουμπί 

υποβολής το οποίο δημιουργούσε σύγχιση στους εκπαιδευόμενους.   
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Από τους Άγγλους επίσης οι περισσότεροι ανέφεραν ότι δεν είχαν προβλήματα. 

Αυτά που αναφέρθηκαν ήταν: 

 
Πίνακας 18 Τεχνικά προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους Άγγλους 

Κανένα πρόβλημα 44% 

Προβλήματα υποβολής κουίζ 16% 

Δεν υπήρχε ήχος σε κάποιες 
παρουσιάσεις 8% 

Τα βίντεο δεν έπαιζαν στο ipad 4% 

 
 

 

5.5.1.2 Περιεχόμενο μαθήματος- Εκπαιδευτικό αντικείμενο 

 

Ερώτηση 6:  Πόσο ενδιαφέρον βρήκατε το μάθημα; (Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο)  

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους περιήγησης στην online εφαρμογή οι 

εκπαιδευόμενοι ήρθαν σε επαφή με δύο θεματικές ενότητες, την «Αυτογνωσία» και 

το «Σχεδιασμό και Οργάνωση», η καθεμιά από τις οποίες περιελάμβανε ένα 

διαφορετικό υποσύνολο από τα αντίστοιχα soft skills. Η ερώτηση καταγράφει το 

ενδιαφέρον για τις δεξιότητες των ενοτήτων «Αυτογνωσία» και «Σχεδιασμός και 

Οργάνωση» ως εκπαιδευτικό αντικείμενο.  

 

Πίνακας 19  Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

  Καθόλου Όχι πολύ Μέτρια Αρκετά Πολύ Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 0 (0%) 0 (0%) 6 (11%) 25 (47%) 22 (42%) 4,3 0,668 

Ην.Βασίλειο 0 (0%) 1 (4%) 2 (8%) 15 (60%) 7 (28%) 4,12 0,726 

Σουηδία 3 (6%) 13 (27%) 17 (35%) 15 (31%) 1 (2%) 2,96 0,957 

Γερμανία 2 (4%) 4 (9%)  21 (46%) 14 (30%) 5 (11%) 3,35 0,948 

Ιταλία 2 (13%) 1 (7%) 2(13%) 5 (33%) 5 (33%) 3,67 1,397 

Ολλανδία 4 (20%) 6 (30%) 8 (40%) 2 (10%) 0 (0%) 2,4 0,94 

Ρουμανία 0 (0%) 7 (8%) 33 (36%) 42 (46%) 10 (11%) 3,6 0,78 

Σύνολο 11 (3,7%) 32 (10,7%) 89 (29,7%) 
118 

(39,3%) 50 (16,7%) 3,55 1 
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Διάγραμμα 15  Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

Στο σύνολο των απαντήσεων παρατηρούμε ότι το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων 

είναι αυξημένο. Οι απαντήσεις «Αρκετά» και «Πολύ» συγκεντρώνουν αθροιστικά το 

ποσοστό των 56%, «Μέτρια» 29,7% ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό που 

απάντησε «Καθόλου» και  «Όχι πολύ» και έφτασε το 20,7%. 

Η μεταβλητή  Ενδιαφέρον για το αντικείμενο έχει κανονική κατανομή. 

Σύμφωνα με τον έλεγχο Levene (p=0.004) δεν υπάρχει ομοιογένεια στις 

διακυμάνσεις. Στην εφαρμογή Welch ANOVA προέκυψε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των χωρών (F(6,293)=18,277, p<0.05).   

Μετά την εφαρμογή του Games Howell post hoc test διακρίνουμε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες όπως φαίνεται στον πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 
6% 4% 

13% 
20% 

0% 
3,7% 0% 4% 

27% 

9% 7% 

30% 

8% 
10,7% 11% 

8% 

35% 

46% 

13% 

40% 
36% 

29,7% 

47% 

60% 

31% 30% 
33% 

10% 

46% 
39,3% 42% 

28% 

2% 

11% 

33% 

0% 

11% 
16,7% 

Καθόλου Όχι πολύ Μέτρια Αρκετά Πολύ 
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Πίνακας 20 Στατιστικά σημαντικές διαφορές για Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

(I) country (J) country Mean 
Difference (I-
J) 

Std. 
Error 

Sig 

GR 

SE 1,324
*
 0,166 0,000 

DE ,935
*
 0,169 0,000 

NL 1,883
*
 0,231 0,000 

RO ,653
*
 0,125 0,000 

GB 

SE 1,161
*
 0,199 0,000 

DE ,772
*
 0,201 0,005 

NL 1,720
*
 0,255 0,000 

SE 

GR -1,324
*
 0,166 0,000 

GB -1,161
*
 0,199 0,000 

RO -,671
*
 0,159 0,001 

DE 

GR -,935
*
 0,169 0,000 

GB -,772
*
 0,201 0,005 

NL ,948
*
 0,252 0,010 

IT  none 

NL 

GR -1,883
*
 0,231 0,000 

GB -1,720
*
 0,255 0,000 

DE -,948
*
 0,252 0,010 

RO -1,230
*
 0,225 0,000 

RO 

GR -,653
*
 0,125 0,000 

SE ,671
*
 0,159 0,001 

NL 1,230
*
 0,225 0,000 

 

 
Διάγραμμα 16 Μ.Ο. Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 
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Ανάμεσα στους Μ.Ο. των χωρών βλέπουμε χαμηλότερα Ολλανδία και μετά 

Σουηδία, υψηλότερα Ελλάδα και Ην.Βασίλειο ενώ μια ενδιάμεση ομάδα 

σχηματίζουν η Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία. 

 

Ερώτηση 3:  Σε ποιο βαθμό κάλυψε το μάθημα τους αρχικούς στόχους; (Κάλυψη 

στόχων μαθήματος) 

Η ερώτηση αυτή προσπαθεί να διερευνήσει αν το περιεχόμενο κάλυψε τους 

αρχικούς στόχους του μαθήματος. 

Πίνακας 21  Κάλυψη στόχων μαθήματος 

 

 

 

Διάγραμμα 17  Κάλυψη στόχων μαθήματος 

0% 0% 2% 
9% 

0% 

15% 

0% 2,7% 0% 0% 
14% 9% 

7% 

25% 

0% 5,7% 
15% 

4% 

43% 

59% 

20% 

50% 

4% 

24,7% 

60% 

24% 
31% 

17% 
27% 

10% 

49% 

37,3% 

25% 

72% 

10% 7% 

47% 

0% 

47% 

29,7% 

Καθόλου Όχι πολύ Μέτρια Αρκετά Πολύ 

  Καθόλου Όχι πολύ Μέτρια Αρκετά Πολύ Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 0 (0%) 0 (0%) 8 (15%) 32 (60%) 13 (25%) 4,09 0,628 

Ην.Βασίλειο 0 (0%) 0 (0%) 1 (4%) 6 (24%) 18 (72%) 4,68 0,557 

Σουηδία 1 (2%) 7 (14%) 21 (43%) 15 (31%) 5 (10%) 3,33 0,922 

Γερμανία 4 (9%) 4 (9%) 27 (59%) 8 (17%) 3 (7%) 3,04 0,942 

Ιταλία 0 (0%) 1 (7%) 3 (20%) 4 (27%) 7 (47%) 4,13 0,99 

Ολλανδία 3 (15%) 5 (25%) 10 (50%) 2 (10%) 0 (0%) 2,55 0,887 

Ρουμανία 0 (0%) 0 (0%) 4 (4%) 45 (49%) 43 (47%) 4,42 0,579 

Σύνολο 8 (2,7%) 17 (5,7%) 
74 

(24,7%) 
112 

(37,3%) 89 (29,7%) 3,86 0,996 
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Στο σύνολο των απαντήσεων διακρίνουμε ότι το «Πολύ» και το «Αρκετά» 

συγκεντρώνουν το 67%, «Μέτρια» απαντά το 24,7% και μόνο ένα 8,4% αθροιστικά 

απαντά «Όχι πολύ» και «Καθόλου». 

Η μεταβλητή  Κάλυψη στόχων μαθήματος  έχει κατανομή πολύ κοντά στην 

κανονική. 

 

Πίνακας 22 Στατιστικά σημαντικές διαφορές για Κάλυψη στόχων μαθήματος 

(I) country (J) country Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

GR 

GB -,586
*
 0,141 0,002 

SE ,768
*
 0,157 0,000 

DE 1,051
*
 0,163 0,000 

NL 1,544
*
 0,216 0,000 

RO -,330
*
 0,105 0,036 

GB 

GR ,586
*
 0,141 0,002 

SE 1,353
*
 0,172 0,000 

DE 1,637
*
 0,178 0,000 

NL 2,130
*
 0,227 0,000 

SE 

GR -,768
*
 0,157 0,000 

GB -1,353
*
 0,172 0,000 

NL ,777
*
 0,238 0,035 

RO -1,097
*
 0,145 0,000 

DE 

GR -1,051
*
 0,163 0,000 

GB -1,637
*
 0,178 0,000 

IT -1,090
*
 0,291 0,016 

RO -1,380
*
 0,151 0,000 

IT 

DE 1,090
*
 0,291 0,016 

NL 1,583
*
 0,324 0,001 

NL 

GR -1,544
*
 0,216 0,000 

GB -2,130
*
 0,227 0,000 

SE -,777
*
 0,238 0,035 

IT -1,583
*
 0,324 0,001 

RO -1,874
*
 0,207 0,000 

RO 

GR ,330
*
 0,105 0,036 

SE 1,097
*
 0,145 0,000 

DE 1,380
*
 0,151 0,000 

NL 1,874
*
 0,207 0,000 

 

Σύμφωνα με τον έλεγχο Levene (p=0.003) δεν υπάρχει ομοιογένεια στις 

διακυμάνσεις, οπότε  στην εφαρμογή Welch ANOVA προέκυψε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των χωρών (F(6,293)=37,548, p<0.05).  Μετά την 

εφαρμογή του Games Howell post hoc test διακρίνουμε ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις χώρες όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 
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Διάγραμμα 18 Μ.Ο. Κάλυψη στόχων μαθήματος 

Από τη σύγκριση των Μ.Ο. μεταξύ των χωρών η Ολλανδία παρουσιάζει το 

χαμηλότερο και ακολουθεί η Γερμανία και η Σουηδία. Μια δεύτερη ομάδα που έχει 

υψηλότερους Μ.Ο. αποτελούν η Ελλάδα, το Ην.Βασίλειο, η Ιταλία και η Ρουμανία.  

 

Διερευνώντας αν η Κάλυψη των στόχων του μαθήματος έχει κάποια σχέση με το αν 

ήταν Ξεκάθαρος ο σκοπός και οι στόχοι του μαθήματος, καθώς θα ήταν λογικό αν 

κάποιος δεν έχει καταλάβει τους στόχους του μαθήματος να θεωρεί ότι δεν έχουν 

καλυφθεί επαρκώς, βλέπουμε πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του Ξεκάθαρος σκοπός και στόχοι μαθήματος (Ερ.2) και Κάλυψη στόχων 

μαθήματος (Ερ.3) για την Σουηδία (ρ=0,51, DF=49, p=0,001) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, την Γερμανία (ρ=0,36, DF=46, p=0,013) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05 και την Ολλανδία (ρ=0,51, DF=20, p=0,023) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05.  

 

Ερώτηση 4:  Πιστεύετε ότι η μελέτη του μαθήματος θα σας οδηγήσει σε αλλαγή 

συμπεριφοράς ή πρακτικής; (Επίδραση μαθήματος) 

Η ερώτηση καταγράφει την άποψη των εκπαιδευόμενων για την επίδραση της 

διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής για τα soft skills στην συμπεριφορά ή την 

πρακτική τους.  
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Πίνακας 23  Επίδραση μαθήματος 

 

Διάγραμμα 19  Επίδραση μαθήματος 

 

Στο σύνολο των απαντήσεων το 72% των εκπαιδευόμενων απαντά ότι πιστεύει πως 

θα υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά ή την πρακτική τους και το 28% απαντά 

αρνητικά. 

 
Διάγραμμα 20 Μ.Ο. Επίδραση μαθήματος 

 

Παρατηρώντας τους Μ.Ο. ανάμεσα στις χώρες το βλέπουμε το μοτίβο να 

επαναλαμβάνεται με την Ολλανδία να έχει το χαμηλότερο και να ακολουθούν 

Γερμανία και Σουηδία και μια άλλη ομάδα με μεγαλύτερο Μ.Ο  να σχηματίζουν η 

Ελλάδα, το Ην.Βασίλειο, η Ιταλία και η Ρουμανία η οποία έχει τον υψηλότερο Μ.Ο. 

87% 84% 

47% 46% 

73% 

30% 

96% 

72% 

13% 16% 

53% 54% 

27% 

70% 

4% 

28% 

Ναι Όχι 
  Ναι Όχι Μ.Ο. Τ.Α. 

Ελλάδα 
46 

(87%) 
7 

(13%) 
0,87 0,34 

Ην.Βασίλειο 
21 

(84%) 
4 

(16%) 
0,84 0,37 

Σουηδία 
23 

(47%) 
26 

(53%) 
0,47 0,5 

 Γερμανία 
21 

(46%) 
25 

(54%) 
0,46 0,50 

Ιταλία 
11 

(73%) 
4 

(27%) 
0,73 0,46 

Ολλανδία 
6 

(30%) 
14 

(70%) 
0,3 0,47 

Ρουμανία 
88 

(96%) 
4 

(4%) 
0,96 0,21 

Σύνολο 
216 

(72%) 
84 

(28%) 
0,72 0,45 
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Ερώτηση 12: Ποια μέρη του μαθήματος σας άρεσαν περισσότερο; 

Η ερώτηση αυτή είναι ανοικτού τύπου οπότε υπήρξαν πολλές διαφορετικές 

διατυπώσεις. Ακολουθεί μια ενδεικτική ομαδοποίηση των επικρατέστερων 

απαντήσεων που δόθηκαν από τους Έλληνες. Τα ποσοστά για κάθε απάντηση είναι 

επί του συνόλου των Ελλήνων εκπαιδευόμενων καθώς κάποιος μπορεί να ανέφερε 

περισσότερα από ένα μέρη του μαθήματος. Οι περισσότεροι ανέφεραν ότι τους 

άρεσαν τα κουίζ και οι μελέτες περίπτωσης, τα βίντεο και οι δραστηριότητες, 

γεγονός που ακολουθεί τις σχεδιαστικές αρχές για το εκπαιδευτικό υλικό στα e-

learning περιβάλλοντα. Επίσης αρκετοί ανέφεραν την ενότητα Αυτογνωσία.  

