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Περίληψη 

 
 
Δέσμευση σημαίνει, μεταξύ άλλων, έντονη και εστιασμένη συγκέντρωση σε κάτι 

που κάνει κάποιος τη δεδομένη στιγμή. Ειδικότερα στην εκπαίδευση, μπορεί να 

σημαίνει ότι, κάποιος παρακολουθεί, ενδιαφέρεται, συμμετέχει, ολοκληρώνει 

εργασίες κλπ. Η εργασία αυτή ήταν εστιασμένη στους παράγοντες που 

συντελούν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στην ενίσχυση της δέσμευσης των 

εκπαιδευομένων και στόχος της ήταν η ανάδειξη της σημασίας των 

χαρακτηριστικών τους. Επιλέχθησαν οι έξι βασικότεροι παράγοντες, δηλαδή ο 

φορέας υλοποίησης, ο εκπαιδευτής, η δομή, η τεχνολογία, το εκπαιδευτικό υλικό 

και η επικοινωνία,  και δομήθηκε η έρευνα στα κύρια χαρακτηριστικά αυτών. Η 

ερευνητική προσέγγιση, ποσοτικής και ποιοτικής φύσεως, υλοποιήθηκε με 

ψηφιακά ερωτηματολόγια και με συνεντεύξεις ενώ το δείγμα αποτέλεσαν οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας. Σκοπός της 

έρευνας ήταν να διερευνηθεί σφαιρικά η εμπειρία και η στάση των «ώριμων» 

σήμερα αλλά και μελλοντικών εκπαιδευομένων  της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Ανταποκρίθηκαν 624 άτομα στην ποσοτική και 16 στην ποιοτική έρευνα. Οι 

στατιστικές αναλύσεις έγιναν με τη χρήση της εφαρμογής του spss και τα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας ανέδειξαν τη σημασία που 

εξακολουθούν να έχουν ο φορέας υλοποίησης, ο εκπαιδευτής και το εκπαιδευτικό 

υλικό μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εκπαιδευτική εμπειρία 

παραμένει στοιχειώδης, η εξατομικευμένη και η μαθητοκεντρική προσέγγιση 

ασαφείς και η ουσιαστική επικοινωνία και η διάδραση μεταξύ των εμπλεκομένων 

αρκετά ασήμαντες. 
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Abstract 

 
 
Engagement means, inter alia, intense and focused concentration on something 

that someone is doing at the moment. In particular in education, it may mean 

that someone is watching, is interested, is involved, completes tasks etc. This 

thesis was focused on the factors, which, according to the references, enhance the 

learners’ engagement. The goal was to highlight the importance of factor 

characteristics. The six main factors were selected, i.e. the implementing agency, 

the instructor, the structure, technology, the educational material and 

communication, and research was built on their main features. The research, both 

quantitative and qualitative, was implemented by digital questionnaires and 

interviews while the sample was postgraduate students of the Greek universities. 

The purpose of the research was the spherical investigation of the experience and 

attitude of today’s "mature" and future trainees of distance education. 624 people 

responded to the quantitative research and 16 to the qualitative one. Statistics 

data analyses were performed using spss application, and the research results 

and findings highlighted the importance of the role that the implementing 

agency, the instructor and the educational material still play in distance 

education. Nevertheless, the educational experience remains rudimentary, the 

personalized and the student-centered approach seem unclear and effective 

communication and interaction between all parties involved appear quite 

unimportant. 
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Εισαγωγή 
 
Η δέσμευση των εκπαιδευομένων, ο κεντρικός άξονας της εργασίας αυτής, είναι 

μία έννοια πολύπλευρη, της οποίας η προσέγγιση μπορεί να γίνει βάσει 

διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Δέσμευση, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι, οι 

εκπαιδευόμενοι βιώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία με τρόπο ουσιαστικό και 

απολαυστικό, με αμείωτο το ενδιαφέρον και την ανυπομονησία τους για το τι θα 

επακολουθήσει. Όταν τα χαρακτηριστικά αυτά υφίστανται, ενισχύονται 

θεωρητικώς τα μαθησιακά αποτελέσματα και, όταν αυτά ενισχύονται, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει πετύχει τον σκοπό του.  
 

Έναυσμα για το θέμα αυτό αποτέλεσε το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η 

υλοποίηση εξ αποστάσεως μαθημάτων σε συνάρτηση με την αυξανόμενη 

αναγκαιότητά της. Αφορμή υπήρξε το γεγονός ότι, τα ποσοστά εγκατάλειψης 

των μαθημάτων εξ αποστάσεως είναι ιδιαιτέρως υψηλά και αναπόφευκτα 

δημιουργούν το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πραγματικός λόγος, για τον 

οποίο αυτό συμβαίνει. Εάν μάλιστα εκτιμηθεί το κόστος δημιουργίας των 

μαθημάτων αυτών αλλά και η εξαιρετική, πολλές φορές, ποιότητά τους, 

προκύπτει εύλογα η ανάγκη εξασφάλισης των προϋποθέσεων εκείνων, ώστε να 

αποφευχθεί η εγκατάλειψή τους. Η διαδρομή, ωστόσο, από την εγκατάλειψη έως 

τη δέσμευση είναι, χωρίς αμφιβολία, μεγάλη. Η απόσταση που έχουν αυτές οι 

δύο έννοιες μεταξύ τους, καθιστά τη διερεύνησή τους μία πραγματική πρόκληση.  
 

Ως έννοια, η δέσμευση, αναφέρεται σε διαφορετικές θεωρίες και, ως εκ τούτου, οι 

έρευνες και οι θεωρητικές προσεγγίσεις της χαρακτηρίζονται κατ’ αρχάς από 

αυτήν την ποικιλία. Επιπλέον, είναι δύσκολα μετρήσιμη γιατί είναι 

πολυδιάστατη έννοια. Υπάρχουν έρευνες που βασίζονται στο τρίπτυχο 

συμπεριφορική, γνωστική και συναισθηματική δέσμευση, ενώ άλλες σε 

συγκεκριμένες ενέργειες που πραγματοποιεί ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Υπάρχουν έρευνες που συσχετίζουν τη 

δέσμευση με το κίνητρο και άλλες με τις δεξιότητες αυτοργάνωσης και 

αυτοδιαχείρισης. Και, επειδή υπάρχει αυτή η ποικιλία στις ερευνητικές 

προσεγγίσεις, υφίστανται και ποικίλα εργαλεία που μετρούν συγκεκριμένες 

παραμέτρους και στοιχεία.  
 

Στην Ελλάδα, οι σχετικές έρευνες είναι ελάχιστες και δεν φαίνεται να έχει δοθεί 

έμφαση σε αυτήν την πτυχή της εξ αποστάσεως εμπειρίας αλλά στο εξωτερικό, 

και κυρίως στις ΗΠΑ, το ζήτημα της δέσμευσης προσελκύει ιδιαιτέρως το 

ενδιαφέρον, ίσως επειδή στην έλλειψή της αποδίδεται το φαινόμενο της 

εγκατάλειψης των εξ αποστάσεως προγραμμάτων.  
 

Τα ερωτήματα της εργασίας αφορούν την εμπειρία και τη στάση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών της χώρας αναφορικά με τους παράγοντες που 
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δημιουργούν τις συνθήκες δέσμευσης των εξ αποστάσεως εκπαιδευομένων. Τι 

είδους εμπειρία έχουν αποκτήσει, έως σήμερα, τι πιστεύουν για τα 

χαρακτηριστικά του φορέα, του εκπαιδευτή, της δομής, της τεχνολογίας, του 

εκπαιδευτικού υλικού και της επικοινωνίας και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος 

τους, ώστε να επιτευχθεί η δέσμευση των εξ αποστάσεως εκπαιδευομένων. 
 

Ο στόχος της εργασίας είναι σημαντικός γιατί, εάν η δέσμευση διερευνηθεί και 

«μετρηθεί», τότε θα μπορούν να δημιουργούνται πιο επιτυχημένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και οι εκπαιδευτικές εμπειρίες των εκπαιδευομένων θα είναι πιο 

ολοκληρωμένες και πιο απολαυστικές. Επειδή, στην Ελλάδα, δεν έχει υλοποιηθεί 

κάποια αντίστοιχη έρευνα, το εργαλείο, δηλαδή το ερωτηματολόγιο, που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, έχει δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτόν τον 

σκοπό. Επιπλέον, το δείγμα, δηλαδή ο πληθυσμός της έρευνας που συμμετείχε σ’ 

αυτήν  είναι αξιοσημείωτος και σε αριθμό και σε ποιότητα. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να έχει αποφέρει σημαντικά για το θέμα αποτελέσματα. Τέλος, η αξία μίας 

έρευνας σαν κι αυτήν έγκειται στο ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εδραιώνεται 

χρόνο με τον χρόνο και γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Ως εκ τούτου, θα ήταν 

πολύ ωφέλιμο να ικανοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να δημιουργεί τις 

συνθήκες, ώστε να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν σ’ αυτήν ενεργά οι 

εκπαιδευόμενοι. 
 

Η διάρθρωσή της εργασίας βασίζεται κυρίως στους έξι παράγοντες της 

δέσμευσης. Η εργασία ξεκινά με την περίληψη και την εισαγωγή. Το πρώτο 

κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την 

ιστορία και τα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

θεωρίες μάθησης, ώστε να διακριθεί αυτή που κυρίως εφαρμόζεται στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Ακολουθούν η σύγκριση με την παραδοσιακή 

εκπαίδευση και οι λόγοι επιλογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο, παρουσιάζεται η δέσμευση, ως έννοια και βάσει θεωριών που έχουν 

διαμορφωθεί. Ακολουθούν οι έξι παράγοντές της, καθένας από τους οποίους 

αναλύεται και παρουσιάζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στο τρίτο 

κεφάλαιο, προσεγγίζονται η αποδέσμευση, τα σημεία αναγνώρισής της και  

κάποιοι παράγοντές της. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μία περιγραφή των 

κατηγοριών των εκπαιδευομένων και των ρόλων που διαδραματίζουν η 

τεχνολογία, η παιχνιδοποίηση και τα συναισθήματα. Από το τέταρτο κεφάλαιο 

ξεκινά το δεύτερο μέρος της εργασίας, το οποίο είναι το ερευνητικό (μέρος) με 

την παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου και των αποτελεσμάτων. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μία συζήτηση για τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα 

οποία αναδεικνύονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές επιλογές για 

περαιτέρω διερεύνηση. Η εργασία ολοκληρώνεται με τις βιβλιογραφικές 

αναφορές και τα δύο παραρτήματα, εκ των οποίων το πρώτο περιέχει το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας και το δεύτερο πίνακες στατιστικών στοιχείων, οι 

οποίοι δε συμπεριλαμβάνονται στο τέταρτο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 1 
 

1.1. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 

1.1.1 Όροι και ορισμός  
 

Οι όροι που σχετίζονται με την μάθηση και την εκπαίδευση από απόσταση 

ποικίλλουν και ανάλογα με την εφαρμογή τους, σε κάποιες περιπτώσεις, 

διαφέρουν. Η σχετική βιβλιογραφία περιλαμβάνει όρους όπως «ανοιχτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση», «ηλεκτρονική μάθηση» (e-learning), «ψηφιακή 

μάθηση», «σε σύνδεση (online) εκπαίδευση» «άτυπη-τυπική εκπαίδευση» κ.α. Η 

ποικιλία αυτή οφείλεται κυρίως στην ένταξη των τεχνολογικών μέσων και 

εργαλείων, βάσει των οποίων γίνονται και οι κατηγοριοποιήσεις. Η 

«ηλεκτρονική μάθηση» (e-learning) μπορεί να συμβαίνει στον ίδιο χώρο, όπου 

όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται μπροστά σε έναν υπολογιστή ενώ στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση υφίσταται και η ασύγχρονη επικοινωνία, δηλαδή δεν 

είναι πάντοτε σε σύνδεση (online). Ακόμη όμως κι αν χρησιμοποιείται ο όρος «εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση», αυτό δεν συνεπάγεται και την εφαρμογή της με 

κοινούς και συγκεκριμένους όρους. Σε κάποιες περιπτώσεις εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση μπορεί να είναι η ανάρτηση υλικού, το οποίο μελετούν οι 

εκπαιδευόμενοι και στη συνέχεια καλούνται να απαντήσουν σε κάποιο σχετικό 

κουίζ. Σε άλλες, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να συμπεριλαμβάνει 

εμπλουτισμένο υλικό, κοινωνικό δίκτυο συνεργατικής μάθησης, δια ζώσης 

συναντήσεις, αξιολογήσεις και εξετάσεις.  
 

Επίσης, μπορεί ο όρος «απόσταση» να μην είναι γεωγραφικός/χωροταξικός 

αλλά να αφορά τη διδακτική και μαθησιακή απόσταση των εμπλεκομένων. Ο 

Keegan (2001) επισημαίνει ότι «εκείνο που έχει σημασία είναι η απόσταση που 

χωρίζει τη διδακτική από τη μαθησιακή δραστηριότητα και όχι η γεωγραφική 

απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο (πολλοί διαμένουν 

σε πόλεις κοντά στο Ίδρυμα που παρέχει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση)» 

(σελ.63). Η διδακτική πράξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε διαδραματίζει 

τον καθοριστικό ρόλο που σχεδόν επιβάλλεται στην τυπική εκπαίδευση. Ο 

Λιοναράκης (2006) παρουσιάζει την μάθηση ως ένα «προϊόν μη μεταβιβάσιμο 

μέσω διδακτικής πράξης» και θεωρεί ότι «η διδακτική πράξη ενισχύει, βοηθά κλπ. 

αλλά δε μαθαίνει αυτόνομα. Η μάθηση είναι προϊόν μαθησιακής πράξης.» (όπως 

αναφέρεται στον Καρούλη, 2007, σελ. 93).  
 

Ως εκ τούτου, οι ορισμοί που συναντώνται στη βιβλιογραφία είναι πολυάριθμοι. 

Ο Καρούλης (2007) μιλά για την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΑεξΑΕ), 

δίνοντας τον εξής ορισμό: «ευέλικτο και μαθητοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης 

που δομείται, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου…υλοποιεί τη διάδραση ανάμεσα 
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στις οντότητες του εκπαιδευτικού οργανισμού, του εκπαιδευτικού υλικού, των 

διδασκόντων και των διδασκομένων» (σελ. 58). Η Μπιγιλάκη (2009) μιλά για μια 

πολυμορφική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πολυδιάστατη, ευέλικτη, δημοκρατική, 

ποιοτική, συμπληρωματική σε όλες τις βαθμίδες, η οποία, σύμφωνα με τον 

Λιοναράκη (2001) ενεργοποιεί το μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να 

λειτουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία αυτομάθησης (όπως αναφέρεται 

στον Αναστασιάδη, 2016). Οι Dirckinck-Holmfeld (2002) παρουσιάζουν την 

μάθηση ως μία «μεταμόρφωση, κατά την οποία η ενέργεια κυλάει και η ορμή 

μεγαλώνει, όχι ομαλά, αλλά σε κύματα και εναλλαγές» (όπως αναφέρεται στον 

Salmon, 2011, σελ. 31). Ο Μαυρογιώργος (2001) αναφερόμενος στην εκπαίδευση 

του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), λέει ότι αυτή «έχει ως 

προσδιοριστικά στοιχεία την «απόσταση» από το χώρο και το χρόνο, την ευθύνη 

της επιλογής του ατομικού χρονοδιαγράμματος μελέτης και εργασίας, τη 

διακριτική συμβουλευτική υποστήριξη, την «εξ αποστάσεως» σχέση, επικοινωνία 

και συνεργασία και τη δημιουργική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού» (σελ. 

17). Και συνεχίζει: «την ευελιξία μελέτης στο χώρο και στο χρόνο, την 

αυτορρύθμιση του ρυθμού μελέτης και προόδου, την εξατομικευμένη σχέση με το 

εκπαιδευτικό υλικό και τη δυνατότητα αξιοποίησης του 

διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού με όρους αυτάρκειας και πληρότητας» 

(Μαυρογιώργος, 2001, σελ. 11). 
 

Στην παρούσα εργασία επιλέγεται ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» που 

αντικατοπτρίζει το κέντρο του συστήματος αυτού, την αιτία της γέννησής του και 

φυσικά τον αντικειμενικό σκοπό του. Ωστόσο, όλοι οι υπόλοιποι όροι μπορούν 

να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν, είτε διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο 

υλοποίησης τους είτε ως προς την πραγματική απόσταση που προσδιορίζουν. 

 

1.1.2 Ιστορία 
 

Η γέννηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποδίδεται στην βιομηχανική 

επανάσταση, η οποία έλαβε χώρα αρχικά στην Μ. Βρετανία και στη συνέχεια και 

σε άλλα κράτη, από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και κορυφώθηκε κατά τον 

19ο αιώνα. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην εργασία και παραγωγή ανέτρεψαν όλα 

όσα θεωρούνταν δεδομένα έως τότε. Οι άνθρωποι κλήθηκαν να ανταποκριθούν 

άμεσα στις νέες ανάγκες, οι οποίες αφορούσαν κυρίως την επαγγελματική 

κατάρτιση αλλά και την εξειδίκευση στη χρήση μηχανών, εργαλείων και τύπων 

παραγωγής και κατασκευών. Η εκπαίδευση, με την ευρύτερη έννοιά της, βρέθηκε 

στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων. Έπρεπε να αναβαθμιστεί η γνώση ή/και να 

παρασχεθεί νέα, άμεσα και σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Όπως αναφέρει και ο 

Μαυρογιώργος (2001) «οι εργαζόμενοι καλούνται να εξασφαλίσουν 

προϋποθέσεις επαγγελματικής κινητικότητας, ευελιξίας και προσαρμογής στις 

συνεχείς αλλαγές» (σελ. 3). Έτσι ήρθε στον κόσμο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
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Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό πόσο επίκαιρο είναι σήμερα το ζήτημα αυτό, 

με αφορμή την τεχνολογική επανάσταση και τη ραγδαία ανάπτυξη που βίωσε η 

ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια. Η απόσταση της τυπικής εκπαίδευσης από 

την αγορά εργασίας έχει διευρυνθεί και όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

αναλαμβάνουν να καλύψουν θέσεις εργασίας που δε σχετίζονται καθόλου με 

όσα σπούδασαν ή έμαθαν κατά τη διάρκεια των σχολικών και φοιτητικών τους 

χρόνων. Το γεγονός ότι δεν ασκούν το επάγγελμα, το οποίο επέλεξαν και για το 

οποίο καταρτίστηκαν, ή δεν επαρκεί πλέον η κατάρτιση που έλαβαν, τους φέρνει 

αντιμέτωπους με την αβεβαιότητα και το άγχος, την ανασφάλεια και την 

απογοήτευση, και φυσικά με ζητήματα βιοποριστικής φύσεως. Κάθε χρόνο οι 

εκθέσεις του Cedefop (European Centre for the Development of Vocational 

Training) αναφέρουν αναλυτικά στοιχεία εξέλιξης της πραγματικότητας αυτής 

και προτείνουν μέτρα διαχείρισής τους. Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσματα 

της έκθεσης του 2014 για την εναρμόνιση της εκπαίδευσης και της εργασίας. Εκεί 

επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη συχνότερης «επικοινωνίας» μεταξύ 

εκπαίδευσης - κατάρτισης και εργασίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη 

συστηματική συλλογή στοιχείων των αναγκών της αγοράς και των παρεχόμενων 

από την εκπαίδευση προσόντων, την υλοποίηση προγραμμάτων που βασίζονται 

στην εργασία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων που πιστοποιούνται και τη δια βίου 

διαχείριση σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας (Cedefop, 2014). 
 

Η πρώτη μορφή που έλαβε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν αυτή των 

μαθημάτων δι’ αλληλογραφίας που παρέδιδε ο Isaac Pitman, καθηγητής και 

ευρετής της στενογραφίας, στην Αγγλία του 1840.  Σημαντικός σταθμός για τη 

διάδοσή της υπήρξε το 1970, όταν αναπτύχθηκε από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

της Αγγλίας ενώ τη δεκαετία του 90’ είχε υιοθετηθεί ευρέως για να εξασφαλιστεί 

η μείωση του κόστους της εκπαίδευσης και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της 

έλλειψης σχολικών κτιρίων και του αυξημένου αριθμού μαθητών. Το 2000, ήταν 

χιλιάδες πλέον οι σπουδαστές εξ αποστάσεως, μεταξύ αυτών εργαζόμενοι και 

φοιτητές. Σήμερα, η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων έχει 

ενταχθεί στα προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην εν γένει 

εκπαίδευση ενηλίκων, στην επαγγελματική κατάρτιση και σε κάθε είδους 

έκφανση της δια βίου μάθησης. 
 

Στην Ελλάδα, η έρευνα για την εξ αποστάσεως ξεκινά ουσιαστικά με την ίδρυση 

του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στα τέλη της δεκαετίας του 1990. 

Αρχικά, εστίασε στα ασύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης ενώ στη συνέχεια 

ασχολήθηκε με τις κοινότητες μάθησης, την επικοινωνία, τον διάλογο και την 

κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων. Μετά το 2000, η εφαρμογή των 

τεχνολογιών σύγχρονης επικοινωνίας, αλληλοεπίδρασης και συνεργατικής 

μάθησης οδήγησε και στην ανάπτυξη περιβαλλόντων μεικτής-συνδυαστικής 

μάθησης (Αναστασιάδης, 2016, σελ. 20). Σύμφωνα με την έρευνα που 
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πραγματοποιήθηκε αναφορικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και της εν 

γένει ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η ανταπόκριση των φοιτητών υπήρξε 

ιδιαίτερα θετική και αναδείχθηκε το γεγονός ότι, τα συνεργατικά διαδικτυακά 

περιβάλλοντα (wiki) όσο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, επιδρούν θετικά στη 

διαδραστικότητα, την επικοινωνία, τη συνεργασία και το διαμοιρασμό του 

περιεχομένου μεταξύ των εκπαιδευομένων (Αναστασιάδης, 2016, σελ. 18). 

 

1.1.3. Χαρακτηριστικά και ποιότητα 
 

Οι προσδοκίες  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχετίζονταν με την ικανότητα, 

απόδοση και ταχύτητα των εργαζομένων, με την παραγωγή και τον 

ανταγωνισμό, με την επιβίωση αλλά και τον πλούτο. Θα μπορούσε πλέον να 

προστεθεί και η ανάγκη του ανθρώπου για γνώση, εξέλιξη και αυτοβελτίωση. Η 

επιλογή των εξ αποστάσεως μαθημάτων δεν έχει ως αφετηρία μόνο την 

επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη. Πολλά κριτήρια που συνδέονται με 

τα εσωτερικά κίνητρα των ανθρώπων (συναισθήματα, ενδιαφέρον κ.α.) οδηγούν 

στην παρακολούθηση μη σχετικών με την επαγγελματική πορεία μαθημάτων και 

καλύπτουν ανάγκες που δεν είναι τόσο εμφανείς.  
 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δομήθηκε σε αρχές όπως η προσβασιμότητα, η 

ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα. Η δυνατότητα να παρέχει γνώση σε 

πολλούς εκπαιδευόμενους, ταυτόχρονα ή όχι, να διαδίδει ταχέως τις νέες 

πληροφορίες και ενημερώσεις που κρίνονταν απαραίτητες αλλά και να λαμβάνει 

ανατροφοδότηση, ήταν ασύλληπτη για όσους δεν το είχαν βιώσει ξανά. Σήμερα, 

εξαίρεται ως ίσως το πιο σημαντικό απ’ όλα, η ευκαιρία να «συναντηθούν» 

πολλοί, διαφορετικοί (σε κουλτούρα και πολιτισμό, σε γλώσσα και ερεθισμάτων) 

άνθρωποι και να δημιουργήσουν από κοινού. Ο Garrison (2011) επισημαίνει την 

πραγματική, κατά την γνώμη του, δύναμη της ηλεκτρονικής μάθησης: «Μία 

κοινότητα όπου οι ατομικές εμπειρίες και ιδέες αναγνωρίζονται και συζητούνται 

υπό το φως της κοινωνικής γνώσης, κανόνων και αξιών, η αυτονομία και η 

συνεργασία δεν είναι αντικρουόμενες αλλά ουσιαστικά συστατικά μιας 

ενοποιημένης και ποιοτικής στροφής προς την κριτική αναζήτηση» (σελ. 53). 
 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπόσχεται εξατομικευμένη μάθηση, με 

μαθητοκεντρική προσέγγιση, ανεξαρτησία από τοπικούς ή άλλους περιορισμούς, 

πληθώρα μαθημάτων, ποικιλία κατάλληλης αξιολόγησης κ.α. Ωστόσο, επειδή, 

όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται με 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και επειδή τα μαθησιακά της αποτελέσματα 

δεν μπορούν ακόμη να μετρηθούν με ακρίβεια, η εφαρμογή της φαίνεται να 

είναι πολλές φορές αναποτελεσματική και υπέρ του δέοντος αισιόδοξη. Σε μία 

μελέτη τους οι Njenga & Fourie (2010) σχολιάζουν την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το γεγονός ότι, 

προωθείται χωρίς να έχουν διερευνηθεί τα πραγματικά της οφέλη (σελ. 199). 
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Επισημαίνουν ότι, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας δεν επέτρεψε στους 

εκπαιδευτές να προλάβουν να ανιχνεύσουν τον αντίκτυπο των τεχνολογικών 

μέσων στην εκπαίδευση, τα οποία μπορεί να είναι τα μόνα που εξελίσσονται 

πραγματικά και όχι η ίδια η εκπαίδευση. Πολλοί από τους μύθους που 

γεννήθηκαν μαζί με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, φαίνονται να μην ισχύουν 

πλήρως ή και καθόλου (σελ. 202). Οι μύθοι, που αναφέρονται στην μελέτη, είναι 

ότι η εξ αποστάσεως είναι η απάντηση σε πολλά προβλήματα - ενώ είναι τόσοι 

αυτοί που αποτυγχάνουν – και μπορεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή 

ανθρώπινη διάδραση, της οποίας η έλλειψη είναι ιδιαίτερα αισθητή, ότι το 

κόστος είναι χαμηλότερο ενώ είναι υψηλότερο, τουλάχιστον για τους φορείς 

υλοποίησης, ότι μπορούν να διδαχθούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ότι 

ευνοείται η κοινωνικοποίηση και η συνεργασία, επειδή οι πρακτικές που 

εφαρμόζονται είναι συχνά εύστοχες, ότι το κύρος ενός ιδρύματος/φορέα 

εξαρτάται από το πόσο σύγχρονο εξοπλισμό διαθέτει ενώ αυτό είναι πιο 

πολύπλοκο ως ζήτημα, ότι κατανοεί τους εκπαιδευόμενους και τους παρέχει 

εξατομικευμένη εκπαίδευση ενώ είναι πολλοί αυτοί που δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν τον ρυθμό και εγκαταλείπουν (σελ. 207). 
 

Οι έρευνες και η σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύουν την ανάγκη να 

δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίζει ποιότητα, θα 

προστατεύει τους εκπαιδευόμενους αλλά και θα συμβάλλει στην αρτιότερη και 

καταλληλότερη υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τρέχουσες 

εκπαιδευτικές ανάγκες καθιστούν την αξιοποίησή της επιτακτική ανάγκη αλλά η 

επένδυση πολύτιμων πόρων σ’ αυτήν οφείλει να έχει ανταποδοτικά οφέλη. Το 

2012, οι Masoumi και Lindström παρουσίασαν ένα πλαίσιο ποιότητας (E quality 

framework), βασισμένο σε πολιτιστικές και παιδαγωγικές δομές καθώς και στον 

ολιστικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Δομημένο σε 7 βασικούς παράγοντες 

(ιδρυματικούς, διδακτικούς, τεχνολογικούς, παιδαγωγικούς, υποστήριξη 

μαθητών, υποστήριξη από τον τομέα, αξιολόγηση), 29 υποπαράγοντες και 113 

σημεία αναφοράς, αναφέρεται σε όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να 

εξασφαλίσουν ή να εμπλουτίσουν την ποιότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Το μοντέλο τους, μάλιστα, συμπεριλαμβάνει εθνικές και τοπικές πληροφορίες, 

υποδομές και πολιτικές για τις τεχνολογίες επικοινωνίας, το υπόβαθρο μαθητών 

και εκπαιδευτών, τον φόρτο των μαθητών και τους διαφορετικούς ρόλους που 

όλοι αναλαμβάνουν. Αναλυτικότερα, το μοντέλο δομείται ως εξής: ιδρυματικός 

παράγοντας (ιδρυματικά θέματα, διοικητικά θέματα, φήμη και έρευνα), 

παράγοντας διδακτικού σχεδιασμού (καταγραφή προσδοκιών, εξατομίκευση, 

συγκέντρωση κατάλληλων διδακτικών σεναρίων, οργάνωση μαθησιακών 

πόρων, επικαιρότητα και ακρίβεια μαθησιακών πόρων), τεχνολογικός 

παράγοντας (ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τεχνολογικής υποδομής, 

λειτουργικότητα πλατφόρμων μάθησης, προσβασιμότητα, σχεδιασμός 

διεπαφής), παιδαγωγικός παράγοντας (μαθητοκεντρικότητα, επικοινωνία και 



8 
 

διάδραση, κοινωνική οπτική, μαθησιακά περιβάλλοντα, εργασίες, μαθησιακοί 

πόροι), υποστήριξη μαθητή (διοικητική και τεχνική υποστήριξη), υποστήριξη 

από τον τομέα ( τεχνική βοήθεια στην ανάπτυξη των μαθημάτων, διοικητική 

υποστήριξη, παιδαγωγική υποστήριξη), παράγοντας αξιολόγησης (κόστος-

αποτελεσματικότητα, μαθησιακή αποτελεσματικότητα, ικανοποίηση μαθητών, 

ικανοποίηση καθηγητή) (σελ. 28). 

 
 

Εικόνα 1.   E Quality Framework (σελ. 29) 

 

Οι αξιολογήσεις των συστημάτων εξ αποστάσεως μπορούν να είναι 

διαμορφωτικές και αποτίμησης, ειδικών και χρηστών, ποιοτικές και ποσοτικές 

κλπ. (σελ. 345) και να βασίζονται στην καταλληλότητα και εγκυρότητα 

εκπαιδευτικού υλικού, στη διεπαφή με τον χρήστη (απλότητα και ποιότητα 

οθόνης), στον τρόπο επικοινωνίας, στη χρήση τεχνολογιών, στο σύστημα 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης κ.α. (Καρούλης, 2007, σελ. 384). 
 

Και τα 113 σημεία αναφοράς του μοντέλου είναι σημαντικά για τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση της εξ αποστάσεως, όχι μόνο γιατί έχει γίνει μία αξιόλογη 

προσπάθεια να καλυφθούν όλα οι όψεις της αλλά και γιατί πρακτικά είναι 

εφικτό να εφαρμοστούν. Επιπλέον παράγοντες όπως αυτοί της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, της αυτοπεποίθησης κ.α. στοιχείων, ενδεχομένως πιο αφηρημένων, 

είναι πιο πολύπλοκοι. Ο Καρούλης (2007), σκιαγραφώντας τα βασικά 

χαρακτηριστικά μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προτείνει τα εξής: 

οργανισμός, γνωστικό πεδίο, δομή προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό, 

άνθρωποι, συνεδρίες δια ζώσης, επικοινωνία, αξιολόγηση (σ.337). Τα θέματα που 

περιβάλλουν την εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ευρύτερη βιβλιογραφία, είναι 

εν γένει παιδαγωγικά, τεχνολογικά, διαχείρισης/διοίκησης, υποστήριξης, 

αξιολόγησης, δεοντολογικά και θεσμικά. 
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Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ούτως ή άλλως μία μορφή εκπαίδευσης, 

οπότε πτυχές παιδαγωγικής, διδακτικής, γνωστικής, ψυχολογικής θεώρησης την 

αφορούν όπως αφορούν και την παραδοσιακή εκπαίδευση. Το μέσο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η τεχνολογία, προσθέτει πλέον και την οπτική της 

τεχνολογικής θεώρησης. Θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές εκπαίδευσης, 

με συνάφεια στόχων και αποτελεσμάτων, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων, με έμφαση στην αυτόνομη μάθηση και στη συνεχή επικοινωνία 

μεταξύ όλων (σελ. 339), με ενίσχυση και ενθάρρυνση, με συστηματική 

αξιολόγηση και υπευθυνότητα (Καρούλης, 2007, σελ. 340). Επίσης, για να 

λειτουργήσει αποδοτικά, θα πρέπει να στοχεύει στην εμπέδωση και βελτίωση 

γνώσεων, στην υπερπήδηση δυσκολιών και στην υποστήριξη εκπαιδευομένων με 

μαθησιακές δυσκολίες (Αναστασιάδης, 2016, σελ. 10). Ο άνθρωπος, ο 

εκπαιδευόμενος, θα μελετηθεί, όπως μελετάται συχνά, μέσα από τις επιστήμες της 

ψυχολογίας, της βιολογίας, της ανθρωπογεωγραφίας, της κοινωνιολογίας κ.α. 

 

1.1.4. Εξ αποστάσεως και Παραδοσιακή εκπαίδευση 
 

Οι ομοιότητες και οι διαφορές της παραδοσιακής εκπαίδευσης με τις 

εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης έχουν κοινή αφετηρία και πολυδιάστατες 

διαδρομές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στοιχεία, τα οποία αποδίδονται και 

αυτονόητα οφείλονται σε μία μορφή εκπαίδευσης, αναπτύσσονται και 

αξιοποιούνται πιο ουσιαστικά σε άλλη. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου παράδοξου 

φαινομένου είναι η τεχνολογία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της                             

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά πολλές φορές αξιοποιείται πιο δημιουργικά 

στην παραδοσιακή και δια ζώσης εκπαίδευση. 
 

Εάν, ωστόσο, επιθυμούσαμε να χαρτογραφήσουμε τα όριά τους, θα ξεκινούσαμε 

από τον έντονο βιβλιοκεντρισμό της παραδοσιακής εκπαίδευσης, με επιπλέον 

χαρακτηριστικά την μετωπική διδασκαλία, την απομνημόνευση, την 

επιβεβλημένη – για πρακτικούς λόγους – ομοιομορφία και τυποποίηση της 

διδασκαλίας (σελ. 16), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα ή να 

επιδιώκεται η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της ανάληψης 

πρωτοβουλίας (Μαυρογιώργος, 2001, σελ. 17). Ωστόσο, ακόμη και τα βασικά 

πάγια χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκπαίδευσης, παρατηρούνται και στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εάν εξαιρέσει κανείς όσα στοιχεία είναι απτά όπως 

το βιβλίο κ.α. Η τυπική ή παραδοσιακή εκπαίδευση εξελίσσεται και αυτή - με τον 

δικό της βέβαια ρυθμό αλλά πάντως εξελίσσεται -, οι εκπαιδευτικοί 

αναλαμβάνουν αξιόλογες πρωτοβουλίες και υλοποιούν, σε πολλές περιπτώσεις 

με ενθουσιασμό, δράσεις και προγράμματα που προβάλλουν ένα τελείως 

διαφορετικό πρόσωπο της εκπαίδευσης. 
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Η ανάγκη της δια βίου μάθησης, η οποία προέκυψε λόγω των κοινωνικο-

οικονομικών κυρίως εξελίξεων, δεν μπορεί εκ προοιμίου να καλυφθεί από την 

παραδοσιακή εκπαίδευση. Η δομή και ο σχεδιασμός της, η πληθώρα και η 

διαφορετικότητα των μαθητών (ηλικία, υποχρεώσεις κ.α.), ο διαθέσιμος χρόνος 

και εξοπλισμός των εκπαιδευτικών, τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα και οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι, αφήνουν ελάχιστα περιθώρια αυτοσχεδιασμού και 

προσαρμογής, τα οποία κάποιοι μπορούν και τα αξιοποιούν και κάποιοι τηρούν 

όσα προβλέπονται. Σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή, η εξ αποστάσεως 

επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εστιάσουν στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα, να εφαρμόσουν τον δικό τους τρόπο μελέτης, να δεχτούν μία πιο 

προσωποποιημένη, ενδεχομένως με διαφορετική μέθοδο, στήριξη από τον 

εκπαιδευτή τους, αποφεύγοντας παράλληλα την τροχοπέδη του χρόνου και του 

τόπου.  
 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η απουσία της μη λεκτικής επικοινωνίας (εκφράσεις, 

κινήσεις κ.α.), η έλλειψη ανθρώπινης επαφής, η αίσθηση που προκαλεί ένας 

φυσικός χώρος και η φυσική παρουσία των ανθρώπων, δεν μπορούν να 

αντισταθμιστούν και εμφανίζονται συχνά στις έρευνες ως στοιχεία που 

αναζητούν και χρειάζονται οι εκπαιδευόμενοι. Σε έρευνα των Clayton, 

Blumberg, & Auld (2010) για τον τρόπο με τον οποίο η ικανότητα επίτευξης 

στόχων, η δυνατότητα αυτοοργάνωσης και οι μαθησιακές στρατηγικές 

επηρεάζουν την επιλογή, εκ μέρους των εκπαιδευομένων, του είδους της 

εκπαίδευσης που προτιμούν (παραδοσιακό, ψηφιακό ή μεικτό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον), αναδείχθηκε ότι τα άτομα, με υψηλούς δείκτες σε δεξιότητες, 

επιλέγουν το μη παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, επειδή οι δεξιότητες 

αυτές ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Το 

πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι διαφορετικό από αυτό στην 

παραδοσιακή, ακόμη και σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση χρόνου, τις 

υποχρεώσεις κλπ. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απαιτεί περισσότερη ωριμότητα 

και αυτοπειθαρχία ενώ οι απαιτούμενες δεξιότητες είναι νέες και ακόμη μη 

επαρκώς εξακριβωμένες. Αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους, για τους 

οποίους πολλοί εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενοι εγκαταλείπουν την 

παρακολούθηση των μαθημάτων  (Zhang, Zhao, Zhou, & Nunamaker, 2004, σελ. 

5).  
  
Επιπλέον, παρατηρείται ήδη έλλειψη εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα της                         

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ρίσκο της επένδυσης σ’ αυτήν θεωρείται υψηλό 

αναφορικά με τα διαπιστωμένα αποτελέσματά της. Σημειώνεται μία επιστροφή 

στις παραδοσιακές αξίες και μεθόδους, με συνέπεια να γίνονται πιο προβλέψιμες 

οι μαθησιακές εμπειρίες,  με μικρότερη εστίαση στην τεχνολογία και στην 

παιδαγωγική καινοτομία (Bell, Martin, & Clarke, 2004, σελ. 301). Οι έρευνες 

δείχνουν ότι υιοθετούνται χαμηλότερες πρωτοποριακές τεχνολογίες, ότι δεν 
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είναι εφικτό να αξιολογηθεί το κόστος γιατί δεν είναι σαφή τα ανταποδοτικά του 

οφέλη, ότι η τεχνολογία συχνά δεν είναι ένα μέσο επίτευξης αλλά το ίδιο το 

αντικείμενο εκπαίδευσης, ότι η ανθρώπινη διάδραση είναι πολύ πιο σημαντική 

απ’ ό,τι προέβλεψαν οι ειδικοί (Njenga & Fourie, 2010, σελ. 209) και ότι τα 

πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

τροχοπέδη στην επιτυχή εφαρμογή της, όπως η διαδικτυακή διδασκαλία που 

απαιτεί περισσότερη προετοιμασία, τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται, 

με δυσκολία ή με υψηλότερο κόστος, μέσω διαδικτύου, τα θέματα εμπιστοσύνης, 

εξουσιοδότησης, απορρήτου, πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α. (Zhang et al., 2004, 

σελ. 6). 
 

Οι αδυναμίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι αυτές που επισημάνθηκαν 

σκόπιμα περισσότερο στο σημείο αυτό, ώστε να δοθεί έμφαση στην 

αναγκαιότητα αυτή να υλοποιείται με τις κατάλληλες προδιαγραφές και βάσει 

κάποιου πλαισίου ποιότητας. Οι ταχύτητες ανάπτυξης και εξέλιξης, η υψηλή 

τεχνολογία και η καινοτομία, παράλληλα και σε αντίφαση με την έλλειψη πόρων 

και τον περιορισμό των επιλογών, θα καταστήσουν την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση μονόδρομο. Είναι, επομένως, απολύτως σημαντικό να μπορεί να 

αποτελέσει ουσιαστικό και αυθεντικό εφόδιο για τον άνθρωπο, να καλύπτει τις 

ανάγκες του, όπου και όποτε είναι απαραίτητο, και να του προκαλεί όλα εκείνα 

τα θετικά και ενθαρρυντικά συναισθήματα που δίνουν ώθηση στην πρόοδο και 

την ευημερία του. 

 

1.1.5. Επιλογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

1.1.5.1. Ραγδαία ανάπτυξη 
 

Αναφέρθηκε ήδη ότι η γέννηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προκλήθηκε από 

τη βιομηχανική επανάσταση για να καλύψει ανάγκες απόκτησης ή 

επικαιροποίησης των γνώσεων από τους εργαζομένους. Σήμερα, ο λόγος αυτός 

εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα αποτελεί έναν εξαιρετικά ισχυρό μοχλό 

ανάπτυξης. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η εξαφάνιση και γέννηση νέων 

επαγγελμάτων, η κρίση στην παγκόσμια οικονομία με τα ποσοστά ανεργίας να 

αυξάνονται κάθε χρόνο, η ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 

εταιρειών και των άλλων φορέων, η επιλογή εναλλακτικών μεθόδων, τομέων και 

εφαρμογών και άλλα πολλά δεδομένα της σύγχρονης πραγματικότητας 

αναδεικνύουν την σπουδαιότητα μίας δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης, 

κατάρτισης.  
 

Συχνά, αναφέρουν οι ειδικοί ότι οι νέοι που αποφοιτούν σήμερα από τα 

Πανεπιστήμια, θα χρειαστεί να αλλάξουν 4-5 επαγγέλματα – όχι απλώς θέσεις 

εργασίας -, κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Και αυτό δεν θα συμβεί απαραιτήτως 

εξαιτίας της «ημιζωής» των γνώσεων, της γνώσης που δεν ανταποκρίνεται στις 
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τρέχουσες εξελίξεις και έχει ξεπεραστεί, αλλά βάσει της πρόβλεψης ότι η διάρκεια 

ή η αναγκαιότητα των επαγγελμάτων θα διαφοροποιείται πιο συχνά απ’ ό,τι 

συνέβαινε έως σήμερα. Οι σύγχρονοι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ευέλικτοι, 

ευπροσάρμοστοι, ικανοί να δουλεύουν σε ομάδες, χωρίς απαραίτητα να 

διαθέτουν μία σταθερή θέση εργασίας αλλά ενδεχομένως να εργάζονται ή να 

συνεργάζονται κατά περίπτωση και ανά έργο. Οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους 

οφείλουν να επικαιροποιούνται συνεχώς, ώστε τα εφόδια που διαθέτουν να τους 

επιτρέπουν να διαπραγματεύονται περισσότερο αυτόνομα τις συνθήκες της 

εργασίας και της ζωής τους. 

 

1.1.5.2. Γεωγραφική απόσταση 
 

Υπάρχουν συνθήκες οι οποίες οδηγούν κάπως αυτονόητα στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Ξεκινώντας από τη γεωγραφική απόσταση, επισημαίνεται ότι 

πολλοί άνθρωποι βίωσαν και βιώνουν σήμερα τους γεωγραφικούς περιορισμούς 

αναφορικά με την εκπαίδευσή τους. Οι απομονωμένες ή δύσκολα προσβάσιμες 

γεωγραφικές περιοχές και η έλλειψη οδικών δικτύων ή μεταφορικών μέσων 

όρισαν συγκεκριμένες συνθήκες διαβίωσης και εξέλιξης. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση μπόρεσε να αποδυναμώσει – εάν όχι να εξαφανίσει – τους 

περιορισμούς αυτούς και να προσφέρει σε απομονωμένους γεωγραφικά 

ανθρώπους την ευκαιρία να βιώσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες μάθησης και να 

διευρύνουν τις δυνατότητες και τις επιλογές τους για την περαιτέρω εξέλιξή τους.  
 

Οι επιλογές και η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι ίση για όλους. Οι 

αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους 

ως προς τις δυνατότητες παροχής εκπαίδευσης, οι πόλεις σε αντίθεση με τα χωριά 

προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες κ.ο.κ. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το 

γεγονός ότι πολλές φορές η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιλέγεται γιατί ο 

επιθυμητός φορέας υλοποίησης βρίσκεται σε φυσική απόσταση. Όταν μάλιστα ο 

φορέας αυτός είναι εξειδικευμένος, αναγνωρισμένος και σπουδαίος στο 

γνωστικό αντικείμενο ή τομέα που ενδιαφέρει πολύ ή είναι απαραίτητος για τον 

εκπαιδευόμενο, τότε η επιλογή είναι η μοναδική. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

έχει δεχτεί τα εύσημα για τη δυνατότητα που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους: 

να μάθουν και να εκπαιδευτούν από τους καλύτερους και ειδικότερους. 
 

Επιπλέον, μπορεί να υφίστανται κάποιοι προσωρινοί περιορισμοί που 

δημιουργούν την απόσταση, όπως αυτός μίας μητέρας με νεογνό στο σπίτι ή ενός 

αθλητή που έχει τραυματιστεί σοβαρά, ώστε να πρέπει να παραμείνει στο σπίτι 

κλπ. Η δυνατότητα να αξιοποιήσει κάποιος τα σύγχρονα μέσα και να λάβει όσα 

επρόκειτο, πριν δημιουργηθεί ο περιορισμός, είναι η λύση που προσφέρει η                     

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
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1.1.5.3. Κοινωνικοί λόγοι –ειδικές κατηγορίες 

 

Η απομόνωση όμως και οι περιορισμοί δεν έχουν μόνο γεωγραφικό χαρακτήρα. 

Έχουν και κοινωνική διάσταση. Άνθρωποι κοινωνικά αποκλεισμένοι, με 

κινητικά προβλήματα, προβλήματα ακοής ή όρασης, με ειδικές ικανότητες, με 

ψυχολογικές ιδιαιτερότητες κ.α. μπορούν να έχουν περισσότερες εκπαιδευτικές 

επιλογές, τουλάχιστον σε σύγκριση με το παρελθόν.  
 

Μπορεί η  υποστηρικτική τεχνολογία για τους ανθρώπους με ιδιαίτερα 

προβλήματα να μην έχει εξελιχθεί αρκετά αλλά έχει σημειώσει σημαντική 

πρόοδο. Οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, όπως οι κρατούμενοι των φυλακών, 

μπορεί να αντιμετωπίζονται με επιφυλάξεις αλλά η επιλογή να λάβουν βασική 

εκπαίδευση, να καταρτιστούν με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση μετά 

την αποφυλάκισή τους ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες κοινωνικοποίησης και 

συνεργασίας, θα μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα τους με την κοινωνία.  

 

1.1.5.4. Οικονομικοί λόγοι 
 

Γνωρίζουμε από τις ιστορίες των μεγαλύτερων ότι παλαιότερα, όσοι σπούδαζαν, 

ήταν άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια. Άλλωστε, το κόστος της εκπαίδευσης 

δεν αφορά μόνο τα δίδακτρα ή την πληρωμή δασκάλων αλλά και τη διαμονή, 

διατροφή, μετακίνηση κ.α. των ανθρώπων. Στη σύγχρονη οικονομική κρίση, 

τείνει να καταστεί ανησυχητικά επίκαιρο αυτό το στοιχείο. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση αποτελεί μία λύση εξοικονόμησης πόρων, χωρίς ωστόσο να θεωρείται 

αυτό αυτονόητο. Το κόστος και αυτής μπορεί να είναι υψηλό και αφορά τα 

δίδακτρα που ορίζουν οι φορείς υλοποίησης αλλά και τον υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό που προϋποθέτει η παρακολούθησή της. Σε γενικές γραμμές όμως η                 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει τη φήμη της οικονομικότερης εκπαιδευτικής 

επιλογής. 
 

Ακόμη όμως και να μην είναι δεινή η οικονομική κατάσταση κάποιου, το 

γεγονός ότι μπορεί να εξοικονομήσει πόρους για την εκπαίδευση και να την 

αξιολογήσει βάσει προσφοράς-κόστους-κέρδους, αποτελεί συχνά κριτήριο 

επιλογής μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνυπολογίζοντας τον χρόνο και την 

ευκολία πρόσβασης – ανεξαρτησία χρόνου και τόπου – το «κέρδος» γίνεται πιο 

σύνθετο και ενδεχομένως πιο σημαντικό. 
 

1.1.5.5. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα ενηλίκων 
 

Η θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων αναφέρεται στα εσωτερικά και εξωτερικά 

κίνητρα των ενηλίκων και επειδή είναι ουσιαστικά συνυφασμένη με την                              
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εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επισημαίνεται ότι οι λόγοι για τους οποίους οι 

ενήλικες την επιλέγουν, είναι η εναρμόνιση εργασίας και εκπαίδευσης 

(εργασιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις, απαιτούμενος χρόνος κ.α.), η 

συνάφεια με όσα ήδη γνωρίζουν, οι προσδοκίες τους και η εφαρμογή, όσων 

μαθαίνουν, στην πραγματική τους ζωή.  
 

Με αφορμή την αναφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων και δεδομένου ότι οι όψεις 

της θα φωτιστούν αρκετές φορές στη συνέχεια, αξίζει να σημειωθούν οι έξι 

βασικές αρχές στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως τις συγκεντρώνει ο Καρούλης 

(2007): Η σχετικότητα των γνώσεων με τη ζωή τους, η συμμετοχικότητά τους στη 

μάθηση και στο σχεδιασμό του μαθήματος, η πεποίθησή τους ότι έχει νόημα η 

εκπαίδευσή τους και ότι μπορούν και αυτοί να συνεισφέρουν σε γνώση και 

εμπειρία, η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, η αλληλοεπίδραση με τους άλλους και το 

υλικό, οι οικογενειακοί κ.α. παράγοντες (σελ. 157). Στον ίδιο αναφέρονται και οι 

πέντε αρχές της ανδραγωγικής, όπως τις όρισε ο Malcoln Knowles (1990): οι 

ενήλικες θέλουν να γνωρίζουν για ποιο λόγο είναι σημαντικό να μάθουν κάτι 

και αυτό να έχει σχέση με τις προηγούμενες εμπειρίες τους, θέλουν να 

υποστηρίζονται όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες αλλά επιθυμούν να ελέγχουν τη 

μάθησή τους και, τέλος, χρειάζονται προετοιμασία και ενθάρρυνση (σελ. 154). 
 

Οι ενήλικες της θεωρίας αυτής είναι οι βασικοί εκπαιδευόμενοι της                                           

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Αυτός είναι 

και ο λόγος που πραγματοποιούνται πολλές σχετικές έρευνες. Σύμφωνα με την 

έκθεση του Cedefop (2015), η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να γίνει πιο ελκυστική, 

προσιτή και ευέλικτη, χωρίς αποκλεισμούς (σελ. 3), να εξασφαλίζει τη 

δυνατότητα επικύρωσης της μάθησης που αποκτάται σε μη τυπικό και άτυπο 

πλαίσιο (μεταξύ άλλων και στην εργασία), ως αναγνωρισμένο προσόν ή  να 

οδηγεί σε νέες δυνατότητες μάθησης (σελ. 4). Χρειάζονται πιο εξατομικευμένες 

προσεγγίσεις, όπως σπονδυλωτά μαθήματα που να διεξάγονται κατά στάδια, 

ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να επιλέγουν το μαθησιακό πλαίσιο 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες τους (σελ. 5). 
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1.2. Θεωρίες μάθησης 
 

Οι θεωρίες μάθησης σκιαγραφούν τους μηχανισμούς μάθησης του ανθρώπου και 

οι απαρχές τους εντοπίζονται στην αρχαιότητα. Ωστόσο, οι ευρέως γνωστές 

θεωρίες είναι όσες έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά, βάσει ενός πειράματος, μιας 

έρευνας κλπ.  
 

Η πολύπλοκη φύση του ανθρώπου αναπόφευκτα οδήγησε σε πολλές θεωρίες, οι 

οποίες εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία της διαδικασίας της μάθησης ή της 

γενικότερης προσέγγισής της. Πολλές φορές, οι θεωρίες επικαλύπτονται, 

συνυπάρχουν ή λειτουργούν συμπληρωματικά. Άλλες φορές εστιάζουν στην 

μάθηση, στον μαθητή, στο υλικό, στο μέσο ή και σε όλα ταυτόχρονα. Η 

περιγραφή τους και η επισήμανση αυτών που συνδέονται με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο για να δοθεί η απαραίτητη έμφαση στην 

παιδαγωγική υπόστασή της αλλά και για να κατανοηθεί ο τρόπος που λειτουργεί 

και οι αρχές βάσει των οποίων σχεδιάζεται και υποστηρίζεται. Άλλωστε η 

πλαισίωση μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από κάποια θεωρία μάθησης 

αποτελεί ένδειξη αξιοπιστίας και προοπτικής υψηλότερων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

 

1.2.1. Συμπεριφορισμός 
 

Η πρώτη επιστημονική θεωρία είναι γνωστή ως συμπεριφορισμός και βασίζεται 

στον ισχυρισμό ότι η μάθηση συμβαίνει, όταν οι εκπαιδευόμενοι υιοθετούν 

καινούργια συμπεριφορά ή αλλάζουν την υπάρχουσα σε συνέχεια ενός 

ερεθίσματος, χωρίς να έχουν σημασία οι εσωτερικές διεργασίες που λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Ο συμπεριφορισμός εισήγαγε 

έννοιες που διατηρήθηκαν και αξιοποιήθηκαν, παρόλο που ο ίδιος ως θεωρία δεν 

επικράτησε. Σύμφωνα με τον Δημητριάδη (2015) οι έννοιες αυτές, που 

επηρεάστηκαν και από τις θεωρίες που ακολούθησαν, είναι η ανάλυση και 

καταγραφή των αναγκών της εκπαίδευσης, η ανάλυση και διατύπωση 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων με μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα, 

η οργάνωση του περιεχομένου σε μικρότερα τμήματα με διδακτικά σωστή σειρά, 

η κατανόηση του ρόλου της άμεσης & διορθωτικής ανατροφοδότησης κ.α. (σελ. 

48). 

 

1.2.2. Εποικοδομισμός 
 

Η δεύτερη θεωρία, ο εποικοδομισμός, ανήκει στην κατηγορία των γνωσιακών (ή 

γνωστικών) θεωριών, οι οποίες μελετούν τις διεργασίες και λειτουργίες της 

νοημοσύνης. Εστιάζουν στο πως η πληροφορία που προσλαμβάνει ο εγκέφαλος, 

αναπαρίσταται, γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας και μετασχηματίζεται 

(Δημητριάδης, 2015, σελ. 54), στο πως η διαδικασία μέσα από τον εγκέφαλο 
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επηρεάζει την αντίληψη, κατανόηση, αποθήκευση και ανάκληση πληροφορίας 

(Anderson & Dron, 2011, σελ. 82). Κεντρική ιδέα του εποικοδομισμού είναι ότι, η 

νέα γνώση οικοδομείται από τον ίδιο τον μαθητή, ως δημιουργός της ίδιας του 

της γνώσης, όταν έχει νέες εμπειρίες και προσπαθεί να ενσωματώσει τη νέα 

πληροφορία στο γνωστικό του δυναμικό.  
 

Ο εποικοδομισμός χαράσσεται σε δύο βασικούς άξονες λόγω των σημαντικών 

εκπροσώπων του (Piaget & Vygotsky). Ο δομικός εποικοδομισμός περιγράφει τη 

μάθηση μέσω διάδρασης με το περιβάλλον αλλά δεν αναλύει ουσιαστικά τον 

ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, και ο κοινωνικός εποικοδομισμός, ο 

οποίος αναλύει και μελετά τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ως μηχανισμό 

οικοδόμησης γνώσης. Ο δεύτερος αναφέρεται και ως  κοινωνικοπολιτισμική 

θεωρία γιατί, σύμφωνα με τον Δημητριάδη (2015), ο εκπρόσωπός της ισχυρίζεται 

ότι κάθε νοητική λειτουργία του αναπτυσσόμενου ανθρώπου (γλώσσα, 

ικανότητα οικοδόμησης εννοιών, εστίαση προσοχής, μνήμη κ.λπ.) είναι 

πολιτισμικά εργαλεία/λειτουργίες, των οποίων η πρόσκτηση γίνεται μέσω των 

κοινωνικών διαδράσεων (σελ. 117). Στη θεωρία αυτή αποδίδεται και η γέννηση 

της παιδαγωγικής πρότασης «ομαδοσυνεργατική μάθηση» (Δημητριάδης, 2015, 

σελ. 114). 
 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνδέεται με τη θεωρία του κοινωνικού 

εποικοδομισμού, δεδομένου ότι η γνώση οικοδομείται με βάση την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, ότι η μάθηση αποτελεί μια κοινωνική και συνεργατική 

δραστηριότητα. Οι Anderson & Dron (2011) υποστηρίζουν ότι η σύνδεση αυτή 

δεν είναι καθόλου τυχαία δεδομένου ότι, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

χρησιμοποιούνται τεχνολογίες για πολλούς μαζί, οι οποίοι χτίζουν και 

συνδημιουργούν περιεχόμενο (σελ. 85) και η διδακτική παρουσία περιορίζεται 

(σελ. 86). 
 

Μια ιδιαίτερη όψη του εποικοδομισμού είναι ο κονστραξιονισμός, ο οποίος 

πρεσβεύει την ιδέα ότι, η οικοδόμηση γνώσεων συμβαίνει, όταν οι μαθητές 

κατασκευάζουν συγκεκριμένα αντικείμενα που έχουν νόημα γι' αυτούς και 

μπορούν να τα μοιραστούν  μεταξύ τους, ενδυναμώνοντας στις σχέσεις τους και 

την κοινότητά τους.  

 

1.2.3. Κονεκτιβισμός 
 

Αναφέρθηκε ότι ο κοινωνικός εποικοδομισμός εύλογα συνδέεται με την                               

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ακόμη, όμως, πιο αυτονόητη είναι η σύνδεσή της με 

τον κονεκτιβισμό, της τρίτης θεωρίας που περιγράφεται στην παρούσα εργασία. 

Είναι μια θεωρία για την ψηφιακή εποχή, όπου η μάθηση είναι η διεργασία 

σχηματισμού και διάσχισης δικτύων γνώσης (εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης 

και συμμετοχικού ιστού κ.α.), ως κάτι που διαρκώς αναπτύσσεται. Εστιάζει στα 
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άτομα-κόμβους του δικτύου και στις μεταξύ τους διαδράσεις, οι οποίες μπορεί να 

έχουν επιπτώσεις στη μάθηση (Δημητριάδης, 2015, σελ. 148). Προωθείται η αξία 

της συμμετοχής, της συνεισφοράς και της εν γένει συνεργατικής ανάπτυξης ενός 

τελικού προϊόντος. Δεν προϋποθέτει απομνημόνευση αλλά την ικανότητα του 

ατόμου να φιλτράρει και να εφαρμόζει τη γνώση όπου και όποτε χρειάζεται. Οι 

Kop & Hill (2008) πιστεύουν ότι η αφετηρία της μάθησης είναι η ενεργοποίηση 

της γνώσης μέσα από τη σύνδεση και τροφοδότηση του εκπαιδευομένου με 

πληροφορίες από μία μαθησιακή κοινότητα (όπως αναφέρεται στον Rodriguez, 

2012, σελ. 4). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Anderson & Dron (2011), συχνά 

σημειώνεται το παράδοξο του κονεκτιβισμού, όταν αυτή η «σύνδεση» απουσιάζει 

και οι εμπλεκόμενοι νιώθουν συχνά χαμένοι, χωρίς την καθοδήγηση και την 

εξατομικευμένη προσέγγιση των άλλων θεωριών (σελ. 89). 
 

Η Kop (2011) αναφέρει ότι για την ηλεκτρονική μάθηση υφίστανται δύο 

παραδόσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τη διάδραση μεταξύ των ανθρώπων 

και η δεύτερη τη σύνδεση με το υλικό. Ο κονεκτιβισμός μιλά για γνώση 

διανεμημένη σε όλο το διαδίκτυο και για τη σύνδεση των ανθρώπων με αυτήν 

και υποστηρίζει ότι αυτό αποτελεί μάθηση. Οι τρόποι που συμβαίνει είναι 

τέσσερις: συγκέντρωση, συσχέτιση με προϋπάρχουσα γνώση, δημιουργία κάτι 

νέου (σελ. 20) και διαμοιρασμός με άλλους.  Σε έρευνά της για τα επίπεδα 

αυτονομίας, παρουσίας και κριτικής σκέψης που χρειάζονται στην κονεκτιβική 

μάθηση, διαπίστωσε ότι ο κονεκτιβικός εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι επαρκώς 

αυτόνομος για να μαθαίνει ανεξάρτητα και να ακολουθεί τους παραπάνω 

τέσσερις τρόπους, πρέπει να αποφασίζει πόσο έλεγχο θα αφήνει στους άλλους, 

να διαχειρίζεται τον χρόνο, τους μαθησιακούς του στόχους, να βρίσκει πηγές, να 

χρησιμοποιεί νέα εργαλεία (σελ. 21). Επίσης, συμπέρανε ότι, όσο πιο υψηλή είναι 

η γνωστική, κοινωνική και διδακτική παρουσία, τόσο πιο μεγάλη η εμπλοκή στη 

δραστηριότητα και πιο βαθιά και η μαθησιακή εμπειρία (σελ. 22) καθώς επίσης 

και ότι, όσοι εκπαιδευόμενοι δε διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, 

παράλληλα και με την απουσία καθοδήγησης από εκπαιδευτή, μπορεί να 

συναντήσουν αρκετές δυσκολίες (σελ. 23). 
 

Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι καμία θεωρία μάθησης δεν μπορεί να καλύψει 

όλες τις πτυχές της μάθησης, όλες τις ανάγκες ή όλους τους εκπαιδευόμενους, η 

συνύπαρξη δύο ή παραπάνω θεωριών θα μπορούσε να συμβάλει στην 

αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρουσιάζει κάθε μία ξεχωριστά. 
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Κεφάλαιο 2 
 

2.1.Η Δέσμευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

2.1.1 Ορισμός και θεωρίες 
 

Η δέσμευση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία με 

σκοπό να περιγράψει την αφοσίωση, το ενδιαφέρον, την επιθυμία, τον 

ενθουσιασμό αλλά και όλα όσα χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, όταν απολαμβάνει 

μία διαδικασία και θέλει να τη συνεχίσει. Η κατάσταση αυτή είναι ισχυρή 

κινητήριος δύναμη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του και η εκπαίδευση δε θα 

μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. 

 

2.1.1.1. Θεωρία της Ροής 
 

Η θεωρία που αποτυπώνει με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο την ευρύτερη 

αυτή χρήση της λέξης «δέσμευση» είναι πιθανότατα η Θεωρία της Ροής (Flow 

Theory, Csikszentmihalyi, 1997). Ο ίδιος ο εμπνευστής της θεωρίας, ο 

Csikszentmihalyi, περιγράφει (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014) πως 

οδηγήθηκε σ’ αυτήν: Τη δεκαετία του 60’, ερευνούσε τη δημιουργική διαδικασία 

ενός ζωγράφου και διαπίστωσε ότι, όταν ζωγράφιζε, ήταν προσηλωμένος στον 

στόχο του, αγνοώντας την πείνα και την άβολη στάση του. Ωστόσο, όταν το έργο 

ολοκληρωνόταν, αυτή η κατάστασή του χανόταν (σελ. 239).  
 

Κατάσταση ροής σημαίνει έντονη και εστιασμένη συγκέντρωση σε κάτι που κάνει 

κάποιος τη δεδομένη στιγμή, με όλες του τις ικανότητες και σε μία δυναμική 

ισορροπία, με συγχώνευση δράσης και συνειδητοποίησης και απώλεια της 

συνείδησης για τον εαυτό του, με αίσθηση ελέγχου του τι κάνει ή τι πρέπει να 

κάνει ανά πάσα στιγμή αλλά σύγχυση για την τρέχουσα εμπειρία, χάνοντας την 

αίσθηση του χρόνου, με βίωμα της ενέργειας ως ενέργειας εσωτερικού κινήτρου, 

εσωτερικώς επιβραβευμένης, μιας ενέργειας που επιβραβεύεται από μόνη της, 

χωρίς να έχει σημασία εάν καταλήξει κάπου ως προϊόν αλλά το αποτέλεσμα να 

μοιάζει πιο πολύ σαν δικαιολογία για να την κάνει (Nakamura & 

Csikszentmihalyi, 2014, σελ. 240). Η ροή είναι μία κατάσταση βαθιάς 

απορρόφησης σε μια δραστηριότητα που είναι εσωτερικά ευχάριστη, που είναι 

απολαυστική και επιτυχημένη και αξίζει να γίνεται γι’ αυτήν την ίδια και όχι 

απαραίτητα για το αποτέλεσμά της (Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider, & 

Shernoff, 2014, σελ. 477). Ο Allen (2011) μιλώντας για την εκπαίδευση, αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να πάψουν να αναρωτιούνται εάν 

θέλουν να συνεχίσουν – εάν η συνέχιση αξίζει λογικά τον χρόνο τους – και να 

χάνονται μέσα στη μαθησιακή εμπειρία με πλήρη συμμετοχή» (σελ. 49).  
 



19 
 

Ως γενικά χαρακτηριστικά του φαινομένου της Ροής, οι Nakamura & 

Csikszentmihalyi (2014) διέκριναν τις προκλήσεις που αναβαθμίζουν 

υπάρχουσες δεξιότητες (ούτε πολύ δύσκολες ούτε πολύ εύκολες) και μάλιστα τις 

βαθμιαίες, ώστε να διατηρούν τη ροή στα επιθυμητά επίπεδα, καθώς επίσης και 

τους ξεκάθαρους στόχους που δέχονται άμεση ανατροφοδότηση (σελ. 240). Οι 

Cocea & Weibelzahl (2009) συμπληρώνουν αναφέροντας ότι η κατάσταση της 

ροής υφίσταται, όταν υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι, ισορροπία μεταξύ επιπέδου 

ικανότητας και πρόκλησης, αίσθηση ελέγχου κλπ. (σελ. 342). Εάν αυτή η 

ισορροπία διαταραχθεί, εάν δηλαδή η δεδομένη ενέργεια ξεπεράσει τις 

δυνατότητες κάποιου, τότε αυτός μπορεί να αισθανθεί εγρήγορση ή απάθεια ή 

άγχος ή χαλάρωση (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014, σελ. 241). Η θεωρία της 

Ροής εστιάζει στη διάδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος και στη δυναμική που 

δημιουργείται μεταξύ τους ενώ ο τρόπος για να εφαρμοστεί αφορά είτε τη 

δημιουργία δομών και περιβαλλόντων που διασφαλίζουν την ροή είτε με την 

υποστήριξη και καθοδήγηση των ατόμων με σκοπό να βρίσκουν τη ροή. 
 

Σε μία έρευνά τους, οι Shernoff et al. (2014) παρουσιάζουν μία σύλληψη 

δέσμευσης κατά την οποία σημειώνεται παράλληλη κορύφωση της 

συγκέντρωσης, του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης, βάσει της οπτικής της 

Ροής. Διαπίστωσαν ότι οι 526 μαθητές που συμμετείχαν, εμφάνισαν αυξημένη 

δέσμευση, όταν η πρόκληση της εργασίας ήταν εφάμιλλη με τις δεξιότητές τους, 

η δομή ήταν σχετική και το μαθησιακό περιβάλλον υπό τον έλεγχό τους (σελ. 

475). Στον αντίποδα αυτών, η εγκατάλειψη του σχολείου αποδόθηκε στη 

βαθμιαία διαδικασία αποδέσμευσης και απομόνωσης, ενός κύκλου 

καθυστέρησης, απουσιών, αποτυχίας, τιμωριών κ.α. ενώ ακόμη κι αυτοί που 

ολοκλήρωσαν, σημείωσαν υψηλά ποσοστά ανίας και αποσύνδεσης από το 

σχολείο. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η δέσμευση επηρεάζεται από φαινομενικούς 

παράγοντες (αυθεντική δομή και αίσθηση ελέγχου) (σελ. 476), από δομικούς και 

διδακτικούς παράγοντες (διαλέξεις, δασκαλοκεντρικότητα, εξετάσεις) και από 

δημογραφικούς παράγοντες (φύλο, προϋπάρχουσες θετικές ή αρνητικές 

ακαδημαϊκές εμπειρίες) (σελ. 477). Βάσει της θεωρίας τους, δέσμευση υπάρχει, 

όταν η συγκέντρωση (έντονη και πλήρης απορρόφηση), το ενδιαφέρον (συνεχές 

κίνητρο και μάθησης) και η ευχαρίστηση (δημιουργικό επίτευγμα και 

ικανοποίηση ακόμη και για απαιτητικές εργασίες) υφίστανται ταυτόχρονα (σελ. 

478). 

 

2.1.1.2. Θεωρία της Δέσμευσης 
 

Η Θεωρία της Δέσμευσης (Theory of Engagement - Shneiderman et al. 1995) είναι 

μία θεωρία, της οποίας τα συστατικά είναι οι σαφείς στόχοι, η συγκέντρωση και 

η εστίαση, η ισορροπία μεταξύ ικανότητας και πρόκλησης, η αίσθηση 

αυτοελέγχου κ.α. Έχει παρουσιαστεί ως ένα μοντέλο μάθησης για περιβάλλοντα, 
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στα οποία γίνεται χρήση της τεχνολογίας, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί 

προϋπόθεση. Η ιδέα εστιάζεται στο ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να δεσμεύονται 

ουσιαστικά, μέσα από τη διάδραση με τους άλλους, και να υλοποιούν εργασίες 

που έχουν νόημα για τους ίδιους και για την κοινότητά τους (Cocea & 

Weibelzahl, 2009, σελ. 342). Ως εκ τούτου, η συνεργατική προσπάθεια, η ανάληψη 

εργασιών και η μη ακαδημαϊκή εστίαση, ώστε η μάθηση να είναι δημιουργική, 

αυθεντική και να έχει νόημα, αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες του 

μοντέλου (Maltby & Mackie, 2009, σελ. 51).   

 

2.1.1.3. Θεωρία του τρίπτυχου της δέσμευσης 
 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση της δέσμευσης είναι αυτή των J.A. 

Fredricks, Blumenfeld, Friedel, & Paris (2003). Επειδή η δέσμευση είναι μία 

πολύπλοκη έννοια, μπορεί να προσδιορίζεται από ένα ή περισσότερα στοιχεία 

και η διαδρομή της στη βιβλιογραφία διαφοροποιείται, οι ερευνητές 

αποφάσισαν να την αναλύσουν μέσα από τρεις πτυχές της, τη συμπεριφορική, τη 

συναισθηματική και τη γνωστική. Η πρώτη πτυχή αφορά όλες τις ακαδημαϊκές, 

κοινωνικές και εξωϊδρυματικές δραστηριότητες (εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή 

σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ.), στις οποίες, όταν συμμετέχει ο 

εκπαιδευόμενος, ωφελείται και παράλληλα απομακρύνεται από το ενδεχόμενο 

της εγκατάλειψης. Η συναισθηματική δέσμευση αφορά τις θετικές και αρνητικές 

αντιδράσεις των εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων είναι η αίσθηση του ανήκειν, 

η αίσθηση του να είναι ή να αισθάνεται κάποιος σημαντικός ή εκτιμημένος για 

τα επιτεύγματά του. Η γνωστική δέσμευση συνδέεται με το να μελετά κάποιος σε 

βάθος, να προσπαθεί να κατανοήσει περίπλοκες έννοιες, να έχει μαθησιακούς 

στόχους και στρατηγικές, να χρησιμοποιεί τεχνικές αυτορρύθμισης κ.α. (σελ. 7).  
 

Ο διαχωρισμός και η ανάλυση των τριών πτυχών εξασφαλίζει ενδεχομένως μία 

πιο σφαιρική προσέγγιση της δέσμευσης και μάλιστα λιγότερο θεωρητική και 

περισσότερο εμφανής, τουλάχιστον όπου είναι εφικτό. Ακόμη και η διερεύνησή 

της διευκολύνθηκε, με τη χρήση του κατάλληλου εργαλείου, το οποίο οι 

ερευνητές δημιούργησαν με τη μορφή τριών κλιμάκων, όσες και οι πτυχές της, 

και πρότειναν. Επιχείρησαν, ωστόσο, να ερευνήσουν όλα τα υφιστάμενα πιθανά 

εργαλεία μέτρησης των τριών αυτών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας μία μέθοδο 

που είχε ως αφετηρία πλήθος εργαλείων και διαχωρίζοντας τελικώς είκοσι ένα 

από αυτά (J.A. Fredricks & McColskey, 2011). Συγκεκριμένα τα εργαλεία 

μέτρησης επιλέχθηκαν σύμφωνα με την εστίασή τους στη φύση της δέσμευσης 

(συμπεριφορική, συναισθηματική και γνωστική), στο αντικείμενό της (σχολείο, 

τάξη, θεματική ενότητα κλπ.) και τον σκοπό τους (έλεγχος αποδέσμευσης και 

εγκατάλειψης, αναγνώριση των μαθητών που τείνουν να εγκαταλείψουν, 

αξιολόγηση και βελτίωση σχολείου κ.α.) (σελ. 10). Ο σκοπός αυτής της έρευνας 

κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικός γιατί η έλλειψη δέσμευσης θεωρείται ένοχη για το 
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φαινόμενο των χαμηλών ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και των υψηλών 

ποσοστών εγκατάλειψης. 
 

Μια άλλη έρευνα, που αναφέρεται στις τρεις πτυχές της δέσμευσης, είναι αυτή 

των Sun & Rueda (2012), οι οποίοι μελέτησαν τη σχέση ενδιαφέροντος, 

αυτονομίας (στη χρήση της τεχνολογίας) και αυτορρύθμισης με τις πτυχές της 

δέσμευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δραστηριότητες και τα εργαλεία 

αυξάνουν τη συναισθηματική δέσμευση των εκπαιδευομένων αλλά όχι 

απαραιτήτως τη συμπεριφορική και γνωστική δέσμευση (σελ. 191), ότι το 

ενδιαφέρον και η αυτορρύθμιση συνδέονται με όλους τους τύπους της δέσμευσης 

αλλά η αυτονομία με κανέναν (σελ. 199) και τέλος, ότι η αύξηση του 

ενδιαφέροντος συντελεί στην ενίσχυση της συναισθηματικής δέσμευσης (σελ. 

202). Η δυνατότητα να μετρηθεί η δέσμευση, βάσει των τριών πτυχών της, και να 

αναδειχθεί η σχέση της με διαφορετικούς παράγοντες της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η αυτορρύθμιση, το ενδιαφέρον, το 

κίνητρο που ακολουθεί κ.α. αποτελούν στοιχεία ενός ενιαίου συνόλου και 

παρόλο που γίνεται προσπάθεια να διαχωριστεί για επιστημονικούς λόγους, δεν 

αναιρείται το γεγονός αυτό. 

 

2.1.1.4. Το κίνητρο 
 

Τον επόμενο χρόνο, οι Jennifer A. Fredricks & McColskey (2012) έθεσαν και ένα 

ακόμη ερώτημα: πώς η δέσμευση διαφέρει από το κίνητρο; Σύμφωνα με την 

άποψή τους, το κίνητρο αναφέρεται σε συγκεκριμένους λόγους για μία 

συγκεκριμένη συμπεριφορά (κατεύθυνση, ένταση, ποιότητα και συνέπεια στις 

ενέργειες κάποιου) ενώ η δέσμευση είναι δράση και ένδειξη κινήτρου, δηλαδή 

κάποιος είναι δεσμευμένος σε κάτι και αυτή η δέσμευση δε διαχωρίζεται από το 

περιβάλλον. Για να φωτίσουν το θέμα αυτό, περιγράφουν το θεωρητικό μοντέλο 

(Self-system model of motivational development) για την μελέτη του κινήτρου 

και της δέσμευσης, το οποίο στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα άτομα έχουν τρεις 

βασικές ανάγκες κινήτρου: αυτονομία (περιθώρια επιλογής), ικανότητα (όταν 

πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν) και σχετικότητα (φιλικό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον). Εάν αυτά εξασφαλίζονται, τότε, σύμφωνα με το 

μοντέλο, υπάρχει περισσότερη δέσμευση (σελ. 765).  
 

Οι ερευνητές της μελέτης που πραγματοποιήθηκε στις δομές Δια βίου Μάθησης 

Ενηλίκων (Βεργίδης κ.συν., 2013), μιλούν για θεωρίες κινήτρων, ένα πολύπλοκο 

και πολυδιάστατο σύμπλεγμα θεωριών που πραγματεύεται το κίνητρο και τη 

συμμετοχή, οι οποίες διακρίνονται σε «θεωρίες συμμετοχής» (πολυδιάστατο 

χαρακτήρα αιτίων) και σε «συνθετικές θεωρίες ή μοντέλα» (παράγοντες που 

οδηγούν στην επιθυμία για συμμετοχή). Η ανάλυσή τους είναι ιδιαίτερα εκτενής 

αλλά αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι όλα τα στοιχεία που κατηγοριοποιούνται βάσει 
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αυτών των θεωριών, αφορούν το σύνολο των χαρακτηριστικών της δέσμευσης 

και μπορούν να συντελέσουν σ’ αυτήν. 
 

Ένα ακόμη μοντέλο, το ARCS, αναλύεται από τους Keller & Suzuki (2004) για να 

βοηθήσει τους δημιουργούς των εξ αποστάσεως μαθημάτων όσον αφορά στην 

ανάλυση του κινήτρου του εκπαιδευόμενου και στο σχεδιασμό των τακτικών 

κινητροποίησης. Είναι ένα μοντέλο 10 βημάτων σχεδίασης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, το οποίο αναλύεται ως εξής: συγκέντρωση πληροφοριών για το 

μάθημα, απόκτηση πληροφοριών για τους συμμετέχοντες, ανάλυση 

συμμετεχόντων, ανάλυση του υπάρχοντος υλικού, καταγραφή σκοπών και 

εργασιών, καταγραφή των εν δυνάμει τακτικών, επιλογή και σχεδίαση τακτικών, 

ενσωμάτωση με κατασκευή, επιλογή και ανάπτυξη υλικού, αξιολόγηση και 

αναθεώρηση. Η δημιουργία του βασίστηκε σε θεωρίες με 4 βασικούς άξονες: 

προσοχή, σχετικότητα, πεποίθηση και ικανοποίηση (attention, relevance, 

confidence, satisfaction), βάσει των οποίων σχηματίστηκε το ακρωνύμιό του. Η 

προσέλκυση προσοχής με ποικιλία τακτικών, μυστήρια, ενδιαφέροντα γραφικά 

κ.α., η σχετικότητα με ξεκάθαρους και αυθεντικούς στόχους, η εμπιστοσύνη με 

επίτευξη όσων ζητώνται, η απόκτηση των ικανοτήτων που χρειάζονται και η 

ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων με απόρροια θετικών 

συναισθημάτων (σελ. 232), δημιουργούν και διατηρούν βιώσιμο το κίνητρο των 

εκπαιδευομένων. Το μοντέλο θεωρητικά συντελεί στην αποφυγή της 

εγκατάλειψης (σελ. 233). 

 

2.1.1.5. Ανθεκτικότητα 
 

Η ανθεκτικότητα (persistence) χρησιμοποιείται εδώ ως την παραμονή, 

διατήρηση, επιμονή σε κάποια συνθήκη. Συγκεκριμένα, ο Rovai Α. (2003) θεωρεί 

ότι ο όρος αυτός σημαίνει συνεχιζόμενη δράση παρά τα ενδεχόμενα προβλήματα 

(σελ. 1). Στο άρθρο του, προσπαθεί να εξηγήσει την ανθεκτικότητα και την 

αποχώρηση από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βάσει του μοντέλου 

ενσωμάτωσης μαθητή του Tinto και του μοντέλου Bean and Metzner, το οποίο 

βασίζεται στο πρώτο αλλά εστιάζει και στην αποχώρηση των μη παραδοσιακών 

μαθητών (όσων είναι άνω των 24), οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς. Το πρώτο 

μοντέλο θέτει τον ισχυρισμό ότι η ανθεκτικότητα οφείλεται σ’ όσα βιώματα έχει 

κάποιος από το παρελθόν, παράλληλα με τα ιδιαίτερα προσωπικά του 

χαρακτηριστικά, και σ’ όσα βιώνει στον φορέα ή το ίδρυμα υλοποίησης της                       

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σελ. 4). Το δεύτερο μοντέλο ορίζει τέσσερις 

παράγοντες ανθεκτικότητας: ακαδημαϊκούς (συνήθειες μελέτης και 

διαθεσιμότητα μαθημάτων), υπόβαθρο (ηλικία, εκπαιδευτικοί στόχοι, 

εθνικότητα, αποδόσεις), περιβαλλοντικούς (οικονομικά, ώρες εργασίας, 

οικογενειακές υποχρεώσεις, και εξωτερική ενθάρρυνση), ακαδημαϊκά και 

ψυχολογικά αποτελέσματα, όσο διαρκεί η παρακολούθηση της εκπαίδευσης (σελ. 
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7). Ο συγγραφέας του άρθρου θεωρεί ότι ο συνδυασμός των μοντέλων μπορεί να 

εξηγήσει καλύτερα τους παράγοντες ανθεκτικότητας και αποχώρησης. Γίνεται 

φανερό, ωστόσο, ότι το υπόβαθρο των εκπαιδευομένων παράλληλα με την 

υποστήριξη από το περιβάλλον, τον εκπαιδευτή, την οικογένεια κλπ. αυξάνει τις 

πιθανότητες της ανθεκτικότητας. Επίσης, τα μοντέλα αυτά παραμένουν έως 

σήμερα επίκαιρα παρά το γεγονός ότι διαμορφώθηκαν το 1975 & το 1985 

αντίστοιχα, όταν ακόμη η σημερινή πραγματικότητα δεν είχε διαφανεί. 
 

Το 2004, ο Yorke παρουσίασε ένα άρθρο, το οποίο περιελάμβανε περίληψη των 

προηγούμενων ερευνών, θεωρητικές προσεγγίσεις και υποθέσεις για την 

ανθεκτικότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το θετικό και φιλικό 

ακαδημαϊκό κλίμα, με έμφαση στην υποστήριξη μαθητών, στις διαμορφωτικές 

ασκήσεις, στη σημασία της κοινωνικής διάστασης των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, θεωρήθηκαν στοιχεία θετικής πρακτικής ενός φορέα με στόχο 

την ανθεκτικότητα των εκπαιδευομένων του (σελ. 23). Η αυτοοργάνωση, η 

εστίαση του ελέγχου, η αίσθηση του ανήκειν, η αυτοπεποίθηση, η αφοσίωση που 

νιώθουν για τους άλλους, οι απαιτήσεις της δουλειάς και η οικονομική 

κατάσταση αποδείχθηκε ότι επηρέασαν την απόφαση των εκπαιδευομένων να 

παραμείνουν στο πρόγραμμα (σελ. 25). 
 

Το 2012, μία ακόμη έρευνα (Hart, 2012) αναζητά τους παράγοντες της 

ανθεκτικότητας και καταλήγει ότι η ικανοποίηση, η αίσθηση του ανήκειν, το 

κίνητρο, οικογενειακή στήριξη και η στήριξη από τους συνεκπαιδευόμενους, η 

διαχείριση χρόνου και η αυξημένη επικοινωνία με τον εκπαιδευτή, συνδέονται 

με την ανθεκτικότητα. Μάλιστα, η ερευνήτρια διατυπώνει την άποψη ότι οι 

παράγοντες που δεν έχουν σχέση με τη γνώση, βοηθούν πολλές φορές τον μαθητή 

να ξεπεράσει εμπόδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν κάποιον στην 

εγκατάλειψη του προγράμματος (σελ. 1). Και συνεχίζει, καταλήγοντας ότι και 

άλλοι παράγοντες, όπως η αυτορρύθμιση, η αυτοοργάνωση, η θετική και 

ενθαρρυντική ανατροφοδότηση, οι ψηφιακές δεξιότητες, τα τεχνικά 

προβλήματα, η εργασία και η οικογένεια, η έλλειψη άμεσης ανταπόκρισης από 

το προσωπικό του ιδρύματος κ.α. επηρεάζουν την απόφαση ενός 

εκπαιδευόμενου στο θέμα της συνέχισης ή όχι της συμμετοχής του (σελ. 19). 

 

2.1.1.6. Ποικιλία απόψεων 
 

Οι θεωρίες που μπορεί να σχετίζονται με τη δέσμευση, είναι, όπως διαφάνηκε, 

ποικίλες. Οι Cocea & Weibelzahl (2009) ισχυρίζονται ότι, η δέσμευση αφορά το 

σύνολο της πνευματικής δραστηριότητας (ταυτόχρονη αντίληψη, προσοχή, 

κριτική σκέψη, βούληση και συναισθήματα) και μπορεί να επηρεαστεί από το 

ενδιαφέρον του εκπαιδευομένου για ένα θέμα (σελ. 343). Το ενδιαφέρον είναι 

αυτό που καθοδηγεί και την προσπάθεια, η οποία είναι απαραίτητη ειδικά σε 

περιπτώσεις που οι μαθησιακές δραστηριότητες είναι πιο δύσκολες (σελ. 342). Σε 
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μία έρευνα που πραγματοποίησαν οι Blasco-Arcas, Buil, Hernández-Ortega και 

Sese (2013), η οποία αφορούσε στη χρήση των clickers (μέσα πίεσης/κλικ 

προκειμένου να προκληθεί μια ενέργεια) στην τάξη και του ρόλου της διάδρασης, 

της ενεργής συνεργατικής μάθησης και της δέσμευσης στην μαθησιακή απόδοση, 

συμπέραναν, παράλληλα με άλλες διαπιστώσεις, ότι οι δεσμευμένοι μαθητές 

έχουν υψηλή εμπλοκή με τη μαθησιακή διαδικασία, η οποία τους επιτρέπει να 

προετοιμάζονται καλύτερα, να προσέχουν περισσότερο, να σκέφτονται και να 

θυμούνται, με αποτέλεσμα την πιο πετυχημένη μάθηση. Όρισαν τη δέσμευση ως 

την ικανότητα αντίληψης του μαθητή, η οποία προκύπτει από τη διάδρασή του 

με συμμαθητές και εκπαιδευτή, κατά τη μαθησιακή εμπειρία, και παράγει την 

εμπλοκή του με το θέμα που μελετάται (σελ. 104). Οι J.A. Fredricks & McColskey 

(2011) αναφέρουν ότι υπάρχουν έρευνες που περιγράφουν τη δέσμευση σε 

σχολικές υποχρεώσεις, όπως η συνέπεια, η προσπάθεια, η προσοχή, σε 

συναισθήματα, όπως το ενδιαφέρον, η υπερηφάνεια της επιτυχίας, σε γνωστικές 

όψεις και όπως η επίλυση προβλημάτων και η χρήση μεταγνωστικών 

στρατηγικών. Διαχωρίζουν επίσης την ακαδημαϊκή από την κοινωνική δέσμευση 

(εξωσχολικές δραστηριότητες, φίλους στο σχολείο) (σελ. 18). Οι Liu, Kang, & 

McKelroy (2015) πιστεύουν ότι το κίνητρο μαζί με την προηγούμενη εμπειρία και 

την αυτοπεποίθηση είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες της δέσμευσης, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσωπικοί στόχοι και το υπόβαθρο των 

συμμετεχόντων οδηγούν σε διαφορετική μαθησιακή συμπεριφορά και επίπεδο 

δέσμευσης (σελ. 131). 
 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πολλές από τις θεωρίες αυτές αφορούν 

κυρίως το σχολικό/ακαδημαϊκό περιβάλλον, τη δια ζώσης εκπαίδευση. Οι 

μελέτες για την εξ αποστάσεως είναι αυτονόητα λιγότερες αλλά ωστόσο 

εξαιρετικά σημαντικές. Πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα έχουν διατυπωθεί ως 

προς το τι προσελκύει και δεσμεύει τους εκπαιδευόμενους, τι προκαλεί και 

διατηρεί το ενδιαφέρον τους, τι παράγει την ενεργό συμμετοχή τους και τη 

διάδρασή τους με τους εμπλεκόμενους σ’ αυτήν και τι αποτρέπει την 

εγκατάλειψή της εκ μέρους τους. Στην παρούσα εργασία θα γίνει η προσέγγιση 

ίσως των πιο σημαντικών παραγόντων που οφείλουν να υφίστανται σε μία 

ολοκληρωμένη, με πιθανότητες επιτυχούς υλοποίησης, εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

 

2.1.1.7. Κριτική Θεώρηση 
 

Η έννοια της δέσμευσης παραμένει αρκετά ασαφής παρά τις θεωρητικές και 

ερευνητικές προσεγγίσεις των επιστημόνων. Η ευρεία σύστασή της αλλά και η 

αδυναμία επακριβούς μέτρησής της επιτρέπει και ενδεχομένως επιβάλλει στον 

ερευνητή να επιλέξει και να καθορίσει ο ίδιος την οπτική του. 
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Παραπάνω, αναλύθηκαν κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις της δέσμευσης, όπως 

η Θεωρία της Ροής (Csikszentmihalyi, 1997; Nakamura & Csikszentmihalyi, 

2014; Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider, & Shernoff, 2014), η Θεωρία της 

Δέσμευσης (Shneiderman et al. 1995; Cocea & Weibelzahl, 2009; Maltby & 

Mackie, 2009), η Θεωρία του τρίπτυχου της δέσμευσης (J.A. Fredricks et al., 2003; 

J.A. Fredricks & McColskey, 2011; Sun & Rueda 2012) οι θεωρίες που σχετίζονται 

με το κίνητρο  (Jennifer A. Fredricks & McColskey, 2012; Βεργίδης Δ. κ.συν., 2013; 

Keller & Suzuki, 2004), οι θεωρίες που πραγματεύονται την ανθεκτικότητα 

(Rovai Α., 2003; Yorke, 2004; Hart, 2012) και διάφορες άλλες (Cocea & 

Weibelzahl, 2009; Blasco-Arcas et al., 2013; Liu, Kang, & McKelroy, 2015). Θα 

ήταν αρκετά ακριβές να ισχυριστεί κάποιος ότι όλες αυτές οι θεωρίες 

περιγράφουν τη δέσμευση και ότι συνεισφέρουν στην επιστημονική προσέγγισή 

της. Στην παρούσα εργασία, ωστόσο, θα υιοθετηθεί η Θεωρία της Ροής του 

Csikszentmihalyi (1997). 
 

Η Θεωρία της Ροής παρουσιάζει τη δέσμευση ως μία κατάσταση απόλυτης 

αφοσίωσης και συνέπειας, κατά την οποία ένας άνθρωπος αφοσιώνεται, κάποιες 

φορές ολοκληρωτικά. Ακόμη κι αν αυτό φαντάζει υπερβολικό σε κάποιους, η 

μάθηση μπορεί να είναι μια απολύτως και αμιγώς απολαυστική εμπειρία. Όταν 

όλες οι αισθήσεις και λειτουργίες ενός ανθρώπου συνεργάζονται για να βιώσουν 

μία εμπειρία, τότε είναι μάλλον βέβαιο ότι αυτή θα έχει αποτελέσματα και, 

μάλιστα, ιδιαιτέρως δυναμικά και αξιοσημείωτα.  
 

Η Ροή του Csikszentmihalyi (1997) δεν εστιάζει, όπως αρκετές άλλες θεωρίες, σε 

συγκεκριμένες πτυχές της εκπαιδευτικής εμπειρίας, ενδεχομένως γιατί είναι 

δύσκολο να προσδιοριστούν. Ωστόσο, αναδεικνύει τη σημασία και το πιθανό 

εξαιρετικό αποτέλεσμα μίας πολύπλευρης εμπειρίας, όπως αυτή του ζωγράφου. 

Ίσως η δική του θεωρία είναι μια θεωρία που μπορεί πρωτίστως να τεθεί υπό 

έρευνα και έπειτα να οριοθετηθεί. Είναι βέβαιο ότι η προσέγγιση μίας τέτοιας 

έρευνας οφείλει να είναι ποιοτική, δηλαδή να διερευνά συναισθήματα και 

σχέσεις με το περιβάλλον.  
 

Και η εκπαιδευτική εμπειρία, όμως, είναι πολύπλευρη και εμπεριέχει μικρούς 

κύκλους από καταστάσεις, όπως η απόκτηση μίας νέας γνώσης, η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης, ο ενθουσιασμός για έναν κόσμο που αποκαλύπτεται κ.α. 