 
Πίνακας 24  Μέρη του μαθήματος άρεσαν περισσότερο στους Έλληνες 

Τα κουίζ-Διαδραστικές δραστηριότητες 43% 

Όλα 15% 

Η μελέτη περιπτώσεων  11% 

Το δεύτερο μέρος "Σχεδιασμος και οργανωση" 8% 

Το πρώτο μέρος "Αυτογνωσια" 6% 

Βίντεο 6% 

Ενότητα "Διαχείριση χρόνου" 6% 

Οι δραστηριότητες 4% 

Ενότητα "Αξιοπιστία" 2% 

Ενότητα "Αυτοργάνωση" 2% 

Ενότητα "Επίλυση προβλημάτων" 2% 

Τα κειμενα 2% 

 

Και στις απαντήσεις των Άγγλων, τα κουίζ και οι διαδραστικές δραστηριότητες είχαν 

το μεγαλύτερο ποσοστό. 

 
Πίνακας 25 Μέρη του μαθήματος άρεσαν περισσότερο στους Άγγλους 

Κουίζ-Διαδραστικές δραστηριότητες 36% 

Το πρώτο μέρος "Αυτογνωσία" 12% 

Ενότητα "Διαχείριση χρόνου" 12% 

Ενότητα "Επίλυση προβλημάτων" 8% 

Ενότητα "Ανάθεση" 8% 

Το δεύτερο μέρος "Σχεδιασμός και Οργάνωση"  4% 

Ενότητα "Στρες" 4% 

Ενότητα "Κίνητρα" 4% 
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Ερώτηση13: Ποια μέρη του μαθήματος σας άρεσαν λιγότερο; 

Η ερώτηση είναι ανοικτού τύπου και παρουσιάζεται μια ενδεικτική ομαδοποίηση 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Εδώ αναφέρθηκαν κυρίως τα κείμενα και οι 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 

 
Πίνακας 26 Μέρη του μαθήματος άρεσαν λιγότερο στους Έλληνες 

Κανένα λιγότερο-Μου αρεσαν όλα 30% 

Θεωρητικό κομμάτι- Κείμενα 21% 

Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 17% 

Η αυτοαξιολόγηση 8% 

Το δευτερο μέρος  "Σχεδιασμός και οργάνωση". 6% 

Η ενότητα "Ανάθεση" 4% 

Οι εικόνες 2% 

Η ενότητα "SWOT ανάλυση" 2% 

Η αρχή της  "Αυτογνωσίας" 2% 

Τα κουίζ  2% 

Τα βίντεο 2% 

Η ενότητα "Πόροι" 2% 

 

Το ίδιο ισχύει και για τους Άγγλους, οι οποίοι επίσης ανέφεραν τη μελέτη 

περίπτωσης με αναφορά σε άγνωστο επάγγελμα (νοσοκόμες) και σημεία στο 

μάθημα Σχεδιασμός και Οργάνωση που χρειαζόταν μια μικρή καταγραφή στοιχείων. 

Πίνακας 27 Μέρη του μαθήματος άρεσαν λιγότερο στους Άγγλους 

Κείμενα-Πολύ διάβασμα 20% 

Κανένα -Μου άρεσαν όλα 12% 

Στην ενότητα "Αξιοπιστία" η μελέτη περίπτωσης αφορά ένα επάγγελμα που 
δεν γνωρίζω νοσοκόμες)  8% 

Η ενότητα "Διαχείριση χρόνου" 8% 

Η ενότητα "Επίλυση προβλημάτων" 4% 

Οι αξιολογήσεις 4% 

Το ότι μερικά βίντεο δεν είχαν ήχο 4% 

Η ενότητα "Αφοσίωση" 4% 

Η ενότητα "Κίνητρα" 4% 
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Ερώτηση 14: Προτείνετε οτιδήποτε νομίζετε ότι μπορεί να βελτιώσει το μάθημα. 

Επίσης ερώτηση ανοικτού τύπου και η ομαδοποίηση των απαντήσεων είναι 

ενδεικτική.  

Πίνακας 28 Προτάσεις για βελτίωση του μαθήματος από τους Έλληνες 

Περισσότερα κουιζ (ερ. Κλειστού τύπου) 25% 

Περισσότερα παραδείγματα 6% 

Περισσότερο σχετικές ερωτήσεις με το αντικείμενο του 
καθένα 4% 

Πιο περιληπτικό-σύντομο 4% 

Καλύτερα γραφικά, εικόνες και χρώματα 4% 

Περισσότερες μελέτες περίπτωσης 2% 

Περισσότερα προσωπικά κουιζ 2% 

 

 

Οι Άγγλοι ανέφεραν επιπλέον την ύπαρξη δυνατότητας αφήγησης στα κομμάτια 

που έχουν κείμενο (καθώς κάποιοι δυσκολεύονται στην ανάγνωση). 

 

Πίνακας 29  Προτάσεις για βελτίωση του μαθήματος από τους Άγγλους 

Περισσότερα κουιζ (ερ. Κλειστού τύπου)-
Διαδραστικές δραστηριότητες 16% 

Περισσότερα βίντεο  8% 

Περισσότερο προσωπικό 4% 

Ομαδικές δραστηριότητες 4% 

Δυνατότητα αφήγησης του κειμένου 4% 

Καλύτερος τρόπος καταγραφής προόδου μελέτης 4% 
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5.5.1.3 Διερεύνηση συσχετίσεων των μεταβλητών που έχουν παρουσιαστεί ανά 

χώρα 

Στη συνέχεια γίνεται μια διερεύνηση για τις συσχετίσεις που μπορεί να υπάρχουν 

ανάμεσα στις μεταβλητές που έχουν αναλυθεί. Καθώς τα δείγματα ανά χώρα είναι 

διαφορετικά η ανάλυση θα γίνει για κάθε χώρα ξεχωριστά.  

Ελλάδα: 

Πίνακας 30  Συσχετίσεις των μεταβλητών για την Ελλάδα 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Αξιολόγηση μαθήματος ,031 ,600
**
 ,324

*
 ,399

**
 ,451

**
 -,022 ,027 ,027 ,027 

2.Ξεκάθαρος σκοπός και 

στόχοι  
 ,152 ,075 ,155 ,008 -,026 -,071 ,271

*
 ,271

*
 

3.Κάλυψη στόχων    ,328
*
 ,491

**
 ,470

**
 ,083 -,202 ,021 ,021 

4.Επίδραση σε 

συμπεριφορά  
   ,086 ,325

*
 -,073 -,054 -,054 -,054 

5.Ευχρηστία     ,469
**
 -,069 -,157 ,281

*
 ,281

*
 

6.Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο  
     -,005 ,057 ,057 ,057 

7.Τεχνικά προβλήματα       -,193 -,193 -,193 

8.Οδηγίες για 

δραστηριότητες 
       -,019 -,019 

9.Ευκολία πλοήγησης         1,000
**
 

10.Καθοδήγηση για 

επόμενο βήμα  
         

 

Η Αξιολόγηση μαθήματος παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με την  Κάλυψη 

στόχων (r=.6, DF=53, p<0.01), μέτρια θετική συσχέτιση με την Ευχρηστία (r=.4, 

DF=53, p<0.01), μέτρια θετική συσχέτιση με το Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

(r=.45, DF=53, p<0.01). 

Η Κάλυψη στόχων παρουσιάζει  επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με την 

Ευχρηστία (r=.49, DF=53, p<0.01) και με το Ενδιαφέρον για το αντικείμενο (r=.47, 

DF=53, p<0.01). 

Η Ευχρηστία παρουσιάζει  επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με το Ενδιαφέρον για 

το αντικείμενο (r=.47, DF=53, p<0.01). 

Η Ευκολία πλοήγησης παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με την  Καθοδήγηση 

επόμενο βήμα (r=1, DF=53, p<0.01). 
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Ην.Βασίλειο: 
Πίνακας 31  Συσχετίσεις των μεταβλητών για το Ην.Βασίλειο 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Αξιολόγηση μαθήματος .
b
 ,239 -,084 ,223 ,505

*
 -,392 -,301 ,297 ,264 

2.Ξεκάθαρος σκοπός και στόχοι   .
b
 .

b
 .

b
 .

b
 .

b
 .

b
 .

b
 .

b
 

3.Κάλυψη στόχων    -,056 ,087 ,408
*
 -,317 -,068 ,097 ,440

*
 

4.Επίδραση σε συμπεριφορά     -,229 ,227 -,017 ,266 -,129 -,218 

5.Ευχρηστία     ,373 -,358 ,213 ,342 ,377 

6.Ενδιαφέρον για το αντικείμενο       -,500
*
 -,144 ,257 ,366 

7.Τεχνικά προβλήματα       ,112 -,307 -,320 

8.Οδηγίες για δραστηριότητες        -,463
*
 -,349 

9.Ευκολία πλοήγησης         ,590
**
 

10.Καθοδήγηση για επόμενο βήμα           

b Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

Η Ευκολία πλοήγησης παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση με την  Καθοδήγηση 

για επόμενο βήμα (r=.56, DF=53, p<0.01). 

Σουηδία: 
Πίνακας 32 Συσχετίσεις των μεταβλητών για τη Σουηδία 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Αξιολόγηση μαθήματος ,445
**
 ,675

**
 ,426

**
 ,700

**
 ,635

**
 ,112 ,040 ,169 ,163 

2.Ξεκάθαρος σκοπός και 

στόχοι  
 ,514

**
 ,212 ,486

**
 ,390

**
 -,028 -,136 ,375

**
 ,127 

3.Κάλυψη στόχων    ,246 ,487
**
 ,583

**
 ,232 -,142 ,147 ,129 

4.Επίδραση σε 

συμπεριφορά  
   ,220 ,127 -,236 ,185 -,007 ,071 

5.Ευχρηστία     ,516
**
 ,130 -,018 ,424

**
 ,284

*
 

6.Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο  
     ,168 ,173 ,231 ,180 

7.Τεχνικά προβλήματα       -,059 -,073 ,000 

8.Οδηγίες για 

δραστηριότητες 
       ,058 -,024 

9.Ευκολία πλοήγησης         ,411
**
 

10.Καθοδήγηση για 

επόμενο βήμα  
         

 

Η Αξιολόγηση μαθήματος παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση με Ξεκάθαρο 

σκοπό και στόχοι (r=.45, DF=53, p<0.01), ισχυρή θετική συσχέτιση με την  Κάλυψη 

στόχων (r=.68, DF=53, p<0.01), μέτρια θετική συσχέτιση με την Επίδραση σε 
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συμπειφορά (r=.43, DF=53, p<0.01), ισχυρή θετική συσχέτιση με την Ευχρηστία 

(r=.7, DF=53, p<0.01) και ισχυρή  θετική συσχέτιση με το Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο (r=.64, DF=53, p<0.01) 

Ο Ξεκάθαρος σκοπός και στόχοι παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση με Κάλυψη 

στόχων (r=.49, DF=53, p<0.01), με την Ευχρηστία (r=.39, DF=53, p<0.01) και με την 

Ευκολία πλοήγησης (r=.36, DF=53, p<0.01). 

Η Κάλυψη στόχων παρουσιάζει επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με την 

Ευχρηστία (r=.49, DF=53, p<0.01) και με το Ενδιαφέρον για το αντικείμενο (r=.58, 

DF=53, p<0.01) 

Η Ευχρηστία παρουσιάζει επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με το Ενδιαφέρον για 

το αντικείμενο (r=.52, DF=53, p<0.01) και με την Ευκολία πλοήγησης (r=.42, DF=53, 

p<0.01) 

Η Ευκολία πλοήγησης παρουσιάζει  μέτρια θετική συσχέτιση με την  Καθοδήγηση 

επόμενο βήμα (r=.41, DF=53, p<0.01). 

Γερμανία: 

Πίνακας 33 Συσχετίσεις των μεταβλητών για την Γερμανία 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Αξιολόγηση μαθήματος ,275 ,361
*
 ,111 ,320

*
 ,363

*
 ,028 -,236 ,431

**
 ,257 

2.Ξεκάθαρος σκοπός και 

στόχοι  
 ,364

**
 ,166 ,378

**
 ,420

**
 -,172 -,527

**
 ,146 ,404

**
 

3.Κάλυψη στόχων    ,238 ,278 ,630
**
 ,022 -,028 ,124 ,141 

4.Επίδραση σε 

συμπεριφορά  
   -,162 ,172 -,077 -,048 -,019 ,122 

5.Ευχρηστία     ,390
**
 -,008 -,229 ,477

**
 ,398

**
 

6.Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο  
     ,071 -,062 ,079 ,183 

7.Τεχνικά προβλήματα       ,322
*
 ,137 -,088 

8.Οδηγίες για 

δραστηριότητες 
       -,116 

-

,331
*
 

9.Ευκολία πλοήγησης         ,432
**
 

10.Καθοδήγηση για 

επόμενο βήμα  
         

 

Η Αξιολόγηση μαθήματος παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση μετην Ευκολία 

πλοήγησης (r=.43, DF=53, p<0.01). 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

146 
 

Ο Ξεκάθαρος σκοπός και στόχοι παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση με Κάλυψη 

στόχων (r=.36, DF=53, p<0.01), με την Ευχρηστία (r=.38, DF=53, p<0.01) και με το 

Ενδιαφέρον για το αντικείμενο (r=.42, DF=53, p<0.01). Παρουσιάζει μέτρια 

αρνητική  συσχέτιση με Οδηγίες για δραστηριότητες (r=-.53, DF=53, p<0.01) και 

μέτρια θετική συσχέτιση με την Καθοδήγηση για επόμενο βήμα (r=.40, DF=53, 

p<0.01). 