Συγκεκριμένα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εκπαιδευτική εμπειρία μπορεί 

να εμπλουτιστεί με πολλά και διαφορετικά μέσα που διεγείρουν το σύνολο 

σχεδόν των αισθήσεων και μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες απόλυτης 

αφοσίωσης και εμπλοκής, δηλαδή συνθήκες δέσμευσης.  
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2.2. Παράγοντες δέσμευσης 
 

2.2.1 Φορέας/ίδρυμα υλοποίησης 
 

Ο φορέας υλοποίησης μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ένα πολύ 

σημαντικό σημείο αναφοράς. Είναι αυτός που θα προσελκύσει τους 

εκπαιδευόμενους, καλλιεργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας, ακόμη 

και οικειότητας, και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για να υλοποιηθεί το 

πρόγραμμα, με αρτιότητα και επιτυχία. Σύμφωνα με τον Καρούλη (2007), ο 

φορέας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση πόρων (υλικών όπως ο εξοπλισμός και 

άυλων όπως η αξιοπιστία), εκπαιδευομένων (επικοινωνία, ενημέρωση κ.α.), 

εκπαιδευτικού υλικού, έρευνας του πεδίου με στόχο την αύξηση τεχνογνωσίας 

κλπ., αξιολόγησης και των τυποποιημένων διαδικασιών (σελ. 293). Είναι όμως 

υπεύθυνος και για την εξεύρεση ή επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτών, 

συντονιστών, τεχνικών και διοικητικού προσωπικού, ώστε να διασφαλίσει την 

παρουσία του ανθρώπινου εκείνου δυναμικού που θα στηρίξει και θα 

υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους. Ο Keegan (2001) λέει ότι η εισαγωγή του 

ανθρώπινου παράγοντα στο σύστημα είναι ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθεί 

ένας φορέας υλοποίησης στο αίτημα για την εξατομίκευση των αναγκών των 

σπουδαστών (όπως αναφέρεται στις Τζώτζου & Μπιγιλάκη, 2016, σελ. 79). 

 

2.2.1.1 Καλή φήμη και αναγνώριση 
 

Η καλή φήμη και αναγνώριση ενός φορέα από τους μαθητές, τους γονείς, το 

προσωπικό του (εκπαιδευτικό και διοικητικό) αλλά και από την ευρύτερη 

κοινότητα, προσελκύει τους εκπαιδευόμενους και την υποστήριξη της κοινωνίας. 

Χτίζονται βάσει της φιλοσοφίας, της κουλτούρας, της ερευνητικής 

δραστηριότητας, της τεχνογνωσίας, της πολιτικής και των στρατηγικών που 

εφαρμόζει ο φορέας, σε βάθος χρόνου. Η αξιοπιστία και η συνέπειά του στο 

όραμα και στον σκοπό του, η ηθική και η δεοντολογία που πρεσβεύει, τα 

προγράμματα και η εν γένει εκπαίδευση που παρέχει, αποτελούν τα συστατικά 

μίας θετικής εγκαθίδρυσης σε επίπεδο τοπικό, εθνικό ή ακόμη και διεθνές. Ως                     

εκ τούτου, οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά που αυτό εκδίδει και παρέχει στους 

εκπαιδευόμενους τυγχάνουν μεγαλύτερης και ευνοϊκότερης αποδοχής από τους 

λοιπούς φορείς της κοινωνίας. 
 

2.2.1.2. Οργάνωση 
 

Συχνά γίνεται λόγος για την οργάνωση και την οργανωτικότητα και 

επισημαίνεται πόσο καθοριστικές είναι είτε ως χαρακτηριστικά ενός χώρου είτε 

ως δεξιότητες ενός ανθρώπου. Ένας φορέας υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων επωμίζεται το σύνολο του έργου, το οποίο ξεκινά με την 

ανίχνευση των αναγκών που χρήζουν κάλυψης, συνεχίζεται με τον 
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προσδιορισμό της ομάδας (εκπαιδευτής, συντονιστής, τεχνικός κ.α.) που θα το 

αναλάβει, την καταγραφή των εκπαιδευτικών στόχων, την επιλογή του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και της διδακτικής μεθοδολογίας, τον καθορισμό 

των αρμοδιοτήτων και της συμμετοχής του κάθε εμπλεκόμενου, την ανάλυση των 

τεχνολογικών μέσων και του τρόπου παροχής υλικού, τον ορισμό του 

χρονοδιαγράμματος και των χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων, την 

εφαρμογή μεθόδων επικοινωνίας και αξιολόγησης, βαθμολογίας και απόδοσης 

τίτλου κ.α. (Καρούλης, 2007, σελ. 308). Το πλήθος των εργασιών που οφείλει να 

αναλάβει και η συστηματική και λεπτομερής παρακολούθησή τους, απαιτεί μία 

άρτια οργάνωση, σύμφωνα με την οποία θα έχουν προβλεφθεί όλες οι ανάγκες 

και θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Ακόμη κι όταν ένα μεγάλο 

πανεπιστήμιο αναθέτει την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 

συγκεκριμένο τμήμα ή ομάδα ή σε έναν συνεργαζόμενο φορέα, φέρει την ευθύνη 

του έργου. Η αξιοπιστία που αναφέρθηκε παραπάνω και η οποία ενισχύει την 

καλή φήμη του φορέα, στηρίζεται στην οργάνωση και στην αποτελεσματικότητά 

του. 
 

2.2.1.3. Υποστήριξη 
 

Ο οργανωμένος φορέας μπορεί να παράσχει την κατάλληλη υποστήριξη 

(διοικητική, τεχνική, εκπαιδευτική) των εμπλεκομένων. Η έγκαιρη και έγκυρη 

ενημέρωση και πληροφόρηση, η παροχή μαθησιακών πόρων και η υποστήριξη 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων, η τεχνική στήριξη και επίλυση προβλημάτων 

όχι μόνο προς τους εκπαιδευόμενους αλλά και προς τον εκπαιδευτή, ώστε αυτός 

να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο του, οι υπηρεσίες που καλύπτουν αιτήματα, 

εισόδου, προόδου, βαθμολόγησης, διδάκτρων, θέματα δεοντολογίας, 

πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. αποτελούν όψεις αυτού του ρόλου του φορέα. Η 

συχνή επικοινωνία του φορέα με τους εκπαιδευόμενους, με αφορμή όλους τους 

παραπάνω λόγους, δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινότητα και 

εξισορροπεί, στο μέτρο του δυνατού, την απουσία της δια ζώσης επαφής. Η 

ευθύνη και η δυναμική ενός φορέα διαπιστώνεται, όταν αυτός δεν επικοινωνεί ή 

δεν υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους, θεωρώντας ότι αυτοί μπορούν να 

αντεπεξέλθουν χωρίς αυτά. Οι εκπαιδευόμενοι τείνουν να απομακρύνονται ή 

ακόμη και να  εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Ο Keegan (2001) πιστεύει ότι αυτό 

συμβαίνει στους φορείς όπου οι δομές επανασύνδεσης των διδακτικών ενεργειών 

δεν αποκαθίστανται σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ ο Sewart (1981) ισχυρίζεται ότι 

η κατάσταση του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου διαφέρει εξαιτίας της έλλειψης 

άμεσης ανατροφοδότησης (όπως αναφέρεται στις Τζώτζου & Μπιγιλάκη, 2016, 

σελ. 79). 
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2.2.1.4. Εξειδίκευση 
 

Η ερευνητική δραστηριότητα, η εξειδίκευση, η υλοποίηση ειδικών ή πρωτότυπων 

ή πολλών προγραμμάτων εκ μέρους του φορέα, αποτελεί σημαντικό κριτήριο 

επιλογής του, γιατί θεωρούνται συνώνυμο των υψηλών υπηρεσιών και της 

επιστημονικής του αρτιότητας. Ειδικότερα, η εξειδίκευσή του σε θέματα που 

ενδιαφέρουν τον εκπαιδευόμενο αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για τον οποίο 

θα επιλέξει και θα παρακολουθήσει με συνέπεια κάποιο πρόγραμμά του. Η 

τεχνογνωσία και η εμπειρία βοηθούν τον φορέα να γνωρίζει εκ των προτέρων 

κάποια θέματα που θα παρουσιαστούν και να τα αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικότερα ενώ τα επιστημονικά του επιτεύγματα, του επιτρέπουν να 

μπορεί να παρέχει ποιοτικότερη εκπαίδευση και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 

της προσέλκυσης περισσότερων μελών της κοινωνίας. 
 

2.2.1.5. Υλικοτεχνική υποδομή 
 

Οι σύγχρονες υποδομές και η συμβατή και χωρίς προβλήματα υλικοτεχνική 

υποδομή του φορέα είναι ένας βασικός μοχλός υλοποίησης προγραμμάτων 

υψηλών προδιαγραφών. Είναι γεγονός ότι αποτελεί και δέλεαρ για την νεότερη 

γενιά των εκπαιδευομένων που γεννήθηκαν σ’ ένα τεχνολογικά περιβάλλον, του 

οποίου τα εργαλεία διευκολύνουν την καθημερινότητά τους καθώς είναι 

ιδιαίτερα εξοικειωμένοι μ’ αυτά. Οι Masoumi & Lindström (2012) αναφέρουν ότι 

οι τεχνολογικές υποδομές αφορούν όλο αυτό το δίκτυο εξοπλισμού, τεχνικών και 

εφαρμογών, τα οποία πρέπει να είναι προσβάσιμα (σε όλους και χωρίς 

περιορισμούς) και αξιόπιστα (δεδομένου ότι συνεχώς αλλάζουν, πρέπει και να 

αναβαθμίζονται), να διαθέτουν κατάλληλες για τον σκοπό λειτουργίες, να 

χρησιμοποιούνται και να ενσωματώνονται στις υπάρχουσες υποδομές (σελ. 30). 

Όλα τα παραπάνω, με την κατάλληλη αξιοποίηση, ενισχύουν όλους τους ρόλους 

και τους τομείς ενός φορέα. 

 

2.2.2. Εκπαιδευτής  
 

Ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που διαχειρίζονται ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης μπορούν να είναι εκπαιδευτές, συντονιστές, τεχνικοί κ.α. Ο 

Καρούλης (2007) διαχωρίζει τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο (εκπαιδευτή) από τον 

συντονιστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το χρονοδιάγραμμα, το προφίλ των 

εκπαιδευομένων, το αναλυτικό πρόγραμμα, το υλικό κ.α. (σελ. 209). Στα 

ολοκληρωμένα και οργανωμένα συστήματα εκπαίδευσης οι αρμοδιότητες των 

ρόλων αυτών είναι σαφώς διαχωρισμένες και τις αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι 

και έμπειροι επιστήμονες. Η ανάθεση του προγράμματος σε δύο ή περισσότερους 

ανθρώπους επιτρέπει στον καθένα από αυτούς να επικεντρώνεται απρόσκοπτα 

στον ρόλο του ενώ η  συνεργασία και η συζήτηση, μεταξύ των, συντελούν στον 

εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων, στην αναβάθμιση των 
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υπηρεσιών και της ολοκληρωμένης υποστήριξης των εκπαιδευομένων κ.α. 

Συμβαίνει, ωστόσο, συχνά να είναι ένας ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να 

διαχειριστεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων. 
 

Ο «δάσκαλος» με την ευρύτερη έννοια ήταν πάντοτε ο κεντρικός χαρακτήρας, 

ίσως και ο ήρωας, στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Ουσιαστικά, ο «δάσκαλος» 

ήταν ο καλός, ο ικανός, ο συμπαθής εκπαιδευτικός, ο οποίος ενθάρρυνε και 

ενίσχυε την μαθησιακή πορεία των μαθητών αλλά και την εν γένει εκπαιδευτική 

εμπειρία τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούγονται ιστορίες για «καλούς» 

δασκάλους και πόσο σημαντικοί υπήρξαν για την εξέλιξη της ζωής των μαθητών 

τους. Ο Allen (2011) επισημαίνει ότι «οι εκπαιδευτές της δια ζώσης εκπαίδευσης, 

ιδιαιτέρως οι καλοί, εφαρμόζουν συνεχώς εναλλασσόμενες καταστάσεις, 

πειραματισμούς και τροποποιήσεις. Η καταπληκτική πολυπλοκότητα όσων 

κάνουν, γίνεται φανερή στην προσπάθεια αναπαραγωγής τέτοιου είδους 

εκπαιδευτικών γεγονότων, χωρίς τη ζεύξη διδασκόντων και διδασκομένων σε 

πραγματικό χρόνο» (σελ. 29). Οι χαρακτήρες αυτοί είναι πλέον απαραίτητοι για 

την νέα μορφή εκπαίδευσης, αυτήν της εξ αποστάσεως. Ο e – εκπαιδευτής, είναι 

ο εκπαιδευτής που αναλαμβάνει να δώσει πνοή σε μία εκπαίδευση, στην οποία η 

αίσθηση της απουσίας της ανθρώπινης επαφής, η απομόνωση και η εγκατάλειψη 

γίνονται όλο και πιο συχνά φαινόμενα. 
 

2.2.2.1. Χαρακτηριστικά 
 

Ο εκπαιδευτής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να είναι άρτια 

καταρτισμένος και να γνωρίζει το γνωστικό αντικείμενο που αναλαμβάνει να 

διαχειριστεί, είτε επιλέγεται στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού προγράμματος είτε 

είναι προσωπική η πρωτοβουλία του. Η ευφυΐα, μόρφωση, καλλιέργεια και 

προσωπικότητά του, η εμπειρία του και η εξοικείωσή του με τα τεχνολογικά 

εργαλεία, πρέπει να του επιτρέπουν να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη 

γνώση και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις. Η δική του 

αξιοπιστία είναι εξίσου, εάν όχι περισσότερο, σημαντική από αυτήν του φορέα 

υλοποίησης, γιατί επενδύουν στο πρόσωπό του οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, 

εμπιστεύονται σ’ αυτόν τις προσδοκίες τους για το μέλλον, την ανάγκη τους για 

εξέλιξη, την άγνοια και την αγωνία τους. Θέλουν ο εκπαιδευτής τους να γνωρίζει 

καλά το αντικείμενο που θα τους διδάξει και θέλουν να ξέρουν ότι, για οτιδήποτε 

χρειαστούν, θα μπορέσουν να στηριχτούν σ’ αυτόν. 
 

Ανεξαρτήτως της υπάρχουσας γνώσης και κατάρτισης, πλέον είναι αναγκαία η 

συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευσή του, όπως άλλωστε συμβαίνει σχεδόν σε 

όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα.  Η επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

του μπορεί να διευκολύνει το έργο του, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, 

την επίλυση νέων θεμάτων κλπ. Οι Masoumi & Lindström (2012) επισημαίνουν 

ότι η εκπαίδευση του εκπαιδευτή πρέπει να είναι συγκεκριμένη στο ψηφιακό 
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περιβάλλον, όχι απλώς για να μπορεί να το χρησιμοποιεί αλλά γιατί αποτελεί 

μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση, με νέες παιδαγωγικές και επαγγελματικές 

διαδικασίες (σελ. 33). Η απαραίτητη επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση του 

εκπαιδευτή ξεπερνά κατά πολύ τη γνώση που παρέχει η παραδοσιακή 

εκπαίδευση και το γεγονός αυτό απαιτεί από τον ίδιο να καταβάλει ιδιαίτερη 

προσπάθεια και ενδεχομένως να έρθει αντιμέτωπος με δυσκολίες, απογοήτευση 

και αποθάρρυνση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα μαθήματά της λέγεται ότι 

χρειάζονται περισσότερη προετοιμασία, γνώσεις και δεξιότητες. Η προσέγγιση 

ενός εξ αποστάσεως προγράμματος σαν να επρόκειτο για τυπική και δια ζώσης 

εκπαίδευση, δεν αποφέρει τα επιθυμητά μαθησιακά ή και άλλα αποτελέσματα. 

Ήδη, σε πολλές περιπτώσεις, αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά της. 
 

2.2.2.2. Υποστήριξη εκπαιδευομένων 
 

Ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να είναι μόνο ένας άρτιος επιστήμονας αλλά ένας 

άνθρωπος με πολλές ικανότητες και δεξιότητες αλλά και υψηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη. Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται να είναι η συμπεριφορά του και οι 

κοινωνικές του δεξιότητες. Ως εκπαιδευτής και ως «δάσκαλος» πρέπει να μπορεί 

να εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και 

αδυναμίες των εκπαιδευομένων, να επεξηγεί δύσκολες έννοιες, να επιλύει 

απορίες, να βοηθά όσους δυσκολεύονται, να δίνει παραδείγματα καθημερινής 

ζωής, να είναι επικοινωνιακός, υποστηρικτικός, συμπαθής και φιλικός, να 

μπορεί να κατανοεί τις αγωνίες και την απογοήτευση των μαθητών του. Κάθε ένα 

από αυτά τα στοιχεία μπορούν ενισχύσουν σε θαυμαστό βαθμό τη μαθησιακή 

πορεία ή, εάν απουσιάζουν, να αποτελέσουν τροχοπέδη γι’ αυτήν. Η εμπειρία 

της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο γνωστική, είναι και συναισθηματική, είναι 

ανθρώπινη. 
 

Οι Clark & Mayer (2003), σχετικά με το εύρος της υποστήριξης που λαμβάνει, 

αναφέρουν ότι ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι και να αισθάνεται ελεύθερος 

αλλά όχι αβοήθητος, να έχει τη μάθηση υπό τον έλεγχό του αλλά να μην είναι 

απροστάτευτος στα ατοπήματα, να καθορίζει την πορεία του αλλά όχι χωρίς 

ανάδραση (όπως αναφέρεται στον Καρούλη, 2007, σελ. 141). Ο Allen (2011) μιλά 

για την καλή ανατροφοδότηση που προκαλεί τους εκπαιδευομένους να 

σκεφτούν, να εστιάσουν και να δοκιμάσουν (σελ. 43). Αυτήν που παρουσιάζει τις 

συνέπειες των ενεργειών που λήφθηκαν, διδάσκει τον τρόπο αξιολόγησης για την 

αυτοαξιολόγηση, αναγνωρίζει την ατομική επικοινωνιακή πρόοδο. Τέλος, οι J.A. 

Fredricks et al. (2003) θεωρούν ότι η δέσμευση των εκπαιδευομένων είναι 

υψηλότερη, όταν οι εκπαιδευτές δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, 

σχετικό με τους εκπαιδευόμενους, όταν σ’ αυτούς δίνεται η δυνατότητα επιλογής, 

ώστε να νιώθουν αυτόνομοι, και όταν νιώθουν ότι ξέρουν τι χρειάζεται για να 

πετύχουν και να νιώσουν ικανοί. 
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Σε μία αξιολόγηση των μαζικών, ανοιχτών, διαδικτυακών μαθημάτων που 

πραγματοποίησε ο Rodriguez (2012), συμπέρανε, μεταξύ άλλων, ότι οι 

εκπαιδευτές παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση γιατί 

προσελκύουν το ενδιαφέρον για σημαντικές ιδέες και νοήματα, προσφέρουν 

αναγνώσματα και πηγές για την κατανόηση νέων εννοιών, βοηθούν τους 

συμμετέχοντας να χρησιμοποιούν το κοινωνικό δίκτυο για τις αμφιβολίες τους, 

ξεκαθαρίζουν συζητήσεις και περιεχόμενο, βοηθούν να διαχωριστούν οι 

χρήσιμες πληροφορίες, υποδεικνύουν πετυχημένες πατέντες/μοτίβα 

πληροφόρησης και διάδρασης, και είναι παρόντες (σελ 11). Ο Garrison (2011) 

θεωρεί ότι η πρόσβαση στο περιεχόμενο, στη σύγχρονη εποχή, είναι μία 

πραγματική πρόκληση γιατί είναι αδύνατον να αφομοιώσει κανείς τις 

πληροφορίες που λαμβάνει, εάν δεν αποκτήσει τις ικανότητες και τις στρατηγικές 

που χρειάζονται για να διαχειριστεί όλο αυτόν τον όγκο της πληροφορίας (σελ. 

53). Ο εκπαιδευτής καλείται να εκπαιδεύσει τους μαθητές του πως να μαθαίνουν, 

με κριτική σκέψη και άλλες δεξιότητες, και όχι απλώς να απορροφούν κομμάτια 

πληροφόρησης. Ο Herbert Simon, οικονομολόγος και βραβευμένος με Νόμπελ 

επισημαίνει ότι ο πλούτος της πληροφορίας μπορεί να προκαλέσει φτώχια 

προσοχής και, ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί 

σε ό,τι διαβάζουν και απαντούν και να διαχωρίζουν το γεγονός από την 

επινόηση (όπως αναφέρεται στον Picciano, 2002, σελ. 3). 
 

Στα πλαίσια της υποστήριξης των εκπαιδευομένων περιλαμβάνεται και ο 

συντονισμός των ομαδικών εργασιών και συζητήσεων, η ενθάρρυνση έκφρασης 

απόψεων, η ισομερής και δίκαιη ανάθεση ρόλων, η εκτίμηση συνεισφοράς του 

καθένα καθώς, πολλές φορές, κάποιοι εκπαιδευόμενοι επισκιάζονται από 

άλλους. Ο Salmon (2011) πιστεύει ότι η ενεργός συμμετοχή μπορεί να προωθηθεί 

με την ενθάρρυνση, σ’ ένα πλαίσιο όπου όλοι μπορούν να μιλήσουν για τις 

εμπειρίες τους, να συνεισφέρουν σε ιδέες και γνώσεις, να δημιουργήσουν επαφές 

και γενικότερα να έχουν ίση πρόσβαση σε όσα συμβαίνουν (σελ. 219). Το σημείο 

αυτό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το σημαντικότερο, σύμφωνα με την 

πλειοψηφία των ερευνών. Η ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία, για 

κοινωνικοποίηση, για την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα παράλληλα με 

την επιθυμία για δημιουργία και παραγωγή κάποιου αυθεντικού και χρήσιμου 

για την καθημερινότητα προϊόντος, συνιστούν την επιτυχία της εκπαίδευσης από 

απόσταση. Ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτό θα δοθεί στην ανάλυση του παράγοντα της 

επικοινωνίας. 
 

2.2.2.3. Γνωριμία με την ομάδα 
 

Η υποστήριξη, όμως, μιας ομάδας βασίζεται σ’ όσα γνωρίζει κάποιος γι’ αυτήν. 

Ο εκπαιδευτής οφείλει και χρειάζεται να έχει, ως αφετηρία στο εξ αποστάσεως 

πρόγραμμα που διαχειρίζεται, την πολύ καλή γνωριμία του με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, ώστε να κατανοεί και τις 
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δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν, να μπορεί να παρακολουθεί την 

πρόοδό τους, να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη, με επιπλέον συμβουλές και 

υλικό που κρίνει ότι θα τους βοηθήσει και να προτείνει τρόπους μελέτης και 

διαχείρισης χρόνου που τους ταιριάζουν. Σύμφωνα με τον Καρούλη (2007) ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να γνωρίζει τα μορφωτικά (πτυχία κ.α.) και τα κοινωνικά 

(εργαζόμενοι και προϊστάμενος μαζί: συγκρούσεις κλπ.) χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων, την εργασιακή και οικογενειακή τους κατάσταση και διάφορα 

άλλα όπως εάν είναι ειλικρινείς, συνεπείς κλπ. (σελ. 202). Ο Yorke (2004) πιστεύει 

ότι είναι πολύ σημαντικό να ανιχνεύονται οι ανάγκες των εκπαιδευομένων γιατί, 

όταν το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών τους και της εμπειρίας τους είναι μεγάλο, 

τότε οι πιθανότητες παραμονής τους στο πρόγραμμα μειώνονται (σελ. 28). 
 

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις δομές Δια βίου Μάθησης Ενηλίκων, με 

θέμα τη διαρροή (Βεργίδης κ.συν., 2013), αναδείχθηκε ο καταλυτικός ρόλος των 

εκπαιδευτών αναφορικά με τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Η δέσμευση των 

εκπαιδευομένων φάνηκε ότι επιτυγχάνεται, όταν ο εκπαιδευτής αναγνωρίζει το 

γεγονός ότι είναι ενήλικες, με εμπειρίες και γνώσεις και διαφορετικό επίπεδο, 

τους εμπλέκει στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας τους συνδιαμορφωτές 

του μαθήματος, όταν συντονίζει την ομάδα των εκπαιδευομένων και την 

αλληλεπίδραση των μελών της, όταν ενημερώνει για το τι πρόκειται να συμβεί, 

για να αισθάνονται ασφαλείς και να μην αιφνιδιάζονται (Βεργίδης κ.συν., 2013). 

Ωστόσο, ο εκπαιδευτής έχει την ευθύνη σχεδίασης του μαθήματος και των 

δραστηριοτήτων και είναι αυτός που θα πρέπει να αποφασίσει πόσο έλεγχο θα 

διατηρήσει και πόση ελευθερία θα διαθέσει (Garrison, 2011, σελ. 63). 
 

Μέσω της τεχνολογίας, είναι εφικτή η συγκέντρωση πολλών στοιχείων που δεν 

αφορούν μόνο πάγια και βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων αλλά και 

στοιχεία της συμπεριφοράς τους, των αντιδράσεών τους, των προτιμήσεων και 

των επιλογών τους. Το δεδομένο αυτό αξιοποιείται θετικά, όταν κάποιοι από 

αυτούς χρειάζονται στήριξη. Το ηθικό ζήτημα που τίθεται είναι ότι η 

παρακολούθηση μπορεί να μην ωφελεί ουσιαστικά τον εκπαιδευόμενο αλλά να 

ενθαρρύνει την επιφανειακή μάθηση και την εξάρτηση του μαθητή (Maltby & 

Mackie, 2009, σελ. 60). Η θετική όμως αξιοποίηση της «παρακολούθησης» αυτής 

συνίσταται και σ’ έναν ακόμη παράγοντα: ο εκπαιδευτής μπορεί να 

«προστατεύει» τους εκπαιδευόμενους μέσα από τις συνομιλίες και τις ενέργειές 

τους. Σε περίπτωση bullying, για παράδειγμα, η επέμβασή του μπορεί να είναι 

άμεση ενώ στην περίπτωση που κάποιος έχει ήδη απομονωθεί για οποιοδήποτε 

λόγο, μπορεί να τον αναζητήσει και να προσπαθήσει να τον προσεγγίσει.  

 

2.2.3. Δομή μαθήματος 
 

Η δομή των μαθημάτων της εξ αποστάσεως καθορίζεται από πολλούς 

παράγοντες που αφορούν στον φορέα υλοποίησης, τον διδακτικό σχεδιασμό, τον 
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εκπαιδευτή, τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή, την παιδαγωγική θεώρηση, τον 

σκοπό του προγράμματος κ.α. Παγκοσμίως, παρατηρείται μια συνεχής 

αναδιαμόρφωση της δομής των μαθημάτων, με κοινά χαρακτηριστικά αλλά και 

διαφορετικές προσεγγίσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ανάγκη να 

προσελκύσουν όλο και περισσότερους εκπαιδευόμενους, να καλύψουν ποικίλες 

ανάγκες, να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους, να 

εξασφαλίσουν μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα, να δεσμεύσουν τους 

εκπαιδευόμενους. Τα ποσοστά εγκατάλειψης ή αδράνειας και η αδυναμία 

πιστοποίησης των γνώσεων που αποκτώνται, παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα 

«αγκάθια» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πάγια επιχειρήματα των 

πολεμίων της. 
 

Οι βασικές αρχές της εξ αποστάσεως δομής θα μπορούσαν να είναι η τοπική και 

η χρονική ανεξαρτησία και η μαθητοκεντρικότητα αλλά πλέον και η 

εξατομίκευση έχει λάβει επάξια μία θέση δίπλα τους, μαζί με άλλα 

χαρακτηριστικά. Όταν υφίστανται, αποτελούν τα πλεονεκτήματά της σε 

σύγκριση με την παραδοσιακή εκπαίδευση. 
 

2.2.3.1. Τοπική ανεξαρτησία 
 

Η δυνατότητα του εκπαιδευόμενου να παρακολουθεί μία εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση απαλλαγμένος από τοπικούς περιορισμούς συνίσταται στην τοπική 

ανεξαρτησία, δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον 

κόσμο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει την απαραίτητη για το πρόγραμμα 

υλικοτεχνική υποδομή. Το ζήτημα της γεωγραφικής απόστασης αλλά και των 

ειδικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι, σχολιάστηκε στην 

ενότητα της επιλογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εδώ, θα επισημανθεί μόνο 

το εύρος των επιλογών ενός εκπαιδευόμενου που αποτελεί τη βάση για την 

αυτονομία του.  
 

Η σύγχρονη εποχή έχει δημιουργήσει ποικίλες συνθήκες εργασίας και 

μετακίνησης. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν κάθε μέρα με το αεροπλάνο 

για να μεταβούν στη δουλειά τους, άνθρωποι που είναι υποχρεωμένοι να 

παραμένουν και να διαμένουν στον χώρο εργασίας τους, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, αλλά και άνθρωποι που εργάζονται για την ίδια εταιρεία, ζουν σε 

διαφορετικά μέρη του κόσμου και καλούνται να λάβουν την ίδια εξ αποστάσεως 

κατάρτιση. Επιπλέον, υπάρχουν αυτοί που θέλουν να μπορούν να 

παρακολουθήσουν το μάθημα από οποιοδήποτε σημείο, χωρίς να περιορίζεται η 

δυνατότητα να μετακινηθούν, εάν αυτό απροσδόκητα χρειαστεί. Η ανεξαρτησία 

αυτή που τους προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυξάνει τις πιθανότητες 

να δεσμευτούν σ’ αυτήν, σύμφωνα με το πρόγραμμα της δικής τους 

καθημερινότητας. 
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Η δυναμική της τοπικής ανεξαρτησίας υποστηρίζεται από τη δομή του 

μαθήματος. Ο τρόπος με τον οποίο θα δομηθεί το γνωστικό αντικείμενο, τα μέσα 

που θα χρησιμοποιηθούν και το υλικό που θα αναλυθεί παρακάτω, καθορίζουν 

τον βαθμό, στον οποίο είναι ρεαλιστική η τοπική ανεξαρτησία.  
 

2.2.3.2. Χρονική ανεξαρτησία & ρυθμός μελέτης 
 

Η χρονική ελευθερία αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευόμενος 

παρακολουθεί, μελετά ή διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις στο πρόγραμμα και το 

ολοκληρώνει. Εδώ συνυφαίνεται και ο ρυθμός μελέτης, ο οποίος εξαρτάται από 

τον τρόπο ή την μέθοδο. Και όλα αυτά οδηγούν και πάλι στην αυτονομία που 

τόσο έχει ανάγκη ο ενήλικος εκπαιδευόμενος. 
 

Η ύπαρξη ή όχι ενός χρονοδιαγράμματος αποτελεί θέμα συζήτησης. Υπάρχουν 

αυτοί που ισχυρίζονται ότι η χρονική οριοθέτηση δεσμεύει αποτελεσματικότερα 

τους εκπαιδευόμενους και άλλοι που προτείνουν ένα προαιρετικό 

χρονοδιάγραμμα με ευελιξία. Τη φιλοσοφία αυτή υιοθετούν και κάποιες 

παγκόσμιες και γνωστές πλατφόρμες εκπαίδευσης που προσφέρουν 

προγράμματα, στα οποία επιτρέπεται η διακοπή και η επανεκκίνηση της 

παρακολούθησής τους, με παροχή επιλογής διαφορετικών περιόδων λειτουργίας 

τους (π.χ. μετά το πέρας 2 μηνών, δυνατότητα επανεγγραφής για συνέχιση). 

Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλοι που θεωρούν ότι η χρονική ανεξαρτησία της                               

εξ αποστάσεως καταστρατηγείται και ότι το χρονοδιάγραμμα προκαλεί άγχος 

και ανασφάλεια. 
 

Είναι γεγονός ότι στη διαδικτυακή μάθηση ο χρόνος αποκτά άλλη διάσταση και 

σημαίνει αναθεώρηση όχι μόνο της ώρας διδασκαλίας και μάθησης αλλά και της 

καθημερινότητας των εκπαιδευομένων. Ο Salmon (2011) αναδεικνύει αυτήν την 

ιδιαίτερη διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προτείνει να 

υποστηριχθούν οι εκπαιδευόμενοι, με ξεκάθαρες οδηγίες, για την προσδοκώμενη 

ενεργό συμμετοχή τους και τη διαδικτυακή δραστηριότητά τους. Επίσης, 

αναφέρει πόσο σημαντικές είναι οι δράσεις και οι ενέργειες που συμβαίνουν 

συγκεκριμένες ώρες ή στιγμές της ημέρας, ώστε ξεπερνιούνται τα ζητήματα 

διαφοράς ώρας ή πολύωρης απασχόλησης (σελ. 114).  
 

Εναλλακτικά, στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης, θα μπορούσε να αναγράφεται ο 

προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης είτε των εργασιών είτε του προγράμματος, 

με προαιρετική την τήρησή τους από την πλευρά των εκπαιδευομένων. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τι προσδοκάται από αυτόν αλλά και εάν 

είναι εφικτό να συμβαδίσει με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. Σε κάθε 

περίπτωση, η δυνατότητα να επιλέξει τον δικό του ρυθμό διευκολύνει τον ίδιο 

και του επιτρέπει να έχει τον έλεγχο της μάθησής του. 
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2.2.3.3. Μαθητοκεντρικότητα 
 

Ένα μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον είναι ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον όπου υφίστανται περισσότερο κριτικές και αυτοκαθοδηγούμενες 

προσεγγίσεις μάθησης, με παροχή βαθμίδων ελευθερίας, λήψης αποφάσεων, 

ανασκόπησης και αυτορρύθμιση (Masoumi & Lindström, 2012, σελ. 32). Η 

μαθητοκεντρική παιδαγωγική σε αντίθεση με τη δασκαλοκεντρική που ίσχυε 

στην τυπική εκπαίδευση, εστιάζει στους μαθητές, τα ενδιαφέροντα, το υπόβαθρο, 

τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους αλλά και σε διδακτικές πρακτικές που είναι 

πιο αποτελεσματικές για υψηλή παρακίνηση, ουσιαστική μάθηση και επιτυχία 

για όλους. Η νέα αυτή προσέγγιση υπόσχεται τη μείωση της «σχολικής» 

αποτυχίας και την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας γιατί συνδέεται με 

τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα των ανθρώπων, με την πραγματική ζωή 

τους. Το δεδομένο αυτό εξασφαλίζει ποιοτικότερη συμμετοχή, μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και κατ’ επέκταση ισχυρότερη δέσμευση.  
 

2.2.3.4. Εξατομίκευση & Αυτονομία 
 

Η εξατομίκευση της εκπαίδευσης, δηλαδή η ανίχνευση των αναγκών του 

εκάστοτε εκπαιδευόμενου και η παροχή αντίστοιχης εκπαίδευσης, ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση του εκπαιδευομένου και του επιτρέπει να έχει τον έλεγχο της 

μαθησιακής του πορείας. Ο εντοπισμός αυτών των αναγκών και του γνωστικού 

υπόβαθρου του εκπαιδευόμενου είναι μία πολύ δύσκολη διαδικασία. Συνήθως 

ξεκινά με την γνωριμία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων, για την οποία 

έγινε αναφορά στην ενότητα του εκπαιδευτή. Στη συνέχεια, βάσει της 

κατάλληλης δομής, των ασκήσεων και της ανατροφοδότησης, μπορεί να 

σκιαγραφηθεί ο εκπαιδευόμενος και να του παρέχεται καταλληλότερη και πιο 

εξατομικευμένη εκπαίδευση. Γενικότερα, τα εξατομικευμένα και 

προσαρμοζόμενα μαθησιακά περιβάλλοντα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους 

να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησης τους σύμφωνα με τις ανάγκες, τους 

στόχους, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους (Masoumi & Lindström, 2012, σελ. 

31). 
 

Η εξατομικευμένη μάθηση θεωρείται ότι παρέχει στους σπουδαστές ανεξαρτησία 

στον υπέρτατο βαθμό μέσα από την ενίσχυση της ενηλικιότητας, δηλ. της 

ωριμότητας του ατόμου να αναλαμβάνει υπεύθυνους ρόλους, να επιδιώκει 

αυτοδύναμες επιλογές ζωής, να αυτοπροσδιορίζεται και να αυτοεξελίσσεται. 

Σύμφωνα με τον Holmberg (2002), εφόσον για τις ατομικές σπουδές απαιτείται 

ένα κάποιο ποσό ωριμότητας, αυτοπειθαρχίας και ανεξαρτησίας, η εκπαίδευση 

εξ αποστάσεως μπορεί να είναι μια εφαρμογή ανεξάρτητης μάθησης, κατάλληλη 

να προάγει την αυτονομία των σπουδών (όπως αναφέρεται στις Τζώτζου & 

Μπιγιλάκη, 2016, σελ. 80). Επίσης, και ο Allen (2011) επισημαίνει πόσο 

σημαντική είναι η δυνατότητα προσαρμογής της δομής στις ατομικές διαφορές 
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των εκπαιδευομένων και προτείνει τη δημιουργία  περιεχομένου που ταιριάζει 

σε κάθε τύπο εκπαιδευομένου είτε νιώθουν άνετα με το διάβασμα είτε με το να 

λύνουν προβλήματα κλπ. (σελ. 177).  
 

Η αυτονομία πηγάζει από την εξατομίκευση αλλά και όλα τα άλλα στοιχεία της 

δομής. Όσο πιο ανεξάρτητος και πιο ασφαλής νιώθει ο εκπαιδευόμενος, τόσο πιο 

συνειδητά παρακολουθεί, συμμετέχει και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του. Η 

αυτονομία αφορά τον τρόπο μελέτης και τη διάδραση του εκπαιδευόμενου με το 

υλικό, την πρόσβαση σε αυτό και τη δυνατότητα που έχει να το δημιουργεί και 

να το τροποποιεί. Οι Clark & Mayer (2003) πιστεύουν ότι όσο περισσότερη 

εγκατεστημένη γνώση και υψηλότερο γνωστικό επίπεδο υπάρχει, τόσο 

περισσότερο έλεγχο μπορεί να δοθεί στους εκπαιδευόμενους (όπως αναφέρεται 

στον Καρούλη, 2007, σελ. 141). 
 

2.2.3.5. Ξεκάθαροι στόχοι & αρθρωτή δομή 
 

Η παρουσίαση μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνεται συνήθως με κάποια 

ανακοίνωση ή ένα syllabus, όπου καταγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της, με 

ανάλυση των μαθημάτων και όσων θα επακολουθήσουν. Στις σύγχρονες, 

μάλιστα, πλατφόρμες δημιουργούνται σύντομα βίντεο παρουσίασης του 

μαθήματος, ώστε να είναι εφικτό από τα πρώτα λεπτά να γνωρίζει κάποιος, εάν 

ενδιαφέρεται ή όχι γι’ αυτό. Η τακτική αυτή συντελεί στην μείωση της 

εγκατάλειψης αυτών που ισχυρίζονται ότι το μάθημα δεν ήταν το αναμενόμενο 

και στην αύξηση των εγγραφών από συνειδητοποιημένους εκπαιδευόμενους. Η 

θεωρία, άλλωστε, της εκπαίδευσης ενηλίκων, αναφέρει ότι οι ενήλικες θέλουν να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων τι θα συμβεί, ώστε να έχουν τον έλεγχο της 

μαθησιακής τους πορείας. Οι Lackner, Ebner, & Khalil (2015) επισημαίνουν ότι ο 

σκοπός της εκάστοτε εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να παρουσιάζεται 

αναλυτικά (π.χ. syllabus ή/και video-trailer), ώστε να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος 

ποια διαδρομή θα ακολουθήσει, για ποιο λόγο, ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις 

του, εάν υπάρχει χρονοδιάγραμμα κ.α. (σελ. 6) 
 

Οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα πρέπει να έχουν 

ξεκαθαριστεί με σαφήνεια, από την αρχή, για να μπορεί να υπάρξει 

αποτελεσματική διδασκαλία και επίδοση εκπαιδευομένων. Εάν, μάλιστα, γίνει 

αυτό κατά τον σχεδιασμό του μαθήματος, όποτε και είναι απαραίτητο, η 

υλοποίηση του προγράμματος θα είναι ομαλότερη και ουσιαστικότερη. Η 

οριοθέτηση του σκοπού και των στόχων είναι πλέον πρακτική για κάθε είδους 

σενάριο στην εκπαίδευση, π.χ. μαθησιακό, διδακτικό κ.α. γιατί, σύμφωνα με τη 

θεωρία, εξασφαλίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 
 

Η δομή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να είναι αρθρωτή, με 

διαβαθμίσεις, στιγμές κινητοποίησης των εκπαιδευομένων και σεβασμό στην 
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απρόβλεπτη ετερογένειά τους. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να 

επιλέγουν όσα τους ενδιαφέρουν και να βλέπουν το φως στο τούνελ (Lackner et 

al., 2015, σελ. 6). Άλλωστε, ο επανασχεδιασμός μαθημάτων στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος αρθρωτών σπουδών, επιλογής μεθοδολογίας, εναλλακτικών 

εργασιών και αλλαγής σειράς παρακολούθησης υλικού, συνιστούν την 

εξατομίκευση. 
 

Η αρθρωτή δομή θεωρείται ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες και στα μαθησιακά στυλ των σημερινών εκπαιδευομένων. Ωστόσο, το 

πόσο κατάλληλη είναι, εξαρτάται από τον τρόπο που κάποιος μαθαίνει, 

κατανοεί, μελετά κλπ. Η διαβάθμιση της αρθρωτής δομής μπορεί να προκαλέσει 

δυσκολίες, ειδικά όταν δεν έχει εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των 

τμημάτων, δηλαδή η συνάφεια και η αλληλουχία τους. Κάποιες φορές - αυτό 

συμβαίνει κυρίως στη θεωρία του κονεκτιβισμού - οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν 

κομμάτια γνώσης χωρίς προέλευση και προορισμό, δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν γνωστικά το μάθημα και «χάνονται» στο διαδίκτυο. 
 

2.2.3.6. Παιδαγωγική θεωρία & μέθοδοι  
 

Οι θεωρίες μάθησης παρουσιάστηκαν στην ομώνυμη ενότητα, επειδή μπορούν 

να υποστηρίξουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και περιβάλλον και επειδή η 

δόμηση της γνώσης βάσει κάποιας θεωρίας οδηγεί σε ουσιαστικότερα 

αποτελέσματα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δομείται συνήθως βάσει του 

κοινωνικού εποικοδομισμού και του κονεκτιβισμού αλλά η υιοθέτηση άλλης 

θεωρίας ή καμίας θεωρίας (τουλάχιστον συνειδητά) είναι θεμιτή, αρκεί ο 

σχεδιαστής να διατηρεί τον έλεγχο του έργου του. Επιπλέον, στα πλαίσια της 

κατάλληλης εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης, ο συνδυασμός μέσων 

και μεθόδων που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές, ώστε κάθε ενότητα ενός 

γνωστικού αντικειμένου να διδάσκεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτελεί 

μία άριστη τακτική σχεδιασμού και υλοποίησης. 
 

Οι τεχνικές, οι μέθοδοι και τα εργαλεία που εφαρμόζονται οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τους τη διαπολιτισμικότητα αλλά και τις ειδικές ικανότητες 

των εκπαιδευομένων. Μία εξ αποστάσεως εκπαίδευση που προβλέπει τις ανάγκες 

ανθρώπων με προβλήματα όρασης ή ακοής, είναι αρτιότερη, δικαιότερη και 

πολύ πιο δημοφιλής. Επιπλέον, είναι η μόνη που μπορεί να μειώσει αυτούς τους 

περιορισμούς, με τη χρήση κάποιας εφαρμογής ή του κατάλληλου εξοπλισμού. 

Τέλος, για όσους δε μιλούν ή δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται 

ή κάποια στοιχεία της κουλτούρας που τους είναι ανοίκεια, η δυνατότητα 

επιλογής άλλης γλώσσας ή υποτίτλων στα οπτικοακουστικά μέσα διευκολύνει τη 

συμμετοχή τους.  
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2.2.3.7. Αξιολόγηση & Επιβράβευση  
 

Βασικός άξονας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι και ο μηχανισμός 

αξιολόγησης. Ειδικότερα για την εξ αποστάσεως, η αυτοαξιολόγηση είναι αυτή 

που συμβάλλει στην παρακολούθηση της ατομικής προόδου και την ενίσχυση 

του κινήτρου συνέχισης και η ετεροαξιολόγηση (εργασίες συμμαθητών κ.α.) αυτή 

που ενισχύει την ενεργό συμμετοχή όλων στην κοινότητα. Τέλος, η συνηθέστερη 

μορφή αξιολόγησης, αυτή το συνολικού προγράμματος, βοηθά τον δημιουργό 

του να εντοπίσει τις αδυναμίες και τα προβλήματα που ενδεχομένως υφίστανται 

στο πρόγραμμά του και, εάν είναι εφικτό, να τα διαχειριστεί 

αποτελεσματικότερα. 
 

Η αξιολόγηση είναι μία μορφή άσκησης, κατά την οποία γνωρίζει ο 

εκπαιδευόμενος καλύτερα τον εαυτό του, τους άλλους και το ίδιο το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Είναι αυτή που καθοδηγεί τον επανακαθορισμό των στόχων, την 

αναθεώρηση πρακτικών κλπ. γιατί ουσιαστικά είναι η προσωποποίηση της 

ανατροφοδότησης. Μέσω αυτής,  ο εκπαιδευτής συλλέγει στοιχεία για τους 

εκπαιδευόμενους του, ώστε να τους παράσχει περισσότερη εξατομικευμένη 

υποστήριξη. Διατηρείται το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου, ειδικά όταν 

περιλαμβάνονται εργαλεία όπως τα κουίζ κ.α., τα οποία είναι ευχάριστα, 

σύντομα και παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση. Βάσει της αξιολόγησης 

ρυθμίζεται κάθε φορά η πορεία του εκπαιδευομένου, σύμφωνα με τις 

δυνατότητες και τις ανάγκες του, με στόχο την βαθμιαία πρόοδό του.  
 

Επιβράβευση οφείλει να αποδίδεται σε όλους, αναλόγως με το στάδιο επίτευξης, 

γιατί αποτελεί μοχλό κινητοποίησης, ακόμη κι αν είναι συμβολική.  Οι Lackner 

et al. (2015) προτείνουν επιβράβευση τύπου πιστοποίησης, όπως είναι οι 

ψηφιακές κονκάρδες, οι οποίες βοηθούν στην παρακολούθηση της προόδου και 

των επιτευγμάτων των εκπαιδευομένων (σελ. 7). Επιβράβευση όμως μπορεί να 

σημαίνει και αναβάθμιση της προόδου του εκπαιδευόμενου, ώστε να μεταβαίνει 

σε νέο κύκλο μαθημάτων, ή και απτή αναγνώριση, όπως η απαλλαγή εκπόνησης 

μιας εργασίας ή μη καταβολή μέρους των διδάκτρων, με τη μορφή υποτροφίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η επιβράβευση σημαίνει αναγνώριση από το πρόγραμμα και 

τον εκπαιδευτή ή και τους συνεκπαιδευμένους, αποτελεί σταθμό προόδου και 

προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα. Άλλωστε, η αναγνώριση που επιζητά 

συνήθως κάποιος είναι αυτή της κοινότητας, στην οποία συμμετέχει και με την 

οποία συνεργάζεται. 
 

2.2.3.8. Πιστοποίηση 
 

Η σημασία της πιστοποίησης και μάλιστα της αναγνωρισμένης σε επαγγελματικό 

και εκπαιδευτικό επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση το ζήτημα αυτό παραμένει ανεπίλυτο. Η δυσκολία αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού αποτελέσματος, η αδυναμία ανίχνευσης της ειλικρινούς 
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δραστηριότητας των εκπαιδευομένων και οι διαφορές της με την παραδοσιακή 

και επίσημη εκπαίδευση προκαλούν την αδυναμία παροχής αναγνωρισμένης 

πιστοποίησης. Το γεγονός αυτό κλονίζει την αξιοπιστία της και την 

αποδυναμώνει. Στην έκθεση του Cedefop (2014) αναφέρεται ότι η έλλειψη 

πιστοποίησης και επικύρωσης γνώσεων, καθιστούν ευάλωτους τους 

εκπαιδευόμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έλλειψη επαγγελματισμού και 

περιορισμένες ευκαιρίες ανέλιξης (σελ. 43). 
 

Η πιστοποίηση ή ο τίτλος σπουδών είναι βασικό κίνητρο επιλογής και 

παρακολούθησης οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευσης. Ειδικά στην Ελλάδα, η 

κατοχή αποδεικτικού τυπικού ή ουσιαστικού προσόντος είναι απολύτως 

αναγκαία. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά καταδικάζει, προς το παρόν, την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση σε δεύτερο και προαιρετικό ρόλο. Συνέπεια της 

πραγματικότητας αυτής είναι και η έλλειψη έμφασης στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων της. 

 

2.2.4. Εκπαιδευτικό υλικό  
 

Το εκπαιδευτικό υλικό εμπλέκεται στη δομή και η δομή εμπλέκεται στο 

εκπαιδευτικό υλικό, ακριβώς γιατί τα δύο μαζί δημιουργούν το περιεχόμενο μίας 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην επόμενη ενότητα, ακολουθεί η επικοινωνία, η 

οποία μπορεί να μεταμορφώσει το περιεχόμενο και να απελευθερώσει τη 

δυναμική του. 
 

2.2.4.1. Επιστημονική αξία – γνωστικό πεδίο 
 

Το βασικότερο και ουσιαστικότερο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού υλικού 

είναι η επιστημονική του αξία. Το επιστημονικά έγκυρο, ακριβές και 

επικαιροποιημένο περιεχόμενο των κειμένων, του οπτικοακουστικού υλικού, 

των διαλέξεων και των υπερσυνδέσεων συνιστούν την αξιοπιστία του και την 

καταλληλότητά του. Ο Καρούλης (2007) πιστεύει ότι η εκπαιδευτική αξία, μαζί 

με την οργάνωση και την τεχνολογία, αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες 

αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σελ. 378).  Ο ρόλος του εκπαιδευτή, 

που επισημάνθηκε ήδη, ή του σχεδιαστή του μαθήματος είναι καίριας σημασίας, 

επειδή από αυτούς εξαρτάται η αναθεώρηση και ο έλεγχος της εγκυρότητας του 

εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικά, επειδή το υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

επαναχρησιμοποιείται και διαμοιράζεται σε περισσότερους εκπαιδευόμενους 

απ’ ό,τι στην τυπική εκπαίδευση, η ευθύνη που αναλαμβάνουν είναι μεγάλη. Οι 

εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι είναι ενήλικες με υπόβαθρο, μορφωτικό επίπεδο και 

εμπειρίες προσδοκούν ότι, όσες νέες γνώσεις αποκτήσουν ή όσες τροποποιήσουν, 

θα είναι έγκυρες και σωστές. Τα κριτήριά τους είναι υψηλότερα και, κάποιες 

φορές αυστηρότερα, δεδομένου ότι γνωρίζουν πλέον πόσο σημαντική είναι η 

αξιοπιστία του υλικού. 
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Αναφέρθηκε στην ενότητα της δομής η σημασία της εφαρμογής κάποιας θεωρίας 

μάθησης καθώς επίσης και της αρθρωτής δόμησης των μαθημάτων. Επειδή και 

τα δύο αφορούν εξίσου το υλικό, το οποίο είναι αλληλένδετο με τη δομή, δε θα 

γίνει εκ νέου αναφορά σ’ αυτά. Ωστόσο, μία σύντομη προσέγγιση του γνωστικού 

πεδίου ή αντικειμένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να συμπεριληφθεί 

στο σημείο αυτό.  
 

Η επιλογή ενός μαθήματος βασίζεται στο γνωστικό του αντικείμενο. Όταν 

ενδιαφέρεται ο εκπαιδευόμενος είναι γιατί θέλει να μάθει, να γνωρίσει ή να 

ενημερωθεί για όσα περιλαμβάνει κάποιο γνωστικό πεδίο. Συνήθως, η 

καθοδήγηση στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μιλά για πλήρη 

κάλυψη του γνωστικού πεδίου ή των βασικών του σημείων, για την αρθρωτή 

δόμησή του, για την εμβάθυνση στα θέματα και την εμπέδωση δύσκολων 

εννοιών. Ωστόσο, παρότι είναι σημαντική η κάλυψη του βασικού κορμού ενός 

γνωστικού πεδίου, ίσως να μην είναι εφικτή. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

υπόσχεται ευελιξία χρόνου και ανεξαρτησία από πιεστικές υποχρεώσεις, ευκολία 

μάθησης και άμεση κατάρτιση σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Πολλές φορές, ο 

διαθέσιμος χρόνος ολοκλήρωσης ενός προγράμματος, ο κόπος και η προσπάθεια 

που καταβάλλουν οι εμπλεκόμενοι και φυσικά η εφικτότητα της εκπαίδευσης 

από απόσταση του δεδομένου πεδίου, περιορίζουν τις επιλογές.  
 

Το γνωστικό πεδίο οφείλει να είναι δομημένο σε ενότητες που έχουν συνάφεια 

μεταξύ τους, με σταδιακή κλιμάκωση νέων εννοιών και επανάληψη των 

παλαιών. Μπορούν να επιλεχθούν κάποια από τα τμήματά του που θεωρούνται 

σημαντικά, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εκπαίδευσης, και στη συνέχεια 

να προταθεί ένα καινούργιο πρόγραμμα που θα συνεχίζει την εκπαίδευση στο 

πεδίο αυτό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν αυτοτελείς κύκλοι 

μαθημάτων, οι οποίοι θα αποτελούν μέρη μίας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σε 

κάποιο γνωστικό πεδίο. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί όσα 

ακολουθούν, με την προϋπόθεση ότι έχει παρακολουθήσει όσα προηγήθηκαν. Η 

στρατηγική αυτή είναι συνήθης στις διεθνείς πλατφόρμες, στις οποίες συναντά 

κανείς κατηγοριοποίηση μαθημάτων με κοινό τίτλο αλλά διαφορετική αρίθμηση 

κλπ. 
 

2.2.4.2. Πολυμεσικό υλικό 
 

Σε έρευνά τους με θέμα την παιδαγωγική αξιοποίηση των εφαρμογών του Web 

2.0 στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι Αναστασιάδης & Κωτσίδης (2015) 

χρησιμοποίησαν μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιείχε βίντεο, 

υπερσυνδέσεις, ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, συμπληρωματικό υλικό 

κ.α. με στόχο την επίτευξη εξατομικευμένης αλλά και συνεργατικής μάθησης των 

εκπαιδευομένων (σελ. 37). Τα συμπεράσματά τους συνηγορούν στο γεγονός ότι 
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το πολυμεσικό υλικό προκαλεί θετικά συναισθήματα στους εκπαιδευόμενους και 

ενισχύει τη δημιουργικότητα και την αλληλοεπίδρασή τους. 
 

Η τεχνολογική επανάσταση και η εξοικείωση της σημερινής γενιάς των 

εκπαιδευομένων με τα τεχνολογικά εργαλεία και μέσα, είναι αναμενόμενο να 

δημιουργεί αντίστοιχες προσδοκίες. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν είναι 

εξοικειωμένοι ή επιλέγουν να μην είναι. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, 

είναι γεγονός ότι τα μέσα αυτά είναι πιο θελκτικά, απευθύνονται σε όλες τις 

αισθήσεις – εξαιρείται μάλλον η γεύση -, κάποιες φορές και ταυτόχρονα. Η 

ανάκληση περισσότερων από μία αισθήσεων φαίνεται να συντελεί στην 

αποτελεσματικότερη μάθηση και μνήμη. 
 

Για να είναι λοιπόν θελκτικό και να προσελκύει την προσοχή, το εκπαιδευτικό 

υλικό θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένο με πολυμέσα (βίντεο, εικόνες, ήχο κ.α.). 

Η χρήση σύντομων βίντεο, με δυνατότητα αλλαγής εισηγητή, ταχύτητας/ρυθμού 

(μαθησιακό στυλ) και γλώσσας ή υποτίτλων (διαπολιτισμικότητα), η ύπαρξη 

καλαίσθητων γραφικών που δεν επιβαρύνουν, εικόνων που περιγράφουν 

παραστατικότερα μία έννοια ή κατάσταση, η παροχή υπερσυνδέσεων που 

οδηγούν εύκολα και γρήγορα σε πληθώρα μαθησιακών πόρων, είναι τρόποι 

εμπλουτισμού. Η επιλογή τους οφείλει να υποστηρίζεται και να έχει 

συγκεκριμένο σκοπό και αποτέλεσμα, να χρησιμεύει και να ενισχύει την μάθηση, 

χωρίς να υπερφορτώνει τον εκπαιδευόμενο και να του αποσπά την προσοχή από 

τον βασικό στόχο του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
 

Ο Allen (2011) λέει ότι το ανθρώπινο μυαλό ενώ είναι απίστευτα ικανό να 

μαθαίνει, διαθέτει και την τάση να αντιστέκεται στην αλλαγή (σελ. 17) . Ως εκ 

τούτου, είναι πολύ βασικό, για να κινητοποιηθεί ο εκπαιδευόμενος και να 

ξεπεράσει τις αντιστάσεις του, να εντυπωσιαστεί, μέσω ενός ιδιαίτερα ισχυρού 

ερεθίσματος, απρόσμενου και αναγκαίου για εξήγηση και κατανόηση. Η 

ανταπόκριση του εκπαιδευομένου σ’ αυτό και η επίτευξη του σκοπού του τον 

καθιστούν πιο δεσμευμένο και πιο δραστήριο. Γενικότερα, η πρόκληση του 

ενδιαφέροντος, το μυστήριο, το απρόσμενο, μπορούν να κινητοποιήσουν τον 

εκπαιδευόμενο, ακόμη κι αν βιώσει άγχος ή ανασφάλεια.  
 

Προκειμένου για την εμβάθυνση ενός θέματος, την κατανόηση δύσκολων 

εννοιών αλλά και την  περαιτέρω πρόοδο κάποιων, προτείνεται η συμπερίληψη, 

στο εκπαιδευτικό υλικό, επιπλέον προαιρετικού υλικού και πολλαπλών τύπων 

ασκήσεων, με διαβαθμισμένη δυσκολία, αναλόγως με την επίδοση του μαθητή ή 

κατά την πορεία του μέσα από το υλικό (Καρούλης, 2007, σελ. 233). Το 

προαιρετικό υλικό, το οποίο είναι χρήσιμο για την εμπέδωση των γνώσεων αλλά 

και για την εξατομικευμένη προσέγγιση των εκπαιδευομένων, μπορεί να είναι 

κείμενο, υπερσύνδεση ή και συνέντευξη ενός ειδικού ή προηγούμενου 

εκπαιδευόμενου, ώστε να εξασφαλιστεί ανθρώπινη υφή στο μάθημα. Οι ασκήσεις 
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μπορούν να είναι ανακεφαλαιωτικές, διαμορφωτικές κ.α., ώστε να επιτυγχάνεται 

η εμπέδωση, να ελέγχονται και να διορθώνονται τα λάθη, να ανιχνεύονται οι 

αδυναμίες των εκπαιδευομένων, ώστε να λαμβάνουν εξατομικευμένη 

υποστήριξη και να αξιολογείται η πρόοδός τους, ώστε να γνωρίζουν που 

βρίσκονται και που οφείλουν να φθάσουν. 
 

2.2.4.3. Προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρία 
 

Μία βασική αρχή στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και σε κάθε εκπαιδευτικό 

σενάριο είναι η συσχέτιση του εκπαιδευτικού υλικού και όλου του 

προγράμματος, με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των 

εκπαιδευομένων. Επιπλέον, θεωρείται σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα 

ιδανικά, οι προσδοκίες, οι στόχοι, τα ενδιαφέροντα τους αλλά και τα 

συναισθήματά τους. 
 

Οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των εκπαιδευομένων καθορίζουν την 

επιλογή, παρακολούθηση και την επιτυχία μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το 

υλικό της οφείλει να είναι εφάμιλλο με όσα ήδη γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά δε θα αναβαθμιστούν. Για να μπορούν, όμως, 

να ακολουθούν τον ρυθμό του μαθήματος, να ενδιαφέρονται και όχι να νιώθουν 

ανία, να αισθάνονται ικανοποίηση και όχι απογοήτευση, να επιτυγχάνουν όσα 

ζητούνται και όχι να εγκαταλείπουν, το υλικό οφείλει να ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά τους. Η συμμετοχή και συνεισφορά τους εξαρτάται από τον 

βαθμό ταύτισης με όσα συναντούν και φυσικά η αίσθηση ότι έχουν ληφθεί υπόψη 

οι ίδιοι, υπό την έννοια της μαθητοκεντρικότητας, αναβαθμίζει και την 

εκπαιδευτική τους εμπειρία. 
 

Η γνωριμία με τους εκπαιδευομένους, η ανίχνευση του γνωσιακού τους 

υποβάθρου, μέσω ασκήσεων, τεχνικών αξιολόγησης και της συγκέντρωσης 

στοιχείων για την μαθησιακή τους πορεία εντός του προγράμματος, μπορεί να 

σκιαγραφήσει με ακρίβεια το προφίλ τους και να σχεδιαστεί, σύμφωνα με αυτό, 

η συνέχεια των μαθημάτων. Προτείνεται βέβαια, αυτό να προηγηθεί της έναρξης 

των μαθημάτων αλλά είναι σαφές ότι δεν μπορούν όλα τα στοιχεία να είναι 

διαθέσιμα από την αρχή. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ο ρόλος του φορέα 

υλοποίησης, ο οποίος μπορεί και πρέπει να μεριμνά, ώστε τα χαρακτηριστικά 

όλων των εκπαιδευομένων να λαμβάνονται υπόψη. 
  
2.2.4.4. Αυθεντικότητα – σχετικότητα 
 

Ακόμη μία αρχή της εκπαίδευσης ενηλίκων, εξ ίσου σημαντική με την 

προηγούμενη είναι η σχετικότητα ή αυθεντικότητα, η αίσθηση ότι έχει νόημα για 

την καθημερινότητά τους αυτό που μαθαίνουν. Τα παιδιά, είχε πει ο Vygotsky, 

μαθαίνουν καλύτερα όταν κάτι τους ενδιαφέρει, έχει νόημα και συνδέεται με όσα 

κάνουν στη ζωή τους. 
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Όταν ο εκπαιδευόμενος επιλέγει μία εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποκινείται από 

εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, για τα οποία έχει γίνει αναφορά. Σκοπός του 

είναι να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής του, είτε αφορά τον επαγγελματικό 

χώρο είτε κάποιον άλλον τομέα. Ως εκ τούτου, προσδοκά και στη συνέχεια 

διαπιστώνει πόσο χρήσιμο ήταν αυτό που έμαθε, εάν έχει εφαρμογή στην 

καθημερινότητά του, εάν την κάνει πιο εύκολη, ευχάριστη κλπ. Επίσης, η αξία 

του χρόνου, στη σημερινή εποχή, είναι ιδιαίτερα υψηλή και όταν αυτός 

διατίθεται, πρέπει να αξίζει τον κόπο. Εάν κανείς συνυπολογίσει τον κόπο, την 

προσπάθεια και όλες τις υποχρεώσεις της ενήλικης ζωής, τότε κατανοεί ότι η 

εκπαίδευση οφείλει να έχει κάποια εφαρμογή στη ζωή του εκπαιδευόμενου.  
 

Η αυθεντικότητα επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση του υλικού με τον έξω κόσμο, 

με παραδείγματα από την καθημερινότητα των εκπαιδευομένων, με εφαρμογή 

της γνώσης στην επαγγελματική τους πραγματικότητα. Ο Allen (2011) εύστοχα 

αναφέρει ότι για να δεσμεύσεις έναν εκπαιδευόμενο, δεν αρκεί να συνδεθείς με 

τις γνωστικές δεξιότητές του αλλά οφείλεις να προκαλέσεις τον ενθουσιασμό του 

για την εκπαίδευση αλλά και για την εφαρμογή, όσων μαθαίνει, στην 

πραγματική ζωή (σελ. 52). Πράγματι, νιώθει κανείς ενθουσιασμό, όταν 

διαπιστώνει ότι κάτι νέο και χρήσιμο αλλάζει την καθημερινότητά του. 
 

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί εκπαιδευτές προτρέπουν τους εκπαιδευόμενους να 

παρουσιάσουν αληθινά παραδείγματα επαγγελματικής πρακτικής ή 

πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, εφόσον σχετίζονται με το θέμα 

του μαθήματος. Η κινητοποίηση και το ενδιαφέρον τους εντείνεται, όταν κάτι 

τους αφορά άμεσα, γιατί παράλληλα με την ευθύνη που αισθάνονται, ως προς τη 

συνεισφορά π.χ. στη συζήτηση, αναπτύσσουν και την προσδοκία ότι θα 

βοηθηθούν πραγματικά. ¨Όταν κάποιος έχει την πεποίθηση ότι κάτι θα τον 

βοηθήσει, δεσμεύεται πιο ουσιαστικά στην επίτευξή του. 

 

2.2.5. Επικοινωνία - Διάδραση 
 

Η επικοινωνία και η διάδραση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αφορά τη σχέση 

εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων, εκπαιδευομένων μεταξύ τους και εκπαιδευομένων 

με το υλικό (Moore, 1989). Ανήκουν ουσιαστικά στη δομή ενός μαθήματος, όπως 

και το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά αποτελούν ένα ολόκληρο και ίσως το πιο 

σημαντικό κεφάλαιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

ούτε μία βιβλιογραφική πηγή, απ’ όσες χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία, η οποία να μη δίνει έμφαση στο θέμα αυτό. Η δημιουργία της αίσθησης 

του ανήκειν σε μία κοινότητα, οι σχέσεις, η επικοινωνία και η διάδραση μεταξύ 

των εμπλεκομένων φαίνονται να είναι, ως σύνολο, ο βασικότερος παράγοντας 

δέσμευσης των εκπαιδευομένων. 
 

http://www.eurodl.org/index.php?p=current&sp=full&article=743#ref25
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Οι Masoumi & Lindström (2012) πιστεύουν ότι η διάδραση μεταξύ των 

εκπαιδευομένων είναι το κέντρο της μάθησης, γιατί δημιουργεί ευκαιρίες 

μάθησης και ενθαρρύνει τον διάλογο. Οι ευκαιρίες για διάδραση και προσωπική 

εμπλοκή, που υποστηρίζεται και ενσωματώνεται, δημιουργούν την αίσθηση μίας 

κοινότητας και χτίζουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσελκύει και 

δεσμεύει τους εκπαιδευόμενους (σελ. 32). 
 

Διευκρινίζεται ότι στην ενότητα αυτή, η επικοινωνία προσεγγίζεται περισσότερο 

ως διάδραση και λιγότερο με την κλασική της έννοια, διότι η σημασία της είναι 

σπουδαιότερη υπό το πρίσμα αυτό. Για να μην υπάρξει όμως κάποια παράλειψη, 

αναφέρεται εδώ και η κλασική επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τον φορέα 

υλοποίησης, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και κάθε άλλο πρόσωπο που 

μπορεί να διαχειρίζεται κάποιο ζήτημα της εκπαίδευσής τους, καθώς επίσης και 

του εκπαιδευτή με όσους αυτός σχετίζεται και είναι μέλη της ευρύτερης 

κοινότητας του φορέα. Γίνεται κατανοητό ότι η άριστη επικοινωνία και κατ’ 

επέκταση συνεργασία με τον φορέα και τους λοιπούς εμπλεκόμενους, συντελεί 

στην απερίσπαστη παρακολούθηση των μαθημάτων και μειώνει το άγχος και την 

ανασφάλεια που αφορά στις γραφειοκρατικές κ.α. διαδικασίες. Η έγκαιρη και 

έγκυρη ενημέρωση που αναφέρθηκε στην ενότητα του φορέα υλοποίησης, 

εξασφαλίζεται μέσα από μία ομαλή και ευχάριστη επικοινωνία. Η θετική διάθεση 

και η φροντίδα των εκπαιδευομένων εκ μέρους των υπευθύνων και αρμοδίων, 

τους προκαλούν θετικά συναισθήματα και συνεισφέρουν στην καλύτερη 

ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
 

2.2.5.1. Δομή επικοινωνίας 
 

Η δυναμική της επικοινωνίας έχει ενισχυθεί σε τέτοιον βαθμό από την 

τεχνολογία, ώστε να μπορεί να αντισταθμίζει, σε κάποιες περιπτώσεις, την 

απουσία μη λεκτικής επικοινωνίας (κίνηση, γλώσσα σώματος κλπ.), η οποία 

θεωρείται ένοχη για τα αισθήματα απομόνωσης και μοναξιάς στην                                           

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση οφείλει, σύμφωνα με 

τον Keegan (2001), να αντισταθμίζει κάποια από τα χαρακτηριστικά της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας, όπως τον προφορικό λόγο και την έλλειψη μη 

λεκτικής επικοινωνίας (σελ. 143). Επιπλέον, σε αρκετές έρευνες, οι 

εκπαιδευόμενοι προκειμένου να εκφράσουν την επιθυμία τους για ανθρώπινη 

επαφή, αναφέρονται στην μη λεκτική επικοινωνία. 
 

Τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, εφαρμογές, ιστότοποι κλπ. προσφέρουν 

πολλές δυνατότητες επικοινωνίας και διάδρασης, ακόμη και για χρήστες που 

διαθέτουν μόνο ένα έξυπνο κινητό. Άλλωστε, τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα 

εξαπλώθηκαν σε όλον τον κόσμο γιατί απλώς έδωσαν στον άνθρωπο αυτό που 

περισσότερο χρειαζόταν: επικοινωνία με όσο το δυνατόν πιο πολλούς 

συνανθρώπους του. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η χρήση των μέσων αυτών 
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αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συντελεί και 

στην ίδια τη μάθηση. Μάλιστα, λόγω της συμμετοχής πολλών και διαφορετικών 

ανθρώπων, καλείται να διαχειριστεί και όλα εκείνα τα ζητήματα διαφορετικής 

κουλτούρας, καταγωγής, μόρφωσης κλπ. 
 

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, η επικοινωνία πρέπει να βασίζεται σε κάποιο 

πρωτόκολλο (συχνότητα, τρόπος κλπ.), κατά προτίμηση σχεδιασμένο, δομημένο 

από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους. Έτσι θα διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων 

(π.χ. διαφορετική ώρα ζώνης, άλλες ώρες ή ημέρες εργασίας), ο αλληλοσεβασμός 

(διαπολιτισμικές διαφορές, ειδικές κατηγορίες), η αποφυγή bullying (προσβολή 

και απομόνωση), η δίκαιη και διαφανής συμμετοχή, η εκτίμηση της συνεισφοράς 

όλων κλπ.  
 

Πρέπει να μπορούν όλοι να εκφράζονται ελεύθερα, να λύνουν τις απορίες τους, 

να καταθέτουν τη γνώση και εμπειρία τους. Ο Garrison (2011) επισημαίνει την 

αντίφαση που διακρίνει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν αναμένεται από 

τον εκπαιδευόμενο να αναλάβει την ευθύνη της συμμετοχής και της μάθησης σε 

δραστηριότητες, στων οποίων τον σχεδιασμό δεν είχε κανένα λόγο. Γι’ αυτό και 

πρέπει να μπορούν να λένε τη γνώμη τους και να επηρεάζουν όλα όσα 

συμβαίνουν, παρόλο που κάποια θέματα προφανώς είναι αδιαπραγμάτευτα 

(σελ. 63). Επιπλέον, πρέπει να μπορούν όλοι να συμμετέχουν, ανάμεσά τους οι 

ειδικές κατηγορίες (π.χ. προβλήματα όρασης) και οι εκπαιδευόμενοι από άλλες 

χώρες και κουλτούρες, για τους οποίους θα προβλέπονται εναλλακτικές 

διαδικασίες και τεχνολογίες. Ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον προσελκύει 

τους εκπαιδευόμενους και τους επιτρέπει να νιώθουν εμπιστοσύνη και να 

επενδύουν στην εκπαίδευση. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στις 

περιπτώσεις αδικίας ή κάποιου άλλου δυσάρεστου γεγονότος, αποδίδεται, 

μεταξύ άλλων, και η εγκατάλειψη της εκπαίδευσης. 
 

Η επικοινωνία μπορεί να είναι σύγχρονη και ασύγχρονη, να συμβαίνει δηλαδή 

την ίδια χρονική στιγμή (ταυτόχρονα) για όλους ή να συμμετέχει ο καθένας 

όποια στιγμή (ετεροχρονισμένα ) είναι διαθέσιμος. Για την εφαρμογή των 

μορφών αυτών ψηφιακής επικοινωνίας, έχουν σχεδιαστεί αντίστοιχα εργαλεία 

και πλατφόρμες σε όλον τον κόσμο, ενώ η χρήση της μίας ή της άλλης μορφής 

εξαρτάται από το είδος του μαθήματος, της διάδρασης και του διαθέσιμου 

εξοπλισμού των εκπαιδευομένων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

χαρακτηρίζουν και τις δύο, τουλάχιστον όσον αφορά στη χρήση τους. Π.χ. είναι 

πολύ συνηθισμένο, σε περιβάλλοντα όπου αναρτώνται απόψεις, το φαινόμενο, 

κατά το οποίο, μέχρι να γράψει την άποψή του κάποιος, οι υπόλοιποι να έχουν 

ξεκινήσει να συζητούν – γραπτώς – νέο θέμα. Στη δια ζώσης επικοινωνία αυτό 

συμβαίνει συχνά αλλά εκεί υπάρχει η δυνατότητα ο εκπαιδευόμενος να 

αντιδράσει έγκαιρα ή κατάλληλα. Η αμεσότητα στη σύγχρονη επικοινωνία 
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θυμίζει περισσότερο σχολική τάξη αλλά ο περιορισμένος χρόνος ή τα τεχνικά 

προβλήματα επιβαρύνουν την εμπειρία αυτή. 
 

Σε έρευνα των Stodel, Thompson, & MacDonald (2006) για την αναβάθμιση της 

εξ αποστάσεως εμπειρίας, οι ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι τους έλειψε η 

αμεσότητα και η ταχύτητα της δια ζώσης επικοινωνίας, ενώ ανέφεραν την 

αδυναμία τους να παρακολουθήσουν τα παράλληλα σχόλια σε μία ψηφιακή 

συζήτηση, εξηγώντας ότι, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι κάποιος να 

απαντήσει, χάνεται στην σειρά των αναρτήσεων (σελ. 10). Επίσης, επεσήμαναν 

πόσο κατασκευασμένη φαινόταν η επικοινωνία, όταν στην προσπάθειά τους να 

είναι ευγενικοί και να μην πληγώσουν κάποιον, επέλεγαν να εκφράζουν θετικά 

λόγια και όχι να συνεισφέρουν στη μάθηση. Δεν εκφράζονταν διαφωνίες, 

αληθινές απόψεις και συναισθήματα, γεγονός το οποίο αποδέσμευσε κάποιους 

(σελ. 12). Κάποιοι, μάλιστα ενοχλήθηκαν και από την απουσία προσώπου, ειδικά 

όταν διάβαζαν σχόλια που δεν συνοδεύονταν από αυτό (σελ. 13). 
 

Ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, παράλληλα με κάποιες 

δια ζώσης συναντήσεις, εφόσον είναι εφικτό, θεωρείται η ιδανικότερη 

προσέγγιση. Οι τελευταίες χρησιμεύουν πολύ γιατί βοηθούν στο «σπάσιμο του 

πάγου», μειώνουν την αίσθηση της απομόνωσης και ουσιαστικά δίνουν την 

ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να αισθανθεί ότι βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους 

με πρόσωπα και ονόματα (γιατί κάποιες φορές ούτε αυτά κοινοποιούνται). Ο 

Αναστασιάδης (2016) επισημαίνει ότι οι δια ζώσης συναντήσεις (1-3) συντελούν 

ουσιαστικά στην επικοινωνία που χρειάζεται, ώστε να αισθανθεί ο 

εκπαιδευόμενος ως μέλος μιας κοινότητας (σελ 8). Τέλος, ο συνδυασμός της 

σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας καλύπτει όλες τις ανάγκες, και αυτές 

για άμεση και ζωντανή διάδραση και αυτές για αναστοχασμό και παρατήρηση. 
 

Στην έρευνά τους,  για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του 

Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, οι Τζώτζου & Μπιγιλάκη (2016) 

διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευόμενοι επιζητούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

προέρχονται περισσότερο από την τυπική εκπαίδευση, την ‘πρόσωπο με 

πρόσωπο’ επαφή, τη διαρκή παρουσία, την επικοινωνία και τη συνεργασία των 

φοιτητών μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες και προτείνουν διεξαγωγή 

τηλεδιασκέψεων για ποιοτικότερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση, αύξηση του 

αριθμού των δια ζώσης συναντήσεων και χρήση ομαδοσυνεργατικών τεχνικών 

για την ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας. 
 

2.2.5.2. Παρουσία 
 

Στα πλαίσια της επικοινωνίας, κάποιοι ερευνητές μίλησαν για «παρουσία» 

καθορίζοντας μάλιστα και τρία είδη (διδακτική, κοινωνική και γνωστική). Η 

προσέγγιση αυτή σχετίστηκε με τη δέσμευση, στην αναζήτηση της οποίας, όπως 
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ήδη έχει αναφερθεί, εστίασαν πολλοί ερευνητές, με διαφορετικές μεθόδους και 

εργαλεία. Η έννοια της παρουσίας, βέβαια, είναι σχετική, δεδομένου ότι ακόμη 

και στην παραδοσιακή εκπαίδευση, όπου ο εκπαιδευόμενος έχει φυσική 

παρουσία, δε σημαίνει ότι είναι πραγματικά «παρών». Μπορεί να νιώθει εξ ίσου 

απομονωμένος, αδιάφορος ή αγχωμένος με έναν εκπαιδευόμενο της                                            

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 

Για τα τρία είδη «παρουσίας» μιλούν και οι Angelaina & Jimoyiannis (2012),  

επισημαίνοντας ότι μέσω της κοινωνικής παρουσίας ταυτοποιείται η κοινότητα, 

η ουσιαστική επικοινωνία σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον και η ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων (σελ. 187). Το πλαίσιο Col (Community of Inquiry) 

θεωρεί ότι η μάθηση σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως είναι μία διαδικασία 

διερεύνησης, κατά την οποία κάθε παρουσία υπονοεί μία διάδραση π.χ. η 

διδακτική παρουσία αναφέρεται στη διάδραση με τους εκπαιδευτές, η κοινωνική 

παρουσία αναφέρεται στη διάδραση με τους άλλους συμμετέχοντες και η 

γνωστική παρουσία αναφέρεται στη διάδραση με το περιεχόμενο (Saadatmand 

et al. 2017, σελ. 142). Οι Kim, J., Kwon, Y. and Cho, D. (2011) διερευνώντας την 

κοινωνική παρουσία, την ξεχώρισαν ως έναν από τους βασικούς παράγοντες 

προώθησης και υποστήριξης της μάθησης. Στην έρευνά τους συσχέτισαν τις 

δημογραφικές και άλλες μεταβλητές με την κοινωνική παρουσία  και την 

μαθησιακή ικανοποίηση, συμπεραίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η διάδραση είναι 

αυτή που επηρεάζει την κοινωνική παρουσία και ότι η τελευταία μπορεί να 

παραλληλιστεί με την αμεσότητα και όταν υπάρχει, οι εκπαιδευόμενοι 

αισθάνονται πιο δεσμευμένοι και ικανοποιημένοι με τη μάθηση (Kim et al. 2011, 

σελ. 1518). 
 

2.2.5.3. Συνεργατική μάθηση 
 

Η δύναμη της ομάδας είναι αδιαμφισβήτητη γιατί μαζί οι άνθρωποι μπορούν να 

επιτύχουν πολλά περισσότερα απ’ ότι ο καθένας μόνος του. Η συνεργασία με 

έναν κοινό σκοπό, η συνεισφορά όλων και η αλληλοϋποστήριξη κατά τη 

διαδικασία αυτή, έως ότου επιτευχθεί ο σκοπός ή ακόμη και μετά, έχει αναδείξει 

τα οφέλη της ομαδικής συνεργασίας. Στην εκπαίδευση, η ομαδική συνεργασία 

άργησε να εμφανιστεί. Ενώ ήταν πάντοτε φανερό στα παιχνίδια και στην εν γένει 

ψυχαγωγία ότι τα παιδιά διασκέδαζαν και απέδιδαν περισσότερο, όταν 

βρίσκονταν σε ομάδες, η εκπαίδευση και η μάθηση υπήρξε για πάρα πολλά 

χρόνια μια μοναχική υπόθεση.  
 

Πλήθος ερευνών και επιστημονικών αναζητήσεων και αναλύσεων καταλήγουν 

σε ολοένα και περισσότερα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

στην εκπαίδευση. Ο όρος που αντιπροσωπεύει το επιστημονικό πλέον πεδίο 

αυτής της συνεργασίας είναι  ομαδοσυνεργατική μάθηση, η οποία γεννήθηκε με 

τον κοινωνικό εποικοδομισμό. Η μάθηση προκύπτει όταν άτομα με γνώσεις και 
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υπόβαθρο, βρίσκονται σε διάδραση, γιατί από τη φύση της η μάθηση είναι 

διαλογική και διαδραστική. Σε έρευνά τους οι Boling, Hough, Krinsky, Saleem, 

και Stevens (2012) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιτυχία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης βασίζεται στη διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και στην 

αίσθηση της κοινότητας που δημιουργείται (σελ. 119). Μάλιστα, διαπίστωσαν ότι 

οι εκπαιδευόμενοι που αποσυνδέονται από τους υπόλοιπους, νιώθουν λιγότερη 

χαρά, ευχαρίστηση και απογοητεύονται πιο εύκολα (σελ. 121). Η διάδραση, 

σύμφωνα με την έρευνα των Blasco-Arcas et al. (2013), θεωρείται καίριας 

σημασίας  για τη μαθησιακή διαδικασία. Κινητοποιεί τους μαθητές, ώστε να 

συνεργάζονται, να μαθαίνουν και να αναπτύσσουν βιώσιμη συμπεριφορική 

εμπλοκή στις μαθησιακές δραστηριότητες (σελ. 103). Οι Τζώτζου & Μπιγιλάκη 

(2016) διατείνονται ότι η διαπροσωπική επικοινωνία με τους 

συνεκπαιδευόμενους προσφέρει μαθησιακή αλληλοϋποστήριξη, μέσα από την 

αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη της κοινωνικότητας, μετριάζοντας άγχος και 

ανασφάλειες (σελ. 87). Ο Allen (2011) αναδεικνύει, και αυτός,  τη δυνατότητα της 

ισχυρής κινητοποίησης των εκπαιδευομένων μέσω της ανάληψης ενός ρόλου, 

σημαντικού για την ομάδα ή την κοινότητα (σελ. 87). Στην έρευνά τους οι 

Αναστασιάδης και Κωτσίδης (2015) διαπίστωσαν ότι ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση 

και η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευομένων, όταν συμμετείχαν ενεργά στην 

οικοδόμηση του περιεχομένου, δεχόταν κριτικές από άλλα μέλη και συζητούσαν 

ανταλλάσσοντας απόψεις (σελ. 39). Μάλιστα, οι εκπαιδευόμενοι της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης δημιουργούν ομάδες επικοινωνίας εκτός πλαισίου 

εκπαίδευσης, έχοντας διαπιστώσει πόσο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για τη ζωή 

τους είναι αυτές.  
 

Ο Δημητριάδης (2015), μιλώντας για  ομαδοσυνεργατική μάθηση, αναφέρεται 

στη σεναριογραφημένη συνεργασία (π.χ. ανάθεση ρόλων στους μαθητές μέσα 

στην ομάδα), με απλούστερα ή συνθετότερα τεχνολογικά εργαλεία, κατάλληλα 

για την υποστήριξη σεναρίων συνεργασίας. Πιστεύει ότι η συνεργασία, χωρίς 

σενάριο που να την καθοδηγεί, δεν είναι αποδοτική γιατί οι εμπλεκόμενοι δε 

γνωρίζουν πώς να συνεργαστούν (σελ. 127). Το σενάριο, λοιπόν, μεριμνά για το 

είδος της εργασίας, τη σύνθεση της ομάδας, την κατανομή εργασιών, τον τρόπο 

διάδρασης και τη διάρκεια/χρόνο (σελ. 128).  
 

Μία πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για την κουλτούρα μίας κοινότητας ή ομάδας 

είναι αυτή που μας μεταφέρει ο Salmon (2011): O Emile Durkheim, σημαντικός 

κοινωνιολόγος του παρελθόντος, πίστευε ότι όταν το άτομο εισέρχεται σε μία νέα 

κοινότητα, δεδομένης και της αυθόρμητης αντίστασης που διαθέτει, δεν υιοθετεί 

εύκολα την νέα κουλτούρα αλλά επιλέγει κάποια χρήσιμα στοιχεία της. 

Αφομοιώνεται αλλά ταυτόχρονα την επηρεάζει κιόλας.  Η κουλτούρα, λοιπόν, 

που δημιουργείται στο περιβάλλον αυτό και από ανθρώπους με διαφορετικό 

υπόβαθρο ονομάζεται ψηφιακή – τρίτη κουλτούρα. Ο ίδιος ο  Salmon ανέπτυξε 
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μία θεωρία 5 σταδίων για τη δυναμική της διάδρασης και των σχέσεων των 

εμπλεκομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως αναπόσπαστο μέρος της 

μάθησης. Στο πρώτο από αυτά τα στάδια, σημειώνεται η πρόσβαση και η 

παρακίνηση των εμπλεκομένων, με παράλληλη προσωπική υποστήριξη για 

όποιον το χρειάζεται, ενώ στο δεύτερο επιχειρείται η διαδικτυακή 

κοινωνικοποίηση (γνωριμία και γεφύρωση πολιτισμικών, κοινωνικών και 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων), με δύο κίνητρα, το προσωπικό και το κοινό 

συμφέρον (εμπιστοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό των χαρακτηριστικών και 

εμπειριών των υπολοίπων και αποφυγή στερεοτύπων). Στο τρίτο, οι 

εκπαιδευόμενοι είναι έτοιμοι να ανταλλάξουν πληροφορίες, αξιολογώντας και 

επιβεβαιώνοντας τις αυθεντικές και αξιόπιστες, καθώς επίσης να γίνει η 

αναγνώριση της συνεισφοράς στις συζητήσεις και στο διαμοιρασμό γνώσης από 

τους συμμετέχοντες. Στο τέταρτο στάδιο, δομείται πλέον η γνώση, μέσω της 

μεταξύ τους διάδρασης. Είναι η διαδικασία, κατά την οποία παρουσιάζονται 

ιδέες, οι οποίες κρίνονται, επεκτείνονται και μπορούν να αναδιαμορφωθούν ή 

να εγκαταλειφθούν, και καθιστά την μάθηση από ενεργητική σε διαδραστική. 

Στο τελευταίο στάδιο, οι εμπλεκόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της ίδιας τους 

της μάθησης, συνθέτοντας, με τη βοήθεια της κριτικής τους σκέψης, ό,τι 

πραγματικά είναι σημαντικό για τους ίδιους. 
 

Η ομαδοσυνεργατική μάθηση στοχεύει στην επίτευξη της μάθησης μέσα από τη 

δυναμική της ομάδας. Σαφώς και εφαρμόζεται πιο εύκολα στη δια ζώσης 

εκπαίδευση, προφανώς σ’ αυτήν κλιμακώνεται στο μέγιστο, αλλά στην                                 

εξ αποστάσεως είναι πολλές οι δραστηριότητες και οι εργασίες που καλούνται να 

υλοποιήσουν συνεργατικά οι εκπαιδευόμενοι. Όταν, μάλιστα, διαθέτουν όλοι 

τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, έχουν καλή διαδικτυακή σύνδεση και 

φυσικά τη θέληση να συνεισφέρουν σε ένα κοινό έργο, η ομαδοσυνεργατική 

μάθηση είναι αποτελεσματική. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η συνεργασία 

αυτή, η κοινή εμπειρία και προσπάθεια συσπειρώνει τους εκπαιδευόμενους, 

δημιουργεί μεγαλύτερη οικειότητα μεταξύ τους και τους κάνει να αισθάνονται 

μέλη μιας κοινότητας, ότι δηλαδή ανήκουν σ’ αυτήν. Αυτή η αίσθηση είναι που 

δεσμεύει τον εκπαιδευόμενο, χρωματίζοντας θετικά την εκπαιδευτική του 

εμπειρία. 
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Κεφάλαιο 3 
 

3.1. Η Αποδέσμευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 

Τα υψηλά ποσοστά της μη ενεργούς συμμετοχής ή της εγκατάλειψης 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως έχουν εύλογα θορυβήσει τους φορείς υλοποίησής 

τους. Οι πόροι που αναλώνονται δεν είναι ο βασικότερος λόγος. Είναι το γεγονός 

ότι η ζήτηση για εργαζόμενους καταρτισμένους και ικανούς να ανταποκριθούν 

στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εποχής δεν μπορεί να καλυφθεί και με 

αυτόν τον τρόπο προκαλείται μία μεγαλύτερη και πιο ζημιογόνα απώλεια 

κέρδους.  
 

Η αποδέσμευση, όπως και η δέσμευση, δεν έχει προσδιοριστεί με έναν όρο ούτε 

έχει αποδοθεί μία συγκεκριμένη ερμηνεία της. Μπορεί να είναι μειωμένη 

συμμετοχή, αδράνεια, σιωπηρή παρακολούθηση, αποχώρηση, εγκατάλειψη ή 

διαρροή, σε διαφορετικά χρονικά σημεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (στην 

αρχή, στη μέση κλπ.) και για διαφορετικούς λόγους.  
 

Η δυσκολία στην έρευνα για την αποδέσμευση δεν έγκειται τόσο στην έννοιά της, 

όσο στην αδυναμία εντοπισμού της. Οι εκπαιδευόμενοι που παρουσιάζουν 

κάποια μορφή αποδέσμευσης, συνήθως δε θέλουν να το ομολογήσουν. Αυτό 

δυσχεραίνει την έρευνα, γιατί στις περιπτώσεις εγκατάλειψης, δεν εντοπίζονται 

εύκολα οι εκπαιδευόμενοι, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, είτε από ντροπή ή εγωισμό 

είτε για λόγους προσωπικών θεμάτων, δεν είναι ειλικρινείς όσον αφορά στα 

κίνητρά τους. Στην τυπική εκπαίδευση έχει διερευνηθεί το ζήτημα της διαρροής 

αλλά έχει αποδοθεί κυρίως σε θέματα πολιτισμικά και κουλτούρας 

συγκεκριμένων ανθρώπων.  
 

Η Walker (1999) ισχυρίζεται ότι το ζήτημα της αποδέσμευσης μπορεί να 

μελετηθεί με εστίαση στην κοινωνική και ακαδημαϊκή ενσωμάτωση των 

εκπαιδευομένων, στα χαρακτηριστικά και στα προβλήματά τους, βάσει των 

οποίων επιχειρείται να προβλεφθεί ποιοι εκπαιδευόμενοι θα διαρρεύσουν και 

ποιοι θα παραμείνουν (όπως αναφέρεται στον Βεργίδη κ.συν., 2013). Ο 

Gooderham (1994) διερευνώντας την εγκατάλειψη των σπουδών, μέσα από την 

ψυχοκοινωνική διάσταση, κατέληξε ότι η εγκατάλειψη δεν οφείλεται σε 

εξωτερικούς παράγοντες τόσο, όσο στον βαθμό της ομαλής ενσωμάτωσης, ο 

οποίος ποικίλλει στους εκπαιδευόμενους. Στην ουσία, η διάδραση των ατομικών 

ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

μπορούν να έχουν ως συνέπεια την εγκατάλειψη, σε δύο περιοχές: η μία αφορά 

το ίδρυμα και την έλλειψη ικανοποίησης από τη διάδραση με τις κοινότητές του, 

τους συμφοιτητές και το προσωπικό και η άλλη αφορά την επιρροή των εξωγενών 

προσωπικών θεμάτων. Οι Kotsiantis, Pierrakeas και Pintelas (2003) πιστεύουν ότι 

τα ποσοστά εγκατάλειψης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υψηλότερα από 
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την τυπική στα πανεπιστήμια και το αποδίδουν σε επαγγελματικούς, 

ακαδημαϊκούς, ιδρυματικούς, οικογενειακούς, προσωπικούς λόγους και λόγους 

υγείας (Kotsiantis et. al., 2003, σελ. 267). Τέλος, η έρευνα των Kahu, Stephens, 

Leach και Zepke (2013) αναδεικνύει την εγκατάλειψη ως απόρροια πρακτικών 

προβλημάτων, οικονομικών θεμάτων, συναισθημάτων όπως το άγχος και η 

απομόνωση, μακράς απουσίας από την εκπαίδευση, γνωστικής υπερφόρτωσης, 

απουσίας τεχνολογικών δεξιοτήτων, απόστασης πραγματικής ζωής και 

προσφερόμενης γνώσης, υποχρεώσεις οικογενειακές και εργασιακές, μη 

συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες, απουσίας του ανήκειν. 
 