Η Κάλυψη στόχων παρουσιάζει επιπλέον ισχυρή θετική συσχέτιση με το 

Ενδιαφέρον για το αντικείμενο (r=.63, DF=53, p<0.01). 

Η Ευχρηστία παρουσιάζει επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με το Ενδιαφέρον για 

το αντικείμενο (r=.39, DF=53, p<0.01), με την Ευκολία πλοήγησης (r=.48, DF=53, 

p<0.01) και με την Καθοδήγηση για επόμενο βήμα (r=.40, DF=53, p<0.01). 

Η Ευκολία πλοήγησης παρουσιάζει  μέτρια θετική συσχέτιση με την  Καθοδήγηση 

επόμενο βήμα (r=.43, DF=53, p<0.01). 

Ιταλία: 

Πίνακας 34 Συσχετίσεις των μεταβλητών για την Ιταλία 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Αξιολόγηση μαθήματος ,619
*
 ,629

*
 ,462 ,343 ,634

*
 -,274 -,065 .

c
 ,124 

2.Ξεκάθαρος σκοπός και 

στόχοι  
 ,596

*
 ,443 ,554

*
 ,528

*
 -,443 -,105 .

c
 ,535

*
 

3.Κάλυψη στόχων    ,399 ,549
*
 ,602

*
 -,084 -,355 .

c
 ,244 

4.Επίδραση σε 

συμπεριφορά  
   -,111 ,186 -,659

**
 -,237 .

c
 ,075 

5.Ευχρηστία     ,610
*
 ,111 ,026 .

c
 ,702

**
 

6.Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο  
     -,186 -,242 .

c
 ,494 

7.Τεχνικά προβλήματα       ,237 .
c
 -,075 

8.Οδηγίες για 

δραστηριότητες 
       .

c
 ,294 

9.Ευκολία πλοήγησης         .
c
 

10.Καθοδήγηση για 

επόμενο βήμα  
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Η Ευχρηστία παρουσιάζει επιπλέον ισχυρή θετική συσχέτιση με Καθοδήγηση για 

επόμενο βήμα (r=.70, DF=53, p<0.01). 

Ολλανδία: 

Πίνακας 35 Συσχετίσεις των μεταβλητών για την Ολλανδία 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Αξιολόγηση μαθήματος ,612
**
 ,773

**
 ,553

*
 ,613

**
 ,686

**
 -,050 ,379 ,633

**
 ,641

**
 

2.Ξεκάθαρος σκοπός και 

στόχοι  
 ,520

*
 ,436 ,302 ,218 -,115 ,420 ,500

*
 ,302 

3.Κάλυψη στόχων    ,593
**
 ,620

**
 ,606

**
 ,033 ,429 ,607

**
 ,575

**
 

4.Επίδραση σε 

συμπεριφορά  
   ,254 ,429 ,378 -,031 ,327 ,592

**
 

5.Ευχρηστία     ,639
**
 -,323 ,380 ,560

*
 ,385 

6.Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο  
     ,000 ,336 ,627

**
 ,504

*
 

7.Τεχνικά προβλήματα       -,404 -,289 ,058 

8.Οδηγίες για 

δραστηριότητες 
       ,490

*
 ,183 

9.Ευκολία πλοήγησης         ,302 

10.Καθοδήγηση για 

επόμενο βήμα  
         

 

Η Αξιολόγηση μαθήματος παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με Ξεκάθαρο 

σκοπό και στόχοι (r=.61, DF=53, p<0.01), με την  Κάλυψη στόχων (r=.77, DF=53, 

p<0.01), με την Ευχρηστία (r=.61, DF=53, p<0.01), με το Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο (r=.69, DF=53, p<0.01), με την  Ευκολία πλοήγησης (r=.63, DF=53, 

p<0.01) και με την Καθοδήγηση για επόμενο βήμα (r=.64, DF=53, p<0.01). 

Η Κάλυψη στόχων παρουσιάζει επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με την Επίδραση 

σε συμπεριφορά (r=.59, DF=53, p<0.01) και με την Καθοδήγηση για επόμενο βήμα 

(r=.58, DF=53, p<0.01), ισχυρή θετική συσχέτιση με την Ευχρηστία (r=.62, DF=53, 

p<0.01), με το Ενδιαφέρον για το αντικείμενο (r=.61, DF=53, p<0.01) και με την  

Ευκολία πλοήγησης (r=.61, DF=53, p<0.01). 

Επίδραση σε συμπεριφορά παρουσιάζει επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με την 

Καθοδήγηση για επόμενο βήμα (r=.59, DF=53, p<0.01). 
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Η Ευχρηστία παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με το Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο (r=.64, DF=53, p<0.01). 

Το Ενδιαφέρον για το αντικείμενο παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με 

Ευκολία πλοήγησης (r=.63, DF=53, p<0.01). 

Ρουμανία: 

Πίνακας 36  Συσχετίσεις των μεταβλητών για τη Ρουμανία 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Αξιολόγηση μαθήματος ,110 ,168 ,223
*
 ,237

*
 -,002 -,048 ,060 ,047 ,140 

2.Ξεκάθαρος σκοπός και 

στόχοι  
 ,077 -,022 ,049 ,085 ,052 ,199 ,010 -,028 

3.Κάλυψη στόχων    ,342
**
 ,519

**
 ,326

**
 ,018 ,159 ,112 ,195 

4.Επίδραση σε 

συμπεριφορά  
   ,530

**
 ,242

*
 -,029 ,017 ,020 ,160 

5.Ευχρηστία     ,317
**
 -,010 ,105 ,082 ,301

**
 

6.Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο  
     -,048 ,055 ,071 ,101 

7.Τεχνικά προβλήματα       ,061 -,073 -,092 

8.Οδηγίες για 

δραστηριότητες 
       ,075 ,074 

9.Ευκολία πλοήγησης         ,025 

10.Καθοδήγηση για 

επόμενο βήμα  
         

 

Η Κάλυψη στόχων παρουσιάζει επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με την Επίδραση 

σε συμπεριφορά (r=.34, DF=53, p<0.01), με την Ευχρηστία (r=.52, DF=53, p<0.01)και 

με το Ενδιαφέρον για το αντικείμενο (r=.33, DF=53, p<0.01). 

Η Επίδραση σε συμπεριφορά παρουσιάζει επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με 

την Ευχρηστία (r=.53, DF=53, p<0.01). 

Η Ευχρηστία παρουσιάζει επιπλέον μέτρια θετική συσχέτιση με το Ενδιαφέρον για 

το αντικείμενο (r=.32, DF=53, p<0.01) και με την Καθοδήγηση για επόμενο βήμα 

(r=.30, DF=53, p<0.01). 
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5.5.1.4 Διερεύνηση αξιοπιστίας  

Για τις 10 μεταβλητές που μετρήθηκαν στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της 

εφαρμογής, έγινε διερεύνηση της αξιοπιστίας Άλφα. Το αποτέλεσμα a=.78 μας 

δείχνει καλή αξιοπιστία για τα στοιχεία αυτά. Η μόνη μεταβλητή που αν αφαιρεθεί 

ενισχύει τη συνοχή αυτής της ομάδας μεταβλητών είναι τα «Τεχνικά προβλήματα» 

ωστόσο είναι μικρή η αλλαγή και το στοιχείο αυτό μπορεί να παραμείνει στο 

ερωτηματολόγιο καθώς παρέχει χρήσιμη πληροφορία. 

Πίνακας 37 Στατιστικά στοιχείων κλίμακας "Αξιολόγησης μαθήματος" για αξιοπιστία 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if  

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected  

Item-Total  

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Αξιολόγηση μαθήματος 15,64 12,338 ,699 ,722 

Ξεκάθαρο σκοπό και 

στόχοι 
18,64 17,197 ,455 ,771 

Κάλυψη στόχων 15,64 12,460 ,738 ,715 

Επίδραση σε 

συμπεριφορά 
18,78 16,569 ,512 ,763 

Ευχρηστία 15,63 12,779 ,643 ,733 

Ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο 
15,94 13,094 ,620 ,737 

Τεχνικά προβλήματα 19,19 18,788 -,088 ,806 

Οδηγίες για 

δραστηριότητες 
18,78 17,607 ,215 ,785 

Ευκολία πλοήγησης 18,56 16,838 ,257 ,784 

Καθοδήγηση για 

επόμενο βήμα 
18,68 17,045 ,461 ,769 
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5.5.1.5 Διερεύνηση τάσεων από τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων από την Ελλάδα και συσχέτιση με τις υπόλοιπες 

μεταβλητές που έχουν αναφερθεί 

Το δείγμα των Ελλήνων εκπαιδευόμενων αποτελείται από 53 άτομα και επιλέχθηκε 

ώστε να υπάρχουν και εργαζόμενοι και άνεργοι. Το πλήθος (Ν=53) του 

συγκεκριμένου δείγματος δεν επιτρέπει να γίνει ανάλυση που θα οδηγήσει σε 

έγκυρα και αξιόπιστα ερευνητικά συμπεράσματα. Ωστόσο είναι το μόνο κομμάτι 

του συνολικού δείγματος για το οποίο υπάρχουν έγκυρα δημογραφικά στοιχεία 

(λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα moodle) και συγκεντρώνει 

ενδιαφέρον καθώς αφορά τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό 

έγινε μια σχετική διερεύνηση που καταγράφει τάσεις οι οποίες ίσως μπορούν να 

αποτελέσουν ερευνητικά ερωτήματα για μελλοντική εργασία.   

Σε σχέση με το φύλο των εκπαιδευόμενων διακρίνεται η τάση να μην επηρεάζει το 

πώς αξιολόγησαν το μάθημα (Αξιολόγηση μαθήματος-ερ.1) ούτε το πόσο εύχρηστο 

το θεώρησαν (Ευχρηστία-ερ.5), ούτε το εάν συνάντησαν τεχνικά προβλήματα ή όχι 

(Τεχνικά προβλήματα-ερ.7). Το ίδιο ισχύει και για το πόσο ενδιαφέρον θεωρούν το 

αντικείμενο των soft skills (Ενδιαφέρον για το αντικείμενο-ερ.6) και εάν θεωρούν 

ότι το μάθημα έχει επίδραση στην συμπεριφορά τους (Επίδρασης μαθήματος-ερ.4). 

Τα δύο φύλα στην περίπτωση των Ελλήνων έδειξαν την τάση να μη 

διαφοροποιούνται στις απαντήσεις τους αξιολογώντας το μάθημα.  

Για την περιοχή κατοικίας των εκπαιδευόμενων έχουμε δύο κατηγορίες Αστική και 

Αγροτική περιοχή. Καταγράφηκε η τάση η περιοχή κατοικίας του εκπαιδευόμενου 

να μην επηρεάζει τις μεταβλητές Αξιολόγηση μαθήματος,  Ευχρηστία, Ενδιαφέρον 

για το αντικείμενο και Επίδραση μαθήματος. 

Η εργασιακή κατάσταση των εκπαιδευόμενων περιγράφηκε από τις κατηγορίες: 

Υπάλληλος, Αυτοαπασχολούμενος και Άνεργος. Διερευνώντας πιθανές διαφορές 

διακρίνεται μια τάση η εργασιακή κατάσταση να μην επηρεάζει με κάποιο τρόπο τις 

μεταβλητές Αξιολόγηση μαθήματος, Ενδιαφέρον για το αντικείμενο και Επίδραση 

μαθήματος, στοιχείο που θα μπορούσε να αποτελέσει ερευνητικό ερώτημα καθώς 
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η μη διαφοροποίηση της στάσης των εργαζόμενων και ανέργων απέναντι στο 

αντικείμενο των soft skills δημιουργεί προβληματισμό. 

Το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων διακρίθηκε ανάμεσα στις κατηγορίες 

που δήλωσαν: Λύκειο, Επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό. Το μορφωτικό επίπεδο παρουσίασε την 

τάση να επηρεάζει δύο μεταβλητές, την Ευχρηστία και τον Ξεκάθαρο σκοπό και 

στόχοι μαθήματος. Η τάση αυτή μοιάζει να αποτελεί λογική συσχέτιση ωστόσο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ερευνητικά, παρά μόνο ως 

ερέθισμα για περαιτέρω έρευνα.  
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5.5.2 Αυτοαξιολόγηση 

 

5.5.2.1 Μεταβλητές 

Το κομμάτι της αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει εννέα ερωτήσεις (μεταβλητές Q1, 

Q2,….,Q9), 4βαθμης κλίμακας (Δεν μου ταιριάζει καθόλου, Μου ταιριάζει λίγο, Μου 

ταιριάζει αρκετά, Μου ταιριάζει πολύ) (Παράρτημα Α). Στις τέσσερις βαθμίδες της 

κλίμακας αντιστοιχίζεται ένα τέταρτο της μονάδας, δηλαδή: «Δεν μου ταιριάζει 

καθόλου»=0,25, «Μου ταιριάζει λίγο»=0,50, «Μου ταιριάζει αρκετά»=0,75, «Μου 

ταιριάζει πολύ»=1. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται μια συνολική βαθμολογία από 

την αυτοαξιολόγηση με το άθροισμα των απαντήσεων (μεταβλητή Grade). 

Η ονοματολογία των μεταβλητών που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις, θα παραμείνει 

για την διερεύνησή τους ως Q1, Q2,…, Q9, και Grade για το σύνολο της 

βαθμολογίας, γιατί οποιαδήποτε νοηματική μετονομασία θα δημιουργήσει 

περεταίρω σύγχιση. 