Δεδομένου ότι τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCS) είναι 

σήμερα οι πιο περήφανοι εκπρόσωποι της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι πολλές έρευνες επικεντρώνονται σ’ αυτά. Τα ποσοστά 

εγκατάλειψής τους είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φορείς 

υλοποίησής τους. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τρία MOOCS 

(Lackner et al., 2015),  ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο των μαθημάτων και ο 

διαχωρισμός προσωπικών και επαγγελματικών προσδοκιών θεωρήθηκαν οι 

σημαντικότεροι άξονες επιτυχίας (σελ. 2). Η αδράνεια ή εγκατάλειψη αυτών 

διερευνήθηκε βάσει της δραστηριοποίησης των εκπαιδευομένων και καθορισμό 

τεσσάρων κατηγοριών: όσων εγγράφησαν, όσων ήταν ενεργοί, όσων 

ολοκλήρωσαν και όσων έλαβαν πιστοποίηση. Εντοπίστηκαν εκπαιδευόμενοι που 

απλώς περιφέρονταν και επέλεγαν μερικά μόνο στοιχεία ενός προγράμματος 

(γιατί μπορεί να ενδιαφέρονταν μόνο γι’ αυτά και όχι για όλα), άλλοι που 

ενδιαφέρονταν για το θέμα των μαθημάτων αλλά δεν είχαν πλέον το ίδιο 

κίνητρο με αυτό της αρχικής εγγραφής (ήθελαν να δουν τον καθηγητή αλλά μετά 

το πρώτο μάθημα έχασαν το ενδιαφέρον τους) και αυτοί που δεν ενδιαφέρονταν 

για την πιστοποίηση ή την αυθεντικότητα αλλά εγγράφονταν για να 

αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους (σελ. 4). Οι προτάσεις των  Lackner et al. 

(2015) για την αποφυγή της εγκατάλειψης είναι:  ανατροφοδότηση, 

επιβράβευση, υποστήριξη, πρόσωπο με πρόσωπο ομάδες μελέτης, διάσπαση 

μεγαλύτερων μαθημάτων σε μικρότερα, καθιέρωση εισαγωγικού μαθήματος, ως 

προάγγελου για το τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

παίρνουν μια γεύση απ’ αυτό και μετά να αποφασίζουν εάν πραγματικά θέλουν 

να συνεχίσουν. 
 

Πολλές φορές, η απλή περιέργεια ή η ανάγκη ενασχόλησης με κάτι ουσιαστικό 

οδηγούν στην επιλογή ενός τέτοιου κύκλου μαθημάτων εξ αποστάσεως. Σ’ αυτήν 

την περίπτωση, οι παράγοντες που οδηγούν στην εγκατάλειψη γίνονται 

περισσότερο κατανοητοί, δεδομένου ότι η έλλειψη του κατάλληλου κινήτρου και 

το αληθινό ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο, τα οποία είναι στοιχεία που 

συνδέονται με τη δέσμευση, απουσιάζουν. 
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Ο σκοπός της έρευνας των Aragon & Johnson (2008) ήταν να αναζητηθούν οι 

διαφορές σε δημογραφικά, εγγραφής, ακαδημαϊκά και μαθησιακής 

αυτορρύθμισης χαρακτηριστικά μεταξύ εκπαιδευομένων που ολοκληρώνουν και 

δεν ολοκληρώνουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σελ. 148). Κατέληξαν ότι οι 

λόγοι μη ολοκλήρωσης μπορεί να είναι προσωπικοί (προσωπικά προβλήματα, 

επικαλύψεις προγραμματισμού ή υπερφόρτωση, έλλειψη κινήτρου, λόγω 

δουλειάς, έλλειψη χρόνου), σχεδιασμός μαθημάτων/επικοινωνία (επίπεδο 

ανταπόκρισης εκπαιδευτών και ποιότητα σχεδιασμός και παράδοσης των 

μαθημάτων), τεχνολογία/εκπαίδευση στην χρήση της (υπολογιστής, διαδίκτυο, 

προϋποθέσεις πριν τη συμμετοχή), θέματα φορέα υλοποίησης (συμβουλευτική, 

εγγραφή, ακύρωση μαθήματος και διαδικασίας εγκατάλειψης) (σελ. 152) και 

προτιμήσεις μάθησης (η δομή δεν ταυτιζόταν με τις μαθησιακές τους 

προτιμήσεις) (σελ. 153). Επίσης, συμπέραναν ότι οι εξ αποστάσεως 

εκπαιδευόμενοι έχουν καλύτερες δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και 

αυτοπειθαρχίας και λαμβάνουν πιο σωστές αποφάσεις, αρκεί να γνωρίζουν και 

να ενημερώνονται εγκαίρως. Οι προτάσεις που έκαναν στα πλαίσια της έρευνάς 

τους αφορούν την εξατομίκευση, την καινοτομία, την κινητοποίηση χωρίς 

υπερφόρτωση, τη σύνδεση με την πραγματική ζωή και την κοινωνική διάδραση 

κ.α. (σελ 156).  
 

Δεν έχουν όμως όλοι οι εκπαιδευόμενοι τις δεξιότητες αυτές που να τους 

επιτρέπουν να συμμετέχουν σε μία εξ αποστάσεως εκπαίδευση στηριζόμενοι 

αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις. Ο διαχωρισμός της διδακτικής πράξης 

από τη μαθησιακή διαδικασία αποδυναμώνει τη διαπροσωπική επικοινωνία 

ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο και συνιστά πρόβλημα που έχει 

συνδεθεί με την ποιότητα της μάθησης στα συστήματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Στο γεγονός αυτό έχει αποδοθεί και η παρατηρούμενη διαρροή 

(Τζώτζου & Μπιγιλάκη, 2016, σελ. 78). Όσοι εκπαιδευόμενοι κατορθώνουν να 

ανταποκριθούν, φαίνεται να διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως εξοικείωση με 

αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, έντονο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο, 

σημαντικά κίνητρα για την παρακολούθηση του προγράμματος καθώς και 

αυξημένη ικανότητα αυτοοργάνωσης και ανάληψης μαθησιακών 

πρωτοβουλιών.  
 

Η σημαντική έρευνα για τη διαρροή στην Ελλάδα (Βεργίδης κ.συν., 2013), η 

οποία ήδη αναφέρθηκε, δημοσιεύτηκε το 2013, αφορούσε τις Δομές Δια βίου 

Μάθησης Ενηλίκων και αναφερόταν στα άτομα που δεν ολοκλήρωσαν το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι ερευνητές παρουσίασαν μία ιστορική αναδρομή 

του φαινομένου της διαρροής, μέσα από άλλες έρευνες, επισημαίνοντας ότι η 

πρώτη συστηματική καταγραφή και ανάλυση των αιτιών της διαρροής έγινε το 

2008 (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2008) (σελ. 26). Τα συμπεράσματα της δικής τους έρευνας 

συνοψίζονται στα εξής: α) το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί σημαντική παράμετρο 
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της συμμετοχής και της διαρροής, με τους χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 

εκπαιδευόμενους να εγκαταλείπουν πιο συχνά, β)  η ιεράρχηση των 

επαγγελματικών στόχων έχει αλλάξει και ως εκ τούτου οι ανάγκες των 

εκπαιδευομένων (σελ. 83), γ) οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, το άγχος για τη 

διασφάλιση και διατήρηση της εργασίας, ακόμα και με συνθήκες δυσμενέστερες 

σε σχέση με το παρελθόν, είναι ισχυρότερες και τείνουν να υπερισχύσουν στην 

απόφαση για την εγκατάλειψη, δ) ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση, 

το περιεχόμενο, τον χρόνο και τους εκπαιδευτές σίγουρα εμπλέκονται στην 

απόφαση για εγκατάλειψη (σελ.84), ε) σημαντικές παράμετροι για την αποφυγή 

της εγκατάλειψης είναι η επικοινωνία των στόχων και των απαιτήσεων αλλά και 

η προσαρμογή των προγραμμάτων (ώρες, μέρες) στις ανάγκες και υποχρεώσεις 

των δυνητικά συμμετεχόντων (Βεργίδης κ.συν., 2013, σελ. 85).  
 

Οι έρευνες, οι μελέτες και οι επιστημονικές θεωρίες συγκλίνουν και αποκλίνουν 

σε σημεία που αφορούν κυρίως τον ίδιο τον άνθρωπο. Σαφώς και όλοι οι 

παράγοντες της δέσμευσης ανεστραμμένοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

αποδέσμευση αλλά όχι απαραίτητα με την μορφή της εγκατάλειψης. Πιο πιθανό 

φαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απομακρυνθούν από την ενεργό 

συμμετοχή ή να μην αισθάνονται ικανοποιημένοι απ’ ότι να εγκαταλείψουν 

οριστικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που οι ίδιοι επέλεξαν, υποκινούμενοι 

κυρίως εσωτερικά. Αυτό δε συνεπάγεται ότι η αξία των άλλων παραγόντων δεν 

μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη των εκπαιδευομένων αλλά ότι το δικό τους 

υπόβαθρο, οι γνώσεις και δεξιότητές τους, το κίνητρο και οι προσδοκίες τους 

είναι πιο ισχυρά από τον ανεπαρκή εκπαιδευτή ή από τα τεχνικά προβλήματα. 
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3.1.1 Παράγοντες αποδέσμευσης 
 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευόμενους και αυξάνουν την 

πιθανότητα της αποδέσμευσής τους, φαίνεται ότι σχετίζονται είτε με τους ίδιους 

και τα χαρακτηριστικά τους είτε με την ίδια την εκπαίδευση, πως δηλαδή 

σχεδιάζεται και υλοποιείται. Μπορεί να είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, 

γνωστικά, συναισθηματικά, σε θέματα τεχνολογίας, με τη διαχείριση χρόνου και 

των υποχρεώσεων (οικογενειακών και επαγγελματικών). Μπορεί να είναι 

κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν ή υφίσταντο ήδη, όπως οικονομικά 

και υγείας αλλά μπορεί να είναι και η έλλειψη καθοδήγησης, υποστήριξης και 

ικανοποίησης από τον εκπαιδευτή και από τον φορέα. Τέλος, μπορεί να είναι οι 

προδιαθέσεις των εκπαιδευομένων, δηλαδή όσα αυθόρμητα έχουν την τάση να 

επιλέγουν, σύμφωνα με την ιστορία της βιογραφίας τους. 
 

Η αναφορά που θα γίνει σε μερικούς από αυτούς τους παράγοντες είναι 

επιλεκτική και σκοπό έχει να δώσει κάποια έμφαση. Ωστόσο, η αποδέσμευση 

είναι, όπως έχει διαφανεί, ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και συσχετίζεται με 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με τον εκπαιδευόμενο. 
 

3.1.1.1. Δυσκολία 
 

Μία βασική αρχή στην εκπαίδευση, ο συσχετισμός με τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

και εμπειρίες των εκπαιδευομένων, έχει ήδη επισημανθεί. Όταν επενδύουν τις 

προσδοκίες τους σε μία εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναμένουν ότι θα είναι 

εφικτή, για τους ίδιους, η ολοκλήρωσή της. Μπορεί να αισθάνονται αβεβαιότητα 

ή άγχος για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις του προγράμματος αλλά δεν πιστεύουν 

ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Εάν αυτό ίσχυε, προφανώς, 

τουλάχιστον η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων, δεν θα εγγράφονταν στο 

πρόγραμμα. 
 

Τη στιγμή που ο  βαθμός δυσκολίας των προσφερόμενων μαθημάτων είναι 

δυσανάλογος με τις δυνατότητές τους και παράλληλα δε λαμβάνουν επαρκή 

υποστήριξη, αναμένεται να βιώσουν ποικίλα συναισθήματα και να καταλήξουν 

σε διάφορα συμπεράσματα. Είτε χρεώσουν το γεγονός αυτό στον φορέα και στον 

εκπαιδευτή είτε στον εαυτό τους, το ρίσκο της απομάκρυνσης, ενεργής ή 

καθολικής από τη διαδικασία, αυξάνεται. 
 

Η μαζικοποίηση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων έχει οδηγήσει στο πολύ 

σύνηθες φαινόμενο, να μη λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων. Για να γίνει αυτό χρειάζεται κατάλληλος σχεδιασμός, πολύς 

χρόνος και οργάνωση και, φυσικά, επιστημονική αρτιότητα, τα οποία δεν είναι 

πάντοτε διαθέσιμα. Θεωρείται αρκετά δύσκολο αυτό το έργο και εν μέρει 

δικαιολογούνται οι ελλείψεις του αλλά η ανίχνευση των αναγκών των 
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εκπαιδευομένων είναι το πρώτο βήμα, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις 

δέσμευσης και επιτυχίας. 
 

3.1.1.2. Ενδιαφέρον 
 

Κινητήριος δύναμη για κάθε διαδικασία μάθησης είναι το αληθινό και γνήσιο 

ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο, για τον εκπαιδευτή και 

τον φορέα, τα τεχνολογικά εργαλεία κ.α. Μία εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

ένας ολόκληρος καινούργιος κόσμος που ανοίγει και υποδέχεται ανθρώπους 

διαφορετικούς, σε καταγωγή, κουλτούρα, πολιτισμό, γλώσσα, μόρφωση και από 

όλον τον κόσμο. Εάν τίποτε άλλο δεν έχει ενδιαφέρον, αυτό σίγουρα είναι 

εντυπωσιακό. 
 

Η επιλογή, βέβαια, ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να 

έχει προκληθεί τυχαία ή χωρίς ιδιαίτερη μέριμνα, όπως διαπιστώθηκε και από τις 

προαναφερθείσες έρευνες. Η εγγραφή σ’ έναν κύκλο μαθημάτων μπορεί να είναι 

υποχρεωτική για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους ή να έχει επιλεχθεί 

για προσωπικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον αδύναμο ή ισχυρό 

επηρεάζει την επιλογή και κατά συνέπεια την υποστήριξή της. Μπορεί, επίσης, 

να εκκινήσει ισχυρό και να αποδυναμωθεί στη συνέχεια, επειδή η εκπαιδευτική 

εμπειρία δεν είναι συναρπαστική, είναι αδιάφορη ή απογοητευτική. 
 

Η διατήρηση του ενδιαφέροντος ή ακόμη και η πρόκλησή του, εφόσον δεν 

υπήρχε εξ αρχής, με οποιονδήποτε τρόπο (τεχνικές παιχνιδοποίησης, 

αυθεντικότητα κ.α.) προστατεύει τους εκπαιδευόμενους από μία αποχώρηση που 

συνεπάγεται απώλεια πολύτιμου χρόνου, μείωση εμπιστοσύνης και αύξηση 

αναξιοπιστίας των προγραμμάτων κ.α. 
 

3.1.1..3. Απομόνωση 
 

Ο Keegan (2001) δήλωσε ότι ο διαχωρισμός της διδακτικής πράξης από τη 

μαθησιακή διαδικασία που χαρακτηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεν 

επιτρέπει στον διδασκόμενο να συμμετάσχει στη ζωή του ιδρύματος. Γεγονός, το 

οποίο μπορεί να τον κάνει να αισθανθεί μόνος. 
 

Η αποξένωση του εκπαιδευόμενου λόγω της απουσίας μη λεκτικής επικοινωνίας 

(έκφραση προσώπου, γλώσσα σώματος κ.α.), διάδρασης και συνεργασίας με τους 

συνεκπαιδευόμενούς του, άμεσης υποστήριξης, ενθάρρυνσης και 

ανατροφοδότησης, έχει αναδειχθεί ως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στην                           

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενοι, σύμφωνα με τον Καρούλη (2007) 

αισθάνονται ότι χάνουν την ανθρώπινη επαφή γιατί τα μηνύματα 

αλλοιώνονται,  αισθάνονται ότι δεν έχουν βοήθεια ή δεν αλληλοεπιδρούν με 

τους άλλους εμπλεκόμενους (σελ. 446). Ο Mann (2001) πιστεύει ότι, όταν οι 

διαδικτυακοί εκπαιδευόμενοι περιθωριοποιούνται από τη διαδικτυακή τους 
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ομάδα και τον συντονιστή, πιθανώς απομακρύνονται και από το γνωστικό 

αντικείμενο που σπουδάζουν (όπως αναφέρεται στον Salmon, 2011). Το πόσο 

σημαντικό είναι να αισθάνεται ο εκπαιδευόμενος μέλος μιας ομάδας, να είναι 

σημαντικός γι’ αυτήν και να έχει νόημα η συμμετοχή του σ’ αυτήν, έχει 

σχολιαστεί και μάλιστα ως έναν από τους βασικούς παράγοντες δέσμευσης. Ο 

Morgan (2001), βέβαια, λέει ότι δεν είναι η αίσθηση του να μην είσαι ένα 

εκτιμημένο μέλος μιας μαθησιακής κοινότητας που οδηγεί στην εγκατάλειψη 

αλλά η απεριόριστη ελευθερία και χωρίς όρια εξουσία που δίνεται στους 

εκπαιδευόμενους για τις μαθησιακές πρακτικές τους (όπως αναφέρεται στους 

Maltby & Mackie, 2009, σελ. 53).  
 

Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως προκαλεί την αίσθηση της απομόνωσης δεν 

εκπλήσσει, δεδομένου ότι το βασικό συστατικό στοιχείο της είναι η απόσταση 

(κάθε είδους). Το ερώτημα είναι, εάν είναι εφικτό να αντισταθμιστεί αυτή η 

αίσθηση και οι φορείς υλοποίησης καλούνται να απαντήσουν σ’ αυτό. Οι έρευνες 

δείχνουν ότι η ανθρώπινη επικοινωνία και διάδραση είναι η λύση, ίσως σε όλα 

τα προβλήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το σίγουρο είναι ότι, όταν 

κάποιος εξακολουθεί να αισθάνεται μόνος, ενώ έχει επιλέξει να βρίσκεται σε μία 

ομάδα, δεν έχει λόγο να συνεχίσει. 
 

3.1.1.4. Χρόνος 
 

Οι έρευνες αλλά και η κοινή λογική παρουσιάζουν την έλλειψη χρόνου ως έναν 

από τους παράγοντες που οδηγούν στην εγκατάλειψη της εξ αποστάσεως αλλά 

και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που δεν χωρά στις διαθέσιμες 24 ώρες 

του ανθρώπου. Τίθενται δύο ερωτήματα που αφορούν τον χρόνο σε σχέση με την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση: γιατί δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και με ποιο 

κριτήριο αυτός διατίθεται; 
 

Ο χρόνος διατίθεται, σύμφωνα με αυτό που θεωρείται σημαντικό ή 

προτεραιότητα αλλά και με όσα συμβαίνουν στο γύρω περιβάλλον. Το 

αυτονόητο συμπέρασμα είναι ότι θα βρεθεί ο αναγκαίος χρόνος, αρκεί να έχει 

νόημα η επένδυσή του. Ωστόσο, δεξιότητες αυτορρύθμισης και αυτοοργάνωσης 

καθορίζουν σε υψηλό ποσοστό τον ισχυρισμό αυτόν. Επιπλέον, ο χρόνος μπορεί 

να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα υπέρ της αποδέσμευσης, όταν η εκπαιδευτική 

εμπειρία δεν έχει νόημα για τον εκπαιδευόμενο. Επομένως, όταν σε μία                                

εξ αποστάσεως εκπαίδευση ακολουθούνται οι αρχές εξατομίκευσης, ευελιξίας και 

ανεξαρτησίας τόπου και χρόνου, δηλαδή εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που 

διευκολύνουν την καθημερινότητα του ανθρώπου, θα πρέπει να διερευνάται πιο 

προσεκτικά ο παράγοντας διαθέσιμου χρόνου και κατ’ επέκταση ο πραγματικός 

λόγος αποδέσμευσης. 
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3.2. Κατηγορίες εκπαιδευομένων 
 

Ένας πολύ ενδιαφέρων τομέας που παρουσιάζει με αποκαλυπτικό τρόπο τη 

συσχέτιση των χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου και του χώρου του, είναι η 

ανθρωπογεωγραφία, η οποία μιλά για τους τρόπους που ο χώρος διαμορφώνει 

και διαμορφώνεται από την ανθρώπινη ζωή, για την αλληλοσύνδεση όλων των 

τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλες τις γεωγραφικές κλίμακες και 

την αδιάρρηκτη σχέση φύσης και ανθρώπου.  Η λειτουργία ενός ανθρώπου 

διαφέρει βάσει αυτών των χαρακτηριστικών και φυσικά λαμβάνει τη δική του 

μοναδική διάσταση σ’ ένα περιβάλλον ψηφιακό που δε θυμίζει καθόλου τον 

φυσικό χώρο στον οποίο ζει. 
 

Η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευομένων, η οποία γίνεται με επιφύλαξη γιατί η 

ανίχνευση της ποιότητάς τους, όπως διαφάνηκε, είναι μία πολύπλοκη 

διαδικασία, επιχειρείται για να συνδράμει στην κατανόηση της δέσμευσης και 

της αποδέσμευσης. Ούτως ή άλλως κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και, 

επίσης, οι έρευνες για τη συσχέτιση μαθησιακού αποτελέσματος και είδους 

συμμετοχής εκπαιδευομένου, δηλαδή για το πιο σημαντικό ζήτημα της                                 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της, δεν έχουν 

αποφανθεί για την ισχύ της. 
 

Ο Salmon (2011) διακρίνει 3 τύπους εκπαιδευομένων: αυτούς που λαμβάνουν 

υλικό και πληροφορίες (freeloader), αυτούς που μαθαίνουν, σαν το σφουγγάρι 

(sponge) αλλά διστάζουν, και αυτούς που αντιμετωπίζουν (with skills or access 

problems) προβλήματα με τις δεξιότητές τους και τεχνικά προβλήματα (σελ.176). 

Ο Καρούλης (2007) μιλά για γεωγραφικά διάσπαρτους συμμετέχοντες που 

επικοινωνούν μεταξύ τους, ως ενεργά μέλη, ως λανθάνοντα μέλη (lurkers), ως 

αρχάριοι και ως αποστολείς κακόβουλων μηνυμάτων (σελ. 576). Η μελέτη των 

Cocea & Weibelzahl (2009) εστιάζει στην εξής διαβάθμιση, όσον αφορά στο είδος 

του εκπαιδευομένου: δεσμευμένος, αποδεσμευμένος σε μάκρος, άμεσα 

αποδεσμευμένος, και προσπαθεί να ανιχνεύσει συμπεριφορές και στάσεις που να 

εντάσσονται σ’ αυτήν (σελ. 381).  
 

Μία άλλη έρευνα, αυτή των Kizilcec, Piech και Schneider (2013) ορίζει 

πολλαπλούς τύπους δέσμευσης και αποδέσμευσης ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο 

εύρος τους. Βάσει τεσσάρων σταδίων εκπαιδευτικής πορείας (συνέπεια ως προς 

τις υποχρεώσεις, καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους, παρακολούθηση του 

προγράμματος και εγκατάλειψή του) (σελ. 2), οι τέσσερις κατηγορίες 

εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι: α) αυτοί που ολοκληρώνουν 

(έχουν κάνει τις περισσότερες εργασίες ανεξάρτητα από την ποιότητά τους), β) 

αυτοί που παρακολουθούν (κάνουν ενίοτε ασκήσεις αλλά παρακολουθούν το 

μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων) γ) οι αποδεσμευμένοι (έκαναν ασκήσεις στην 
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αρχή αλλά μετά αδράνησαν) και δ) οι δειγματολήπτες (είδαν 1-2 βίντεο) (σελ. 3). 

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μαθησιακή απόδοση δε συσχετίζεται με το εάν 

κάποιος ολοκλήρωσε τις ασκήσεις του κλπ. Επομένως, ο σχεδιασμός πρέπει να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων και να προτείνει διαφορετικές μαθησιακές 

διαδρομές, βάσει των αρχών της εξατομίκευσης, της ελεύθερης πρόσβασης, της 

προσαρμοσμένης σε προηγούμενες γνώσεις εκπαίδευση, της διαχείρισης της 

δυναμικής της τεχνολογίας (Kizilcec et al., 2013, σελ. 9). 
 

Οι διαδικτυακοί λανθάνοντες συμμετέχοντες, αυτοί δηλαδή που δε δίνουν 

ενδείξεις «παρουσίας» ή συμμετοχής (π.χ. ανάρτηση μηνύματος ή συμπλήρωση 

ενός κουίζ κ.α.), δεν έχουν το αντίστοιχό τους στον δια ζώσης κόσμο καθώς επίσης 

δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με ασφάλεια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Μπορεί να είναι εκπαιδευόμενοι που απλώς παρακολουθούν, λαμβάνοντας το 

εκπαιδευτικό υλικό, ή να είναι κάποιοι που εμφανίζονται σπάνια, χωρίς να 

δίνουν ιδιαίτερα στοιχεία για το ποιοι είναι. Ο Rodriguez (2012) διαχωρίζει τους 

εκπαιδευόμενους που εγκαταλείπουν με αυτούς που λανθάνουν γιατί οι 

δεύτεροι, σύμφωνα με την γνώμη του, επιλέγουν να παρακολουθούν σιωπηρά 

ενώ οι πρώτοι ξεκινούν να συμμετέχουν και μετά είτε σιωπούν είτε διακόπτουν 

κάθε επικοινωνία (σελ. 3).  
 

Μια έρευνα για την παιδαγωγική αδράνεια ή αφάνεια (Dennen, 2008) 

προσπάθησε να κατανοήσει όσους δεν συμμετέχουν σε ψηφιακές συζητήσεις. Τα 

πορίσματα έδειξαν ότι, όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση και αναρτούσαν 

μηνύματα, βοηθήθηκαν στην μάθηση. Πριν από την ανάρτηση, φαίνεται ότι 

παρακολουθούσαν λίγο τη συζήτηση για να κατανοήσουν τον τρόπο 

συμμετοχής. Η συμπεριφορά αυτή, χαρακτηρίζεται από κάποιους ως 

λανθάνουσα και αντιμετωπίζεται αρνητικά, ενώ είναι φυσιολογική (σελ. 1626).  
 

Γενικότερα, οι λανθάνοντες εκπαιδευόμενοι, όσοι δηλαδή απλώς 

παρακολουθούν ή λαμβάνουν το υλικό, θεωρείται ότι ωφελούνται από τη 

διαδικτυακή κοινότητα χωρίς να ανταποδίδουν. Ωστόσο, οι λόγοι μίας 

λανθάνουσας συμπεριφοράς ποικίλλουν. Μπορεί να είναι άτομα με ειδικές 

ανάγκες, άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα κατανόησης της ξένης γλώσσας, 

άτομα που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τεχνικά προβλήματα με τα εργαλεία του 

προγράμματος, άτομα που έχουν βιώσει κάποιο δυσάρεστο περιστατικό σε 

προηγούμενη εξ αποστάσεως εμπειρία τους, άτομα που χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο έως ότου ενεργοποιηθούν ή άτομα και δε βρίσκουν χώρο ή χρόνο για να 

εκφράσουν την άποψή τους. Οι Nike & Trena (2010), σε έρευνα με θέμα τη χρήση 

κοινωνικής δικτύωσης, διαπίστωσαν ότι σημειώθηκε μία έμμεση – λανθάνουσα – 

διάδραση (σελ. 194), η οποία στην ουσία υποστήριξε το χτίσιμο της ομάδας και 

δεν το υπονόμευσε, γεγονός το οποίο χρεώνονται κάποιες φορές οι λανθάνοντες 

συμμετέχοντες. Μάλιστα, οι ερευνητές κατέληξαν ότι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 
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συνεχίσουν να απευθύνονται στα λανθάνοντα μέλη, ακόμη κι αν αυτά 

παραμένουν αθέατα (σελ. 195). 
 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω έρευνες, το είδος της συμμετοχής παρέχει τα 

στοιχεία για την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευομένων αλλά δεν είναι αυτή που 

αντιπροσωπεύει πραγματικά τον εκπαιδευόμενο. Η συμμετοχή είναι μία όψη της 

εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής εμπειρίας, ίσως η πιο διαφανής και χρήσιμη για τις 

έρευνες, χωρίς όμως να «μαρτυρά» τον ακριβή βαθμό δέσμευσης, αποδέσμευσης 

και φυσικά του μαθησιακού και γνωστικού αποτελέσματος. Ο ίδιος 

εκπαιδευόμενος μπορεί να παρουσιάσει διαφορετικές συμπεριφορές δέσμευσης 

και αποδέσμευσης σε διαφορετικά χρονικά σημεία του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Το μαθησιακό στυλ μπορεί να είναι διαφορετικό από τον τρόπο 

που επιλέγει να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

λόγω εξωγενών παραγόντων. Τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, οι γνώσεις, 

οι δεξιότητες, οι προηγούμενες εμπειρίες και η υφή μίας συγκεκριμένης 

εκπαίδευσης, συνθέτουν κάθε φορά έναν «καινούργιο άνθρωπο» που φυσικά 

συνδέεται με τον παλιό αλλά διαφέρει κιόλας, κάποιες φορές σε σημείο μη 

ανιχνεύσιμο. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι αποκαλύπτουν όψεις δέσμευσης 

και αποδέσμευσης, οι οποίες βοηθούν στην κατηγοριοποίησή τους αλλά το 

σύνολο της ανθρώπινης διάστασης είναι πολύ πιο σύνθετο.  
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3.3. Ο ρόλος της τεχνολογίας 
 

Τεχνολογία ονομάζεται η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη σχεδίαση, 

ανάπτυξη, χρήση και αξιολόγηση προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανθρώπινες 

ανάγκες. Η ενσωμάτωση και συστηματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, αφορούν στην εκπαίδευση (Δημητριάδης, 2015, 

σελ. 30).  
 

Η γέννηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποδόθηκε στη βιομηχανική 

επανάσταση αλλά η άνθισή της επήλθε μέσω της τεχνολογικής επανάστασης. Οι 

απεριόριστες δυνατότητες και εφαρμογές της, τα φώτα της τεχνολογίας, 

σύστησαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σ’ ένα πολύ μεγάλο μέρος του 

παγκόσμιου πληθυσμού, μαζί με μία ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων.  
 

3.3.1. Γενιές  
 

Οι γενιές της τεχνολογίας καθορίστηκαν από τη φιλοσοφία των τεχνολογικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Ονομάστηκε Web 1.0 η εποχή που το 

περιεχόμενο είναι στατικό και η πληροφορία ιδιοκτησία λίγων και Web 2.0 η 

εποχή, κατά την οποία η πρόσβαση στην πληροφορία, η συλλογική δράση, η 

κοινωνική δικτύωση,  ο διαμοιρασμός ψηφιακού υλικού κ.α. είναι εφικτά και 

ευρέως διαδεδομένα. Η μετάβαση στη γενιά του Web 3.0 προβλέπει ότι πιο 

ευφυείς τεχνολογίες θα λειτουργούν με την ανθρώπινη λογική και η συνεργασία 

ανθρώπου και υπολογιστή θα είναι φυσικότερη. 
 

Σήμερα, το ήδη ώριμο Web 2.0 επιτρέπει στους απλούς χρήστες του διαδικτύου 

να δημιουργούν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο ενώ παράλληλα ενισχύει τη 

συνεργατική δημιουργία και χτίζει μία συμμετοχική κουλτούρα. Η δυνατότητα 

άμεσης πρόσβασης από όλους σ’ ένα ανοικτό περιεχόμενο, το οποίο μπορούν να 

σχολιάσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν, και οι ευκαιρίες συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης, οι οποίες όταν αξιοποιούνται οδηγούν στη γνώση και στην 

παραγωγή νέου υλικού, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Web 2.0   

(Αναστασιάδης & Κωτσίδης, 2015, σελ. 31). Σε μία έρευνα σχετική με το Web 2.0 

(Cifuentes, Alvarez Xochihua, & Edwards, 2011), στην οποία δόθηκε έμφαση 

τόσο στην παροχή πολλαπλών τρόπων παρουσίασης του περιεχομένου όσο και 

στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης της μάθησης, διαπιστώθηκαν τα 

αδιαμφισβήτητα οφέλη των δυναμικών εργαλείων του Web 2.0 (σελ. 5) αλλά και 

η υπερφόρτωση που επέρχεται, όταν η τεχνολογία από μέσο μετατρέπεται σε 

γνωστικό αντικείμενο. Οι ερωτηθέντες εξέφρασαν θετικές απόψεις για την 

ταχύτητα στην επικοινωνία αλλά και για τη συνάφεια αναγνώσεων και 

εργασιών, τα οποία μεταξύ άλλων οδήγησαν στην ενθουσιώδη δέσμευσή τους, 

ενώ, παρόλο που αφιέρωσαν επιπλέον χρόνο για να γνωρίσουν και τη χρήση των 
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εργαλείων, μπόρεσαν να μάθουν και να ρυθμίσουν την εκπαιδευτική τους 

εμπειρία, με τρόπο που να τους ταιριάζει (σελ. 17). Η συμβολή της τεχνολογίας 

είναι πλέον πολλαπλή γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα άλλα εργαλεία 

είναι μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων και άρα εύκολο και απλό για 

τους ίδιους να τα εντάξουν και σε μία εκπαιδευτική διαδικασία (Αναστασιάδης, 

2016, σελ. 19). Συχνά μάλιστα οι άνθρωποι επαναδημιουργούν το τεχνολογικό 

εργαλείο, προσαρμόζοντάς το στις δικές τους χρήσεις που μπορεί να διαφέρουν 

από τις αρχικές προθέσεις του σχεδιαστή (Nike & Trena, 2010, σελ. 194). 
 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως στις τεχνολογίες του Web 2.0, αν 

και σπανιότερα συναντώνται και αυτές του Web 1.0 ή και των προγόνων του 

Web 3.0.  Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τα εργαλεία που ενισχύουν την 

επικοινωνία και τη συνεργατική μάθηση ενώ όλο και περισσότερες εντυπωσιακές 

για την εποχή εφαρμογές επιλέγονται για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευομένων. Ανάμεσα στις προϋποθέσεις μίας επιτυχημένης υλοποίησης 

ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι η εφαρμογή όσο το 

δυνατόν λιγότερων τεχνικών προδιαγραφών και η μειωμένη ζήτηση εφαρμογών 

και ειδικού εξοπλισμού (κατά προτίμηση χωρίς κόστος). Παρόλο που είναι 

αυτονόητο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία 

με δυνατότητες και συμβατότητα με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, η εύκολη 

πρόσβαση και η ευχρηστία είναι πιο σημαντικές για τους εκπαιδευόμενους, ώστε 

να τίθενται σε προτεραιότητα. Αυτό συνεπάγεται ότι η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται είναι αντίστοιχη με τις γνώσεις και δυνατότητες τους (ψηφιακός 

γραμματισμός) και ότι παρέχεται η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. 
 

3.3.2. Προβληματισμοί 
 

Υπάρχουν εκπαιδευόμενοι που αισθάνονται χαρά και ενθουσιασμό για τις 

δυνατότητες και την ευελιξία που τους προσφέρει η εξ αποστάσεως 

εξατομικευμένη μάθηση. Ωστόσο, η άγνωστη για πολλούς μεθοδολογία της 

αποτελεί σημαντική πηγή εκδήλωσης συναισθημάτων φόβου και ανασφάλειας, 

λόγω των τεχνολογικών εργαλείων, του διαφορετικού τρόπου επικοινωνίας κλπ. 

(Ζεμπύλας κ.συν., 2007). Η τεχνολογία εξακολουθεί να φοβίζει τους ανθρώπους, 

όχι μόνο γιατί μπορεί να μη γεννήθηκαν μέσα σ’ αυτήν (μετανάστες και όχι 

ιθαγενείς της) αλλά γιατί η εγκατεστημένη γνώση, η αντίδραση στην αλλαγή, ο 

μειωμένος διαθέσιμος χρόνος αλλά και η συνεχής και ραγδαία εξέλιξη των 

τεχνολογικών εργαλείων, δεν τους επιτρέπει να χτίσουν την αυτοπεποίθηση τους 

αναφορικά με τη χρήση τους. Οι Κουστουράκης, Λιακοπούλου και 

Παναγιωτακόπουλος (2015) αναφέρουν ότι η διαρροή από τα προγράμματα 

σπουδών συχνά προκαλείται λόγω της έλλειψης τεχνολογικών δεξιοτήτων, της 

ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων τεχνολογικών εργαλείων και της χαοτικής 

φύσης της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας (σελ. 3). Η ευελιξία της τεχνολογίας 

οδηγεί σε υπερφορτωμένη διάδραση και, γενικώς, η μεταπήδηση από πηγή σε 
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πηγή στο διαδίκτυο μπορεί να επιβαρύνει και να γίνει αυτοσκοπός (Maltby & 

Mackie, 2009, σελ. 59). Ο Καρούλης (2007) προτείνει κάποιες αρχές, βάσει των 

οποίων θα πρέπει να προσεγγίζεται η χρήση της τεχνολογίας, ώστε να μην 

αποτελούν τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσκολίες τροχοπέδη για τη μάθηση. 

Εκτός από τον προσεκτικό σχεδιασμό των τεχνικών προδιαγραφών και της 

υποστήριξης, επισημαίνει ότι η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων με σταδιακή 

τους αποκάλυψη και η πρόβλεψη των παρανοήσεων και δυσκολιών των 

εκπαιδευόμενων, μπορούν να καταστήσουν την τεχνολογία ουσιαστικά χρήσιμη 

και απαραίτητη (σελ. 450). 
 

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της 

επιλογής των τεχνολογικών εργαλείων και μέσων, οφείλεται να δίνονται 

απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιες είναι οι ανάγκες, τα στυλ μάθησης και οι 

προσδοκίες των εκπαιδευομένων που θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα και τα 

εργαλεία αυτά, ποιες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις πρέπει να 

διαθέτουν προκειμένου για τη χρήση τους και τι ακόμη χρειάζεται να μάθουν για 

να τα καταφέρουν, ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των εργαλείων 

και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν και ποιος ο αρχικός σκοπός τους, εάν 

είναι διαθέσιμα ή προσβάσιμα και εάν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση τους, 

ποια είναι η συνεισφορά τους στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και ποια είναι 

τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα.  
 

Γενικότερα, η επιλογή και χρήση της τεχνολογίας πρέπει να βασίζεται στη 

μαθησιακή αποτελεσματικότητά της. Να σχετίζεται, δηλαδή, με τους 

μαθησιακούς στόχους του προγράμματος και να βελτιώνει τη μαθησιακή 

διαδικασία. Όσες δεξιότητες αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι, κατά τη χρήση της, 

οφείλουν να έχουν σχέση με τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και να 

ενισχύουν τις επιδόσεις τους και τη γνωσιακή τους κατάσταση. Η 

λειτουργικότητα, οι τεχνικές προδιαγραφές και η ασφάλειά της αποτελούν πολύ 

σημαντικές παραμέτρους για την επιλογή της. Τα τεχνολογικά εργαλεία και μέσα 

θα πρέπει να είναι εύχρηστα, να μην προϋποθέτουν πολύ εξοπλισμό ή μεγάλο 

κόστος, να είναι αξιόπιστα και να προστατεύουν τους εκπαιδευόμενους. 
 

3.3.3. Τεχνολογία ως μέσο δέσμευσης 
 

Η τεχνολογία, αμιγώς εκπαιδευτική ή όχι, ενισχύει την εκπαίδευση, βάσει όλων 

των παραπάνω προϋποθέσεων. Η δύναμή της, όμως, έγκειται και στο γεγονός ότι 

μπορεί να δεσμεύσει τον εκπαιδευόμενο, κάποιες φορές ίσως και να τον 

«μαγέψει». Οι δυνατότητες που προσφέρει, ασύλληπτες για όσους είναι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία, η «ελευθερία» που εξασφαλίζει, όταν κάποιος μπορεί να 

κάνει τόσα πράγματα χωρίς τοπικούς, χρονικούς ή άλλους περιορισμούς, η 

αίσθηση μίας εξωπραγματικής ή εξωγήινης διάστασης που παρέχουν πολλά από 
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τα εργαλεία και τις εφαρμογές της (3D περιβάλλοντα, προσομοιώσεις κλπ.) 

συνιστούν μοναδικές και συναρπαστικές εμπειρίες για τον άνθρωπο. 
 

Η έρευνα του Pellas (2014), η οποία βασίζεται στο ψηφιακό περιβάλλον Second 

Life και σε συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση των 

μαθητών ενός διαδικτυακού μαθησιακού προγράμματος, εξήγαγε παρατηρήσεις 

για το πως αυτοί συμμετέχουν, αξιολογούν και ικανοποιούνται. Ο όρος δέσμευση 

εδώ περιγράφει ένα μαθησιακό έργο σε σχέση με τη γνωσιακή διαδικασία 

(πνευματική προσπάθεια και μαθησιακοί στόχοι), ενεργό συμμετοχή και 

συναισθηματική εμπλοκή των εκπαιδευομένων. Γενικότερα, στα τρισδιάστατα 

περιβάλλοντα έχει παρατηρηθεί ότι η δέσμευση προκαλείται από διάδραση 

μεταξύ των μαθητών, από την κατάλληλη ανατροφοδότησή τους και από τη 

διαβάθμιση των επιπέδων που προσφέρονται στους μαθητές. Η προσωποποίηση 

των χρηστών μέσω των άβαταρ, οι πολλαπλές μαθησιακές επιδόσεις, η 

προσομοίωση εκπαιδευτικών εργαλείων για μάθηση, οι παράλληλες σε χρόνο 

διαδραστικές δραστηριότητες για τους ενήλικες (ανταλλάσσουν δεδομένα είτε 

σύγχρονα είτε ασύγχρονα) και το κοινό μέρος, όπου μπορούν να έχουν την 

αίσθηση της συνύπαρξης, δίνουν την αίσθηση της αυθεντικότητας και της 

χωρικής εγγύτητας (σελ. 160). Ο Pellas (2014) επισημαίνει ότι τα νέα ψηφιακά 

περιβάλλοντα, όπως η εικονική πραγματικότητα, είναι δημοφιλή επειδή 

επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργεί νέα γνώση σε συνεργασία με άλλους και 

να μοιράζεται γνώσεις και ιδέες, ακόμη και ταυτόχρονα, γεγονός που ευνοεί την 

εκπαιδευτική εμπειρία και την αποτελεσματική μάθηση (σελ. 158). Η δέσμευση 

αυτή περιγράφεται ως ανυπομονησία για το τι πρόκειται να του συμβεί, να 

μάθει, να βιώσει, να εξερευνήσει, να κατακτήσει και να δημιουργήσει, μέσω μιας 

εκπαιδευτικής εμπειρίας διαφορετικής από την παραδοσιακής, όπου ο ίδιος θα 

είναι πρωταγωνιστής, σκηνοθέτης και θεατής. Με μία προϋπόθεση: να είναι 

μέλος μιας κοινότητας που μοιράζεται τον ενθουσιασμό του και τις αγωνίες του, 

του συμπαραστέκεται και ο ίδιος είναι σημαντικός γι’ αυτήν. 
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3.4. Ο ρόλος της παιχνιδοποίησης 
 

Ο Allen (2011) λέει ότι τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα ισχυροί εκπαιδευτές. Η 

ανακάλυψη του περιβάλλοντός τους μετατρέπεται σε μία επιβραβεύσιμη 

εμπειρία, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν νέα 

εργαλεία μόνο όταν χρειάζεται, χωρίς να υπερφορτώνονται (σελ. 115). Επίσης, ο 

Δημητριάδης (2015) επισημαίνει ότι αρέσει στους ανθρώπους να παίζουν 

παιχνίδια, ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν μια ιδανική τεχνολογική 

πλατφόρμα για τη διάδοση των παιχνιδιών, ότι κάθε παίκτης είναι και μαθητής 

γιατί αναγκαστικά μαθαίνει, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, από τους 

βασικούς απλούς κανόνες του παιχνιδιού μέχρι και προχωρημένες στρατηγικές 

που χρειάζεται να εφαρμόσει για να κερδίσει (σελ. 189). 
 

Παιχνιδοποίηση σημαίνει εφαρμογή μηχανισμών και τεχνικών παιχνιδιού σε 

τεχνολογικά περιβάλλοντα που δεν είναι παιχνίδια, με στόχο να γίνει η 

εκπαίδευση πιο διασκεδαστική αλλά χωρίς να υπονομευθεί η αξιοπιστία της. 

Υπάρχουν, πλέον, και τα σοβαρά παιχνίδια (serious games), τα οποία επίσης 

έχουν σκοπό να εκπαιδεύσουν. Υφίσταται η άποψη ότι η παιχνιδοποίηση 

αξιοποιεί μόνο μερικά από τα πολύ σημαντικά στοιχεία των σοβαρών 

παιχνιδιών.  
 

Η παιχνιδοκεντρική προσέγγιση θέτει ως γενικό στόχο τη δημιουργία 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που συνδυάζουν ισορροπημένα τη μάθηση με 

την ψυχαγωγία και την ικανοποίηση που εισπράττει ο παίκτης ενός 

καλοσχεδιασμένου παιχνιδιού (σελ. 196). Η παιχνιδοκεντρική μάθηση αποτελεί 

ιδανικό όχημα για τη συνεργασία των μαθητών και για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων, με την 

προϋπόθεση ότι η χρήση της θα γίνεται με καθοδήγηση, ώστε να μπορεί να 

οδηγήσει σε αποδοτική μάθηση (Δημητριάδης, 2015, σελ. 201). Οι μηχανισμοί 

παιχνιδιού μπορούν να ενεργοποιήσουν τα εσωτερικά (π.χ. ανταγωνισμός) και 

τα εξωτερικά (π.χ. πόντοι)  κίνητρα των εκπαιδευομένων και να αυξήσουν τη 

δέσμευσή τους. Επιπλέον, η καλλιέργεια της  προσδοκίας, με ενεργοποίηση του 

ενδιαφέροντος για ό,τι θα επακολουθήσει, προκαλεί ενθουσιασμό και τους 

δεσμεύει για μεγαλύτερη περίοδο (Muntean, 2011, σελ. 326). 
 

Η συνδρομή της παιχνιδοποίησης κατέστη αναγκαία ήδη από την τυπική 

εκπαίδευση, προκειμένου να είναι πιο ευχάριστη και πιο θελκτική η 

εκπαιδευτική εμπειρία. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαδραματίζει τον ίδιο 

ρόλο παράλληλα όμως αντισταθμίζει και την απουσία ερεθισμάτων και 

συναισθημάτων, τα οποία προκύπτουν από τη στάση και συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού και των συμμαθητών στη δια ζώσης εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όσον αφορά στη δομή της κυρίως, θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει τεχνικές βαθμιαίας αποκάλυψης του αρθρωτού της 
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περιεχομένου, με ασκήσεις, τεστ ή κουίζ, η ολοκλήρωση των οποίων θα 

προσφέρει βαθμούς και επιβράβευση. Η τελευταία, μάλιστα, στα πλαίσια της 

ενθάρρυνσης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, θα ήταν χρήσιμο  να 

αξιολογεί, όχι μόνο την εκπόνηση κάποιας δύσκολης εργασίας αλλά και τη 

συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου, εάν δηλαδή επιδεικνύει αλληλεγγύη, 

ομαδικό πνεύμα κλπ. Όλα τα παραπάνω καθώς και οι προκλήσεις και η άμεση 

ανατροφοδότηση της παιχνιδοποιημένης εκπαίδευσης μπορούν να 

υπηρετήσουν, με συνέπεια και αρτιότητα, τους παράγοντες δέσμευσης, 

εξασφαλίζοντας μία πιο ευχάριστη και θετική εκπαιδευτική εμπειρία. 
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3.5  Ο ρόλος των συναισθημάτων 
 

Ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση του συναισθήματος και 

στην άποψη ότι το συναίσθημα και η λογική είναι στενά συνδεδεμένες 

προκειμένου για τη διαμόρφωση των μαθησιακών εμπειριών (Dirkx, 2008). Ο 

Goleman (1998) μιλώντας για τη συναισθηματική νοημοσύνη, αναφέρεται στο 

πόσο σημαντικό είναι να μπορεί κάποιος να βρίσκει κίνητρα για τον εαυτό του, 

να αντέχει τις απογοητεύσεις, να ρυθμίζει σωστά τη διάθεσή του και να εμποδίζει 

την απογοήτευση του να καταπνίξει την ικανότητά του για σκέψη (όπως 

αναφέρεται στην Αντωντζίκη, 2013, σελ. 67). Τα συναισθήματα που εκδηλώνουν 

οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται με προηγούμενες εμπειρίες τους και είναι αυτά 

που μπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για τη δέσμευσή τους.  
 