Καθώς οι ίδιες μεταβλητές εμφανίζονται δύο φορές στην έρευνα, όπως προκύπτουν 

από τις δύο φορές που συμπληρώνεται η αυτοαξιολόγηση από τους 

εκπαιδευόμενους, η ονοματολογία που θα χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό της 

1ης και 2ης εμφάνισης της μεταβλητής θα είναι Q1_1, Q2_1,…..,Q9_1,Qrade_1 για 

την πρώτη συμπλήρωση και Q1_2, Q2_2,…., Q9_2, Qrade_2 για τη δεύτερη 

συμπλήρωση. 
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5.5.2.2 Δείγμα 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 5 το πλήθος των εκπαιδευόμενων που έχουν 

συμπληρώσει την 1η φορά την Αυτοαξιολόγηση είναι 334, ενώ από αυτούς έχουν 

προχωρήσει στην 2η συμπλήρωση οι 223. Το κάθε δείγμα θα χρησιμοποιηθεί για τις 

κατάλληλες αναλύσεις. Έτσι οι απαντήσεις των 334 θα διερευνηθούν για τις 

συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων, την αξιοπιστία και θα γίνει ανάλυση 

παραγόντων, ενώ οι απαντήσεις των 223 θα διερευνηθούν για τη διαφορά ανάμεσα 

στην 1η και 2η συμπλήρωση. 

5.5.2.3 Διαφορές ανάμεσα στην 1η και 2η συμπλήρωση 

Το συγκεκριμένο δείγμα (223 άτομα που έχουν συμπληρώσει και τις δύο φορές την 

αυτοαξιολόγηση) κατανέμεται ανά χώρα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Υπάρχει πολύ μικρή συμμετοχή από την Ολλανδία, αλλά και την Ιταλία. Στη 

διερεύνηση που θα ακολουθήσει δεν θα γίνει διάκριση ανά χώρα καθώς τα 

δεδομένα δεν είναι αντιπροσωπευτικά για όλες τις χώρες.  

Πίνακας 38 Κατανομή ανά χώρα αυτών που έχουν κάνει 2 φορές την αυτοαξιολόγηση 

 Ελλάδα Ην.Βασίλειο Σουηδία Γερμανία Ιταλία Ολλανδία Ρουμανία Σύνολο 

Άτομα που έχουν 

κάνει και τις δύο 

φορές  την 

αυτοαξιολόγηση 

53 

(24%) 

20 

(19%) 

31 

(14%) 

17 

(8%) 

12 

(5%) 

8 

(4%) 

82 

(37%) 

223 

(100%) 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευόμενων που απάντησαν και τις δύο φορές το 

ερωτηματολόγιο της αυτοαξιολόγησης (223),  φαίνεται πως το 61% (137 άτομα) 

αναγνώρισε βελτίωση στα θέματα που διαπραγματεύεται η ενότητα «Σχεδιασμός 

και Οργάνωση», το 18% (40 άτομα) παρέμειναν σταθεροί στις απαντήσεις τους, ενώ 

το 21% (46 άτομα) διαπίστωσε ότι έχει χειροτερεύσει σε ορισμένα από τα θέματα 

που μελέτησε. Στον πίνακα φαίνονται τα ποσοστά αναλυτικά και για κάθε ερώτηση. 
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Πίνακας 39 Μεταβολές απόδοσης μεταξύ 1ης και 2ης αυτοαξιολόγησης 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ 
ΑΝΟΔΟ ΤΗΝ 2η  

ΦΟΡΑ  

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ 

ΙΔΙΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΗΝ 2η ΦΟΡΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ 
ΠΤΩΣΗ ΤΗ 2η 

ΦΟΡΑ 

Q1 58 26% 146 65% 19 9% 

Q2 54 24% 148 66% 21 9% 

Q3 67 30% 120 54% 36 16% 

Q4 75 34% 124 56% 24 11% 

Q5 70 32% 126 58% 23 11% 

Q6 81 36% 111 50% 30 14% 

Q7 59 27% 131 59% 31 14% 

Q8 77 35% 112 51% 32 14% 

Q9 72 32% 129 58% 22 10% 

Qrade 137 61% 40 18% 46 21% 

 

 

 

Πίνακας 40 Μεταβολή απόδοσης ανά βαθμίδα κλίμακας 

  

ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΜΙΑ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(0,25) 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΔΥΟ 
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ (0,5) 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΤΡΕΙΣ 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ (0,75) 

Q1 56 2 
 Q2 48 5 1 

Q3 62 5 
 Q4 72 3 
 Q5 65 5 
 Q6 75 6 
 Q7 55 4 
 Q8 67 10 
 Q9 71 1 
  

Οι μεταβλητές έχουν κατανομές πολύ κοντά στην κανονική. 

 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

155 
 

Πίνακας 41 Απαντήσεις στην Αυτοαξιολόγηση 1η και 2η φορά 

  

Δεν μου 
ταιριάζει 
καθόλου 

Μου 
ταιριάζει 
λίγο 

Μου 
ταιριάζει 
αρκετά 

Μου 
ταιριάζει 
πολύ Μ.Ο. Τ.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

Q1_1 1 (0,4%) 28 (12,6%) 111 (49,8%) 83 (37,2%) 0,81 0,17 223 
Q2_1 10 (4,5%) 42 (18,8%) 108 (48,4%) 63 (28,3%) 0,75 0,2 223 
Q3_1 0 32 (14,3%) 110 (49,3%) 81 (36,3%) 0,81 0,17 223 
Q4_1 0 31 (13,9%) 114 (51,1%) 78 (35%) 0,8 0,17 223 
Q5_1 2 (0,9%) 32 (14,4%) 101 (45,5%) 87 (39,2%) 0,81 0,18 222 
Q6_1 1 (0,5%) 30 (13,5%) 119 (53,6%) 72 (32,4%) 0,8 0,17 222 
Q7_1 2 (0,9%) 31 (14%) 83 (37,6%) 105 (47,5%) 0,83 0,19 221 
Q8_1 5 (2,2%) 43 (19,3%) 109 (48,9%) 66 (29,6%) 0,77 0,19 223 
Q9_1 2 (0,9%) 32 (14,3%) 95 (42,6%) 94 (42,2%) 0,82 0,18 223 
Q1_2 1 (0,4%) 16 (7,2%) 95 (42,6%) 111 (49,8%) 0,85 0,16 223 
Q2_2 5 (2,2%) 25 (11,2%) 120 (53,8%) 73 (32,7%) 0,79 0,18 223 
Q3_2 1 (0,4%) 18 (8,1%) 100 (44,8%) 104 (46,6%) 0,84 0,16 223 
Q4_2 1 (0,4%) 13 (5,8%) 93 (41,7%) 116 (52%) 0,86 0,16 223 
Q5_2 1 (0,4%) 16 (7,3%) 82 (37,3%) 121 (55%) 0,87 0,16 220 
Q6_2 2 (0,9%) 13 (5,8%) 95 (42,6%) 113 (50,7%) 0,86 0,16 223 
Q7_2 2 (0,9%) 18 (8,1%) 80 (35,9%) 123 (55,2%) 0,86 0,17 223 
Q8_2 4 (1,7%) 25 (11,3%) 95 (43%) 97 (43,9%) 0,82 0,18 221 
Q9_2 2 (0,9%) 15 (6,7%) 80 (35,9%) 126 (56,5%) 0,87 0,17 223 

 

 

Πίνακας 42 Συνολική βαθμολογία στην Αυτοαξιολόγηση την 1η και 2η φορά 

 Μ.Ο. Τ.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

Grade_1 7,16 1,15 223 

Grade_2 7,61 1,12 223 
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Διάγραμμα 21 Απαντήσεις στην Αυτοαξιολόγηση την 1η φορά 

 

 

Διάγραμμα 22 Απαντήσεις στην Αυτοαξιολόγηση την 2η φορά 

Στα δύο διαγράμματα διακρίνεται εύκολα η μικρή  βελτίωση στο σύνολο των 

απαντήσεων, ωστόσο διακρίνεται και υψηλή συγκέντρωση σε δύο βαθμίδες της 

κλίμακας (Μου ταιριάζει αρκετά, Μου ταιριάζει πολύ).  

Q1_1 Q2_1 Q3_1 Q4_1 Q5_1 Q6_1 Q7_1 Q8_1 Q9_1 

0,40% 
4,50% 

0 0 0,90% 0,50% 0,90% 2,20% 0,90% 

12,60% 

18,80% 
14,30% 13,90% 14,40% 13,50% 14% 

19,30% 
14,30% 

49,80% 48,40% 49,30% 51,10% 

45,50% 

53,60% 

37,60% 

48,90% 

42,60% 
37,20% 

28,30% 

36,30% 35% 
39,20% 

32,40% 

47,50% 

29,60% 

42,20% 

Δεν μου ταιριάζει καθόλου Μου ταιριάζει λίγο 

Μου ταιριάζει αρκετά Μου ταιριάζει πολύ 

Q1_2 Q2_2 Q3_2 Q4_2 Q5_2 Q6_2 Q7_2 Q8_2 Q9_2 

0,40% 
2,20% 

0,40% 0,40% 0,40% 0,90% 0,90% 1,70% 0,90% 

7,20% 
11,20% 

8,10% 
5,80% 7,30% 5,80% 

8,10% 
11,30% 

6,70% 

42,60% 

53,80% 

44,80% 
41,70% 

37,30% 

42,60% 

35,90% 

43% 

35,90% 

49,80% 

32,70% 

46,60% 

52% 
55% 

50,70% 

55,20% 

43,90% 

56,50% 

Δεν μου ταιριάζει καθόλου Μου ταιριάζει λίγο 

Μου ταιριάζει αρκετά Μου ταιριάζει πολύ 
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Διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ 1ης και 2ης 

απάντησης της αυτοαξιολόγησης. 

Θα εφαρμόσουμε έλεγχο t για τη σύγκριση δύο δειγμάτων συσχετισμένων τιμών για 

να διερευνήσουμε αν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των μέσων 

όρων ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη απάντηση της αυτοαξιολόγησης για το 

σύνολο των 9 ερωτήσεων και της συνολικής βαθμολογίας. 

 

 
Πίνακας 43 Συσχετίσεις μεταξύ ζευγών μεταβλητών (1

η
  και 2

η
  απάντηση αυτοαξιολόγησης) 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Grade_1 & Grade_2 223 ,636 ,000 

Pair 2 Q1_1 & Q1_2 223 ,596 ,000 

Pair 3 Q2_1 & Q2_2 223 ,604 ,000 

Pair 4 Q3_1_ & Q3_2 223 ,413 ,000 

Pair 5 Q4_1 & Q4_2 223 ,492 ,000 

Pair 6 Q5_1 & Q5_2 219 ,501 ,000 

Pair 7 Q6_1 & Q6_2 222 ,365 ,000 

Pair 8 Q7_1 & Q7_2 221 ,554 ,000 

Pair 9 Q8_1 & Q8_2 221 ,450 ,000 

Pair 10 Q9_1 & Q9_2 223 ,577 ,000 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική μέτρια 

συσχέτιση, και για την Q2 θετική ισχυρή συσχέτιση,  ανάμεσα στα ζεύγη με p<0,001. 

Αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το συσχετισμένο έλεγχο t. 
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Πίνακας 44 Συσχετισμένος έλεγχος t για τα ζεύγη μεταβλητών (1
η
 και 2

η
 απάντηση αυτοαξιολόγησης) 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T 

 

 

df Sig. (2-tailed) 

 

95% Confidence  

Interval of the 

Difference 

 

Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

 

95% Confidence  

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Grade_1 - 

Grade_2 
-,44955 ,97085 ,06501 -,57767 -,32143 

-

6,915 
222 ,000 

Pair 2 Q1_1 - Q1_2 -,04484 ,14897 ,00998 -,06450 -,02518 
-

4,495 
222 ,000 

Pair 3 Q2_1 - Q2_2 -,04148 ,17017 ,01140 -,06394 -,01902 
-

3,640 
222 ,000 

Pair 4 Q3_1_ - Q3_2 -,03924 ,18033 ,01208 -,06304 -,01544 
-

3,249 
222 ,001 

Pair 5 Q4_1 - Q4_2 -,06054 ,16347 ,01095 -,08211 -,03896 
-

5,530 
222 ,000 

Pair 6 Q5_1 - Q5_2 -,05708 ,17150 ,01159 -,07992 -,03424 
-

4,925 
218 ,000 

Pair 7 Q6_1 - Q6_2 -,06194 ,18527 ,01243 -,08644 -,03743 
-

4,981 
221 ,000 

Pair 8 Q7_1 - Q7_2 -,03507 ,16910 ,01137 -,05749 -,01265 
-

3,083 
220 ,002 

Pair 9 Q8_1 - Q8_2 -,05882 ,19639 ,01321 -,08486 -,03279 
-

4,453 
220 ,000 

Pair 

10 
Q9_1 - Q9_2 -,05493 ,16114 ,01079 -,07620 -,03367 

-

5,091 
222 ,000 

 
Στον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι όλες οι ερωτήσεις και η συνολική 

βαθμολογία παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 1η και 

2η απάντηση, με το μέσο όρο την 2η φορά να είναι μεγαλύτερος. Αναλυτικά: 

Ο μέσος όρος της Qrade_1 (Μ=7.16, SD=1.15 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο 

της Qrade2 (Μ=7.61, SD=1.12 ) (t=-6.92, DF=222, p<0.001). 

Ο μέσος όρος της Q1_1 (Μ=0.81, SD=0.17 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

Q1_2 (Μ=0.85, SD=0.16 ) (t=-4.5, DF=222, p<0.001). 
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Ο μέσος όρος της Q2_1 (Μ=0.75, SD=0.20 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

Q2_2 (Μ=0.79, SD=0.18 ) (t=-3.64, DF=222, p<0.001). 

Ο μέσος όρος της Q3_1 (Μ=0.81, SD=0.17 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

Q3_2 (Μ=0.84, SD=0.16 ) (t=-3.25, DF=222, p=0.001). 

Ο μέσος όρος της Q4_1 (Μ=0.80, SD=0.18 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

Q4_2 (Μ=0.84, SD=0.16 ) (t=-5.53, DF=222, p<0.001). 

Ο μέσος όρος της Q5_1 (Μ=0.81, SD=0.18 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

Q5_2 (Μ=0.87, SD=0.16 ) (t=-4.93, DF=218, p<0.001). 

Ο μέσος όρος της Q6_1 (Μ=0.8, SD=0.17 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

Q6_2 (Μ=0.86, SD=0.16 ) (t=-4.98, DF=221, p<0.001). 

Ο μέσος όρος της Q7_1 (Μ=0.83, SD=0.19 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

Q7_2 (Μ=0.86, SD=0.17 ) (t=-3.08, DF=220, p=0.002). 

Ο μέσος όρος της Q8_1 (Μ=0.76, SD=0.19 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

Q8_2 (Μ=0.82, SD=0.18 ) (t=-4.45, DF=220, p<0.001). 

Ο μέσος όρος της Q9_1 (Μ=0.82, SD=0.18 )διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

Q9_2 (Μ=0.87, SD=0.17 ) (t=-5.09, DF=222, p<0.001). 

 

 

Έλεγχος για στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις σε σχέση με 

το αν η πρώτη και η δεύτερη συμπλήρωση της αυτοαξιολόγησης έγινε την 

ίδια μέρα ή όχι. 

Στο δείγμα παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός εκπαιδευομένων να έχουν 

συμπληρώσει την 1η και 2η φορά την αυτοαξιολόγηση μέσα στην ίδια μέρα. Ίσως 

αυτό να δηλώνει συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό την απόκτηση 

της πιστοποίησης κι όχι απαραίτητα και τη συνειδητή εμπλοκή και υπεύθυνη 

συμπλήρωση της αυτοαξιολόγησης με τρόπο που να αντανακλά την 

πραγματικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που θα διερευνηθεί αν υπάρχει στατιστικά 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

160 
 

σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που απάντησαν και τις δύο φορές μέσα 

στην ίδια μέρα (96 άτομα - 43%), και αυτούς που έχουν τουλάχιστον μία μέρα 

χρονική απόσταση ανάμεσα στις δύο απαντήσεις (127 άτομα - 57%).     

 

 

 

Πίνακας 45 Ποσοστά όσων απάντησαν την 1
η
  και 2

η
  φορά την αυτοαξιολόγηση μέσα στην ίδια μέρα ανά 

χώρα 

 same_day_complete Σύνολο 

OXI NAI 

Ελλάδα 35 (66%) 18  (34%) 53 

Ην.Βασίλειο 11(55%) 9 (45%) 20 

Σουηδία 17 (54,8%) 14 (45,2%) 31 

Γερμανία 3 (17,6%) 14 (82,4) 17 

Ιταλία 6 (50%) 6  (50%) 12 

Ολλανδία 0 8 (100%) 8 

Ρουμανία 55 (67,1%) 27 (32,9%) 82 

Σύνολο 127 (57%) 96 (43%) 223 

 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος t για τη σύγκριση των δύο ομάδων μη συσχετισμένων 

τιμών, αυτών που έκαναν 1η και 2η φορά την αυτοαξιολόγηση την ίδια μέρα, και 

των υπολοίπων που έκαναν την 1η και 2η φορά την αυτοαξιολόγηση σε χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο της μιας ημέρας, σε σχέση με το σύνολο των ερωτήσεων της 

αυτοαξιολόγησης. 

Προέκυψε ότι για τις παρακάτω μεταβλητές ο μέσος όρος των απαντήσεων των 

ατόμων που έκαναν την 1η και 2η φορά την αυτοαξιολόγηση σε χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο της μίας ημέρας είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο 

όρο αυτών που έκαναν 1η και 2η φορά την αυτοαξιολόγηση την ίδια μέρα: 

Qrade1: (M=7.36 , SD=1.02 ), (M=6.9 , SD=1.27 ) (t=-2.95 ,DF=178.7 , p=0.004) 

Q3_1: (M=0.84 , SD=0.16 ), (M=0.77 , SD=0.17 ) (t=-3,07,DF=221 , p=0.002) 

Q4_1: (M=0.82 , SD=0.15 ), (M=0.78 , SD=0.18 ) (t=-2.09 ,DF=221 , p=0.038) 
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Q5_1: (M=0.83 , SD=0.17 ), (M=0.77 , SD=0.19 ) (t=-2.48 ,DF=220 , p=0.014) 

Q6_1: (M=0.82 , SD=0.15 ), (M=0.76 , SD=0.18 ) (t=-2.52 ,DF=220 , p=0.012) 

Q8_1: (M=0.79 , SD=0.19 ), (M=0.73 , SD=0.19 ) (t=-2.26 ,DF=221 , p=0.025) 

Q9_1: (M=0.85 , SD=0.16 ), (M=0.77 , SD=0.20 ) (t=-3.2 ,DF=221 , p=0.002) 

Παρατηρούμε ότι στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίζονται μόνο για την 

πρώτη φορά απάντησης της αυτοαξιολόγησης, οπότε η ένδειξη αυτή δεν ανατρέπει 

τη συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων. Το ίδιο φαίνεται και από τους επόμενους 

δύο ελέγχους. 

Έλεγχος αν διαφέρει η 1η-2η απάντηση μόνο με του 127 εκπαιδευόμενους 

(απάντηση με χρονική απόσταση πάνω από μία μέρα)   

Υπάρχει διαφορά σε 3 από τις 10 μεταβλητές, σε σχέση με το αποτέλεσμα του 

συνόλου των 223 εκπαιδευόμενων. Σε αυτό το υποσύνολο διαφέρουν όλα τα 

ζευγάρια μεταβλητών εκτός από τα: Q3_1- Q3_2, Q7_1 - Q7_2, Q8_1 - Q8_2). 

 
Πίνακας 46 Έλεγχος t για τη σύγκριση 1ης-2ης απάντησης με χρονική απόσταση πάνω από μία μέρα 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-tailed) 

Mean Std.  

Deviation 

Std. Error  

Mean 

95% Confidence 

 Interval of the  

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Grade_1 - Grade_2 -,34646 ,84459 ,07495 -,49477 -,19814 -4,623 126 ,000 

Pair 2 Q1_1 - Q1_2 -,03937 ,14916 ,01324 -,06556 -,01318 -2,975 126 ,004 

Pair 3 Q2_1 - Q2_2 -,03543 ,16283 ,01445 -,06403 -,00684 -2,452 126 ,016 

Pair 4 Q3_1_ - Q3_2 -,02756 ,18156 ,01611 -,05944 ,00432 -1,711 126 ,090 

Pair 5 Q4_1 - Q4_2 -,04724 ,15017 ,01333 -,07362 -,02087 -3,545 126 ,001 

Pair 6 Q5_1 - Q5_2 -,04400 ,14572 ,01303 -,06980 -,01820 -3,376 124 ,001 

Pair 7 Q6_1 - Q6_2 -,04960 ,17326 ,01544 -,08015 -,01905 -3,214 125 ,002 

Pair 8 Q7_1 - Q7_2 -,01400 ,15971 ,01429 -,04227 ,01427 -,980 124 ,329 

Pair 9 Q8_1 - Q8_2 -,03150 ,18632 ,01653 -,06421 ,00122 -1,905 126 ,059 

Pair 10 Q9_1 - Q9_2 -,03937 ,14235 ,01263 -,06437 -,01437 -3,117 126 ,002 
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Έλεγχος αν διαφέρει 1η-2η απάντηση μόνο με τους 96 εκπαιδευόμενους 

(απάντηση την ίδια μέρα)  

Το αποτέλεσμα είναι ίδιο με αυτό του συνόλου των 223 εκπαιδευόμενων, όλα τα 

ζευγάρια διαφέρουν στατιστικά σημαντικά.  

 
Πίνακας 47 Έλεγχος t για τη σύγκριση 1ης-2ης απάντησης την ίδια μέρα 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-tailed) 

Mean Std.  

Deviation 

Std. Error Mean 95% Confidence  

Interval of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Grade_1 - Grade_2 -,58594 1,10610 ,11289 -,81005 -,36182 -5,190 95 ,000 

Pair 2 Q1_1 - Q1_2 -,05208 ,14919 ,01523 -,08231 -,02185 -3,420 95 ,001 

Pair 3 Q2_1 - Q2_2 -,04948 ,17998 ,01837 -,08595 -,01301 -2,694 95 ,008 

Pair 4 Q3_1_ - Q3_2 -,05469 ,17846 ,01821 -,09085 -,01853 -3,003 95 ,003 

Pair 5 Q4_1 - Q4_2 -,07813 ,17886 ,01825 -,11436 -,04189 -4,280 95 ,000 

Pair 6 Q5_1 - Q5_2 -,07447 ,20023 ,02065 -,11548 -,03346 -3,606 93 ,001 

Pair 7 Q6_1 - Q6_2 -,07813 ,19971 ,02038 -,11859 -,03766 -3,833 95 ,000 

Pair 8 Q7_1 - Q7_2 -,06250 ,17770 ,01814 -,09851 -,02649 -3,446 95 ,001 

Pair 9 Q8_1 - Q8_2 -,09574 ,20447 ,02109 -,13763 -,05386 -4,540 93 ,000 

Pair 10 Q9_1 - Q9_2 -,07552 ,18180 ,01856 -,11236 -,03868 -4,070 95 ,000 

 
 

5.5.2.4 Διερεύνηση για συσχετίσεις, αξιοπιστία και ανάλυση παραγόντων 

Η διερεύνηση θα γίνει στο δείγμα των ατόμων που έχουν συμπληρώσει την πρώτη 

φορά την αυτοαξιολόγηση  (334 άτομα, ασχέτως από το αν έκαναν και την δεύτερη 

συμπλήρωση της αυτοαξιολόγησης ή όχι).  

Πίνακας 48 Κατανομή ανά χώρα αυτών που έχουν κάνει 1 φορά την αυτοαξιολόγηση 

 Ελλάδα Ην.Βασίλειο Σουηδία Γερμανία Ιταλία Ολλανδία Ρουμανία Σύνολο 

Αυτοαξιολόγηση 

πριν το μάθημα 

63 

(19%) 

32 

(10%) 

49 

(15%) 

29 

(9%) 

20 

(6%) 

18 

(5%) 

123 

(37%) 

334 

(100%) 

 

Οι μεταβλητές έχουν κατανομές πολύ κοντά στην κανονική. 
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Πίνακας 49 Απαντήσεις των ερωτήσεων της αυτοαξιολόγησης από όλους όσους την απάντησαν 1 φορά 

  

Δεν μου 
ταιριάζει 
καθόλου 

Μου 
ταιριάζει 
λίγο 

Μου 
ταιριάζει 
αρκετά 

Μου 
ταιριάζει 
πολύ Μ.Ο. Τ.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

Q1_1 1 (0,3%) 53 (15,9%) 160 (47,9%) 120 (37,2%) 0,80 0,18 334 
Q2_1 19 (5,7%) 68 (20,4%) 156 (46,7%) 91 (27,2%) 0,74 0,21 334 
Q3_1 3 (0,9%) 42 (12,6%) 171 (51,2%) 118 (35,3%) 0,8 0,17 334 
Q4_1 3 (0,9%) 46 (13,8%) 167 (50,2%) 117 (35,1%) 0,8 0,18 333 
Q5_1 7 (2,1%) 46 (13,8%) 163 (48,9%) 117 (35,1%) 0,8 0,19 333 
Q6_1 3 (0,9%) 49 (14,7%) 168 (50,5%) 113 (33,9%) 0,79 0,18 333 
Q7_1 4 (1,2%) 49 (14,8%) 123 (37%) 156 (47%) 0,82 0,19 332 
Q8_1 8 (2,4%) 69 (20,7%) 159 (47,6%) 98 (29,3%) 0,76 0,19 334 
Q9_1 9 (2,7%) 52 (15,6%) 139 (41,6%) 134 (40,1%) 0,8 0,2 334 

 

 

Πίνακας 50 Συνολική βαθμολογία της αυτοαξιολόγησης από όλους όσους την απάντησαν 1 φορά 

 Μ.Ο. Τ.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

Grade_1 7,1 1,18 334 

 

 

Διάγραμμα 23 Απαντήσεις των ερωτήσεων της αυτοαξιολόγησης από όλους όσους την απάντησαν 1 φορά 

Q1_1 Q2_1 Q3_1 Q4_1 Q5_1 Q6_1 Q7_1 Q8_1 Q9_1 

0,30% 

5,70% 

0,90% 0,90% 2,10% 0,90% 1,20% 2,40% 2,70% 

15,90% 
20,40% 

12,60% 13,80% 13,80% 14,70% 14,80% 

20,70% 

15,60% 

47,90% 46,70% 
51,20% 50,20% 48,90% 50,50% 

37% 

47,60% 

41,60% 
37,20% 

27,20% 

35,30% 35,10% 35,10% 33,90% 

47% 

29,30% 

40,10% 

Δεν μου ταιριάζει καθόλου Μου ταιριάζει λίγο 

Μου ταιριάζει αρκετά Μου ταιριάζει πολύ 
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Διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των εννέα ερωτήσεων.  

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα με τους συντελεστές συσχέτισης Pearson 

όλες οι ερωτήσεις παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές, χαμηλές και μέτριες 

θετικές συσχετίσεις μεταξύ τους. 

Πίνακας 51 Συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων της αυτοαξιολόγησης (Pearson) 

 Q2_1 Q3_1_ Q4_1 Q5_1 Q6_1 Q7_1 Q8_1 Q9_1 

Q1_1 ,310
**

 ,543
**

 ,549
**

 ,579
**

 ,510
**

 ,395
**

 ,562
**

 ,536
**

 

Q2_1  ,251
**

 ,247
**

 ,274
**

 ,314
**

 ,299
**

 ,276
**

 ,193
**

 

Q3_1   ,593
**

 ,551
**

 ,474
**

 ,459
**

 ,466
**

 ,548
**

 

Q4_1    ,555
**

 ,536
**

 ,365
**

 ,450
**

 ,433
**

 

Q5_1     ,542
**

 ,432
**

 ,531
**

 ,544
**

 

Q6_1      ,417
**

 ,470
**

 ,382
**

 

Q7_1       ,516
**

 ,423
**

 

Q8_1        ,517
**

 

Q9_1         

 

Διερεύνηση αξιοπιστίας  

Για τις 9 μεταβλητές-ερωτήσεις  που μετρήθηκαν  για την αυτοαξιολόγηση του 

μαθήματος «Σχεδιασμός και Οργάνωση», έγινε διερεύνηση της αξιοπιστίας Άλφα. 