Σε έρευνά τους οι Juutinen & Saariluoma (2010) για την κατανόηση των 

παραγόντων που καθιστούν την εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θετική, 

για κάποιους και για άλλους όχι, επιβεβαιώνουν πόσο καθοριστικά είναι τα 

συναισθήματα για τη σχέση ανθρώπου-τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας τέσσερα 

από αυτά (άγχος, ικανοποίηση, απογοήτευση και περηφάνια). Οι Maltby & 

Mackie (2009) επισημαίνουν ότι το περιβάλλον της ψηφιακής μάθησης έχει 

αλλάξει τη σχέση του μαθητή με την εκπαιδευτική διαδικασία και αναδεικνύουν 

την αξία της κατανόησης του εαυτού του, ειδικά όταν παράλληλα με την 

υιοθέτηση διαφορετικών απόψεων λειτουργεί και η αυθόρμητη αντίσταση και 

απροθυμία στην αλλαγή. Καταλήγουν ότι τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την 

ανατροφοδότηση που λαμβάνει, επιδρούν θετικά στο ψυχολογικό και φυσικό 

περιβάλλον της διδασκαλίας και της μάθησης και τον δεσμεύουν περισσότερο 

(σελ. 51).  
 

Σε έρευνα στο ΕΑΠ, παρακολουθείται η διακύμανση θετικών και αρνητικών 

συναισθημάτων (χαρά, ικανοποίηση, ενθουσιασμός, εμπιστοσύνη, ανακούφιση 

και άγχος, απόγνωση, εκνευρισμός, μοναξιά, αγανάκτηση), με το άγχος να είναι 

το πρώτο αρνητικό συναίσθημα που γεννιέται. Με αφορμή τα τεστ, τις εργασίες 

κ.α. παρουσιάζουν μεταβολές και άλλα συναισθήματα (Τουβλατζής & 

Καλογιαννάκης, 2015, σελ. 65), επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι, ειδικά, στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, όπου απαιτείται ωριμότητα και αυτοπειθαρχία, είναι 

πολύ σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. Τα θετικά συναισθήματα 

φαίνεται να λειτουργούν ευεργετικά σε όλη την μαθησιακή διαδικασία, 

σύμφωνα με τους Postareff, Mattsson, Lindblom-Ylänne και Hailikari (2017), οι 

οποίοι στηριζόμενοι στη θεωρία ελέγχου-αξίας των ακαδημαϊκών 

συναισθημάτων (control-value theory of academic emotions, Pekrun and Perry 

2014), καταλήγουν ότι τα συναισθήματα των εκπαιδευομένων (ενθουσιασμός, 

ενδιαφέρον, ικανοποίηση, πληρότητα) επηρεάζουν τις γνωστικές πηγές τους, το 

κίνητρο να μάθουν, τις μαθησιακές στρατηγικές και την αυτορρύθμιση (σελ. 444). 
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Οι Zembylas, Theodorou και Pavlakis (2016) διερεύνησαν τις πηγές προέλευσης 

και «δημιουργίας» των συναισθημάτων στη διαδικτυακή - εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και διέκριναν, ως αρνητικά συναισθήματα, την απομόνωση, τη 

δυσκολία χρήσης της τεχνολογίας, την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον και το 

συνδυασμό των πολλαπλών ρόλων και καθημερινών υποχρεώσεων. Εντόπισαν, 

ακόμη και αντικρουόμενα συναισθήματα, χαρά και ανακούφιση για ένα 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά συγχρόνως στρες και απομόνωση 

για την ολοκλήρωσή του (σελ. 31).  Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η εξοικείωση με 

την εξ αποστάσεως μεθοδολογία, η ενίσχυση της ποιοτικής επικοινωνίας με τους 

συνεκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές, ο κατάλληλος προγραμματισμός και 

η σωστή διαχείριση του χρόνου, είναι παράγοντες που συντελούν στη μείωση των 

αρνητικών συναισθημάτων. Επίσης, με αφορμή τα συμπεράσματα της έρευνας, 

πρότειναν ουσιαστικότερη επαφή με το γνωστικό αντικείμενο και τις 

δυνατότητες χρήσης του διαδικτύου, περισσότερα σχόλια και εύστοχες 

παρατηρήσεις από τον εκπαιδευτή, τεχνική υποστήριξη από τον φορέα και 

επικοινωνία μεταξύ των συνεκπαιδευομένων, γιατί όλα αυτά αυξάνουν την 

αισιοδοξία και περιορίζουν τα προβλήματα (σελ. 41). 
 

Ο Kasworm (2008) λέει ότι «η εκπαίδευση είναι μια πράξη ελπίδας. Κάθε 

ενήλικας εισερχόμενος και πάλι στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις περισσότερες 

φορές μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, φέρνει μαζί του και τους στόχους, 

τις προσδοκίες και τα συναισθήματα που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση» 

(όπως αναφέρεται στην Αντωντζίκη, 2013, σελ. 120). Η ενθάρρυνση και η 

ψυχολογική υποστήριξη, ειδικά για όλους εκείνους που νιώθουν άγχος και 

αβεβαιότητα αναφορικά με τις δυσκολίες, την κατανόηση του αντικειμένου, τη 

διεκπεραίωση των εργασιών, τις εξετάσεις και την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, φαίνεται να είναι καίριας σημασίας για την θετική έκβαση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η Αντωντζίκη (2013) επισημαίνει ότι το να 

κατανοήσει ο εκπαιδευτής τα συναισθήματα των εκπαιδευομένων είναι μεγάλη 

πρόκληση αλλά οι ομαδικές δραστηριότητες εξασφαλίζουν ευνοϊκό πλαίσιο για 

τον σκοπό αυτόν. Η συνεργασία μπορεί να προκαλέσει θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα, π.χ. άγχος όταν, μέσα σε μια ομάδα επισκιάζονται οι ανάγκες 

κάθε ατόμου ξεχωριστά, ώστε να καταλήγει να αισθάνεται ότι δε λαμβάνεται 

υπόψη (σελ. 110). Η επιρροή των συναισθημάτων στη μαθησιακή διαδικασία, είτε 

πρόκειται για την τυπική είτε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, φαίνεται ότι 

είναι καίρια. Η ανίχνευση και διαχείρισή τους μπορεί να φωτίσει πολλές πτυχές 

της δέσμευσης και, ως εκ τούτου, να συντελέσει στη βελτίωση και αναβάθμιση της 

εκπαιδευτικής εμπειρίας. 
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Κεφάλαιο 4 
 

4.1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο 
 

Η δέσμευση των εκπαιδευομένων στην εξ αποστάσεως είναι ένα ζήτημα 

εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαντικό, ωστόσο δύσκολο στη διερεύνηση. Οι όψεις 

της δέσμευσης, οι περιορισμοί στην ανίχνευσή της αλλά και η εν γένει ασάφεια 

που αφορά στον προσδιορισμό της, καθιστούν την έρευνα μία πραγματικά 

πρόκληση.  
 

Στην παρούσα εργασία η προσέγγιση της δέσμευσης πραγματοποιείται έμμεσα, 

με παραδοχή των υφιστάμενων ευρημάτων της βιβλιογραφίας και της έλλειψης 

εργαλείων που την μετρούν έγκυρα. Οι άξονες της προσέγγισης είναι η ποσοτική 

έρευνα, βάσει ενός κατασκευασμένου για πρώτη φορά ερωτηματολογίου, και η 

ποιοτική έρευνα βάσει συνεντεύξεων από τρεις κατηγορίες ερωτηθέντων: των 

εκπαιδευομένων, των φορέων υλοποίησης και των εκπαιδευτών εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.  
 

4.1.1.Ερευνητικά ερωτήματα 
 

Με γνώμονα τη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε, τα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν είναι τα εξής: 
 

 Ποια είναι η εξ αποστάσεως εμπειρία των σημερινών μεταπτυχιακών 

φοιτητών; 

 Πόσο σημαντικά είναι γι’ αυτούς τα χαρακτηριστικά των έξι παραγόντων 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; Αποτελεί η στάση τους συνάρτηση της 

εμπειρίας τους; 

 Συντελούν αυτοί οι παράγοντες ή και άλλοι εκτός αυτών στη δέσμευση των 

εκπαιδευομένων προκειμένου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 
 

4.1.2. Ποσοτική έρευνα 
 

Η επιλογή της ποσοτικής έρευνας έγκειται στην ανάγκη διευρυμένης συλλογής 

στοιχείων, δεδομένου ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζει ιδιαίτερη 

ποικιλία στην Ελλάδα και φαίνεται ότι δεν υπακούει σε συγκεκριμένες αρχές και 

τρόπους υλοποίησης. Επίσης, παραμένει ακόμη περιορισμένη συγκρινόμενη με 

το εύρος αξιοποίησής της στο εξωτερικό. Επομένως, η ποσοτική έρευνα σε έναν 

εκτεταμένο πληθυσμό, θα μπορούσε να εξασφαλίσει πιο ολοκληρωμένη και σαφή 

εικόνα και να οδηγήσει στην εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων.                                                                                          
 

4.1.2.1. Ο πληθυσμός της έρευνας 
 

Ο πληθυσμός της έρευνας διακρίνεται από δύο χαρακτηριστικά: την εμπειρία εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και τη φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, κατά τη 
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διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας. Η εμπειρία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

δεν καθορίστηκε με αυστηρά κριτήρια λόγω της δυσκολίας προσδιορισμού 

συγκεκριμένων αρχών της. Ως εκ τούτου, η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού 

των εμπειριών (τουλάχιστον μία φορά έως…) κρίνεται ικανοποιητική. Η 

ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή επελέγη κυρίως λόγω του υψηλού 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στους εκπροσώπους 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η «ωριμότητα» ενός μεταπτυχιακού φοιτητή 

αναφορικά με τους στόχους του για το μέλλον και τους τρόπους που αυτοί 

μπορούν να επιτευχθούν, τον καθιστά ικανό υποψήφιο στην αξιοποίηση της                      

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ήδη, στο εξωτερικό, η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει 

ενσωματώσει, μερικώς ή ευρέως, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, η δια 

βίου μάθηση και εκπαίδευση, η μοναδική οδός προσαρμογής στις τρέχουσες 

ανάγκες και ανάπτυξης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του ανθρώπινου 

δυναμικού, διαθέτει ως βασικό σύμμαχό της την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Πολλοί είναι αυτοί που αποφασίζουν και επιλέγουν να αναβαθμίσουν ή/και να 

διευρύνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο, παρακολουθώντας κάποιο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Επομένως, στον χώρο αυτόν θα μπορούσε να 

εντοπιστεί ο καταλληλότερος πληθυσμός για το ζήτημα της δέσμευσης, όχι μόνο 

για να ερωτηθεί γι’ αυτήν αλλά και για να αξιοποιηθούν, στη συνέχεια, τα 

ευρήματα αυτής προς όφελός του.  
 

Αριθμητικά, ο πληθυσμός της έρευνας ανέρχεται στους 624 μεταπτυχιακούς 

φοιτητές 21 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της Ελλάδας. Σύμφωνα 

με καταλόγους και λίστες πιστοποιημένων φορέων όπως ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τα ΑΕΙ 

της Ελλάδας είναι στο σύνολό τους 22. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να 

υποστηριχτεί ότι ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από μεταπτυχιακούς 

φοιτητές όλων των ΑΕΙ της χώρας. 
 

4.1.2.2. Κατασκευή του ερωτηματολογίου 
 

Η προετοιμασία της ποσοτικής έρευνας ξεκίνησε με την περαιτέρω μελέτη της 

βιβλιογραφίας – η αρχική ανάγνωση των πηγών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια 

της σύνταξης του υπομνήματος της διπλωματικής (από 10/3 έως 29/3) - και τη 

σύνταξη των πρώτων βασικών ερωτημάτων σχετικά με το ζήτημα της δέσμευσης.  
 

Σταδιακά και παράλληλα με τη συνέχιση της μελέτης, διαμορφώθηκε το πρώτο 

σχέδιο του ερωτηματολογίου (25/4), το οποίο θα αποτελούσε το εργαλείο για την 

ποσοτική έρευνα. Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ένα τέτοιο 

εργαλείο. Η επεξεργασία του συνεχίστηκε, η δομή και το περιεχόμενό του 

αναδιαμορφώθηκε και επιβεβαιώθηκε απ’ όσα υποστήριζαν οι πηγές. Η 

κατασκευή του βασίστηκε στο συνδυασμό κλιμάκων πολλαπλής επιλογής και 

κλιμάκων τύπου Likert σημαντικότητας. Σκοπός των κλιμάκων πολλαπλής 

επιλογής ήταν η σκιαγράφηση της εμπειρίας των ερωτηθέντων, ώστε να 
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διαπιστωθεί το υπόβαθρο βάσει του οποίου, στη συνέχεια, θα απαντούσαν στις 

κλίμακες σημαντικότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί 

εγκυρότητα σύστασης του πληθυσμού της έρευνας. Οι κλίμακες τύπου Likert 

σημαντικότητας επελέγησαν, διότι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η δέσμευση 

των εκπαιδευομένων φαίνεται να ενισχύεται από το πόσο σημαντικοί 

θεωρούνται κάποιοι παράγοντες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι βασικότεροι 

εξ αυτών, βάσει της αξιοπιστίας των πηγών και της συχνότητας εμφάνισής τους, 

είναι: ο φορέας υλοποίησης, ο εκπαιδευτής, η δομή, η τεχνολογία, το 

εκπαιδευτικό υλικό και η επικοινωνία. Οι υποπαράγοντες αυτών παρουσιάζουν 

μεγάλο εύρος και περιορίστηκαν επίσης, βάσει των ίδιων κριτηρίων με τα 

παραπάνω. Η διττή, λοιπόν, αναδίπλωση του ερωτηματολογίου, υποδείκνυε και 

στους ίδιους τους ερωτηθέντες τις βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες 

ήταν κατάλληλοι να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Επομένως, παρόλο που 

η μοναδική προϋπόθεση που ετίθετο στην αρχή του ερωτηματολογίου, ήταν η 

τουλάχιστον μία φορά παρακολούθηση εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η δόμηση 

του ερωτηματολογίου έθετε εμμέσως κάποιες προαιρετικές προϋποθέσεις. 
 

Σε συνέχεια της σταδιακής επεξεργασίας και των τροποποιήσεων του 

ερωτηματολογίου, επιλέχθηκε να υλοποιηθεί μία διερεύνηση εγκυρότητας του 

περιεχομένου του, από 15 έως 21 Οκτωβρίου.  Δώδεκα ειδικοί κλήθηκαν να 

μελετήσουν, να αξιολογήσουν και να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους για το 

εργαλείο υπό κατασκευή. Η επιλογή τους έγινε βάσει κριτηρίων που αφορούσαν 

χαρακτηριστικά όπως το γνωστικό και μορφωτικό τους υπόβαθρο, την                                  

εξ αποστάσεως εμπειρία τους αλλά και την εμπειρία τους στην αξιολόγηση 

αντίστοιχων δομών έρευνας. Τα πολύ χρήσιμα δεδομένα που συλλέχθησαν 

(24/10), αξιοποιήθηκαν στην εξαγωγή ποιοτικών στοιχείων που επιβεβαίωναν ή 

απέρριπταν ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Όσες απ’ αυτές δικαιολογημένα 

κρίθηκαν ακατάλληλες, αφαιρέθηκαν από την τελική μορφή του 

ερωτηματολογίου.  
 

Κατόπιν της τελευταίας μετά τη διερεύνηση τροποποίησης, η κατασκευή του 

ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε (28/10) (βλ. Παράρτημα 1). 

 

4.1.2.3. Διεξαγωγή της έρευνας 
 

Η προετοιμασία της διεξαγωγής της έρευνας περιελάμβανε τη δημιουργία μίας 

βάσης δεδομένων 589 ηλεκτρονικών διευθύνσεων από τα 22 ΑΕΙ της Ελλάδας. Το 

1/3 εξ αυτών συνοδεύτηκε από το όνομα καθηγητή που ήταν υπεύθυνος για το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ένας βασικός περιορισμός της διαμόρφωσης της 

βάσης υπήρξε η απουσία αναλυτικής πληροφόρησης αναφορικά με την 

ηλεκτρονική διεύθυνση και το όνομα του εκάστοτε υπευθύνου. Αρκετά 

προγράμματα εξυπηρετούνταν από τη γενική γραμματεία του τμήματος, στο 
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οποίο ανήκαν ενώ το όνομα του υπευθύνου δεν διατίθετο παρά μόνο κατόπιν 

αδείας.  
 

Στη συνέχεια, συντάχθηκε το ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο αποστάλθηκε σε 

όλους τους αποδέκτες, ονομαστικώς ή μη, την πρώτη φορά στις 30/10 και τη 

δεύτερη φορά, ως υπενθύμιση, μια εβδομάδα μετά. Το μήνυμα περιείχε δύο μέρη: 

το πρώτο απευθυνόταν στον άμεσο αποδέκτη του, στον οποίο γινόταν 

παράκληση στήριξης της έρευνας με αναφορά των στοιχείων και του σκοπού της 

ενώ το δεύτερο ήταν το μήνυμα που θα μπορούσε, εάν ήθελε ο αποδέκτης, να 

προωθήσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματός του, το οποίο 

περιείχε διευκρινίσεις για την έρευνα και τον υπερσύνδεσμο του 

ερωτηματολογίου με τη μορφή Google forms. Σκοπός του δεύτερου αυτού μέρους 

ήταν η διευκόλυνση των άμεσων αποδεκτών (υπευθύνων καθηγητών και 

γραμματειών), ώστε να μην κρίνεται αναγκαία η σύνταξη μηνύματος εκ μέρους 

τους και να εξοικονομούν χρόνο και κόπο στην προώθηση του μηνύματος στους 

φοιτητές. Η προσπάθεια που καταβλήθηκε και οι δυσκολίες ενός τέτοιου 

εγχειρήματος συσχετίζονταν κυρίως με την αναζήτηση των στοιχείων επαφής, τη 

σύνταξη μηνύματος κατανοητού και σαφούς σε όλους και φυσικά στον κίνδυνο 

αγνόησης του μηνύματος λόγω της πληθώρας αντίστοιχων αιτημάτων και 

ερευνών.  
 

Η έρευνα διήρκεσε έναν μήνα (30/10 – 30/11) και η μέθοδός της μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως συστηματική δειγματοληψία σε συνδυασμό με τη 

δειγματοληψία ευχέρειας. Ο χαρακτηρισμός βασίζεται στο γεγονός ότι 

διαμορφώθηκε ένα δειγματοληπτικό πλαίσιο (λίστα) βασισμένο στο 

δημογραφικό στοιχείο της εκπαίδευσης/μόρφωσης, δηλαδή η φοίτηση σε 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΕΙ της Ελλάδας, και, μάλιστα, για όλα σχεδόν τα ΑΕΙ 

της χώρας. Δεδομένου ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προήλθε από 

οποιονδήποτε μεταπτυχιακό φοιτητή των συγκεκριμένων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων, ο πληθυσμός θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εμπεριέχει 

ευκαιριακή σύσταση. 
 

Το σημαντικό, όμως, γεγονός της διενέργειας της έρευνας, το οποίο αξίζει 

ιδιαιτέρως να επισημανθεί, είναι η άμεση και πρόθυμη ανατροφοδότηση                           

εκ μέρους των αποδεκτών των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, άμεσων και έμμεσων. 

Οι 624 μεταπτυχιακοί φοιτητές απάντησαν πρόθυμα στις 70 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου και προσέφεραν τη δυνατότητα να διερευνηθεί, προς όφελός 

τους, το σημαντικό ζήτημα της δέσμευσης. Η πλειοψηφία των 589 άμεσων 

αποδεκτών ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία και υποστηρικτική διάθεση, 

αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο στην αναζήτηση διευκρινίσεων, προτάσεων και, 

στη συνέχεια, στην προώθηση της έρευνας, σε κάποιες περιπτώσεις παραπάνω 

από μία φορά. Επειδή, χωρίς τη δική τους συνδρομή, η έρευνα αυτή δε θα είχε τα 
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συγκεκριμένα αξιόλογα αποτελέσματα, η προσπάθεια χαρακτηρίζεται, χωρίς 

αμφιβολία, ομαδική. 
 

4.1.2.4. Επεξεργασία δεδομένων – στατιστική ανάλυση 
 

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση της εφαρμογής spss και 

δομήθηκε και αυτή στους έξι βασικούς άξονες-παράγοντες δέσμευσης. Για κάθε 

έναν παράγοντα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας, βάσει του συντελεστή 

α του Cronbach, μονοδιαστατικότητας και έλεγχος του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας του ερωτηματολογίου 

της έρευνας, βάσει του συντελεστή α του Cronbach, περιγράφει αξιοπιστία 

κλίμακας από 0,716 έως 0,884. Το γεγονός αυτό κρίθηκε σημαντικό, όχι μόνο 

επειδή οι τιμές άνω του 0,7 δηλώνουν αξιοπιστία αλλά κυρίως επειδή είναι ένα 

εργαλείο που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο δείγμα. Στη 

συνέχεια, εξήχθησαν οι συχνότητες για τις κλίμακες πολλαπλής επιλογής, 

δηλαδή της υφιστάμενης εμπειρίας των ερωτηθέντων, και για τις κλίμακες 

σημαντικότητας, δηλαδή της στάσης τους. Ακολούθησε η αντιστοίχιση της 

εμπειρίας και της στάσης τους και η διερεύνηση στατιστικής σχέσης μεταξύ των.  
 

Επιπροσθέτως, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη της δέσμευσης αναφορικά 

με τον φορέα και τους άλλους παράγοντες, επιχειρήθηκε να γίνει μία 

διαφορετική προσέγγιση του πληθυσμού της έρευνας. Είναι άνθρωποι που 

θέτουν στόχους ή/και τους ενδιαφέρει η επαγγελματική ανέλιξη, αυτοί που 

απαντούν θετικά στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου; Είναι εργαζόμενοι ή/και 

γυναίκες όσοι θεωρούν σημαντική την επικοινωνία ή τον εκπαιδευτή; Μέσω της 

μεθόδου two step cluster, γεννήθηκαν δύο ομάδες, βάσει των οποίων έγιναν 

στατιστικές αναλύσεις αναφορικά με την εμπειρία και στάση. Επιλέχθησαν όσες 

σχέσεις παρουσίαζαν ενδιαφέρον και, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε η 

προσέγγιση της μεθόδου και εξήχθησαν συμπεράσματα για τους ανθρώπους που 

θεωρούν ή δε θεωρούν σημαντικούς τους έξι παράγοντες της δέσμευσης. 
 

Τέλος, δεδομένου ότι οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα 

που αφορούσαν τα επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε παράγοντα, δηλαδή τους 

υποπαράγοντες, ήταν απαραίτητο να αποτυπωθεί η στάση τους αναφορικά με 

τους κεντρικούς παράγοντες/ενότητες. Ως εκ τούτου, στο προτελευταίο τμήμα 

του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε η βαθμολόγηση της σημαντικότητας των έξι 

κεντρικών παραγόντων, με κλίμακα 1-10 (με άριστα το 10). 

 

4.1.3. Ποιοτική έρευνα 
 

Οι περιορισμοί μίας ποσοτικής έρευνας είναι κατά βάση γνωστοί αλλά ωστόσο, 

αξίζει να αναφερθεί ο βασικός αυτής: η απουσία διερεύνησης των αιτιών του 

φαινομένου. Η προσέγγιση του «γιατί» μπορεί να γίνει με χρήση μεθόδων 
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ποιοτικής έρευνας, όπως η διεξαγωγή συνεντεύξεων που επιλέχθηκε στην 

παρούσα εργασία (31/10 – 20/11). Οι άνθρωποι του ζητήματος της δέσμευσης 

ανήκουν σε τρεις βασικές κατηγορίες: εκπαιδευόμενοι, φορείς υλοποίησης και 

εκπαιδευτές. Εννέα (9) εκπαιδευόμενοι, πέντε (5) φορείς υλοποίησης και δύο (2) 

εκπαιδευτές εξέφρασαν τις απόψεις τους για το ζήτημα. Τα ευρήματα της 

ποιοτικής έρευνας δεν θεωρούνται γενικεύσιμα αλλά, όπως και σ’ αυτήν την 

περίπτωση, είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά και λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία 

αυτών της ποσοτικής έρευνας. 
 

4.1.3.1. Συμμετέχοντες/ουσες 
 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενες επιλέχθησαν βάσει των χαρακτηριστικών 

εκείνων που τους καθιστούν αξιόπιστους, δηλαδή της εμπειρίας τους και του εν 

γένει υποβάθρου τους. Οι εννιά ερωτηθείσες είναι μεταπτυχιακές φοιτήτριες και 

εργάζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή είναι αυτοαπασχολούμενες 

δασκάλες, νηπιαγωγοί και φιλόλογοι. Στην πλειοψηφία τους είναι έγγαμες, 

ηλικίας από 25-40, και τρεις από αυτές είναι μητέρες. Δεδομένου ότι όλες 

παρακολουθούν το ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, έχουν πρόσφατη κοινή 

εμπειρία των εξ αποστάσεως μαθημάτων του. Επιπλέον, έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια, MOOC, μετεκπαιδεύσεις, εξειδικεύσεις, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 

και έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα, όλα φύσεως εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (ελληνικά πανεπιστήμια, ιδιωτικοί φορείς, ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες όπως το E –Twinning). Οι φορείς υλοποίησης που συμμετείχαν 

στην έρευνα ήταν αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους: μία πλατφόρμα παράδοσης 

μαθημάτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων, ένα ΚΔΒΜ για πληροφορική, ένα 

ηλεκτρονικό φροντιστήριο, μία πλατφόρμα MOOC και ένα ΚΔΒΜ με 

προσφερόμενα μαθήματα αναλόγως τη ζήτηση. Κάποιοι από αυτούς με πολυετή 

διαδρομή και κάποιοι νεοσύστατοι, με έδρα σε διαφορετικά σημεία της πόλης της 

Θεσσαλονίκης και με εκπροσώπους επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίου 

και αποφοίτους θετικών επιστημών. Οι εκπαιδευτές που προσφέρθηκαν να 

μοιραστούν την εμπειρία τους προέρχονται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

διαθέτουν πολυετή πείρα. Το βιογραφικό τους είναι πολύ πλουσιότερο απ’ όσο 

μπορεί να αναφερθεί στο σημείο αυτό. 
 

4.1.3.2. Δομή και διεξαγωγή συνεντεύξεων 
 

Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευομένων έγιναν δια ζώσης και εξ αποστάσεως και 

ήταν ημιδομημένες, βασισμένες στο ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας, 

τουλάχιστον όσον αφορά στους έξι παράγοντες της δέσμευσης. Η συζήτηση, 

όμως, με τους εκπροσώπους των φορέων και τους εκπαιδευτές βασίστηκε σε 

άξονες, τέσσερις για τους φορείς και τρεις για τους εκπαιδευτές. Τα θέματα, που 

ζητήθηκαν να σχολιάσουν οι φορείς, ήταν η ομάδα και τα κριτήρια επιλογής 

εκπαιδευτών, η δομή, ο χρόνος και το κόστος υλοποίησης της παρεχόμενης 
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εκπαίδευσης και, φυσικά, οι εκπαιδευόμενοι. Οι άξονες, στους οποίους βασίστηκε 

η συζήτηση με τους εκπαιδευτές, ήταν τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή                         

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι και η δέσμευση με τους 

παράγοντές της. 
 

Οι συνεντεύξεις όλων μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν 

πίνακες, όπου καταχωρήθηκαν, με βάση την ερώτηση ή τον άξονα συζήτησης, 

όσα ειπώθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης καταχώρησης και τη μελέτη 

των κειμένων πλέον, έγινε μία ακόμη επεξεργασία του περιεχομένου, κατά την 

οποία τροποποιήθηκε η κατηγοριοποίηση κάποιων δεδομένων και 

επισημάνθηκαν, με έντονη και υπογραμμισμένη γραφή, όσα δεδομένα 

παρουσίαζαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή ξεχώριζαν από τα υπόλοιπα. 
 

Η «διανομή» τα δεδομένων στη δομή του εκάστοτε παράγοντα έγινε ως εξής: τα 

δεδομένα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευομένων διασπάστηκαν και στους έξι 

παράγοντες, τα δεδομένα των φορέων συμπεριλήφθηκαν στους παράγοντες του 

φορέα, του εκπαιδευτή και της δομής. Τέλος, τα στοιχεία από τις συζητήσεις με 

τους εκπαιδευτές, εντάχθηκαν κυρίως στις ενότητες του εκπαιδευτή και της 

επικοινωνίας. 
 

4.1.4. Περιορισμοί 
 

Οι περιορισμοί της έρευνας αφορούν το σύνολό της αλλά ανήκουν στα επιμέρους 

τμήματά της, όπως φαίνεται απ’ όσα έχουν σημειωθεί παραπάνω.  
 

Ωστόσο, συγκεντρώνοντάς τα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι, ο βασικότερος 

περιορισμός της είναι η έλλειψη σαφούς και κοινώς αποδεκτού προσδιορισμού 

της έννοιας της δέσμευσης. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την αποδοχή 

κάποιας συγκεκριμένης θεωρίας ή οριοθέτησης της δέσμευσης βάσει της 

βιβλιογραφίας. Και σ’ αυτήν την περίπτωση δεν επιλύεται το ζήτημα της 

πρόσληψης της έννοιας από τους αποδέκτες και ερωτηθέντες. Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια της δέσμευσης και πόσα απ’ αυτά 

είναι κοινώς αποδεκτά, παραμένει ασαφές. Η έρευνα, λοιπόν, δεν μπορεί να 

διερευνήσει μία έννοια που δεν είναι προσδιορισμένη αλλά να εξάγει έμμεσα 

συμπεράσματα που οδηγούν σ’ αυτήν. Στα ίδια πλαίσια υπάγεται η απουσία 

κατάλληλου εργαλείου έρευνας, η οποία οδήγησε στην κατασκευή ενός νέου και 

πρώτη φορά δοκιμαζόμενου εργαλείου.  
 

Επιπλέον, η έλλειψη ενός απολύτως έγκυρου δειγματοληπτικού πλαισίου, βάσει 

του οποίου θα μπορούσε να δομηθεί μία επιστημονικώς έγκυρη συστηματική 

δειγματοληψία, αποτελεί περιορισμό που, ως έναν βαθμό υπερκεράστηκε, κατά 

τη διαμόρφωση της βάσης δεδομένων και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους 

άμεσους αποδέκτες των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 
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4.1.5. Καινοτομία 
 

Η καινοτομία της έρευνας για τη δέσμευση των εκπαιδευομένων στην                                     

εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφάνηκε ήδη από την εισαγωγή της παρούσης 

εργασίας και για μία ακόμη φορά στην παράγραφο των περιορισμών της 

έρευνας. Η ταχεία εξάπλωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν επέτρεψε στους 

επιστήμονες να προλάβουν να διερευνήσουν την αποτελεσματικότητά της. Τα 

υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης, τα αμφίβολα μαθησιακά δεδομένα και όλα 

εκείνα τα ποικίλα κίνητρα και συναισθήματα που επηρεάζουν τους 

εκπαιδευόμενους κατά την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων, 

έχουν αναγάγει το ζήτημα της δέσμευσης ως έναν από τους σημαντικότερους 

μοχλούς ενίσχυσης και εδραίωσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ανίχνευση 

των δομικών στοιχείων της έννοιας της δέσμευσης, η εξεύρεση μεθόδων μέτρησής 

της και η ανάπτυξη τρόπων αναβάθμισης και βελτίωσής της είναι πλέον βασική 

προτεραιότητα των ερευνητών.  
 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον πρώτο άξονα αυτού του νέου ερευνητικού 

τομέα, στον εντοπισμό των βασικών στοιχείων, των παραγόντων που την 

καθορίζουν, σε μια προσπάθεια – με την κατασκευή ενός εργαλείου και το 

συνδυασμό ερευνητικών μεθόδων – να γεννηθεί μία πρώτη ύλη από τα δεδομένα 

της Ελλάδας και να αξιοποιηθεί αυτή στην ανάπτυξη ουσιαστικότερων και 

αποτελεσματικότερων εξ αποστάσεως προγραμμάτων, τα οποία θα προσφέρουν 

πιο ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές εμπειρίες στους εκπαιδευόμενους. Η                                   

εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του ανθρώπου και αξίζει να διαθέτει 

υψηλή ποιότητα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Μπορεί να έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο και να έχει εξελιχθεί αλλά ακόμη αντιμετωπίζεται με 

σκεπτικισμό και δεν έχει κερδίσει την προσοχή και τη μέριμνα που της αρμόζει. 

Εάν οι εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές εμπειρίες γίνουν πιο αξιόλογες, ουσιαστικές 

και αντάξιες των προσδοκιών των εκπαιδευομένων, εάν αυτοί τις απολαμβάνουν 

περισσότερο και δεσμεύονται σ’ αυτές, τότε και οι πόροι που επενδύονται, θα 

φέρουν καρπούς αλλά και η εν γένει εκπαίδευση θα ωφεληθεί, σε μία χώρα που 

χαρακτηρίζεται για το υψηλό επίπεδό της στον τομέα αυτό. Η εκπαίδευση είναι 

ο βασικός σύμμαχος ενός ανθρώπου, ώστε να πετύχει τους στόχους του και να 

εκπληρώσει τα όνειρά του. Δεν θα ήταν ιδανικό, η συμμαχία αυτή να 

χαρακτηρίζεται από θετικές και απολαυστικές εμπειρίες;  
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4.2. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 
 

4.2.1. Δημογραφικά Στοιχεία 
 
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της έρευνας αποτυπώνονται 

συγκεντρωτικά στον Πίνακα Ι1.1 (βλ. Παράρτημα 2) και αφορούν το φύλο, την 

ηλικία, το επίπεδο ικανότητας χρήσης της τεχνολογίας, την οικογενειακή και 

επαγγελματική κατάσταση, το πανεπιστήμιο, από το οποίο προέρχονται, τους 

μελλοντικούς στόχους και τον βαθμό εμπειρίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  
 

Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται κυρίως από γυναίκες, σε ποσοστό 68,8%, 

και από νέους ηλικίας 21-30 ετών, σε ποσοστό 47,3%. Όσον αφορά στο επίπεδο 

χρήσης της τεχνολογίας, το 55% του δείγματος δηλώνει ότι ανήκει στο 

«προχωρημένο» επίπεδο. Η συντριπτική πλειοψηφία (66,5%) είναι άγαμοι/ες 

και είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν και την ιδιότητα του εργαζόμενου 

(61,4%).  
 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ποικίλλουν ως προς το εύρος 

των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν καθώς επίσης ως προς την 

προσβασιμότητα και την ανοικτότητα που τα χαρακτηρίζουν. Ως εκ τούτου, τα 

ποσοστά συμμετοχής στην έρευνα που τα αφορούν, αποτελούν συνάρτηση της 

ποικιλίας αυτής. Αξίζει να αναφερθεί το υψηλότερο ποσοστό (25,8%) που 

συγκεντρώνει το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 

Στους μελλοντικούς στόχους, την τελευταία δηλαδή ερώτηση της ενότητας των 

δημογραφικών στοιχείων, κυριαρχούν η «περαιτέρω εκπαίδευση» και η 

«αναβάθμιση επαγγελματικής θέσης» ενώ, στην πρώτη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου, το 45,5% των ερωτηθέντων δηλώνει μία τουλάχιστον εμπειρία 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 
4.2.1.1. Οι ομάδες του πληθυσμού της έρευνας 
 
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα του Μεθοδολογικού Πλαισίου, με τη μέθοδο two 

step cluster της εφαρμογής spss επιχειρήθηκε να γίνει μία διαφορετική 

προσέγγιση του πληθυσμού της έρευνας, προκειμένου να ανιχνευτούν κι άλλα 

χαρακτηριστικά τους, σε συνάρτηση με την εμπειρία και τη στάση τους απέναντι 

στους παράγοντες της δέσμευσης.  
 

Η χρήση της μεθόδου οδήγησε στον διαχωρισμό του πληθυσμού της έρευνας σε 

δύο ομάδες. Ο διαχωρισμός αυτός βασίστηκε στις κλίμακες που μετρούν τη 

σημαντικότητα, σύμφωνα με τις οποίες η ομάδα 1 είναι μικρότερη με ποσοστό 

42,6 και στην ομάδα 2 ανήκουν 358 από τα 624 άτομα του πληθυσμού (Πίνακας 

Ι2.1).  
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Πίνακας Ι2.1. Two Step Cluster. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού της έρευνας. 

Ομάδα Συχνότητες Ποσοστό 

 1 266 42,6 

2 358 57,4 

Σύνολο 624 100,0 

 

Οι δύο ομάδες παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση στη στάση τους, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα Ι2.2 που ακολουθεί. Οι μέσοι όροι των κλιμάκων 

σημαντικότητας είναι αυξημένοι στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή, λίγο μικρότερος 

αριθμός ερωτηθέντων φαίνεται να θεωρεί σημαντικότερα τα χαρακτηριστικά 

των παραγόντων του ερωτηματολογίου.  
 

Πίνακας Ι2.2 Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις κλίμακες 
σημαντικότητας. 

Two Step Cluster 

Συχνότητες A3 B2 Γ2 Δ2 E2 Z2 H2 

1   

(266) 

Μέσος όρος 4,2500 4,8289 4,6692 4,3691 4,4712 4,5397 4,2347 

        

Τυπική 

απόκλιση 
,58029 ,26753 ,39049 ,39909 ,52705 ,36735 ,62010 

2  

(358) 

Μέσος όρος 3,6750 4,1411 3,9151 3,5721 3,5931 3,7142 3,2781 

        

Τυπική 

απόκλιση 
,62343 ,63367 ,57875 ,47226 ,67122 ,55277 ,73460 

Σύνο

λο  

(624) 

Μέσος όρος 3,9201 4,4343 4,2365 3,9119 3,9674 4,0661 3,6859 

        

Τυπική 

απόκλιση 
,66853 ,61356 ,62936 ,59258 ,75179 ,63200 ,83483 

 
Στη συνέχεια, οι έλεγχοι χ2 αναδεικνύουν τη στατιστική σημασία των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών. Το επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας και η 

επαγγελματική κατάσταση φαίνονται να είναι ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά 

των ομάδων. Οι μεταβλητές, όμως, του φύλου, της ηλικίας και της οικογενειακής 

κατάστασης διαφοροποιούνται στις δύο ομάδες του δείγματος.  
 

Πίνακας I3.1. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με το φύλο. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 
Φύλο 

Σύνολο 
Άντρας Γυναίκα 

1 

 

Συχνότητες 61 205 266 

Ποσοστό 22,9% 77,1% 100,0% 
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2 

 

Συχνότητες 134 224 358 

Ποσοστό 37,4% 62,6% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 195 429 624 

Ποσοστό 31,3% 68,8% 100,0% 

χ2 (1) = 14,930, p=0,000 
p ≤ 0,05  Το φύλο διαφοροποιείται ανά ομάδα.  
 

Αναφέρθηκε ήδη ότι οι γυναίκες αποτελούν το 68,8% εκ του συνόλου του 

δείγματος της έρευνας. Μετά τη δημιουργία των δύο ομάδων, διαπιστώνεται 

ακόμη μία πλειοψηφία εκ μέρους των γυναικών: το 77,1% της πρώτης ομάδας 

είναι γυναίκες. Οι άντρες που θεωρούν σημαντικά τα χαρακτηριστικά των 

παραγόντων είναι αισθητά λιγότεροι. Η στάθμη σημαντικότητας p επιβεβαιώνει 

ότι το φύλο έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στη στάση του πληθυσμού όσον 

αφορά στις ερωτήσεις σημαντικότητας του ερωτηματολογίου. 
 

Εξάρτηση σημειώνεται και μεταξύ των ομάδων και της οικογενειακής 

κατάστασης του δείγματος, όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι3.2 (βλ. Παράρτημα 2). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταστάσεις «Έγγαμος/η» και «Διαζευγμένος/η 

με παιδιά» γιατί συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά στην πρώτη ομάδα. Η 

πρώτη ομάδα, δηλαδή, φαίνεται να έχει περισσότερες «υποχρεώσεις», είτε λόγω 

οικογενειακής κατάστασης είτε λόγω ύπαρξης παιδιών.  
 

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο πίνακας Ι3.3 (βλ. Παράρτημα 2), με την 

πρώτη ομάδα να κατέχει υψηλότερα ποσοστά στις επιλογές «Φοιτητής/τρια & 

Εργαζόμενος/η» και «Φοιτητής/τρια & Ελ Επαγγελματίας». Ως εκ τούτου, οι 

υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας είναι και επαγγελματικές. 
 

4.2.1.2. Χαρακτηριστικά της Ομάδας 1 
 

Ποια είναι όμως τα συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά της ομάδας που πρόσκειται 

θετικά στους παράγοντες της δέσμευσης, θεωρώντας τους περισσότερο 

σημαντικούς απ’ ό,τι η δεύτερη ομάδα; Είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον να 

παρατεθούν συγκεντρωτικά όλα όσα προκύπτουν από το σύνολο των 

αναλύσεων, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα που οδήγησαν εξ αρχής στη 

χρήση της μεθόδου two step cluster. 
 

Δημογραφικά στοιχεία: 
 

1. Αριθμός:     266 

2. Φύλο:      77,1% γυναίκες   

3. Ηλικία:     42,5% 21-30 ετών 

4. Επίπεδο τεχνολογίας:   53% προχωρημένοι 

5. Επαγγελματική κατάσταση:  66,2% εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

6. Οικογενειακή κατάσταση:   61,3% άγαμοι 

7. Μελλοντικοί στόχοι:   63,5% περαιτέρω εκπαίδευση  
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Κλίμακες πολλαπλής επιλογής/εμπειρία: 

8. Α2/εξαε:    Επαγ. εξέλιξη (60,5%) & εξοικονόμηση πόρων (53%) 

9. Β1/φορέας:    Πιστοποίηση (78,2%) & εξειδίκευση (71,1%) 

10. Γ1/εκπαιδευτής:   Έμπειρος & εξειδικευμένος (81,2%) 

11. Δ1/δομή:    Χρονοδιάγραμμα 77,1% 

12. Ε1/τεχνολογία:   Προδιαγραφές πλειοψηφίας (78,2%) 

13. Ζ1/εκπαιδευτικό υλικό:  Επιστημονικό και έγκυρο 83,5% 

14. Η1/επικοινωνία:   Πληροφορίες-διευκρινίσεις (86,8%) 

15.  

16. Κλίμακες σημαντικότητας/στάση & επιλογή απάντησης «πάρα πολύ»: 

17. Α3/εξαε:    Αναγνώριση & πιστοποίηση (62,4%) 

18. Β2/φορέας:    Καλή οργάνωση & έγκαιρη ενημέρωση (92,5%)  

19. Γ2/εκπαιδευτής:   Εξειδικευμένος & έμπειρος 86,8% 

20. Δ2/δομή:    Εξ αρχής στόχοι & τι θα επακολουθήσει 79,3% 

21. Ε2/τεχνολογία:   Ευχρηστία 72,2% 

22. Ζ2/εκπαιδευτικό υλικό:  Επιστημ. τεκμηρ. 86,8% & επικαιροποιημένο 86,5% 

23. Η2/επικοινωνία:   Ελεύθερη έκφραση αποριών 69,9% 

 

Βαθμολογία παραγόντων & βαθμολογία ‘10’: 

24. Θ1:              51,9% «εκπαιδευτής» & 50% «εκπαιδευτικό υλικό» 
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4.2.2. Γενικές ερωτήσεις για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
 

Οι τιμές της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, με βάση τον συντελεστή α του 

Cronbach, κυμάνθηκαν από 0,716 έως 0,884. Η ενότητα των γενικών 

εισαγωγικών ερωτήσεων για την εξ αποστάσεως εμφανίζει την εξής τιμή 

αξιοπιστίας: 
 

Πίνακας  Α1.1. Έλεγχος a του Cronbach. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ Α ΤΟΥ 

CRONBACH 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Γενικές ερωτήσεις για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση                         

(Α3.1 Α3.2 Α3.3 Α3.4 Α3.5 Α3.6) 

0,797 6 

 

Διαπιστώθηκε η μονοδιαστατικότητα της ενότητας ενώ οι μεγαλύτερες 

συσχετίσεις της, σύμφωνα με τον έλεγχο του συντελεστή συσχέτισης Pearson, 

σημειώθηκαν με τις ενότητες του φορέα και της δομής. 
 

Πίνακας Α1.2. Συντελεστής συσχέτισης Pearson για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
τις υπόλοιπες ενότητες. 

Συντελεστής Συσχέτισης A3 B2 Γ2 Δ2 E2 Z2 H2 

Α3 Pearson 

Correlation 

1 ,522** ,292** ,405** ,337** ,326** ,281** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  *: p≤0,05, **: p≤0,01 
 

Οι συχνότητες της κλίμακας πολλαπλής επιλογής, για την εν γένει επιλογή μίας 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά στις τρεις από 

τις πέντε επιλογές που διατέθηκαν, με 56,7 % στην πρόταση «επιλέξατε την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση για να αποκτήσω εφόδια απαραίτητα για την 

επαγγελματική μου εξέλιξη» (Πίνακας Α2.1.). 
 

Πίνακας Α2.1. Χαρακτηριστικά εμπειρίας αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 

Επιλέξατε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για να: 
Συχνότητες Ποσοστό 

αποκτήσω εφόδια απαραίτητα για την 

επαγγελματική μου εξέλιξη. 
354 56,7 

εξοικονομήσω πόρους (χρόνος, μετακίνηση κ.α.). 330 52,9 

ικανοποιήσω ένα προσωπικό μου ενδιαφέρον. 291 46,6 

λάβω κατάρτιση που δεν παρέχεται με άλλον τρόπο. 170 27,2 

εκπαιδευτώ από σπουδαίο φορέα/πανεπιστήμιο του 

εξωτερικού. 
120 19,2 
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Επιπλέον, όσα θεωρούν σημαντικά οι ερωτηθέντες αναφορικά με την                                        

εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η «κατάργηση των τοπικών και χρονικών 

περιορισμών», η «αναγνώριση και πιστοποίηση», η «χρήση υψηλής 

τεχνολογίας» και τα «ποικίλα και εξειδικευμένα θέματα». Λιγότερο σημαντικό 

θεωρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να «καλύπτει όσα δεν παρέχει η βασική 

εκπαίδευση» (Πίνακας Α2.2, βλ. Παράρτημα 2). 
 