Το αποτέλεσμα a=.87 μας δείχνει καλή αξιοπιστία για τα στοιχεία αυτά και τη 

συνοχή μεταξύ τους. Όπως φαίνεται στον πίνακα η αξιοπιστία δεν μπορεί να 

αυξηθεί περεταίρω αποκλείοντας καμία από τις εννιά ερωτήσεις. 

Πίνακας 52 Στατιστικά στοιχείων κλίμακας «Αυτοαξιολόγησης» για αξιοπιστία 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q1_1 6,2979 1,116 ,703 ,853 

Q2_1 6,3594 1,201 ,356 ,886 

Q3_1_ 6,2948 1,130 ,680 ,855 

Q4_1 6,2979 1,136 ,648 ,858 

Q5_1 6,3047 1,101 ,704 ,853 

Q6_1 6,3024 1,138 ,635 ,859 

Q7_1 6,2720 1,140 ,571 ,865 

Q8_1 6,3374 1,102 ,663 ,856 

Q9_1 6,2994 1,110 ,618 ,860 
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Διερεύνηση διαφορών μεταξύ των χωρών 

Για τη συνολική βαθμολογία στην αυτοαξιολόγηση έγινε μια διερεύνηση σε σχέση 

με τις απαντήσεις των διαφορετικών χωρών. 

Σύμφωνα με τον έλεγχο Levene (p=1.012) υπάρχει ομοιογένεια στις διακυμάνσεις 

της Qrade_1. Στην εφαρμογή ANOVA προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των χωρών (F(6,327)=21,761, p<0.001) και μετά από προσαρμογή Bonferroni 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Γερμανία και σε όλες τις 

υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία παρουσιάζει χαμηλότερο μέσο όρο από όλες τις 

άλλες χώρες. 

 
Διάγραμμα 24 Μ.Ο. Συνολικής Βαθμολογίας στην αυτοαξιολόγηση ανά χώρα 

 
 
 

Πίνακας 53 Στατιστικά σημαντικές διαφορές της Γερμανίας για την Grade_1 

(I) country (J) country Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

DE 

GR -1,92761
*
 ,22616 ,000 

GB -2,09106
*
 ,25839 ,000 

SE -2,29609
*
 ,23612 ,000 

IT -2,43793
*
 ,29293 ,000 

NL -1,92960
*
 ,30241 ,000 

RO -2,25378
*
 ,20804 ,000 
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Ανάλυση παραγόντων  

Καθώς το δείγμα είναι αρκετά μεγάλο και υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν μπορεί να γίνει διερευνητική 

ανάλυση παραγόντων για ενδεχόμενη ομαδοποίηση των μεταβλητών (ερωτήσεων) 

της αυτοαξιολόγησης.  

Πίνακας 54 KMO και Bartlett Τεστ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,916 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1205,808 

Df 36 

Sig. ,000 

 

Στον πίνακα βλέπουμε πως το δείγμα είναι επαρκές καθώς ο δείκτης Kaiser-Meyer-

Olkin είναι μεγαλύτερος του .50 και οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών 

επιτρέπουν την εφαρμογή ανάλυσης παραγόντων (p<0.0001). 

Η μέθοδος εξαγωγής των παραγόντων που χρησιμοποιήθηκε είναι η «Ανάλυση 

κυρίων συνιστωσών» (principal component analysis) για τη μελέτη της υπάρχουσας 

διακύμανσης. 

 
Πίνακας 55 Ανάλυση συνολικής διακύμανσης 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,637 51,520 51,520 4,637 51,520 51,520 

2 ,898 9,976 61,496    

3 ,734 8,157 69,653    

4 ,596 6,620 76,273    

5 ,551 6,124 82,397    

6 ,457 5,080 87,477    

7 ,399 4,432 91,909    

8 ,375 4,171 96,080    

9 ,353 3,920 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Όπως φαίνεται στον πίνακα ένας μόνο παράγοντας συγκεντρώνει το 51,52% της 

διακύμανσης. Το ίδιο φαίνεται και στο γράφημα χαρακτηριστικών ριζών των 

παραγόντων. 
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Διάγραμμα 25 Γράφημα χαρακτηριστικών ριζών 

 
 
 

Πίνακας 56 Οι συνιστώσες και οι φορτώσεις των μεταβλητών 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

Q5_1 ,792 

Q1_1 ,788 

Q3_1_ ,772 

Q8_1 ,750 

Q4_1 ,748 

Q6_1 ,725 

Q9_1 ,721 

Q7_1 ,658 

Q2_1 ,437 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Η φόρτωση των μεταβλητών στον έναν παράγοντα που προέκυψε από την 

ανάλυση είναι εξίσου σημαντική για όλες τις μεταβλητές με μικρότερη φόρτωση 

να παρουσιάζει η Q2_1 και η Q7_1 που εννοιολογικά αναφέρονται στην 

«αξιοπιστία». Κοιτώντας το περιεχόμενο των ερωτήσεων που αντιστοιχούν στις 

μεταβλητές όπως παρουσιάζονται σύμφωνα με τις φορτώσεις τους στον μοναδικό 
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παράγοντα, φαίνεται ο παράγοντας αυτός να είναι η «Διαχείριση εργασιών και 

χρόνου». 
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5.5.3 Στατιστικά στοιχεία από τον server της εφαρμογής 

Η λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης στον διακομιστή που την 

φιλοξενεί ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014. Μέχρι και τον Απρίλιο η χρήση της 

γινόταν μόνο για την υλοποίηση των μαθημάτων (σχεδιασμός και ανέβασμα του 

εκπαιδευτικού υλικού). Τον Μάιο και Ιούνιο  του 2014 έγινε η χρήση της από τους 

εκπαιδευόμενους σε κάθε χώρα.  Ακολουθούν μερικά από τα στατιστικά στοιχεία 

του διακομιστή. 

Πίνακας 57 Μηνιαίο ιστορικό επισκέψεων της διαδικτυσκής εκπαιδευτικής εφαρμογής 

 
 

 

Τους μήνες Μάιο και Ιούνιο που το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης της εφαρμογής 

αφορά εκπαιδευόμενους, τα λειτουργικά συστήματα και τα προγράμματα 

περιήγησης διαδικτύου, που χρησιμοποιήθακαν περισσότερο είναι τα εξής: 

 
Πίνακας 58 Δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα 

Windows 92,22% 

Άγνωστο 4,42% 

Linux 1,89% 

Macintosh 1,46% 

Java 
Mobile 0,01% 

BlackBerry 0,01% 
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Πίνακας 59 Δημοφιλέστερα προγράμματα περιήγησης διαδικτύου 

Google Chrome 57,93% 

MS Internet Explorer 28,75% 

Mozilla 6,14% 

Άγνωστο 5,65% 

Safari 1,14% 

Android browser (PDA/Phone 
browser) 0,31% 

Opera 0,07% 

IPhone (PDA/Phone browser) 0,01% 

 

 

Σε ολόκληρο το διάστημα που ήταν διαθέσιμη η εφαρμογή υπήρξαν επισκέψεις από 

χώρες πέρα από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα Nessie. Ο παρακάτω πίνακας 

είναι ενδεικτικός για το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η διαδικτυακή εκπαιδευτική 

εφαρμογή και το αντικείμενο των soft skills. Πέρα από τις αναμενόμενες χώρες 

(Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

υπάρχουν επισκέψεις από Κίνα, Ρωσσία, Σινγκαπούρη και Βέλγιο.    

 
Πίνακας 60 Χώρες και επιθέματα από όπου έγιναν επισκέψεις στη διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή 

  Σελίδες   

Χώρες/Επιθέματα ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ 

Άγνωστο ip 4433 5592 69157 34925 23553 9818 147478 

Romania-ro 70 2032 60901 46245 9437 5431 124116 

Greece- gr 5227 10330 45728 3847 4627 3675 73434 

Italy-it 67 1116 139 1677 22644 2018 27661 

Germany-de 499 1356 1357 2179 15556 6111 27058 

Commercial-com 57 2627 2057 3463 7661 1907 17772 

Network- net 1321 3972 1487 2002 1078 736 10596 

Sweden-se 9 33 2208 1592 5179 1482 10503 

Netherlands-nl 27 269 1092   515 211 2114 

Belgium-be 0 0 0 428 0 125 553 

United Kingdom-uk 0 0 111 0 331 0 442 

China-cn 0 0 0 107 0 0 107 

Russian Federation-ru 99           99 

Singapore-sg 0 18 0 0 0 0 18 
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5.6 Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η μεθοδολογία και η διεξαγωγή της έρευνας για 

την αξιολόγηση της υλοποίησης διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής για την 

ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ανάλυση έγινε με δεδομένα 

που συγκεντρώθηκαν από τη χρήση της εκπαιδευτικής εφαρμογής από ομάδες 

εκπαιδευομένων σε επτά ευρωπαϊκές χώρες και επικεντρώνονται σε τρία σημεία 

της εκπαιδευτικής πορείας του εκπαιδευόμενου στην εφαρμογή, την 

αυτοαξιολόγηση πριν την μελέτη του μαθήματος, την αξιολόγηση του μαθήματος 

και την αυτοαξιολόγηση εφόσον έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του μαθήματος.   
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Κεφάλαιο 6: Συζήτηση αποτελεσμάτων  
 

6.1 Διερεύνηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από την 

εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη soft skills. 

Το επίπεδο ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου αποτελεί παράγοντα επιτυχίας για 

ένα e-learning περιβάλλον. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ανάμεσα στους 

οποίους η ευχρηστία, η εύκολη πλοήγηση και η υποστήριξη (Sun et al.,2008). Την 

συγκεκριμένη εφαρμογή οι εκπαιδευόμενοι την βαθμολόγησαν αρκετά υψηλά και 

έδειξαν ότι σε σχέση με το αντικείμενο των soft skills τα βασικά θέματα ευχρηστίας, 

πλοήγησης, ελέγχου εκπαιδευτικής πορείας, υποστήριξης και καθοδήγησης, 

λειτούργησαν ικανοποιητικά και δεν καταγράφηκε ανάγκη για επιπλέον 

προσαρμογές ή ιδιαίτερες παροχές υποστηρικτικών λειτουργιών για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής πορείας του εκπαιδευόμενου.  

Από την ανάλυση συσχετίσεων φάνηκε να επιβεβαιώνεται η σχέση ανάμεσα στο 

πόσο καλό θεωρεί ο εκπαιδευόμενος ένα μάθημα  σε e-learnig μορφή (αξιολόγηση 

μαθήματος) και στην ευχρηστία και την πλοήγηση και καθοδήγηση στο επόμενο 

βήμα (Johnson et al., 2008). 

Μια δευτερεύουσα παρατήρηση για τη μεταβλητή της ευχρηστίας που προέκυψε 

από τα δεδομένα είναι ότι δε συσχετίζεται με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, 

παρά μόνο για τους Γερμανούς συμμετέχοντες που υπήρξε αρνητική συσχέτιση. Το 

πόσο εύκολο θεωρεί ο εκπαιδευόμενος ένα μάθημα σε e-learning μορφή 

επηρεάζεται από το βαθμό εξοικείωσής του με την τεχνολογία και η εξοικείωση 

συνήθως μεγαλώνει όσο μικραίνουν οι ηλικίες. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν από 14 εώς 

52 ετών με τους περισσότερους να ανήκουν στο εύρος 30-40 ετών. Για τους 

εκπαιδευόμενους λοιπόν δεν υπήρξε συσχετίση μεταξύ της ηλικίας τους και του 

πόσο εύκολο τους φάνηκε το μάθημα.  

6.2 Διερεύνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων για τα soft 

skills. 

Ένας καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας και αποδοχής των e-learning 

μαθημάτων είναι το προσωπικό ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για το 
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εκπαιδευτικό αντικείμενο καθώς αποτελεί κίνητρο για συμμετοχή και ολοκλήρωση 

των μαθημάτων (Selim, 2007). Στην συγκεκριμένη εργασία ο πληθυσμός στόχος 

επιλέχθηκε ακριβώς με την υπόθεση ότι θα έχει αυξημένο ενδιαφέρον για την 

ενίσχυση των soft skills. Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα διαδικτυακά 

μαθήματα ήταν ή άνεργοι που επιθυμούν να ενισχύσουν τα προσόντα τους για 

εύρεση εργασίας, ή εργαζόμενοι που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά. Η 

υπόθεση του αυξημένου ενδιαφέροντος επιβεβαιώθηκε καθώς το 55% φτάνει το 

σύνολο αυτών που απαντούν ότι είναι πολύ και αρκετά ενδιαφέρον αντικείμενο τα 

soft skills και το 29,7% ότι είναι μέτρια ενδιαφέρον. 

Στις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών παρατηρούμε ότι το ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο παρουσίασε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την κάλυψη στόχων, 

οι εκπαιδευόμενοι δηλαδή που έχουν υψηλότερο ενδιαφέρον θεωρούν ότι το 

μάθημα έχει καλύψει σε μεγαλύτερο βαθμό τους αρχικούς του στόχους. Αυτό είναι 

μια θετική ένδειξη για την ικανοποιητική λειτουργία του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος.    

6.3 Διερεύνηση της ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από το 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Η ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων από το εκπαιδευτικό υλικό καταγράφηκε από 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου ώστε να μην κατευθύνονται προς συγκεκριμένη 

κατεύθυνση αλλά να αποτυπωθεί η αυθόρμητη άποψη των εκπαιδευόμενων. 

Η μελέτη των δεδομένων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανέδειξε 

ακόμα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των soft skills που είναι η στενή σχέση με το 

επαγγελματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συναντώνται ή ερευνώνται (Green, 

Hammer, & Star, 2009). Μία από τις επισημάνσεις των εκπαιδευόμενων ήταν ότι θα 

επιθυμούσαν παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης περισσότερο σχετικών με τον 

επαγγελματικό τους χώρο. Σε πρακτικό επίπεδο κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό με την 

παροχή ενός συνόλου επιλογών για τον εκπαιδευόμενο να επιλέξει σε κάθε 

περίπτωση, με μία ταυτόχρονη ένδειξη σχετικότητας από το σύστημα. Η 

δυνατότητα αυτή θα επέτρεπε στον εκπαιδευόμενο να μελετήσει το ίδιο soft skill 
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μέσα από διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα και ταυτόχρονα να εστιάσει 

στα σημεία που έχει προσωπικό ενδιαφέρον.   

Η στενή συσχέτιση του ορισμού και της εξέλιξης των soft skills με το περιβάλλον 

(Wilson et al., 2010) φαίνεται να είναι μια καθοριστική παράμετρος και για τον 

καθορισμό του εκπαιδευτικού υλικού του αντίστοιχου μαθήματος. 

Σχετικά με τη μορφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευόμενων συγκεντρώθηκε σε διαδραστικές δραστηριότητες όπως κουίζ και 

μελέτες περίπτωσης ενώ ως το λιγότερο ενδιαφέρον καταγράφηκε το θεωρητικό 

κομμάτι των κειμένων και οι δραστηριότητες με ερωτήσεις ανάπτυξης. Η 

συγκεκριμένη διαπίστωση ήταν αναμενόμενη καθώς ισχύει για όλα τα e-learning 

περιβάλλοντα (Liaw ,2008). 

6.4 Διερεύνηση της πεποίθησης των εκπαιδευόμενων για την 

επίδραση στη συμπεριφορά ή στάση τους, της συμμετοχής τους στα 

διαδικτυακά μαθήματα για soft skills. 

Η αλλαγή στάσης είναι ένα επιθυμητό αποτέλεσμα και ένα χαρακτηριστικό που 

ενισχύει την επιτυχία ενός e-learnig περιβάλλοντος (Bhuasiri et al.,2012). Ιδιαίτερα 

για το αντικείμενο των soft skills που συνδέεται στενά με τη συμπεριφορά και 

στάση και ο μόνος ουσιαστικός τρόπος για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 

μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η παρατήρηση βελτίωσης σε αυτό το επίπεδο, 

είναι σημαντικές οι απαντήσεις των εκπαιδευόμενων σε αυτό το θέμα. Το 72% των 

εκπαιδευόμενων απαντά ότι πιστεύει πως η μελέτη του μαθήματος θα τους 

οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς ή πρακτικής. Αν και η επιβεβαίωση αυτής της 

πεποίθησης πρακτικά δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ωστόσο 

η καταγραφή αυτής της άποψης των εκπαιδευόμενων είναι θετική για την 

αποτίμηση της λειτουργίας της διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής. 

6.5 Διερεύνηση της αυτοαντίληψης των εκπαιδευόμενων σε σχέση 

με τα συγκεκριμένα soft skills που περιλαμβάνει το μάθημα. 

Καθώς οι κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες (soft skills) καθορίζονται σε μεγάλο 

βαθμό σε σχέση με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζονται είναι πολύ δύσκολο να 

μετρηθούν αριθμητικά και να αποτυπωθεί σε μία αριθμητική κλίμακα η εξέλιξη του 

εκπαιδευόμενου. Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται με την προσωπικότητα του 
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ατόμου και το πώς τις αντιλαμβάνεται και τις χειρίζεται το ίδιο το άτομο. Στην 

συγκεκριμένη εφαρμογή πέρα από την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου που ήταν 

ποιοτική (υποβλήθηκαν κάποιες εργασίες και μία αναφορά από τον εκπαιδευτή), 

εφαρμόστηκε η μέθοδος της αυτοαξιολόγησης, σε μια προσπάθεια αποτύπωσης 

της αντίληψης που έχουν οι εκπαιδευόμενοι για τον εαυτό τους και το βαθμό που 

έχουν τις δεξιότητες που διαπραγματεύονται τα μαθήματα της πλατφόρμας. Τις 

ερωτήσεις απάντησαν μία φορά πριν την παρακολούθηση των μαθημάτων και μία 

μετά την ολοκλήρωσή τους.   

Την πρώτη φορά που απαντούν την αυτοαξιολόγηση οι εκπαιδευόμενοι, 

διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερα υψηλή εκτίμηση για το βαθμό που 

κατέχουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται στις δύο 

υψηλότερες βαθμίδες της κλίμακας (Μου ταιριάζει αρκετά, Μου ταιριάζει πολύ). Το 

στοιχείο αυτό προκαλεί διάφορους προβληματισμούς σε σχέση με το αντικείμενο 

των soft skills και την δυσκολία να εκτιμήσει κανείς το βαθμό που τα κατέχει. Ένα 

από τα σημαντικότερα soft skill που επηρεάζει και την αντίληψη για τα υπόλοιπα 

είναι η αυτογνωσία. Για το λόγο αυτό στην διαδικτυακή εφαρμογή υπάρχει ως 

εισαγωγική ενότητα, ένα κεφάλαιο που αφορά την αυτογνωσία. Στην κατεύθυνση 

της ενίσχυσης της αυτογνωσίας του εκπαιδευόμενου είναι και η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης που ακολουθεί. Ωστόσο φαίνεται πως η τετράβαθμη κλίμακα δεν 

επαρκεί για να αποτυπώσει τις διαφοροποιήσεις στο επίπεδο που κάποιος θεωρεί 

ότι έχει τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα για 

περεταίρω διερεύνηση εάν η υψηλή εκτίμηση οφείλεται στην χαμηλή αυτογνωσία ή 

σε αδυναμία της κλίμακας να αποτυπώσει διαφοροποιήσεις. 

6.6 Διερεύνηση της μεταβολής της αυτοαντίληψης των 

εκπαιδευόμενων σε σχέση με τα συγκεκριμένα soft skills μετά την 

ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Τη δεύτερη φορά που απάντησαν οι εκπαιδευόμενοι την αυτοαξιολόγηση μετά την 

ολοκλήρωση του μαθήματος σημειώθηκε συνολικά βελτίωση, με μόνο την ερώτηση 

που αφορά την «Αξιοπιστία» να μην δείχνει την ίδια βελτίωση στις απαντήσεις. Το 

γεγονός ότι η πρώτη απάντηση της αυτοαξιολόγησης ξεκινούσε από υψηλή 

βαθμίδα είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα για μικρό βαθμό βελτίωσης, 
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όπως φάνηκε από τα ποσοστά που παρέμειναν στην ίδια βαθμολογία ή 

βελτιώθηκαν. Στο σύνολο των εκπαιδευόμενων που απάντησαν και τις δύο φορές 

το ερωτηματολόγιο της αυτοαξιολόγησης (223), το 61% (137 άτομα) αναγνώρισε 

βελτίωση, το 18% (40 άτομα) παρέμειναν σταθεροί στις απαντήσεις τους, ενώ το 

21% (46 άτομα) διαπίστωσε ότι έχει χειροτερεύσει σε ορισμένα από τα θέματα που 

μελέτησε. Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί προβληματισμό για το περιεχόμενο του 

μαθήματος. Το ποσοστό (21%) εκπαιδευόμενων που δήλωσε ότι χειροτέρευσε μετά 

την μελέτη της ενότητας μπορούμε να το εξηγήσουμε καθώς η συμμετοχή στην 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με τον επαναληπτικό αυτό τρόπο μπορεί να 

λειτουργήσει ενισχυτικά σε επίπεδο αυτογνωσίας.  

 

6.7 Διερεύνηση διαφορών στη στάση απέναντι στο αντικείμενο των 

soft skills και της εκπαιδευτικής διαδικτυακής εφαρμογής, ανάμεσα 

στις ευρωπαϊκές χώρες από τις οποίες προήλθαν οι εκπαιδευόμενοι.  

Η παροχή e-learning και εξ’αποστάσεως εκδοχών για μαθήματα, στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα που ξεπερνά εύκολα τα όρια χωρών ή εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων  αποτελεί μια επιλογή για εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν 

εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. Η διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή που 

μελετήθηκε στην διπλωματική εργασία, χρησιμοποιήθηκε από εκπαιδευόμενους 

από επτά διαφορετικές χώρες της Ευρώπης με μεγάλες διαφορές στην κουλτούρα 

και την οικονομική οργάνωση και δραστηριότητα. Το εκπαιδευτικό υλικό 

προσαρμόστηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην κουλτούρα κάθε χώρας, ωστόσο 

οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες αποτυπώθηκαν στα στατιστικά αποτελέσματα.  

Χωρίς να παραβλέπεται ως καθοριστικός παράγοντας η πιθανή διαφορά στις 

συνθήκες εφαρμογής της διαδικτυακής πλατφόρμας από χώρα σε χώρα, 

παρατηρήθηκε γενικά ότι οι βόρειες χώρες με καλύτερες οικονομικές και 

εργασιακές συνθήκες (Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία) είχαν χαμηλότερες επιδόσεις 

και αξιολόγησαν τα μαθήματα χαμηλότερα, από ότι οι χώρες με χειρότερες 

εργασιακές και οικονομικές συνθήκες (Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία). Εξαίρεση 

αποτελεί το Ην.Βασίλειο που παρουσιάζεται ιδιαιτέρως θετικό, ωστόσο ο εταίρος 

που συμμετέχει από εκεί έχει σημαντική προηγούμενη σχέση με το αντικείμενο των 
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soft skills. Σε σχέση με την αυτοαξιολόγηση διαφοροποιήθηκε μόνο η Γερμανία που 

παρουσίασε χαμηλότερο μέσο όρο και στις δύο επαναλήψεις. 

Το αντικείμενο των «soft skills» συνδέεται στενά με το περιβάλλον στο οποίο 

εξετάζεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εστίαση έγινε στην αγορά εργασίας, ένα 

πεδίο που μεταβάλλεται βίαια τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζει σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε χώρες. Συνεπώς η e-learning και εξ’αποστάσεως εκδοχή 

μαθημάτων για soft skills δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά αν δεν είναι 

προσαρμοσμένη στενά στις συνθήκες κάθε χώρας. 

6.8 Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου της 

αποκλειστικά εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης για την διαδικτυακή 

εκπαιδευτική εφαρμογή 

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόστηκε, της αποκλειστικά εξ’αποστάσεως 

εκπαίδευσης παρουσίασε αδυναμίες που διακρίνουμε εάν εστιάσουμε στα 

ποσοστά συμμετοχής και εγκατάλειψης των e-learning μαθημάτων της εφαρμογής, 

αλλά και στα ποσοστά συνεπούς ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων των 

μαθημάτων. Το χαλαρό πλαίσιο με μεγάλη ανεξαρτησία και αυτονομία στον 

εκπαιδευόμενο, παρά την παροχή υποστήριξης από εκπαιδευτή, δεν είχε μεγάλη 

αποτελεσματικότητα. Ίσως μια μορφή μεικτού μοντέλου εκπαίδευσης, με 

συνδυασμό πρόσωπο με πρόσωπο και εξ’αποστάσεως μαθημάτων να οδηγήσει σε 

καλύτερα αποτελέσματα (Adams et al, 2009). Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να είναι 

απαραίτητος μεγαλύτερος έλεγχος της πορείας του εκπαιδευόμενου και της 

χρονικής διαχείρισης με συγκεκριμένους περιορισμούς στις δραστηριότητες που 

ολοκληρώνει ο εκπαιδευόμενος. 
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Κεφάλαιο 7. Συμπεράσματα εργασίας – Περιορισμοί-

Προοπτικές 

7.1. Συμπεράσματα 

Οι κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες (soft kills), αναγνωρίζονται πλέον και 

επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ιδιαίτερη σημασία τους στη ζωή αλλά 

ιδιαίτερα στην επιτυχημένη επαγγελματική πορεία του ατόμου, καθώς βλέπουμε να 

αναφέρονται ξεχωριστά ως δεξιότητες στην ταξινόμηση ESCO (εγκάρσιες ή 

διαμήκεις δεξιότητες).  

Η εργασία διερεύνησε την ενίσχυση και εξέλιξη των soft skills μέσα από την 

υλοποίηση ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης. Τα 

αποτελέσματα ήταν θετικά για την λειτουργία και την αποδοτικότητα της 

εκπαιδευτικής αυτής εφαρμογής. Συμπεραίνουμε ότι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των 

εκπαιδευόμενων μαζί με τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής οδήγησαν 

στην γενική θετική αποτίμηση των μαθημάτων στην e-learning μορφή που 

υλοποιήθηκαν.  

Η προσπάθεια αυτοαξιολόγησης επιβεβαίωσε τη δυσκολία αποτίμησης του βαθμού 

που έχει κανείς κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες. Τα εργαλεία για την 

αποτίμηση αυτή φαίνεται πως χρειάζεται να καλύπτουν περισσότερες πλευρές και 

επίπεδα καθώς αναφέρονται σε συμπεριφορές, και ταυτόχρονα να παρέχουν 

μεγάλη διαβάθμιση ώστε να μπορούν να αποτυπωθούν λεπτές διαφορές που είναι 

χαρακτηριστικές στις ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. 