4.2.2.1. Οι ομάδες του πληθυσμού της έρευνας 
 

Όσον αφορά στον διαχωρισμό που έγινε μέσω της μεθόδου two step cluster, 

συγκεκριμένα για την ενότητα των γενικών ερωτήσεων, οι δύο ομάδες του 

δείγματος της έρευνας παρουσιάζουν την εξής διαφοροποίηση: ο μέσος όρος της 

πρώτης ομάδας είναι 4,25 και της δεύτερης 3,675 (Πίνακας Α3.1.). 
 

Πίνακας Α3.1. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις γενικές ερωτήσεις για 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες A3 

1   

(266) 

Μέσος όρος 4,2500 

  

Τυπική απόκλιση ,58029 

2  

(358) 

Μέσος όρος 3,6750 

  

Τυπική απόκλιση ,62343 

Σύνολο  

(624) 

Μέσος όρος 3,9201 

  

Τυπική απόκλιση ,66853 
 

Η διερεύνηση στατιστικής σχέσης μεταξύ των δύο ομάδων του πληθυσμού της 

έρευνας και των κριτηρίων επιλογής μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκ μέρους 

των ερωτηθέντων, εφαρμόστηκε σε όλες τις απαντήσεις τους. Οι περισσότερες από 

αυτές δεν εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές σε σχέση με τις δύο ομάδες. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα είναι ο Πίνακας Α3.2. 
 

Πίνακας Α3.2. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επαγγελματική εξέλιξη. 

TwoStep Cluster - 

Συχνότητες 

Α2.2 Επιλέξατε την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση για να: αποκτήσω εφόδια 

απαραίτητα για την επαγγελματική μου 

εξέλιξη. 
Σύνολο 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητα 105 161 266 

Ποσοστό 39,5% 60,5% 100,0% 
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2 

 

Συχνότητα 165 193 358 

Ποσοστό 46,1% 53,9% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητα 270 354 624 

Ποσοστό 43,3% 56,7% 100,0% 

χ2 (1) = 2,721, p=0,099 

p ≥ 0,05  Παρατηρείται ανεξαρτησία των μεταβλητών. 

 

Επιπλέον, το κριτήριο της επιλογής «εκπαίδευση από σπουδαίο 

φορέα/πανεπιστήμιο του εξωτερικού» διαφοροποιείται στις δύο ομάδες του 

δείγματος (Πίνακας Α3.3., βλ. Παράρτημα 2). Χαρακτηριστικό είναι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (83,5%) που δεν έχει επιλέξει την απάντηση αυτή και το 

οποίο ανήκει στη δεύτερη ομάδα. 
 

Όσον αφορά στη στατιστική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών, αυτή 

σημειώνεται ανάμεσα στις μεταβλητές του Πίνακα Α4.1. που ακολουθεί. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα θεωρεί «πάρα πολύ» σημαντικό να καλύπτεται η 

βασική εκπαίδευση από αυτήν της εξ αποστάσεως, σε ποσοστό 33,1%, όταν στην 

ίδια επιλογή, η δεύτερη ομάδα σημειώνει μόνο 8,9%. Επιπλέον, η «εκπαίδευση σε 

ποικίλα και εξειδικευμένα θέματα» που μπορεί να προσφέρει η εξ αποστάσεως, 

θεωρείται «πάρα πολύ» σημαντική, σε ποσοστό 57,1%, από την πρώτη ομάδα και, 

σε 26,8% από τη δεύτερη ομάδα. Στην επιλογή «πολύ», η δεύτερη ομάδα ξεπερνά 

την πρώτη αλλά, και πάλι, το άθροισμα των δύο εμφανίζει μια σαφώς θετικότερη 

στάση της πρώτης (βλ. Πίνακα Α4.2, Παράρτημα 2). 
 

Πίνακας Α4.1. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάλυψη της βασικής εκπαίδευσης. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 

Α3.3 Σύμφωνα με την προσωπική σας 

άποψη, πόσο σημαντικό είναι η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση να  καλύπτει όσα 

δεν παρέχει η βασική εκπαίδευση; 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 6 15 74 83 88 266 

Ποσοστό 2,3% 5,6% 27,8% 31,2% 33,1% 100,0% 

2 

Συχνότητες 17 65 142 102 32 358 

Ποσοστό 4,7% 18,2% 39,7% 28,5% 8,9% 100,0% 

Ποσοστό 3,7% 12,8% 34,6% 29,6% 19,2% 100,0% 
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χ2 (4) = 74,048, p=0,000  

p ≤ 0,05 Εξάρτηση μεταβλητών   
 

 

4.2.3. Φορέας Υλοποίησης 
 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας του ερωτηματολογίου της 

έρευνας, βάσει του συντελεστή α του Cronbach, περιγράφει αξιοπιστία κλίμακας 

0,880 για την ενότητα που αφορά στον φορέα υλοποίησης (βλ. Πίνακα Β1.1., 

Παράρτημα 2). Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές αξιοπιστίας. 
 

Για την ενότητα αυτή διαπιστώθηκε η μονοδιαστατικότητα ενώ ο έλεγχος του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ των κλιμάκων σημαντικότητας του 

ερωτηματολογίου, απέφερε τα εξής στοιχεία, όσον αφορά στη συσχέτισή της με 

τις υπόλοιπες ενότητες: 
 

Πίνακας Β1.2. Συντελεστής συσχέτισης Pearson για τον φορέα υλοποίησης και τις 
υπόλοιπες ενότητες. 

Συντελεστής 
Συσχέτισης A3 B2 Γ2 Δ2 E2 Z2 H2 

B2 Pearson 

Correlation 
,522** 1 ,542** ,521** ,411** ,450** ,399** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

*: p≤0,05, **: p≤0,01 
 

Οι μεγαλύτερες συσχετίσεις σημειώθηκαν με την ενότητα του εκπαιδευτή, των 

γενικών ερωτήσεων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αυτήν της δομής. 
 

Οι ενότητες του ερωτηματολογίου, όπως έχει ήδη επισημανθεί, αποτελούνται, η 

καθεμία, από μία κλίμακα πολλαπλής επιλογής, που αντικατοπτρίζει την 

εμπειρία των ερωτηθέντων όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και από 

3 έως 11 – αναλόγως την ενότητα - κλίμακες σημαντικότητας likert.  
 

Με στόχο να διαφανούν τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας του συνόλου των 

ερωτηθέντων, παρατίθενται οι συχνότητες της κλίμακας πολλαπλής επιλογής της 

ενότητας τους φορέα (Πίνακας Β2.1). Όπως είναι αυτονόητο, οι ερωτηθέντες 

ενδέχεται να έχουν επιλέξει παραπάνω από μία από τις προσφερόμενες επιλογές. 
 

Πίνακας Β2.1. Χαρακτηριστικά εμπειρίας αναφορικά με τον φορέα υλοποίησης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας οι φορείς 

υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είχαν 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Συχνότητες Ποσοστό 

Πιστοποίηση παρακολούθησης. 453 72,6 
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Εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που 

παρακολούθησα. 
424 67,9 

Οργάνωση και συστηματική ενημέρωση των 

εκπαιδευομένων. 
366 58,7 

Αναγνώριση και αξιοπιστία στην ευρύτερη κοινότητα 

που ζω. 
257 41,2 

 
Κυρίαρχη θέση στην εμπειρία των μεταπτυχιακών φοιτητών κατέχουν η 

πιστοποίηση παρακολούθησης και η εξειδίκευση του φορέα, τα οποία θα 

μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται στα βασικότερα κριτήρια επιλογής ενός 

φορέα. Το στοιχείο αυτό ανιχνεύεται καλύτερα μέσω της κλίμακας 

σημαντικότητας του φορέα (Πίνακας Β2.2., βλ. Παράρτημα 2) αλλά και από τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις που θα αναλυθούν στη 

συνέχεια. 
 

Οι προσδοκίες των ερωτηθέντων, σε συνάρτηση ή όχι με την εμπειρία τους, 

παραμένουν υψηλές, τόσο σε θέματα επιστημονικής εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας όσο και σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το υψηλότερο ποσοστό στην επιλογή «πάρα 

πολύ» καταλαμβάνει η ερώτηση «πόσο σημαντικό είναι ο φορέας υλοποίησης 

μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να διαθέτει καλή οργάνωση και να ενημερώνει 

έγκαιρα και έγκυρα τους εκπαιδευόμενους;» (Πίνακας Β2.2., βλ. Παράρτημα 2). 
 

Σχετίζεται, όμως, η στάση των εκπαιδευομένων με την εμπειρία τους; Τα ζεύγη 

εμπειρίας – στάσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 30 και σκοπός τους είναι 

όχι μόνο η ενίσχυση της αξιοπιστίας των ερωτηθέντων, δηλαδή η επιβεβαίωση 

της εμπειρίας εκείνης που τους καθιστά κατάλληλους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, αλλά και η ανάλυση της στατιστικής σχέσης που έχουν. Οι περισσότερες 

από αυτές τις σχέσεις, για την ενότητα του φορέα, είναι στατιστικά εξαρτημένες, 

όπως το παράδειγμα του Πίνακα Β3.1. 
 

Πίνακας Β3.1. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας φορέα 
υλοποίησης. Η πιστοποίηση. 

 

Β1.2 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας οι φορείς 

υλοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

είχαν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Πιστοποίηση 

παρακολούθησης. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Καθόλου Συχνότητες 1 4 5 
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Β2.2 Σύμφωνα με 

την προσωπική σας 

άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι ο 

φορέας 

υλοποίησης μίας εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

παρέχει 

πιστοποίηση με 

αναγνώριση των 

τίτλων (σε εθνικό 

ή/και διεθνές 

επίπεδο) σε 

περίπτωση 

συνέχισης 

σπουδών ή για την 

αγορά εργασίας; 

% διαμέσου 

της Β1.2  
0,6% 0,9% 0,8% 

Λίγο Συχνότητες 3 13 16 

% διαμέσου 

της Β1.2  
1,8% 2,9% 2,6% 

Αρκετά Συχνότητες 29 48 77 

% διαμέσου 

της Β1.2  
17,0% 10,6% 12,3% 

Πολύ Συχνότητες 55 97 152 

% διαμέσου 

της Β1.2  
32,2% 21,4% 24,4% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 83 291 374 

% διαμέσου 

της Β1.2  

48,5% 64,2% 59,9% 

Σύνολο Συχνότητες 171 453 624 

% διαμέσου 

της Β1.2  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 15,809, p=0,003 

p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Στη δεξιά στήλη αποτυπώνεται το σύνολο των ερωτηθέντων, οι οποίοι, σε 

συνάρτηση με τις οριζόντιες γραμμές, απάντησαν «λίγο», «καθόλου» κλπ. Ως εκ 

τούτου, από τους 374  ερωτηθέντες που απάντησαν «πάρα πολύ» στην ερώτηση 

«πόσο σημαντικό είναι ο φορέας υλοποίησης μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

να παρέχει πιστοποίηση με αναγνώριση των τίτλων σε περίπτωση συνέχισης 

σπουδών ή για την αγορά εργασίας;», οι 291 δηλώνουν εμπειρία στην 

πιστοποίηση παρακολούθησης ενώ οι 171 όχι. Το αποτέλεσμα αυτό, με στάθμη 

σημαντικότητας p ≤ 0,05,  αποδεικνύει την εξάρτηση των μεταβλητών, ότι, 

δηλαδή, η εμπειρία επηρεάζει τη στάση των φοιτητών στο συγκεκριμένο 

ερώτημα.  
 

Στον Πίνακα Β3.2 (βλ. Παράρτημα 2) ωστόσο, αποτυπώνεται μία μη εξαρτημένη 

σχέση ανάμεσα στην εμπειρία και στη στάση για την «καλή οργάνωση και 

έγκαιρη & έγκυρη ενημέρωση των εκπαιδευομένων» εκ μέρους του φορέα 

υλοποίησης.  Το ζήτημα αυτό φαίνεται να είναι σημαντικό ανεξαρτήτως της 

εμπειρίας που διαθέτουν οι ερωτηθέντες και θα συζητηθεί βάσει και των 

ποιοτικών δεδομένων της έρευνας. 
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4.2.3.1. Οι ομάδες στον φορέα υλοποίησης 
 

Στην ενότητα των δημογραφικών στοιχείων, αναφέρθηκε ότι, βάσει της μεθόδου 

two step cluster, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες στο δείγμα της έρευνας, η πρώτη 

εκ των οποίων είναι μικρότερη με ποσοστό 42,6 και φαίνεται να θεωρεί 

σημαντικότερους τους υποπαράγοντες του ερωτηματολογίου. Ο φορέας 

υλοποίησης διαφοροποιείται ανάμεσα στις δύο ομάδες (βλ. Πίνακα Β4.1, 

Παράρτημα 2), με μέσους όρους 4,8289 (1η) και 4,1411 (2η), οι οποίοι είναι και 

υψηλότεροι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες. 
 

Η διερεύνηση στατιστικής σχέσης μεταξύ των δύο ομάδων του πληθυσμού της 

έρευνας και των κλιμάκων πολλαπλής επιλογής, δηλαδή της εμπειρίας των 

εκπαιδευομένων, εφαρμόστηκε σε όλες τις ερωτήσεις. Η πλειοψηφία αυτών 

μαρτυρούν στατιστικά σημαντική σχέση με τη στάθμη σημαντικότητας                                  

p μικρότερη του 0,05, όπως φαίνεται και στον Πίνακα Β4.2.   
 

Πίνακας Β4.2. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής. Πιστοποίηση παρακολούθησης. 

TwoStep Cluster - 

Συχνότητες 

Β1.2 Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας 

οι φορείς υλοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης είχαν 

πιστοποίηση παρακολούθησης. 
Σύνολο 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητες 58 208 266 

Ποσοστό 21,8% 78,2% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 113 245 358 

Ποσοστό 31,6% 68,4% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 171 453 624 

Ποσοστό 27,4% 72,6% 100,0% 

χ2 (1) = 7,307, p=0,007 

p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 

 

Το 78,2 % της πρώτης ομάδας και το 68,4 % της δεύτερης ομάδας δηλώνουν 

έμπειροι στην «πιστοποίηση παρακολούθησης» και παρατηρείται στατιστική 

εξάρτηση μεταξύ της ερώτησης και των ομάδων. 
 

Παρομοίως, στατιστικά σημαντική παρουσιάζεται και η σχέση των ομάδων με 

την ερώτηση που αφορά στην οργάνωση και τη συστηματική ενημέρωση των 

εκπαιδευομένων (βλ. Πίνακα Β4.3, Παράρτημα 2). Το 64,7% της πρώτης ομάδας, 

αυτής δηλαδή που σημείωσε υψηλότερους μέσους όρους σε όλες τις ενότητες, 

απάντησε «ναι» στην αντίστοιχη εμπειρία. Ένα μεγάλο ποσοστό της δεύτερης 

ομάδας, το 45,8%, απάντησε «όχι». 
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Οι δύο ομάδες του πληθυσμού της έρευνας παρουσιάζουν μια χαρακτηριστική 

διαφοροποίηση στις κλίμακες σημαντικότητας που ακολουθούν (Πίνακες Β4.4. 

και Β4.5.) και αφορούν στην αξιοπιστία και εκτίμηση του φορέα καθώς  και στη 

δυνατότητά του να παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη, χωρίς 

πολύπλοκες διαδικασίες και καθυστερήσεις. Η πρώτη ομάδα συγκεντρώνει τις 

απαντήσεις περισσότερο στην επιλογή «πάρα πολύ» και η δεύτερη ομάδα στην 

επιλογή «πολύ». Η δεύτερη ομάδα δε, αυτή δηλαδή με τους χαμηλότερους μέσους 

όρους στους παράγοντες της δέσμευσης, εμφανίζει αρκετές απαντήσεις και στην 

επιλογή «αρκετά».  
 

Πίνακας Β4.4. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας. Αξιοπιστία και εκτίμηση ευρύτερης κοινότητας. 

TwoStep Cluster 

Συχνότητες 

Β2.1 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι ο φορέας υλοποίησης μίας 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να θεωρείται 

αξιόπιστος και να εκτιμάται από την ευρύτερη 

εκπαιδευτική και επαγγελματική κοινότητα; 

Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 0 0 6 40 220 266 

Ποσοστό 0,0% 0,0% 2,3% 15,0% 82,7% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 2 21 72 137 126 358 

Ποσοστό 0,6% 5,9% 20,1% 38,3% 35,2% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 2 21 78 177 346 624 

Ποσοστό 0,3% 3,4% 12,5% 28,4% 55,4% 100,0% 

 

Πίνακας Β4.5. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας. Διοικητική και τεχνική υποστήριξη. 

TwoStep Cluster 

Συχνότητες 

Β2.5 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι ο φορέας υλοποίησης μίας 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να παρέχει 

διοικητική και τεχνική υποστήριξη, χωρίς 

πολύπλοκες διαδικασίες και καθυστερήσεις; 

Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 0 0 0 46 220 266 

Ποσοστό 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 82,7% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 2 11 60 161 124 358 

Ποσοστό 0,6% 3,1% 16,8% 45,0% 34,6% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 2 11 60 207 344 624 

Ποσοστό 0,3% 1,8% 9,6% 33,2% 55,1% 100,0% 
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4.2.3.2. Βαθμολογία σημαντικότητας φορέα υλοποίησης  
 

Υπενθυμίζεται ότι, επειδή οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήματα που αφορούσαν τα επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε παράγοντα, 

δηλαδή τους υποπαράγοντες, ήταν απαραίτητο να αποτυπωθεί η στάση τους 

αναφορικά με τους κεντρικούς παράγοντες/ενότητες. Ως εκ τούτου, στο 

προτελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε η βαθμολόγηση, με 

κλίμακα 1-10, του καθενός. Ο φορέας υλοποίησης συγκέντρωσε τη χαμηλότερη 

βαθμολογία στην ποσοτική έρευνα και την προτελευταία από το τέλος στην 

ποιοτική έρευνα, όπως φαίνεται στους Πίνακες Β5.1. και Β5.2. 

Πίνακας Β5.1. Βαθμολογία σημαντικότητας παραγόντων δέσμευσης κατά την ποσοτική 
έρευνα. Ο φορέας υλοποίησης. 

 

Θ1.1  

Φορέας 

υλοποίησης 

Θ1.2 

Εκπαιδευτής 

Θ1.3  

Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Θ1.6  

Επικοινωνία 

Μέσος όρος 8,01 8,77 8,37 8,13 8,83 8,41 

Τυπ. 

απόκλιση 
1,637 1,404 1,432 1,534 1,394 1,603 

 
Αναλυτική 
βαθμολογία Φορέας υλοποίησης 

Βαθμός Συχνότητες Ποσοστό 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 ,5 

2 ,3 

3 ,5 

7 1,1 

39 6,3 

36 5,8 

118 18,9 

155 24,8 

131 21,0 

130 20,8 

 

Πίνακας Β5.2. Βαθμολογία σημαντικότητας παραγόντων δέσμευσης κατά την ποιοτική 
έρευνα. Ο φορέας υλοποίησης. 

 
9 

ερωτηθείσες 

Θ1.1  
Φορέας 

υλοποίησης 

Θ1.2 
Εκπαιδε

υτής 
Θ1.3 
Δομή 

Θ1.4 
Τεχνολογ

ία 

Θ1.5 
Εκπαιδευτι

κό υλικό 

Θ1.6 
Επικοινω

νία 

Σύνολο 

βαθμών. 
76 87 79 70 85 78 

Μέσος όρος 8,44 9,66 8,77 7,77 9,44 
8,66 
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4.2.3.3. Η ποιοτική προσέγγιση του φορέα υλοποίησης 
 
Εκπαιδευόμενες 
 

Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα, εξέφρασαν 

την άποψή τους για τους έξι παράγοντες της δέσμευσης. Ο φορέας υλοποίησης, 

όπως και στην ποσοτική έρευνα, ήταν ο πρώτος που σχολιάστηκε. 
 

Όσον αφορά στην αξιοπιστία και την καλή του φήμη, οι ερωτηθείσες 

συμμερίζονται την ανάγκη αυτή και φαίνεται να συμφωνούν. Η καλή φήμη και 

αξιοπιστία είναι σημαντικές και ως κριτήρια επιλογής ενός φορέα αλλά και ως 

εγγύηση της προσφερόμενης εκπαίδευσής του. Χαρακτηριστικά, αναφέρει η Σμ.: 

«Νιώθω ασφάλεια και πιστεύω ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης θα είναι υψηλότερη. 

Τουλάχιστον έτσι φαντάζομαι, αν και δεν συμβαίνει πάντα». Ενώ η Μαρία Ρ. προσθέτει: 

«Με ενδιαφέρει η φήμη του φορέα ως μέσο αναγνώρισης γιατί παίζει ρόλο το όνομά του. 

Ειδικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ίσως είναι και πιο σημαντικό απ’ ό,τι στη δια ζώσης, 

ως εγγύηση για το έγκυρο αποτέλεσμα». 
 

Η πιστοποίηση και η αναγνώριση τίτλων είναι καθολικά σημαντικές. Η Χριστίνα 

Πασ. λέει: «Ναι, είναι μεγάλο κίνητρο, ειδικά στην εποχή μας λόγω της ανεργίας. Σε άλλες 

εποχές μπορεί κάποιος να το έκανε μόνο για τη γνώση. Προσωπικά, θα ερευνήσω πρώτα 

τον αντίκτυπο της πιστοποίησης αυτής.» αλλά η Μαρία Ι. διευκρινίζει: «Εξαρτάται από 

τον φορέα και από τον τρόπο που επιλέγει να πιστοποιήσει. Εάν είναι απλοϊκή και 

κατευθυνόμενη αξιολόγηση, τότε δεν είναι αντιπροσωπευτική. Σ’ αυτήν την περίπτωση, 

είναι στην ευχέρεια του καθενός πόσο θα ασχοληθεί και θα μάθει» και η Ε. θεωρεί ότι 

«όταν κάποιος ξεκινάει από την αρχή να μάθει κάτι, τότε δεν μπορεί η εξ αποστάσεως να 

τον καλύψει με πιστοποίηση». Η Αν. πιστεύει ότι η πιστοποίηση είναι σημαντική 

και για έναν ακόμη λόγο: «Ακόμη κι αν η ποιότητα των σπουδών σου δεν είναι καλή, 

τουλάχιστον σου μένει ένα χαρτί. Ας έχεις κάποιο όφελος».  
 

Η εξειδίκευση του φορέα δεν φαίνεται να είναι απαραίτητη εφόσον μπορεί να 

υποκατασταθεί με την εξειδίκευση του εκπαιδευτή και του ανθρωπίνου 

δυναμικού που εργάζεται ή συνεργάζεται με τον φορέα. Η Β., μάλιστα, δηλώνει 

ότι: «Όταν παρακολουθώ κάτι από απλό προσωπικό ενδιαφέρον, δε με απασχολεί το θέμα 

αυτό». Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να διασφαλίζεται: «Όταν ο φορέας σου 

υπόσχεται ότι, μέσω της εκπαίδευσης αυτής, εσύ θα βγεις καταρτισμένος, τότε αυτό πρέπει 

να γίνει άρτια. Όταν εσύ δεσμεύεσαι ότι θα είσαι συνεπής σε ένα πλαίσιο (μαθήματα, 

εργασίες, κόστος), το ίδιο πρέπει να κάνει και ο άλλος» (Σμ.). 
 

Στα θέματα της οργάνωσης, ενημέρωσης, διοικητικής υποστήριξης εκ μέρους του 

φορέα επικρατεί η άποψη ότι «όταν αυτά απουσιάζουν, είναι και ο εκπαιδευόμενος 

λιγότερο συνεπής» (Β.). Η Μαρία Ρ. αναφέρει: «Όταν δεν είχα αυτήν την επικοινωνία, 

έχασα το ενδιαφέρον μου. Θα ήθελα να με ενημερώνουν πολύ νωρίτερα, να ξέρω το 

πρόγραμμα, τι να περιμένω. Εννοείται ότι υπάρχουν τρόποι για να γίνει, όσοι κι αν είναι οι 
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εκπαιδευόμενοι. Εάν χρειάζεται, ας αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα το κάνουν.». 

Η Μαρία Ι. σχολιάζοντας την απουσία των λειτουργιών αυτών, λέει ότι: «Νιώθεις 

στα χαμένα, πηγαίνεις στα τυφλά και ίσως αισθάνεσαι ότι σε κοροϊδεύουν». Η Χριστίνα 

Πασ. πιστεύει πως «εξαρτάται από το πώς το αντιμετωπίζει ο εκπαιδευόμενος και το 

κίνητρό του, εάν είναι χαλαρός, εάν το έχει πάρει στα σοβαρά κλπ.». Η Αν. θεωρεί πως 

είναι σημαντικά τα θέματα αυτά αλλά όσον αφορά στο θέμα της γραφειοκρατίας, 

δηλώνει: «Είναι το πιο συνηθισμένο και αναγκαστικό κομμάτι. Πρέπει να το πάρεις 

απόφαση και να είσαι ψύχραιμος.». 

 

Φορείς  
 

Οι πέντε φορείς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ανταποκρίθηκαν με προθυμία 

στην έρευνα είναι αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους και το γεγονός αυτό 

χρωματίζει τις απαντήσεις τους. Τα θέματα που τους ζητήθηκαν να σχολιάσουν 

ήταν η ομάδα και τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών, η δομή, ο χρόνος και το 

κόστος υλοποίησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και, φυσικά, οι 

εκπαιδευόμενοι. 
 

Η σύσταση μίας ομάδας υλοποίησης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ποικίλλει 

αναλόγως με τους διαθέσιμους πόρους του φορέα. Η κ. Ρ. εφιστά την προσοχή 

στην αξία της ομάδας και περιγράφει τη διαδικασία επιλογής των μελών της: «Η 

αναζήτησή τους γίνεται βάσει υψηλών κριτηρίων και σταδίων αξιολόγησης. Κυριότερο 

χαρακτηριστικό τους πρέπει να είναι η θετική διάθεση και ο ενθουσιασμός.» (κ.Ρ.).  
 

Όσον αφορά στον χρόνο και το κόστος υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος, προτεραιότητα των φορέων αποτελεί η απόσβεση της επένδυσής 

τους. Ο κ. Σ. σημειώνει ότι: «Εξαρτάται από το γνωστικό αντικείμενο. Κάτι κλασικό δεν 

χρειάζεται πολλούς πόρους αλλά κάτι νέο ή περίπλοκο δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Και 

μάλιστα, όταν χρειάζεται ανανέωση και επικαιροποίηση, τότε απαιτούνται περισσότεροι 

πόροι. Κάποια προγράμματα συμφέρουν και κάποια όχι». Ο κ. Μ. αναφέρει ότι 

χρειάζονται 300-500 ώρες, ώστε να ολοκληρωθεί ένα μάθημα και συμπληρώνει 

ότι χρειάζεται «πολύ μεγάλη προετοιμασία με δικό μας εξοπλισμό και εγκαταστάσεις». 
 

Για τους εκπαιδευόμενους, οι εκπρόσωποι των φορέων εντοπίζουν 

χαρακτηριστικά, από τη στιγμή της εγγραφής τους στο πρόγραμμα έως την 

ολοκλήρωση ή αποχώρησής τους από αυτό. Ο κ. Σ. θεωρεί ότι, πολλές φορές, οι 

εκπαιδευόμενοι είναι ασυνεπείς ως προς την επιλογή τους, δεν ολοκληρώνουν 

τις υποχρεώσεις τους και αλλάζουν εύκολα τη στάση τους στην πορεία των 

μαθημάτων. Θεωρεί ότι «στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρατηρείται 

αδράνεια και αδιαφορία. Δεν αποδίδουν όλοι και μάλιστα όταν δεν έχουν επαφή με 

κάποιον.» και προτείνει, ως λύση, τη θέσπιση χρονοδιαγράμματος καθώς επίσης 

και τη συνεχή και άμεση ανατροφοδότηση, χωρίς, ωστόσο, να το θεωρεί πάντοτε 

εφικτό, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων. Ο κ. Μ. εξηγεί 
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πως τις νεαρές ηλικίες «κουράζει η συνεχής παραμονή στο σπίτι. Οπότε, εξετάζουμε και 

κριτήρια που σχετίζονται με την ηλικία τους, την κοινωνική τους ζωή, τους γονείς τους.». 

Ο κ. Χ. θεωρεί ότι τα βασικότερο στοιχείο για την εξέλιξη ενός εκπαιδευόμενου, 

είναι το κίνητρό του. Πιστεύει ότι ο ανταγωνισμός βελτιώνει την ποιότητα του 

μαθήματος, ότι η εξοικείωση με την τεχνολογία είναι προαπαιτούμενο για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και ότι η παρατηρούμενη εγκατάλειψη των                                        

εξ αποστάσεως προγραμμάτων οφείλεται στη δωρεάν παροχή τους, 

χαρακτηρίζοντας το χρηματικό κόστος «μοχλό πίεσης».  
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4.2.4. Εκπαιδευτής 
 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας του ερωτηματολογίου της 

έρευνας, βάσει του συντελεστή α του Cronbach, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

περιγράφει αξιοπιστία κλίμακας από 0,716 έως 0,884. Η ενότητα που αφορά στον 

εκπαιδευτή και συγκεκριμένα τις κλίμακες σημαντικότητάς του, παρουσιάζει 

υψηλή τιμή αξιοπιστίας: 0,799 σε 5 στοιχεία (βλ. Πίνακα Γ1.1, Παράρτημα 2). 
 

Για την ενότητα αυτή διαπιστώθηκε η μονοδιαστατικότητα ενώ ο έλεγχος του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ των κλιμάκων σημαντικότητας του 

ερωτηματολογίου, απέφερε τα εξής στοιχεία, όσον αφορά στη συσχέτισή της με 

τις υπόλοιπες ενότητες: 
 

Πίνακας Γ1.2. Συντελεστής συσχέτισης Pearson για τον εκπαιδευτή και τις υπόλοιπες 
ενότητες. 
Συντελεστής 
Συσχέτισης A3 B2 Γ2 Δ2 E2 Z2 H2 

Γ2 Pearson 

Correlation 
,292** ,542** 1 ,603** ,430** ,601** ,486** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

*: p≤0,05, **: p≤0,01 
 

Οι μεγαλύτερες συσχετίσεις σημειώθηκαν με την ενότητα της δομής και του 

εκπαιδευτικού υλικού. 
 

Οι συχνότητες της κλίμακας πολλαπλής επιλογής, δηλαδή της υφιστάμενης 

εμπειρίας με εκπαιδευτές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρουσιάζουν υψηλά 

ποσοστά στις τρεις από τις τέσσερις επιλογές που δόθηκαν, με υψηλότερο αυτό 

της «εμπειρίας και άρτιας κατάρτισης του εκπαιδευτή στο γνωστικό αντικείμενο 

των μαθημάτων». Αξιοσημείωτο είναι το 50,8% των ερωτηθέντων που δέχθηκαν, 

από τους εκπαιδευτές, προτάσεις σχετικά με την μελέτη, διαχείριση χρόνου κλπ. 

(βλ. Πίνακα Γ2.1, Παράρτημα 2). 
 

Σε συνέχεια της εμπειρίας τους, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να σταθμίσουν τη 

σημαντικότητα των χαρακτηριστικών που αφορούν στον παράγοντα 

«εκπαιδευτής» ( βλ. Πίνακα Γ2.2, Παράρτημα 2). Η εξειδίκευση, η εμπειρία και η 

άμεση ανατροφοδότηση φαίνονται να είναι οι πιο σημαντικοί, με τα πρώτα δύο 

να συγκεντρώνουν τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν του συνόλου των ερωτηθέντων 

(577 άτομα απάντησαν «πάρα πολύ» και «πολύ»). Συγκεκριμένα, η εμπειρία του 

εκπαιδευτή σε μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και η εκ μέρους του 

εξατομικευμένη προσέγγιση των εκπαιδευομένων έλαβαν απαντήσεις που 

κυμάνθηκαν στο κέντρο και στην αρνητική πλευρά της κλίμακας. Η απάντηση 

«αρκετά» έλαβε ποσοστά από 19,2 έως 22,8 %. 
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Εάν, τώρα, διερευνηθούν τα ζεύγη εμπειρίας – στάσης του ερωτηματολογίου 

αναφορικά με τον εκπαιδευτή, διαπιστώνεται, όπως και στην ενότητα του φορέα, 

ότι τα περισσότερα από αυτά είναι στατιστικώς εξαρτημένα.  Ο Πίνακας Γ3.1. 

αφορά την άμεση ανατροφοδότηση εκ μέρους του εκπαιδευτή. 
 

Πίνακας Γ3.1. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας του 
εκπαιδευτή. Η άμεση ανατροφοδότηση. 

 

Γ1.3 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας οι εκπαιδευτές 

της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχαν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ανταποκρίνονταν άμεσα 

στις απορίες και τους 

προβληματισμούς μου. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Γ2.4 Σύμφωνα με 

την προσωπική 

σας άποψη, 

πόσο σημαντικό 

είναι ο 

εκπαιδευτής μίας 

εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

παρέχει άμεση 

ανατροφοδότησ

η (απορίες, 

προβληματισμοί, 

λάθη, πρόοδος 

κ.α.); 

Καθόλου Συχνότητες 2 0 2 

% διαμέσου 

της Γ1.3  
0,7% 0,0% 0,3% 

Λίγο Συχνότητες 10 3 13 

% διαμέσου 

της Γ1.3  
3,5% 0,9% 2,1% 

Αρκετά Συχνότητες 39 29 68 

% διαμέσου 

της Γ1.3  
13,5% 8,7% 10,9% 

Πολύ Συχνότητες 105 117 222 

% διαμέσου 

της Γ1.3  
36,3% 34,9% 35,6% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 133 186 319 

% διαμέσου 

της Γ1.3  
46,0% 55,5% 51,1% 

Σύνολο Συχνότητες 289 335 624 

% διαμέσου 

της Γ1.3  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 13,376, p=0,010 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Διαπιστώνεται ότι, από όλους όσους απάντησαν θετικά («πάρα πολύ» και 

«πολύ») στη σημαντικότητα της άμεσης ανατροφοδότησης (541 άτομα εκ των 624 

του δείγματος), οι 238 δε δηλώνουν σχετική εμπειρία. Η σχέση ανάμεσά τους 

είναι στατιστικά σημαντική με στάθμη σημαντικότητας p μικρότερη του 0,05.  
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Επίσης, η σχέση εμπειρίας και στάσης αναφορικά με την εξατομικευμένη 

προσέγγιση των εκπαιδευομένων (βλ. Πίνακα Γ3.2, Παράρτημα 2)  

αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική. Έχει, δηλαδή, σχέση ο τρόπος που 

απάντησαν στην ερώτηση «πόσο σημαντικό είναι ο εκπαιδευτής μίας                                     

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη και 

βοήθεια;» (Γ2.3) με την αντίστοιχη εμπειρία που βίωσαν ή δεν βίωσαν. 
 

4.2.4.1. Οι ομάδες του πληθυσμού της έρευνας 
 
Υπενθυμίζεται ότι δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, βάσει των μέσων όρων των 

κλιμάκων σημαντικότητας. Η πρώτη αποτελείται από 266 άτομα (εκ του συνόλου 

των 624) και υψηλότερους μέσους όρους στις κλίμακες αυτές, δηλαδή στις 

κλίμακες που θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν τους παράγοντες που οδηγούν στη 

δέσμευση των εκπαιδευομένων, κατά τη διάρκεια μίας εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.  
 

Όσον αφορά στον εκπαιδευτή, μπορεί κανείς να διακρίνει μία αξιοσημείωτη 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο ομάδες (Πίνακας Γ4.1.). 
 

Πίνακας Γ4.1. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τον εκπαιδευτή. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες Γ2 

1   

(266) 

Μέσος όρος 4,6692 

  

Τυπική απόκλιση ,39049 

2  

(358) 

Μέσος όρος 3,9151 

  

Τυπική απόκλιση ,57875 

Σύνολο  

(624) 

Μέσος όρος 4,4343 

  

Τυπική απόκλιση ,61356 

 

Η διερεύνηση στατιστικής σχέσης μεταξύ των δύο ομάδων του πληθυσμού της 

έρευνας και των κλιμάκων εμπειρίας των ερωτηθέντων, εφαρμόστηκε σε όλες τις 

ερωτήσεις που αφορούν στον εκπαιδευτή. Η πλειοψηφία αυτών μαρτυρούν 

στατιστικά σημαντική σχέση με τη στάθμη σημαντικότητας p μικρότερη του 0,05, 

όπως ο Πίνακας Γ4.2. (βλ. Παράρτημα 2). Το ποσοστό των ατόμων που διαθέτουν 

εμπειρία σε εκπαιδευτές με «εμπειρία και άρτια κατάρτιση στο γνωστικό 

αντικείμενο των μαθημάτων» είναι και στις δύο ομάδες υψηλό, Στην περίπτωση, 

όμως, της πρώτης ομάδας, το 81,2% των καταφατικών απαντήσεων είναι το 

υψηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στις αναλύσεις αυτές.  
 

Μια ακόμη σχέση, στατιστικά σημαντική, είναι αυτή που αφορά στις προτάσεις 

του εκπαιδευτή με στόχο τη διευκόλυνση των εκπαιδευομένων (βλ. Πίνακα Γ4.3., 

Παράρτημα 2). Επισημαίνεται εδώ, το υψηλό ποσοστό που παρουσιάζει η 
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δεύτερη ομάδα στην έλλειψη αυτής της εμπειρίας, δηλαδή το 52,8%. Η σχέση 

είναι οριακά εξαρτημένη αλλά ενδεχομένως, όπως θα συζητηθεί αργότερα, 

επηρεάζει τον χαμηλό μέσο όρο που σημείωσε η ομάδα αυτή στον παράγοντα 

«εκπαιδευτής». 
 

Όταν διερευνήθηκε η σχέση εμπειρίας και στάσης στο θέμα της άμεσης 

ανατροφοδότησης, επισημάνθηκε ότι 238 άτομα από το σύνολο του δείγματος 

δεν είχαν σχετική εμπειρία. Στον Πίνακα Γ4.4. φαίνεται πως οι «έμπειροι» και 

«άπειροι» αυτής της κατηγορίας απέχουν ελάχιστα (κατά δύο άτομα) στη 

δεύτερη ομάδα του δείγματος.  
 

Πίνακας Γ4.4. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για τον εκπαιδευτή. Άμεση ανατροφοδότηση. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 

Γ1.3 Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας 

οι εκπαιδευτές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ανταποκρίνονταν άμεσα 

στις απορίες και τους προβληματισμούς 

μου. 

Σύνολο 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητες 109 157 266 

Ποσοστό 41,0% 59,0% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 180 178 358 

Ποσοστό 50,3% 49,7% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 289 335 624 

Ποσοστό 46,3% 53,7% 100,0% 

χ2 (1) = 5,311, p=0,021 

p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών.  
 

Η εξατομικευμένη προσέγγιση του εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους έχει 

παρουσιαστεί, έως τώρα. Ένας ακόμη τρόπος να αποτυπωθεί η στάση των 

εκπαιδευομένων, είναι αυτός σε συνάρτηση με τη σημαντικότητα (βλ. Πίνακα 

Γ4.5., Παράρτημα 2). Μόνο το 17,3 % της δεύτερης ομάδας θεωρεί «πάρα πολύ» 

σημαντική την προσέγγιση αυτή, αν και στην επιλογή «πολύ» έχει ξεπεράσει την 

πρώτη ομάδα. Ωστόσο, παραμένει το ποσοστό της χαμηλότερο, ακόμη κι όταν 

αθροίσουμε τις δύο επιλογές για κάθε ομάδα (92,5% & 64,8%). 

 

4.2.4.2. Βαθμολογία σημαντικότητας εκπαιδευτή  
 

Η βαθμολόγηση των έξι παραγόντων της ποσοτικής έρευνας, έφερε τον 

εκπαιδευτή στη δεύτερη θέση με μέσο όρο 8,77.  Η ίδια ερώτηση, όταν τέθηκε στις 

εννιά εκπαιδευόμενες που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα, απέφερε τον 
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υψηλότερο μέσο όρο, αυτό του 9,66, με το εκπαιδευτικό υλικό να ακολουθεί 

(Πίνακες Γ5.1. & Γ5.2., Παράρτημα 2). 

 
6.2.4.3. Η ποιοτική προσέγγιση του εκπαιδευτή 
 
Εκπαιδευόμενες 
 

Οι εκπαιδευόμενες όχι μόνο βαθμολόγησαν τη σημαντικότητα του εκπαιδευτή 

με την υψηλότερη βαθμολογία αλλά μίλησαν γι’ αυτόν με τρόπο συγκεκριμένο 

και εύστοχο. Σ’ αυτό συνηγορεί πιθανότητα η εκπαιδευτική ιδιότητα των 

περισσοτέρων και κατ’ επέκταση η δυνατότητά τους να αξιολογούν πιο έγκυρα. 
 

Αναφορικά με την εξειδίκευση και την εμπειρία του εκπαιδευτή – την εμπειρία, 

όχι μόνο στο γνωστικό αντικείμενο αλλά και στο τρόπο που υλοποιείται η                             

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι ερωτηθείσες φαίνεται, από τις τοποθετήσεις τους, 

ότι συμφωνούν. Θεωρούν ότι η απουσία αυτών μπορεί να οδηγήσει στην 

εγκατάλειψη ενός προγράμματος ενδεχομένως λόγω μίας αίσθησης εξαπάτησης, 

και ότι, επιπλέον, μπορεί να μην επιτρέπει στον εκπαιδευτή να ανταποκρίνεται 

εύστοχα σε ερωτήσεις και απορίες των εκπαιδευομένων. Η Χριστίνα Πε., μάλιστα, 

επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η εξειδίκευση και η εμπειρία «περισσότερο στην                    

εξ αποστάσεως εκπαίδευση απ’ ό,τι στη δια ζώσης, γιατί στη δεύτερη αντιλαμβάνεται 

κάποιος πιο εύκολα το επίπεδο των εκπαιδευομένων. Στην εξ αποστάσεως είναι πολύ 

δύσκολο γιατί ο εκπαιδευτής δεν βρίσκεται κοντά στους εκπαιδευομένους». Αναφερόμενη 

στην εμπειρία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η Μαρία Ι. πιστεύει ότι «ο εκπαιδευτής 

μπορεί να μην τα καταφέρει, εάν δεν έχει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή να 

έχει τρακ ή να μην ξέρει πώς να μεταδώσει την γνώση. Αυτό παρεξηγείται από τους 

εκπαιδευόμενους και θεωρούν ότι ο εκπαιδευτής δεν είναι εξειδικευμένος». Η Μαρία Τσ. 

λέει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει άλλες προδιαγραφές και ο εκπαιδευτής 

πρέπει να «προσελκύει την προσοχή, να σε κινητοποιεί, να οργανώνει συνεργασίες, να 

δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας» ενώ η Μαρία Ρ. πιστεύει ότι «όλα έχουν να κάνουν 

με τη μεταδοτικότητα του εκπαιδευτή είτε πρόκειται για εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. 

Σίγουρα, είναι διαφορετικές οι συνθήκες στην εξ αποστάσεως αλλά, εάν είναι καλός 

εκπαιδευτής, θα τα καταφέρει και σ’ αυτήν. Όποιος είναι καλός από κοντά, είναι και από 

μακριά». 
 

Για το θέμα της εξατομίκευσης υπάρχει σαφής σκεπτικισμός. Ο μεγάλος αριθμός 

ατόμων, η απουσία μη λεκτικής επικοινωνίας, η αδυναμία άμεσης 

ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευόμενους και τις ανάγκες τους, καθιστά την 

εξατομίκευση σχεδόν ανέφικτη, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες. «Είναι πιο 

χαοτική, σε σχέση με τα άτομα που συμμετέχουν» (Χριστίνα Πας.), «Δεν πιστεύω ότι 

συμβαίνει γιατί δεν ανιχνεύεται η πραγματική ανάγκη του εκπαιδευόμενου. Δεν σημαίνει 

ότι, όταν κάποιος π.χ. χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επιλύσει κάτι, δυσκολεύεται ή 

δεν το κατάλαβε» (Μαρία Ρ.), «Είναι εφικτό μόνο στη δια ζώσης. Στην εξ αποστάσεως μια 

συνεργατική δραστηριότητα θα μπορούσε ίσως να αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά των 
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ατόμων. Είναι πιο εφικτό, όταν ο εκπαιδευτής λαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεται» 

(Ε.), «Όχι. Είναι τελείως απρόσωπο. Η δική μου εμπειρία έδειξε ότι δεν ξέραμε ποιος θα 

δει την εργασία μας, εάν αυτοί που συναντήσαμε στη δια ζώσης είναι και αυτοί που θα μας 

βαθμολογούσαν κλπ.» (Σμ.) 
 

Το πλαίσιο της άμεσης ανατροφοδότησης είναι πιο οικείο και φαντάζει 

περισσότερο ρεαλιστικό. «Η αμεσότητα είναι σημαντική για κάθε μαθητή. Εάν 

χρειαστεί, ας υποστηριχτεί από περισσότερους ανθρώπους» (Αν.) και «Είναι πολύ 

σημαντική…υπάρχει κάποιος εκεί και ασχολείται μαζί μου, καθοδηγεί κλπ. Όταν δεν 

υπάρχει, ανησυχείς και για την ποιότητα του προγράμματος και σκέφτεσαι ακόμη και να 

φύγεις» (Μαρία Ρ.). Ωστόσο, υπάρχουν προϋποθέσεις καλής λειτουργίας: «Ναι 

στην ανατροφοδότηση αλλά όχι στις συνεχείς διακοπές της προσοχής του εκπαιδευτή» (Ε.), 

«Εξαρτάται από το πλήθος. Σε μεγάλο εύρος είναι αδύνατον να γίνεται ταυτόχρονα. Θα 

πρέπει να υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο συνεργασίας, π.χ. ώρες συνεργασίας ή μετά το 

μάθημα» (Χριστίνα Πε.). Και, φυσικά, υπάρχει και η στωικότητα: «Με την εμπειρία 

κατάλαβα ότι δεν είναι πάντα εφικτό και έγινα πιο υπομονετική» (Μαρία Ι.). 
 