Οι δυσκολίες που καταγράφηκαν και οδήγησαν σε αποτυχία ολοκλήρωσης 

δραστηριοτήτων ή εγκατάλειψης των μαθημάτων μας οδηγούν στο συμπέρασμα 

πως κάποια μορφή μεικτής μάθησης θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, ενώ 

το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να γίνει ελκυστικότερο με την αξιοποίηση 

τεχνολογικών δυνατοτήτων.  
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7.2 Περιορισμοί 

Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε σε δείγμα που προήλθε από επτά 

διαφορετικές χώρες της Ευρώπης με σημαντικές πολιτισμικές διαφορές αλλά 

κυρίως διαφορές στον οικονομικό και εργασιακό τομέα. Αυτός ο περιορισμός 

οδηγεί στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με τον παράγοντα αυτό 

χωρίς να μας επιτρέπει να συμπεράνουμε πως κάτι αντίστοιχο θα ίσχυε για άλλες 

χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Ένας άλλος περιορισμός αφορά την πολυγλωσσική απόδοση του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού έγινε στα αγγλικά και στη 

συνέχεια έγιναν μεταφράσεις μαζί με σχετικές προσαρμογές. Αυτός ο  παράγοντας 

δεν μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τα συμπεράσματά μας σε περιπτώσεις που το 

εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε εξ’αρχής στη γλώσσα της χώρας στην οποία 

βρίσκει εφαρμογή. 

Καθώς η εργασία μελέτησε μια e-learning εφαρμογή, τα αποτελέσματά της 

εξαρτώνται στενά από το είδος των εκπαιδευτικών τεχνολογικών, διαδικτυακών 

εργαλείων και το μοντέλο εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκε. Συνεπώς δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα προέκυπταν τα ίδια αποτελέσματα με την 

εφαρμογή διαφορετικού εκπαιδευτικού μοντέλου ή την χρήση διαφορετικών 

ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείών (π.χ. εικονικοί κόσμοι, δίκτυα κοινωνική 

δικτύωσης κλπ). 

Στο κομμάτι της αυτοαξιολόγησης τα κριτήρια δημιουργήθηκαν για συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο που απευθύνεται σε πληθυσμό με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Αυτό συνεπάγεται ότι η εφαρμογή του σε διαφορετικό πληθυσμό 

μπορεί να μη λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο.  

7.3  Προοπτικές 

Η προοπτική εξέλιξης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής εφαρμογής μπορεί να έχει 

διπλή κατεύθυνση. 
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Η πρώτη κατεύθυνση αφορά την αξιοποίηση όλων των τεχνολογιών για την 

δημιουργία υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού περιεχομένου (αλληλεπιδραστικά 

παιχνίδια (Catala et al., 2014), προσομοιώσεις, virtual επαγγελματικά περιβάλλοντα 

(Dawley & Dede, 2014) κατάλληλου για το αντικείμενο. Το πλαίσιο εφαρμογής 

μπορεί να καλύψει εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα. 

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τη διαδικασία της αξιολόγησης και 

αυτοαξιολόγησης. H διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου στην 

συγκεκριμένη εφαρμογή έγινε με κάποιες από τις προσεγγίσεις αξιολόγησης  

γενικών δεξιοτήτων (Curtis, 2004, 2010, Dewson et al., 2000) και συγκεκριμένα με 

συνδυασμό της «κρίσης του εκπαιδευτή/ολιστική» (teacher/holistic judgment) και 

τις «κοινές εργασίες αξιολόγησης» (common assessment tasks). Ως ενίσχυση του 

μοντέλου θα είχε ενδιαφέρον η προσθήκη της αξιολόγησης ηλεκτρονικού 

χαρτοφυλακίου (e-portfolio assessment) καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα κομμάτι 

σε μια e-learning εφαρμογή  και να λειτουργήσει ως τεκμήριο επίτευξης για τον 

εκπαιδευόμενο.  

Αντίστοιχα το  μοντέλο της αυτοαξιολόγησης που εφαρμόστηκε θα είχε ενδιαφέρον  

να μελετηθεί σε συνδυασμό με ψυχομετρικά τεστ που μπορούν να βρουν 

εφαρμογή σε επαγγελματικά περιβάλλοντα (Jenkins 2001) όπως συμβαίνει και με 

αντίστοιχα τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης (McEnrue & Groves. 2006). 

Το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικτυακής εφαρμογής θα μπορούσε εξεταστεί ως 

κομμάτι ή ενισχυτικό εργαλείο σε μορφές τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΚΟΥΙΖ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η μελέτη της ενότητας έχει  στόχο να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε και να αναπτύξετε 

δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διαχείριση του χρόνου σας.  

(Ο εκπαιδευόμενος καλείται να το συμπληρώσει μία φορά πριν την μελέτη της ενότητας για να 

διαπιστώσει τις αδυναμίες του και μία εφόσον έχει ολοκληρώσει τη μελέτη της ενότητας για να 

διαπιστώσει εάν υπήρξε κάποια βελτίωση.) 

Πόσο θεωρείτε ότι σας ταιριάζει? 

Για να χαρακτηριστείτε ικανός σε αυτό τον τομέα, πρέπει να δείξετε ότι: 

 

1. Μπορείτε να προσδιορίζετε και να διαχειρίζεστε το χρόνο και τους πόρους που είναι 

απαραίτητοι για την εκτέλεση των εργασιών 

1. Δεν μου ταιριάζει καθόλου 

2. Μου ταιριάζει λίγο 

3. Μου ταιριάζει αρκετά 

4. Μου ταιριάζει πολύ 

Ανατροφοδότηση που λαμβάνει άμεσα ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την απάντηση που 

θα δώσει είναι: 

Απάντηση 1 ή 2 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Τήρηση Χρονικών Περιορισμών» και 

«Διαχείριση Χρόνου». 

Απάντηση 3 ή 4: Αν και είστε αρκετά αποτελεσματικοί σε αρκετές πλευρές της Τήρησης 

Χρονικών περιορισμών και στη Διαχείριση Χρόνου, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να 

χρειάζεστε εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας. 

2. Είστε αξιόπιστος προς τους άλλους 

1. Δεν μου ταιριάζει καθόλου 

2. Μου ταιριάζει λίγο 

3. Μου ταιριάζει αρκετά 

4. Μου ταιριάζει πολύ 

Ανατροφοδότηση που λαμβάνει άμεσα ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την απάντηση που 

θα δώσει είναι: 

Απάντηση 1 ή 2 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Αξιοπιστία» 

Απάντηση 3 ή 4: Αν και είστε αρκετά αποτελεσματικοί σε αρκετές πλευρές της Αξιοπιστίας 

σας, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να χρειάζεστε εκπαίδευση προκειμένου να 

βελτιώσετε τις δεξιότητές σας. 

3. Μπορείτε να θέτετε στόχους και να συμφωνείτε χρονοδιαγράμματα 

1. Δεν μου ταιριάζει καθόλου 

2. Μου ταιριάζει λίγο 

3. Μου ταιριάζει αρκετά 

4. Μου ταιριάζει πολύ 

Ανατροφοδότηση που λαμβάνει άμεσα ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την απάντηση που 

θα δώσει είναι: 
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Απάντηση 1 ή 2 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Διαχείρισης Χρόνου», «Ανάθεσης» 

και «Αξιοπιστία» 

Απάντηση 3 ή 4: Αν και είστε αρκετά αποτελεσματικοί σε αρκετές πλευρές της Διαχείρισης 

Χρόνου, Ανάθεσης, και Αξιοπιστίας σας, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να χρειάζεστε 

εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 

4. Μπορείτε να εντοπίζετε προβλήματα και να τα αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά 

1. Δεν μου ταιριάζει καθόλου 

2. Μου ταιριάζει λίγο 

3. Μου ταιριάζει αρκετά 

4. Μου ταιριάζει πολύ 

Ανατροφοδότηση που λαμβάνει άμεσα ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την απάντηση που 

θα δώσει είναι: 

Απάντηση 1 ή 2 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Επίλυση Προβλημάτων» 

Απάντηση 3 ή 4: Αν και είστε αρκετά αποτελεσματικοί σε αρκετές πλευρές της Επίλυσης 

Προβλημάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να χρειάζεστε εκπαίδευση προκειμένου 

να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 

5. Μπορείτε να βάζετε προτεραιότητες 

1. Δεν μου ταιριάζει καθόλου 

2. Μου ταιριάζει λίγο 

3. Μου ταιριάζει αρκετά 

4. Μου ταιριάζει πολύ 

Ανατροφοδότηση που λαμβάνει άμεσα ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την απάντηση που 

θα δώσει είναι: 

Απάντηση 1 ή 2 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Διαχείριση Χρόνου» και «Αξιοπιστία» 

Απάντηση 3 ή 4: Αν και είστε αρκετά αποτελεσματικοί σε κάποιες πλευρές της Διαχείρισης 

Χρόνου και Αξιοπιστίας, πιθανόν να χρειάζεστε εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσετε τις 

δεξιότητές σας 

6. Μπορείτε να προσαρμόζετε τα σχέδιά ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες 

1. Δεν μου ταιριάζει καθόλου 

2. Μου ταιριάζει λίγο 

3. Μου ταιριάζει αρκετά 

4. Μου ταιριάζει πολύ 

Ανατροφοδότηση που λαμβάνει άμεσα ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την απάντηση που 

θα δώσει είναι: 

Απάντηση 1 ή 2 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Διαχείριση Χρόνου», «Ανάθεση», 

«Αξιοπιστία» και «Επίλυση Προβλημάτων» 

Απάντηση 3 ή 4: Αν και είστε αρκετά αποτελεσματικοί σε κάποιες πλευρές της Διαχείρισης 

Χρόνου, Ανάθεσης, Αξιοπιστίας και Επίλυσης Προβλημάτων, πιθανόν να χρειάζεστε 

εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 

7. Μπορείτε να μαθαίνετε από τα λάθη σας 

1. Δεν μου ταιριάζει καθόλου 

2. Μου ταιριάζει λίγο 
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3. Μου ταιριάζει αρκετά 

4. Μου ταιριάζει πολύ 

Ανατροφοδότηση που λαμβάνει άμεσα ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την απάντηση που 

θα δώσει είναι: 

Απάντηση 1 ή 2 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Αξιοπιστία» 

Απάντηση 3 ή 4: Αν και είστε αρκετά αποτελεσματικοί σε αρκετές πλευρές της αξιοπιστίας 

σας, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να χρειάζεστε εκπαίδευση προκειμένου να 

βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 

8. Μπορείτε να αναγνωρίζετε συνήθειες που σπαταλούν τον χρόνο σας και να  τις  

αλλάζετε 

1. Δεν μου ταιριάζει καθόλου 

2. Μου ταιριάζει λίγο 

3. Μου ταιριάζει αρκετά 

4. Μου ταιριάζει πολύ 

Ανατροφοδότηση που λαμβάνει άμεσα ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την απάντηση που 

θα δώσει είναι: 

Απάντηση 1 ή 2 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Τήρηση Χρονικών Περιορισμών» και 

«Διαχείριση Χρόνου» 

Απάντηση 3 ή 4: Αν και είστε αρκετά αποτελεσματικοί σε αρκετές πλευρές της Τήρησης 

Χρονικών Περιορισμών και της Διαχείρισης Χρόνου σας, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν 

να χρειάζεστε εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 

9. Μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις προθεσμίες και τους χρονικούς περιορισμούς 

1. Δεν μου ταιριάζει καθόλου 

2. Μου ταιριάζει λίγο 

3. Μου ταιριάζει αρκετά 

4. Μου ταιριάζει πολύ 

Ανατροφοδότηση που λαμβάνει άμεσα ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την απάντηση που 

θα δώσει είναι: 

Απάντηση 1 ή 2 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Τήρηση Χρονικών Περιορισμών» και 

«Διαχείριση Χρόνου» 

Απάντηση 3 ή 4: Αν και είστε αρκετά αποτελεσματικοί σε κάποιες πλευρές της τήρησης 

χρονικών περιορισμών και διαχείρισης χρόνου, πιθανόν να χρειάζεστε εκπαίδευση 

προκειμένου να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 
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TMHMA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟY ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) 

 

 (1) Αξιολογήστε το μάθημα με 1 για πολύ κακό, 2 αρκετά κακό, 3 μέτριο, 4 πολύ καλό και 5 

εξαιρετικό. 

  1     2     3     4     5  

 (2) Στην αρχή του μαθήματος, ήταν ξεκάθαρο τι θα μάθετε; 

  □ Ναι   □ Όχι  

 (3) Σε ποιο βαθμό κάλυψε το μάθημα τους αρχικούς στόχους; 

  □Καθόλου     □Όχι πολύ     □Μέτρια     □Αρκετά     □Πολύ  
 (4) Πιστεύετε ότι η μελέτη του μαθήματος θα σας οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς ή 

πρακτικής; 

  □ Ναι   □ Όχι  

 (5) Πόσο εύκολο θα χαρακτηρίζατε το μάθημα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης στη 

χρήση του; 

  □Καθόλου     □Όχι πολύ     □Μέτρια     □Αρκετά     □Πολύ  
(6) Πόσο ενδιαφέρον βρήκατε το μάθημα; 

  □Καθόλου     □Όχι πολύ     □Μέτρια     □Αρκετά     □Πολύ  
(7) Συναντήσατε τεχνικά προβλήματα (π.χ. το κείμενο και οι εικόνες ήταν ευδιάκριτα, 

προβλήματα στους ήχους ή τη ροή των βίντεο κλπ); 

  □ Ναι   □ Όχι  

(8) Εάν συναντήσατε τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε να τα αναφέρετε. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(9) Υπήρχαν επαρκείς οδηγίες για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων; 

  □ Ναι   □ Όχι  

 (10) Ήταν εύκολη η πλοήγηση; 

  □ Ναι   □ Όχι  

 (11) Ήταν ξεκάθαρο ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα σας; 

  □ Ναι   □ Όχι  

 (12) Ποια μέρη του μαθήματος σας άρεσαν περισσότερο; 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(13) Ποια μέρη του μαθήματος σας άρεσαν λιγότερο; 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(14) Προτείνετε οτιδήποτε νομίζετε ότι μπορεί να βελτιώσει το μάθημα. 
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..................................................................................................................................................... 
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