Η διευκόλυνση του εκπαιδευτή με προτάσεις για εναλλακτικούς τρόπους 

μελέτης, διαχείρισης χρόνου κλπ. δεν κρίνεται απαραίτητη για όλους. Θεωρείται 

ότι, εάν είναι σωστά δομημένο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τότε δε χρειάζονται 

τέτοιου είδους οδηγίες. Μάλιστα, «όταν έχεις πολλές επιλογές, δυσκολεύεσαι πιο πολύ 

να διαλέξεις» (Αν.). Η Μαρία Ρ. θεωρεί ότι «εξαρτάται από τις ανάγκες του καθενός. Δεν 

το χρειάζονται όλοι. Θα μπορούσε ο εκπαιδευτής να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του και όσοι 

το επιθυμούν, να τον ρωτήσουν. Δεν αφορά όλους.». Η Μαρία Τσ. επισημαίνει ότι «θα 

ήταν χρήσιμο για όσους δεν το έχουν βιώσει και είναι άπειροι εξ αποστάσεως 

εκπαιδευόμενοι» και η Μαρία Ρ. πιστεύει ότι «ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο να 

λαμβάνει πληροφορίες, δουλεύει με τον δικό του τρόπο». 

 

Εκπαιδευτές 
 

Τρεις ήταν οι άξονες, στους οποίους βασίστηκε η συζήτηση με τους εκπαιδευτές: 

τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι 

εκπαιδευόμενοι και η δέσμευση με τους παράγοντές της. 
 

Χαρακτηριστικά  
 

Ο κοινός τόπος των χαρακτηριστικών ενός εκπαιδευτή είναι η καλή γνώση του 

αντικειμένου, η καλή προετοιμασία για το μάθημα, η οποία στην εξ αποστάσεως 

απαιτεί περισσότερο χρόνο και προσοχή, και η χρήση τεχνικών που 

δημιουργούν συνθήκες διαρκούς εμπλοκής, ώστε να διατηρείται ενεργή η 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων: «Η απουσία της αίσθησης του «ανήκειν», το αίσθημα 

της αποξένωσης, η κούραση, η ανία έρχεται πιο εύκολα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

(Β.). Επίσης, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτές διαχωρίζουν σαφώς την ασύγχρονη και 

σύγχρονη εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τις διαφορές τους, τα πλεονεκτήματα και 
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μειονεκτήματά τους: «Στην ασύγχρονη χρειάζεται πολύ προσπάθεια στο να κρατήσεις το 

ακροατήριο ζωντανό. Η πληροφορία είναι ογκώδης, τα μηνύματα πολλά και σε 

διαφορετικές ώρες» (Γ.) και «Ο ε- εκπαιδευτής είναι κυρίως στη σύγχρονη γιατί στην 

ασύγχρονη δεν έρχεται σε επαφή με τους εκπαιδευόμενους. Μπορεί άλλος να ετοιμάζει το 

υλικό και άλλος να το παρουσιάζει. Στη σύγχρονη, αυτός μιλάει, ακούει, απαντάει, με 

χιούμορ κλπ. Εδώ έχεις το απρόβλεπτο» (Β.). Επιπλέον, η απουσία της μη λεκτικής 

επικοινωνίας επιβάλλει την «προσοχή στη χρήση της γραπτής επικοινωνίας, ώστε να 

μην προσβάλεις κάποιον (προσέχεις πιο πολύ τι γράφεις, πως απαντάς κλπ.). Στη δια ζώσης 

εκπαίδευση, η μη λεκτική επικοινωνία βοηθά ώστε να καταλάβεις το ύφος και την πρόθεση 

κάποιου» (Γ.). Όσον αφορά στις τεχνικές γνώσεις, τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται σήμερα, δεν θεωρούνται ιδιαιτέρως δύσκολα και, ως                               

εκ τούτου, δεν απαιτείται χρονοβόρα εκμάθησή τους. 
 

Εκπαιδευόμενοι 
 

Για τους εκπαιδευόμενους, ο Γ. πιστεύει ότι «κάποιος που δεν έχει το εσωτερικό 

κίνητρο είτε είναι δια ζώσης μάθημα είτε εξ αποστάσεως, δε θα δεσμευτεί. Επίσης, υπάρχει 

διαχωρισμός στην ελεύθερη επιλογή και το υποχρεωτικό μάθημα. Στα υποχρεωτικά 

μαθήματα δεν είναι αυτονόητο ότι έχει κίνητρο και είναι πιθανόν να επιλέξει να μην είναι 

συνεπής και αφοσιωμένος αλλά να βρει τρόπους απλώς να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις 

τους, ακόμη και βασιζόμενος στους άλλους. Ο Β. μιλά για την ασύγχρονη                                        

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επισημαίνοντας πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος 

επαφής με τους εκπαιδευόμενους, όταν απουσιάζει το στοιχείο της αμεσότητας 

και της ταχύτητας. 
 

Για την αίσθηση που έχει ένας εκπαιδευτής, όταν η εκπαίδευση λειτουργεί σωστά: 

«Οι εκπαιδευόμενοι, όταν ενδιαφέρονται, αφιερώνουν κόπο και αποδίδουν πολύ ενώ η 

κουβέντα έχει μια πολύ υψηλή συμμετοχή (συνεργατική μάθηση). Εκεί είσαι βέβαιος. Στα 

υπόλοιπα, π.χ. κουΐζ κ.α. απλά τα κάνουν, ίσως κι από υποχρέωση» (Β.). Ο Σ. λέει ότι 

«ακόμη και μέσα στην τάξη να είσαι, μπορεί να είσαι πολύ «μακριά» από τον εκπαιδευτή» 

και, συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι πρέπει συνεχώς να δημιουργείται η αίσθηση 

της παρουσίας, με ανατροφοδότηση, αξιολογήσεις, συνεργατικές εργασίες κλπ. 
 

Δέσμευση  
 

Οι εκπαιδευτές συμφωνούν ότι βασικές αρχές πρέπει να εφαρμόζονται στην                    

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι ξεκάθαροι και σαφείς στόχοι του προγράμματος, 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, ο απαιτούμενος χρόνος ενασχόλησης με το 

πρόγραμμα, τις δραστηριότητες και τις εργασίες του, η ενημέρωση για του τι θα 

επακολουθήσει, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να επιλέξουν σωστά, να 

παρακολουθήσουν με συνέπεια και να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους: «Εάν 

αυτά δε συμβούν και δε ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις του εκπαιδευόμενου, τότε είναι 

πιθανόν να μην είναι και ο ίδιος συνεπής.» (Γ.) Επίσης, η ποιότητα του υλικού, το 

οποίο οφείλει να είναι επίκαιρο και ενδιαφέρον, η δομή και ο σχεδιασμός του 
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μαθήματος, τα οποία να είναι συναφή με όσα «υπόσχεται» το πρόγραμμα, 

συντελούν στην επιτυχή ολοκλήρωσή του. Και στο σημείο αυτό, γίνεται 

διαχωρισμός ασύγχρονης και σύγχρονης καθώς και υποχρεωτικής και μη 

παρακολούθησης. Ειδικά για το τελευταίο, η ύπαρξη κινήτρου, ώστε να επέλθει 

η δέσμευση, αποδίδεται, με μεγαλύτερη βεβαιότητα,  στην οικειοθελή, ελεύθερη 

επιλογή ενός προγράμματος. 
 

Εγκατάλειψη 
 

Για το ζήτημα της εγκατάλειψης μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο Γ. πιστεύει 

ότι υπάρχουν ρεαλιστικά δεδομένα που την αφορούν, όπως το γεγονός ότι είναι 

μοναχική και ότι ακόμη οι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες δεν μπορούν να 

«φέρουν τόσο κοντά» ανθρώπους που και δεν γνωρίζονται και δεν έχουν επαρκή 

χρόνο για να γνωριστούν και να εξοικειωθούν μεταξύ τους. Επίσης, θέτει ένα νέο 

στοιχείο στη συζήτηση, αυτό του γνωστικού αντικειμένου, θεωρώντας ότι «τα 

εσωτερικής φύσεως γνωστικά αντικείμενα, όπως η μελέτη των συναισθημάτων, σε βάζουν 

σε μια διαδικασία να εκτεθείς και να δημιουργήσεις δεσμούς ενώ στα πιο ψυχρά θέματα δεν 

αναγκάζεσαι να εμπλακείς, τουλάχιστον τόσο πολύ, με τον εσωτερικό σου κόσμο».  
 

Ο Β. εντοπίζει τις αιτίες εγκατάλειψης σε ζητήματα που αφορούν στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτών, στην ακαταλληλότητα του υλικού, στον 

διαφοροποιημένο ρόλο των εκπαιδευομένων. Λέει, χαρακτηριστικά: «Ο 

εκπαιδευόμενος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οφείλει να κάνει πράγματα, να συμμετέχει. 

Υπάρχει διαδραστικότητα και έχει κούραση και εμπλοκή. Δεν μπορεί να κάθεται στο πίσω 

θρανίο, όπως στη δια ζώσης εκπαίδευση. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όλοι κάθονται 

στο πρώτο θρανίο και αυτό δεν αρέσει σε όλους και δεν ταιριάζει σε όλους». Και συνεχίζει, 

τονίζοντας ένα βασικό πλεονέκτημά της: «Η μείωση των περιορισμών για όσους δεν 

μπορούν να παρακολουθήσουν τη δια ζώσης εκπαίδευση, λόγω προβλημάτων ή για όσους 

απουσίασαν και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένο», προτείνοντας η 

εξ αποστάσεως να πλαισιώνει τα υπόλοιπα μαθήματα.  
 

Όσον αφορά στο μέλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θεωρεί ότι έχει αλλάξει 

ο τρόπος που αυτή υλοποιείται. Ωστόσο, συμβαίνει πολλοί να ακολουθούν τον 

εύκολο δρόμο και να αποφεύγουν τον κόπο, τον χρόνο και την προσπάθεια 

(μέθοδος ελάχιστης αντίστασης): «Θεωρητικά, πάντα υπάρχει μια αδράνεια και 

απορρόφηση της δυναμικής, με αποτέλεσμα να είναι το αποτέλεσμα πιο χλιαρό. Ενώ 

ξέρουμε τι χρειάζεται, ακόμη και στην κλασική εκπαίδευση, δεν εφαρμόζονται όσα πρέπει» 

(Β.). 

 

Φορείς 
 

Μια συνολική αποτύπωση των ειδικοτήτων, που χρειάζονται σε μία                                         

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνει προγραμματιστές, τεχνικούς 
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(τεχνική υποστήριξη και δημιουργία υλικού), παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, 

γραμματειακή υποστήριξη, πωλητές και στελέχη μάρκετινγκ. 
 

Ο κ. Σ. εξηγεί πως οι περιορισμένοι πόροι οδηγούν στον περιορισμό των 

επιλογών: «Μια μικρή επιχείρηση σαν και εμάς δεν μπορεί να συγκριθεί με τα μεγάλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βάσει ανάγκης, αναζητώ κάθε φορά κάποιον εξειδικευμένο στο 

γνωστικό αντικείμενο. Σε μόνιμη βάση, διαθέτω έναν επιμελητή και έναν τεχνικό.»  
 

Ειδικότερα, η επιλογή εκπαιδευτών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θεωρείται μία 

πολύπλοκη διαδικασία: «Η προσωπικότητα, η παρουσία τους μπροστά από κάμερα, η 

φωνή τους που πρέπει να είναι γλυκιά, να είναι νέοι και ευχάριστοι είναι κάποια από τα 

κριτήρια που έπονται των περγαμηνών τους» λέει η κ. Ρ. «Να είναι έμπειροι, ικανοί, 

μεταδοτικοί, χωρίς να λένε περισσότερα σ’ όσα χρειάζεται στα παιδιά» (κ. Μ.). Ενώ ο κ. Δ. 

πιστεύει ότι: «Ένας καλός εκπαιδευτής παραδοσιακής εκπαίδευσης μπορεί να μην είναι 

καλός στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, π.χ. να μην είναι καλός μπροστά από την κάμερα, 

να μην καταλαβαίνει το πώς αισθάνεται κάποιος μαθητής. Η αλληλεπίδραση σε βελτιώνει 

ως εκπαιδευτή και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η δυσκολία έγκειται στο ότι δεν έχεις 

τον μαθητή μπροστά σου και δεν λαμβάνεις ολόκληρη την πληροφορία. Θα πρέπει να 

φαντάζεσαι και να μετασχηματίσεις κάποια πληροφορία π.χ. ένα μήνυμα». Τέλος ο κ. Χ. 

δηλώνει ότι: «Έχουμε μια βάση δεδομένων με στοιχεία και κατάλληλους ανθρώπους. Ο 

καθηγητής έχει ρόλο επικουρικό, επιλύοντας απορίες που προκύπτουν μετά τη μελέτη του 

ψηφιακού υλικού». 
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4.2.5. Δομή  
 
Ο έλεγχος της αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας του ερωτηματολογίου της 

έρευνας, αποκάλυψε, για τις κλίμακες σημαντικότητας της δομής, μία από τις 

υψηλότερες τιμές αξιοπιστίας, αυτήν της τάξεως του 0,840 (βλ. Πίνακα Δ1.1., 

Παράρτημα 2). Επιπλέον, η ενότητα της δομής αποτελείται από τα περισσότερα 

στοιχεία, δηλαδή ερωτήσεις, τα οποία είναι έντεκα. 
 

Οι μεγαλύτερες συσχετίσεις της δομής, σύμφωνα με τον έλεγχο του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson, σημειώθηκαν με τις ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού και 

του εκπαιδευτή. 
 

Πίνακας Δ1.2. Συντελεστής συσχέτισης Pearson για τη δομή και τις υπόλοιπες ενότητες. 

Συντελεστής Συσχέτισης A3 B2 Γ2 Δ2 E2 Z2 H2 

Δ2 Pearson 

Correlation 
,405** ,521** ,603** 1 ,514** ,665** ,484** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

*: p≤0,05, **: p≤0,01 
 

Οι συχνότητες της κλίμακας πολλαπλής επιλογής, δηλαδή της υφιστάμενης 

εμπειρίας σε δομή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 

στις δύο από τις πέντε επιλογές που διατέθηκαν, δηλαδή στην «χρονοδιάγραμμα 

μελέτης διεκπεραίωσης εργασιών, κουίζ κ.α.» και στην «μικρές αυτοτελείς 

ενότητες συναφείς μεταξύ τους» (βλ. Πίνακα Δ2.1., Παράρτημα 2). 

Χαρακτηριστικό αλλά και αναμενόμενα χαμηλό είναι το 12,8% των ερωτηθέντων 

που δήλωσε εμπειρία στην «μέριμνα για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων βάσει 

διαπολιτισμικότητας και άλλων ειδικών θεμάτων». 
 

Η άποψη των εκπαιδευομένων σχετικά με τη σημαντικότητα των 

χαρακτηριστικών που αφορούν στον παράγοντα «δομή», φανέρωσε μία 

διασπορά σε όλες τις ερωτήσεις, εκτός από αυτές που αφορούν στις αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως «να ανακοινώνει εξ αρχής τους σαφείς στόχους και 

σκοπούς της, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τι θα επακολουθήσει» και 

«να διαθέτει προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή 

μελέτης του εκάστοτε υλικού». Χαρακτηριστική είναι η στάση τους απέναντι στην 

επιβράβευση, η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες απαντήσεις στην επιλογή 

«λίγο». Επιπλέον, στις ενότητες φορέα και εκπαιδευτή παρατηρήθηκε ότι, όσον 

αφορά στις συχνότητες, η επιλογή «πάρα πολύ» δεχόταν τις περισσότερες 

απαντήσεις. Στην ενότητα της δομής – υπενθυμίζεται ότι διαθέτει διπλάσιες 

ερωτήσεις – σημειώνεται μια ενδιαφέρουσα ποικιλία στις επιλογές των 

ερωτηθέντων, η οποία και θα συζητηθεί. 
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Πίνακας Δ2.2. Κλίμακες σημαντικότητας. Η δομή. 

Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι η δομή μίας                                
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να: 

χαρακτηρίζεται από χρονική ελευθερία 
(ατομικός ρυθμός παρακολούθησης, με 

δυνατότητα διακοπής και επανεκκίνησης); 
Συχνότητες Ποσοστό 

Πάρα πολύ 237 38,0 

Πολύ 187 30,0 

Αρκετά 145 23,2 

Λίγο 44 7,1 

Καθόλου 11 1,8 

είναι μαθητοκεντρική (τι χρειάζεται ο 

εκπαιδευόμενος και πώς θα το λάβει, όχι τι 

πρέπει να διδαχθεί); 

  

Πολύ 214 34,3 

Αρκετά 201 32,2 

Πάρα πολύ 137 22,0 

Λίγο 62 9,9 

Καθόλου 10 1,6 
εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους δυνατότητα 
αυτονομίας και ελέγχου της εκπαιδευτικής τους 

πορείας (ευελιξία τρόπου παρακολούθησης, 
επιλογής εναλλακτικών εργασιών κ.α.); 

  

Πολύ 224 35,9 

Αρκετά 176 28,2 

Πάρα πολύ 171 27,4 

Λίγο 46 7,4 

Καθόλου 7 1,1 

ανακοινώνει εξ αρχής τους σαφείς στόχους και 

σκοπούς της, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

γνωρίζουν τι θα επακολουθήσει; 

  

Πάρα πολύ 336 53,8 

Πολύ 200 32,1 

Αρκετά 73 11,7 

Λίγο 14 2,2 

Καθόλου 1 ,2 
είναι αρθρωτή, δηλαδή να απαρτίζεται από 

μικρά αυτοτελή τμήματα που θα είναι συναφή 
μεταξύ τους και θα καλύπτουν όλα μαζί το 

γνωστικό αντικείμενο; 

  

Πάρα πολύ 236 37,8 

Πολύ 228 36,5 

Αρκετά 143 22,9 

Λίγο 17 2,7 
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καλύπτει πλήρως τα βασικά σημεία του 

γνωστικού πεδίου που διδάσκεται; 
  

Πάρα πολύ 304 48,7 

Πολύ 233 37,3 

Αρκετά 79 12,7 

Λίγο 8 1,3 

διαθέτει προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μελέτης του 

εκάστοτε υλικού; 

  

Πολύ 262 42,0 

Πάρα πολύ 220 35,3 

Αρκετά 112 17,9 

Λίγο 28 4,5 

Καθόλου 2 ,3 

μεριμνά για τη μείωση των περιορισμών 

(διαπολιτισμικότητα, προβλήματα όρασης, 

ακοής κ.α.); 

  

Πάρα πολύ 222 35,6 

Πολύ 218 34,9 

Αρκετά 128 20,5 

Λίγο 42 6,7 

Καθόλου 14 2,2 

διαθέτει μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης και 

ετεροαξιολόγησης (τεστ, κουΐζ, εκτίμηση 

εργασιών συμμαθητών κ.α.); 

  

Πολύ 241 38,6 

Πάρα πολύ 186 29,8 

Αρκετά 133 21,3 

Λίγο 57 9,1 

Καθόλου 7 1,1 

προσφέρει τρόπους αξιολόγησης της 

εκπαίδευσης και του εκπαιδευτή, με στόχο τη 

βελτίωσή τους; 

  

Πολύ 244 39,1 

Πάρα πολύ 210 33,7 

Αρκετά 121 19,4 

Λίγο 43 6,9 

Καθόλου 6 1,0 

επιβραβεύει όλους τους εκπαιδευόμενους 

ανάλογα με την πρόοδό τους (κονκάρδες, 

απαλλαγή εκπόνησης μιας εργασίας κ.α.); 

  

Λίγο 167 26,8 

Αρκετά 161 25,8 
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Πολύ 118 18,9 

Πάρα πολύ 93 14,9 

Καθόλου 85 13,6 
 

 

Οι σχέσεις εμπειρίας και στάσης είναι, και σ’ αυτήν την ενότητα, κατά 

πλειοψηφία εξαρτημένες. Σε μία από αυτές, της εμπειρίας στην «ευελιξία τρόπου 

παρακολούθησης» και της σημαντικότητας στη «δυνατότητα αυτονομίας και 

ελέγχου της εκπαιδευτικής πορείας (ευελιξία τρόπου παρακολούθησης, επιλογής 

εναλλακτικών εργασιών κ.α.)» (βλ. Πίνακα Δ3.1., Παράρτημα 2), τα υψηλότερα 

ποσοστά παρατηρούνται στην επιλογή «πολύ» για όσους διαθέτουν σχετική 

εμπειρία (41,3%) και στην επιλογή «αρκετά» για όσους δεν έχουν βιώσει κάτι 

αντίστοιχο (32,6%).  
 

Όσον αφορά στους μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, 

υπάρχει ένα ποσοστό της τάξεως του 21,7%, το οποίο διαθέτει σχετική εμπειρία 

αλλά προτίμησε τις απαντήσεις «αρκετά», «λίγο» και «καθόλου» στην αντίστοιχη 

κλίμακα σημαντικότητας (βλ. Πίνακα Δ3.2., Παράρτημα 2). 
 

Η ομαδική σχέση που δεν παρουσιάζει στατιστική εξάρτηση στην ενότητα της 

δομής είναι αυτή που αποτυπώνεται στον Πίνακα Δ3.3. Αναφέρθηκε ήδη η 

περιορισμένη εμπειρία σε θέματα μέριμνας για ανθρώπους με ειδικές ικανότητες 

κλπ. Η απουσία της εμπειρίας αυτής, όμως, δεν επηρεάζει τη στάση των 

ερωτηθέντων, η οποία είναι κυρίως θετική (69,7%). 
 

Πίνακας Δ3.3. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας δομής. 
Μείωση περιορισμών. 

 

Δ1.5 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας η δομή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης είχε 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Μέριμνα για τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων βάσει 

διαπολιτισμικότητας (π.χ. 

δυσκολία κατανόησης της 

γλώσσας ) και άλλων ειδικών 

θεμάτων (π.χ. προβλήματα 

όρασης). 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Δ2.8 Σύμφωνα 

με την 

προσωπική σας 

άποψη, πόσο 

σημαντικό 

είναι η δομή 

Καθόλου Συχνότητες 13 1 14 

% διαμέσου 

της Δ1.5  
2,4% 1,3% 2,2% 

Λίγο Συχνότητες 40 2 42 

% διαμέσου 

της Δ1.5  
7,4% 2,5% 6,7% 
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μίας εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

μεριμνά για τη 

μείωση των 

περιορισμών 

(διαπολιτισμικ

ότητα, 

προβλήματα 

όρασης, ακοής 

κ.α.); 

Αρκετά Συχνότητες 112 16 128 

% διαμέσου 

της Δ1.5  
20,6% 20,0% 20,5% 

Πολύ Συχνότητες 192 26 218 

% διαμέσου 

της Δ1.5  
35,3% 32,5% 34,9% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 187 35 222 

% διαμέσου 

της Δ1.5  34,4% 43,8% 35,6% 

Σύνολο Συχνότητες 544 80 624 

% διαμέσου 

της Δ1.5  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 4,735, p=0,316 
p ≥ 0,05  Παρατηρείται ανεξαρτησία των μεταβλητών. 

 

4.2.5.1. Οι ομάδες του πληθυσμού της έρευνας 
 
Όσον αφορά στη δομή, όπως και στην ενότητα του εκπαιδευτή, διακρίνεται μία 

αξιοσημείωτη διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στην πρώτη σημειώνει 

μέσο όρο 4,3691 και στη δεύτερη 3,5721 (βλ. Πίνακα Δ4.1., Παράρτημα 2). 
 

Η διερεύνηση στατιστικής σχέσης μεταξύ των δύο ομάδων του πληθυσμού της 

έρευνας και των κλιμάκων πολλαπλής επιλογής, δηλαδή της εμπειρίας των 

ερωτηθέντων, εφαρμόστηκε σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν στη δομή. Η 

πλειοψηφία αυτών μαρτυρούν στατιστικά σημαντική σχέση με τη στάθμη 

σημαντικότητας p μικρότερη του 0,05.  
 

Το ζήτημα της ευελιξίας παρακολούθησης και κατ’ επέκταση της δυνατότητας να 

υπάρξει αυτονομία για τους εκπαιδευόμενους, φαίνεται να ταυτίζεται αρκετά 

στις δύο ομάδες. Τα ποσοστά τους, στην ύπαρξη εμπειρίας καθώς και στην 

απουσία της, κυμαίνονται στις ίδιες περίπου τιμές. Το 41,7% της πρώτης ομάδας 

και το 41,3% της δεύτερης ομάδας με υφιστάμενη εμπειρία παράλληλα με το 

58,3% της πρώτης ομάδας και το 58,7% της δεύτερης ομάδας χωρίς προηγούμενη 

εμπειρία καταλήγουν σε σχέσεις μη εξαρτημένες και, ως εκ τούτου, μη σημαντικές 

στατιστικώς (βλ. Πίνακα Δ4.2., Παράρτημα 2). Υπενθυμίζεται ότι στην 

στατιστική ανάλυση του συνόλου του δείγματος, η σχέση εμπειρίας και στάσης 

στο ζήτημα αυτό προέκυψε στατιστικώς εξαρτημένη.  
 

Αναφορικά με τις κλίμακες σημαντικότητας και, συγκεκριμένα, με τη 

σημαντικότητα της  μαθητοκεντρικότητας, οι δύο ομάδες παρουσιάζουν μία 

αξιοσημείωτη διαφοροποίηση, κατά την οποία το 42,1% της πρώτης που επέλεξε 

την απάντηση «πάρα πολύ», να αγγίζει το 43,3% της δεύτερης που επέλεξε την 
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απάντηση «αρκετά». Η σχέση των ομάδων με την κλίμακα σημαντικότητας της 

μαθητοκεντρικότητας είναι εξαρτημένη στατιστικώς (βλ. Πίνακα Δ4.3., 

Παράρτημα 2). 
 

Πολύ εμφανής είναι η διαφοροποίηση των δύο ομάδων ως προς τη 
σημαντικότητα κάλυψης του γνωστικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια μίας                       
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Πίνακας Δ4.4.). Η πρώτη ομάδα θεωρεί πολύ 
σημαντική την παράμετρο αυτή, σε ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό (72,6%). 
 
Πίνακας Δ4.4. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας για τη δομή. Βασικά σημεία του γνωστικού αντικειμένου. 

TwoStep Cluster - 

Συχνότητες 

Δ2.6 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι η δομή μίας εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης να καλύπτει πλήρως 

τα βασικά σημεία του γνωστικού πεδίου που 

διδάσκεται; 

Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1 

 

Συχνότητες 

 

0 7 66 193 266 

Ποσοστό 0,0% 2,6% 24,8% 72,6% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 8 72 167 111 358 

Ποσοστό 2,2% 20,1% 46,6% 31,0% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 8 79 233 304 624 

Ποσοστό 1,3% 12,7% 37,3% 48,7% 100,0% 

χ2 (4) = 129,250, p=0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 
Επίσης, τα θέμα της αξιολόγησης, είτε της αυτοαξιολόγησης είτε της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτή και του προγράμματος, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Δ4.5. 

(βλ. Παράρτημα 2), δε βρίσκει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στη δεύτερη ομάδα, 

αυτήν με τους χαμηλότερους μέσους όρους στους παράγοντες δέσμευσης Το 

ποσοστό του 13,7% στην απάντηση «πάρα πολύ», σε συνάρτηση με το 60,5% της 

πρώτης ομάδας, είναι αξιοσημείωτο.  
 

Για την επιβράβευση έγινε αναφορά και παραπάνω αλλά ο Πίνακας Δ4.6. 

παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα, σχεδόν αντιστρόφως ανάλογη, πορεία στις 

απαντήσεις των δύο ομάδων, με την πρώτη να φαίνεται περισσότερο θετική και 

τη δεύτερη περισσότερο αρνητική. Η σχέση των ομάδων και της σημαντικότητας 

της επιβράβευσης είναι στατιστικώς εξαρτημένη. 
 

 

 



107 
 

Πίνακας Δ4.6. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις                        
σημαντικότητας για τη δομή. Επιβράβευση. 
 

 

TwoStep Cluster - 
Συχνότητες 

Δ2.11 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι η δομή μίας εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης να επιβραβεύει όλους τους 

εκπαιδευόμενους ανάλογα με την πρόοδό τους 

(κονκάρδες, απαλλαγή εκπόνησης μιας εργασίας 

κ.α.); 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1 

 

Συχνότητες 15 46 70 63 72 266 

Ποσοστό 5,6% 17,3% 26,3% 23,7% 27,1% 100,0% 

2 

Συχνότητες 70 121 91 55 21 358 

Ποσοστό 19,6% 33,8% 25,4% 15,4% 5,9% 100,0% 

Σύνολο 
Συχνότητες 85 167 161 118 93 624 

Ποσοστό 13,6% 26,8% 25,8% 18,9% 14,9% 100,0% 

χ2 (4) = 88,888, p=0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 
4.2.5.2. Βαθμολογία σημαντικότητας δομής  
 

Με μέσο όρο 8,37 βαθμολογήθηκε η δομή στην ποσοτική έρευνα και με 8,77 στην 

ποιοτική, λαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των έξι παραγόντων δέσμευσης 

(βλ. Πίνακες Δ5.1. & Δ5.2., Παράρτημα 2).  
 

Παρατίθεται η αναλυτική βαθμολογία που έλαβε η δομή βάσει της κλίμακας από 

1 έως 10 (πάρα πολύ σημαντική):  

Αναλυτική 
βαθμολογία 

Δομή 

Βαθμός Συχνότητες Ποσοστό 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 ,2 

1 ,2 

  

6 1,0 

20 3,2 

34 5,4 

84 13,5 

151 24,2 

176 28,2 

151 24,2 
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4.2.5.3. Η ποιοτική προσέγγιση της δομής 
 
Εκπαιδευόμενες 
 

Οι εκπαιδευόμενες ερωτήθηκαν για τη δομή, τον τρόπο, δηλαδή, που είναι 

σχεδιασμένο ένα μάθημα. Η χρονική και τοπική ανεξαρτησία σχολιάστηκε 

ποικιλοτρόπως. Η Αν. υποστηρίζει ότι: «Με την τοπική ανεξαρτησία συνδέεται η 

δυνατότητα εκπαίδευσης σε ποικίλα και εξειδικευμένα θέματα,  μια και το να έχεις 

οποιονδήποτε καθηγητή στον κόσμο (π.χ. μία αυθεντία), έχει σχέση με την απόσταση» ενώ 

η Μαρία Ρ. λέει ότι: «Η χρονική και τοπική ανεξαρτησία εξυπηρετεί ιδιαιτέρως όταν έχεις 

επαγγελματικές υποχρεώσεις. Όμως, έχει σημασία το είδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

και πόσο αυτό θέτει χρονοδιαγράμματα κλπ.». Ωστόσο η Χριστίνα Πασ. θεωρεί ότι: 

«Στην ασύγχρονη εκπαίδευση υπάρχει χρονική ανεξαρτησία. Στη σύγχρονη δεν υπάρχει 

διαφορά στον χρόνο από τη δια ζώσης». 
 

Το μοντέλο που θεωρείται ότι εφαρμόζεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

κυρίως δασκαλοκεντρικό και όχι μαθητοκεντρικό. Οι ερωτηθείσες πιστεύουν ότι 

κάθε μοντέλο έχει ή όχι εφαρμογή αναλόγως με το γνωστικό αντικείμενο και το 

πλαίσιο: «Κάθε κλάδος στην εξ αποστάσεως έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και δεν 

μπορούμε να πούμε ότι ισχύει κάτι γενικότερα. Εξαρτάται…» (Χριστίνα Πε.). Η Μαρία 

Ρ. λέει ότι: «Δεν είναι μαθητοκεντρικό το μοντέλο. Εάν υπήρχε κάποιο υλικό για να 

παρέμβεις ως μαθητής, τότε θα είχε κάποια μαθητοκεντρική ισχύ. Όταν, όμως, 

παρακολουθείς έναν εκπαιδευτή, τότε μιλάμε για δασκαλοκεντρικότητα. Σου δίνει εργασίες, 

σου λέει τι θα διαβάσεις κλπ.» 
 

Για το ζήτημα της αυτονομίας έγινε λόγος παραπάνω και, μάλιστα, 

παρατηρήθηκε μια συγκρατημένη – ίσως και αρνητική στάση- στο θέμα αυτό. Οι 

συμμετέχουσες στις συνεντεύξεις θεωρούν ότι η αυτονομία είναι μία προσωπική 

επιλογή και δεν ταιριάζει σε όλους. Υπάρχουν πολλοί που νιώθουν ανασφάλεια 

και «χάνονται», όταν δεν υπάρχει δομημένη εξέλιξη: «Εάν κάποιο πρόγραμμα σου 

δίνει αυτή τη δυνατότητα, είναι καλό, εφόσον αισθάνεται ασφάλεια κάποιος. Θεωρώ, όμως, 

ότι θα μπορούσε να είναι χαοτικό και να μπερδευτεί ο εκπαιδευόμενος. Ίσως, έτσι, εξηγείται 

γιατί τα περισσότερα προγράμματα είναι αυστηρώς δομημένα». (Μαρία Ρ.). Η Χριστίνα 

Πασ. προσθέτει: «Υποτίθεται ότι έχουν τη δομή που έχουν για κάποιον συγκεκριμένο 

λόγο. Και μόνη μου θα την επέλεγα. Επιπλέον, προσωπικά χρειάζομαι καθοδήγηση.». 
 

Η εξ αρχής ενημέρωση των εκπαιδευομένων, για όσα πρόκειται να συμβούν στο 

πρόγραμμα, παρουσιάζεται πολύ σημαντική και στην ποιοτική έρευνα. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στο χρονοδιάγραμμα, το οποίο διευκολύνει τις εκπαιδευόμενες 

στον προγραμματισμό των καθημερινών υποχρεώσεών τους. Επίσης, κάποιες 

δηλώνουν ότι είναι πιο συνεπείς και νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια όταν 

υφίστανται προθεσμίες. Η Ε., μάλιστα, θεωρεί ότι «η εξ αρχής ενημέρωση δίνει την 

αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι όλα συμβαίνουν βάσει μίας λογικής και 

στρατηγικής.» αλλά η Β. επισημαίνει ότι: «Τα χρονικά περιθώρια χρειάζονται και τα 
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προτιμώ. Όταν, όμως, υπάρχουν προθεσμίες, δεν έχεις χρονική ανεξαρτησία και, ως εκ 

τούτου, αναιρείται μία βασική αρχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.». 
 

Η αρθρωτή δομή δεν αναλύθηκε στατιστικά, διότι υπό το πρίσμα της ποσοτικής 

μελέτης, δεν παρουσίασε κάποιο ενδιαφέρον. Η ποιοτική έρευνα όμως, ήρθε να 

φωτίσει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της συνήθους προσέγγισης 

σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων. «Με εξυπηρετεί, ως χαρακτήρα. Όταν 

έχεις κάτι πολύ μεγάλο να ολοκληρώσεις, ίσως απογοητεύεσαι, ίσως κουράζεσαι. Έχεις την 

αίσθηση ότι κάτι δεν τελειώνει, μπορεί να χάσεις και το ενδιαφέρον σου. Ενώ, όταν κάνεις 

μικρότερα βήματα και έχεις μικρότερους στόχους, προσπαθείς περισσότερο και σου φαίνεται 

πιο εφικτό. Μπορείς και να μελετήσεις καλύτερα, στον χρόνο που θέλεις, να ανατρέξεις 

κάπου για διευκρίνιση και να το βρεις πιο εύκολα κλπ.» (Μαρία Ρ.). Η Μαρία Ι. 

προσθέτει: «Γίνεται βήμα – βήμα και έρχεται η ηθική ικανοποίηση, όταν ολοκληρώνεις 

κάθε ένα. Εμένα με βολεύει.» και η Χριστίνα Πε. διευκρινίζει: «Έχει να κάνει με τον 

τρόπο που μαθαίνει κανείς. Εμένα μου αρέσει.». 
 

Η «πλήρης κάλυψη των βασικών σημείων του γνωστικού αντικειμένου» 

προκαλεί σκεπτικισμό: «Κάθε αντικείμενο έχει πάρα πολλές πτυχές, για τις οποίες δεν 

υπάρχει χρόνος να αναλυθούν. Και στη δια ζώσης συμβαίνει. Πηγαίνεις από το ένα στο 

άλλο και αυτό το πράγμα δεν τελειώνει. Εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια του 

προγράμματος, εάν είναι σεμινάριο, μεταπτυχιακό κ.α., πόσο το πρόγραμμα θέλει να 

εντρυφήσει κλπ.» (Μαρία Ρ.) ενώ η Αν. θεωρεί ότι αυτό είναι εφικτό «εισαγωγικά 

αλλά όχι περισσότερο». 
 

Η μείωση περιορισμών εξετάστηκε εκτενώς. Κι εδώ, στην ποιοτική έρευνα, οι 

ερωτηθείσες πρόσκεινται ιδιαιτέρως θετικά. Θεωρούν ότι η μείωση περιορισμών 

διαμορφώνει μία πιο δημοκρατική και πιο «ανοιχτή» εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Η Μαρία Ρ., μάλιστα, πιστεύει ότι η μείωση αυτή είναι «πιο εύκολο να 

συμβεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικά στην ασύγχρονη, και πιο δύσκολο στη δια 

ζώσης (με ταυτόχρονη παρουσία ειδικού νοηματικής κλπ.)» και «Ναι, αυτό θα ήταν δίκαιο 

και χρέος του φορέα αλλά, και πάλι, οφείλει να γίνει κατόπιν διερεύνησης αναγκών και 

περιστατικών» (Χριστίνα Πασ.). 
 

Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση είναι θέματα που απασχολούν τις 

συμμετέχουσες, και ως  εκπαιδευόμενες και ως εκπαιδευτικούς. Η Αν. πιστεύει ότι 

οι αξιολογήσεις πρέπει «να είναι εύστοχες και να είναι συναφείς με τους διδακτικούς 

στόχους: ‘Αυτό που σε ρωτάω είναι αυτό που θέλω να ξέρεις.’» και η Μαρία Ρ. ότι «όταν 

ξέρεις ότι θα δει και κάποιος άλλος το γραπτό σου, δίνεις άλλη προσοχή σ’ αυτό που κάνεις, 

θέλεις να παρουσιάσεις μια εικόνα πιο προσεγμένη και, μάλιστα, όταν αυτός που το 

αξιολογήσει είναι και αντικειμενικός. Οπότε, ίσως γίνεται και καλύτερη δουλειά, βλέπεις 

ποια σημεία μπορείς να διορθώσεις, αδυναμίες κλπ.» και «Ναι, με το σωστό και δίκαιο 

τρόπο.» (Σμ.) αλλά «Πολλές φορές είναι θέμα μάρκετινγκ και γίνεται για λόγους 

προβολής.» (Χριστίνα Πασ.). 
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Η επιβράβευση δε φάνηκε σημαντική στην ποσοτική έρευνα. Οι ερωτηθείσες της 

ποιοτικής έρευνας, έδειξαν μία στάση που πηγάζει μάλλον από την ιδιότητά 

τους: «Το χρειάζεται ο καθένας αλλά τη σωστή στιγμή και για τον σωστό λόγο. Κυρίως 

μιλάμε για ενθάρρυνση και ανάλογα με τις δυνατότητες. Τον επιβραβεύεις ανάλογα με τις 

δικές του δυνατότητες και όχι γι’ αυτό που θα ήθελες εσύ να φτάσει.» (Μαρία Ρ.), «Ακόμη 

και μια μικρή επιβράβευση έχει θετικά αποτελέσματα, ώστε να συνεχίσει ο εκπαιδευόμενος 

να κάνει καλή δουλειά.» (Χριστίνα Πασ.) και «Ναι, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με την 

προσωπικότητά του. Κάποιοι το έχουν περισσότερη ανάγκη από άλλους.» (Σμ.). 
 

 

Φορείς 
 

Η δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά 

αλλά και διαφοροποιήσεις. Υπάρχει φορέας που χρησιμοποιεί μόνο εργαλεία, τα 

οποία έχει δημιουργήσει ο ίδιος, και υπάρχει φορέας που δηλώνει ότι: «Το 

μοντέλο μας είναι εμπορικό, εμπορευματοποιημένο με πολλά και διαφορετικά μαθήματα. 

Εξαρτάται όμως από το γνωστικό αντικείμενο γιατί δε διδάσκονται όλα από απόσταση. 

Επίσης, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι απλά και είναι εύκολο να τα βρεις.» (κ. Χ.). 

Επιπλέον, η παιδαγωγική θεωρία, βάσει της οποίας δομείται το πρόγραμμα, δεν 

είναι πάντοτε σαφής: «Στα παιδιά θα ειπωθούν μόνο αυτά που είναι σημαντικά και πρέπει 

να συγκρατήσουν, με επεξηγήσεις φυσικά.» (κ. Ρ.) και «Στα τεστ εξηγούμε για ποιο λόγο 

είναι λανθασμένη κάποια απάντηση του μαθητή, χωρίς να δίνουμε τη σωστή. Αλλά, 

παράλληλα, προσπαθούμε να μη δυσκολέψουμε πολύ τον μαθητή και αποθαρρυνθεί.» (κ. 

Μ.) καθώς και «Σκοπός μας πρέπει να είναι η δημιουργία μαθημάτων που να έχουν 

εφαρμογή στην καθημερινότητα. Να μειωθεί αυτή η απόσταση.» (κ. Δ.). 
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4.2.6. Τεχνολογία 
 

Η ενότητα που αφορά στην τεχνολογία και συγκεκριμένα τις κλίμακες 

σημαντικότητάς της εμφανίζει την χαμηλότερη τιμή αξιοπιστίας (0,716). 

Επιπλέον, αποτελείται από τα λιγότερα στοιχεία, τρία στον αριθμό (βλ. Πίνακα 

Ε1.1., Παράρτημα 2). 
 

Για την ενότητα αυτή διαπιστώθηκε η μονοδιαστατικότητα ενώ ο έλεγχος του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ των κλιμάκων σημαντικότητας του 

ερωτηματολογίου, απέφερε μεγαλύτερες συσχετίσεις με τις ενότητες του 

εκπαιδευτικού υλικού και της δομής. 
 

Πίνακας Ε1.2. Συντελεστής συσχέτισης Pearson για την τεχνολογία και τις υπόλοιπες 
ενότητες. 
Συντελεστής 
Συσχέτισης A3 B2 Γ2 Δ2 E2 Z2 H2 

Ε2 Pearson 

Correlation 
,337** ,411** ,430** ,514** 1 ,556** ,410** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

*: p≤0,05, **: p≤0,01 
 

Οι συχνότητες της υφιστάμενης εμπειρίας των ερωτηθέντων σε θέματα 

τεχνολογίας παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά στις τρεις από τις τέσσερις δυνατές 

επιλογές, με 72% στην επιλογή: «προδιαγραφές και εξοπλισμό που διαθέτει η 

πλειοψηφία των εκπαιδευομένων». 
 

Πίνακας Ε2.1. Χαρακτηριστικά εμπειρίας αναφορικά με την τεχνολογία. 

 

Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας η τεχνολογία της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Συχνότητες Ποσοστό 

Προδιαγραφές και εξοπλισμό που διαθέτει η 

πλειοψηφία των εκπαιδευομένων. 
449 72,0 

Τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές, εύκολα στην 

εκμάθηση και στη χρήση. 
429 68,8 

Σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και συμβατό με 

κάθε είδους συσκευή. 
360 57,7 

Προαιρετικά μαθήματα για όσους δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με τη χρήση της. 
112 17,9 

 
Τρεις ήταν οι ερωτήσεις που αφορούσαν τη σημαντικότητα της τεχνολογίας. Ενώ 

η ευκολία χρήσης και η διευκόλυνση όσων εκπαιδευομένων δυσκολεύονται, 

θεωρούνται «πάρα πολύ» σημαντικά σε ποσοστά 43,8% και 38,1% αντίστοιχα, οι 

ελάχιστες τεχνολογικές προδιαγραφές φαίνεται ότι προβληματίζουν τους 



112 
 

ερωτηθέντες. Η επιλογή «αρκετά» βρίσκεται στη δεύτερη θέση των επιλογών με 

30,3% (βλ. Πίνακα Ε2.2., Παράρτημα 2). 
 

Οι σχέσεις εμπειρίας και στάσης των εκπαιδευομένων, είναι στατιστικώς 

εξαρτημένες σε ό,τι αφορά την ενότητα της τεχνολογίας. 
 

Παρατηρείται ότι ένα ποσοστό 15,2% όσων έχουν εμπειρία και ένα 23,1% όσων 

δεν έχουν, δηλώνουν «αρκετά» στο θέμα της ευχρηστίας και της ευκολίας 

μάθησης τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών (βλ. Πίνακα Ε3.1., 

Παράρτημα 2). Θα συζητηθεί το δεδομένο αυτό, μια και η εξοικείωση με την 

τεχνολογία βρίσκεται, στην τρέχουσα εποχή, σ’ ένα μεταβατικό στάδιο. 
 

Η διευκόλυνση όσων δυσκολεύονται με την τεχνολογία, είναι το θέμα και του 

Πίνακα Ε3.2. Θεωρείται σημαντική αλλά, ειδικά για τους μη έχοντες σχετική 

εμπειρία, το ποσοστό που επέλεξε «πάρα πολύ» αγγίζει μόλις το 35,5%. 

 

Πίνακας Ε3.2. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας τεχνολογία. 
Διευκόλυνση εκπαιδευομένων. 

 

Ε1.4 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας η τεχνολογία 

της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Προαιρετικά μαθήματα για 

όσους δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με τη χρήση 

της. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Ε2.3 Σύμφωνα με 

την προσωπική σας 

άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι η 

τεχνολογία μίας εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

διευκολύνει όσους 

αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη 

χρήση της 

(αρχάριο επίπεδο, 

προβλήματα 

συμβατότητας 

μέσων και 

εργαλείων κ.α.); 

Καθόλ

ου 

Συχνότητες 6 1 7 

% διαμέσου της 

Ε1.4  
1,2% 0,9% 1,1% 

Λίγο Συχνότητες 34 4 38 

% διαμέσου της 

Ε1.4  
6,6% 3,6% 6,1% 

Αρκετ

ά 

Συχνότητες 121 16 137 

% διαμέσου της 

Ε1.4  
23,6% 14,3% 22,0% 

Πολύ Συχνότητες 169 35 204 

% διαμέσου της 

Ε1.4  
33,0% 31,3% 32,7% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 182 56 238 

% διαμέσου της 

Ε1.4  
35,5% 50,0% 38,1% 
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Σύνολο Συχνότητες 512 112 624 

% διαμέσου της 

Ε1.4  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 10,262, p=0,036 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

4.2.6.1. Οι ομάδες του πληθυσμού της έρευνας 
 

Οι δύο ομάδες σημειώνουν, και πάλι, μία αξιοσημείωτη διαφοροποίηση όσον 
αφορά στην τεχνολογία: 4,4712 στην πρώτη ομάδα και 3,5931 στη δεύτερη (βλ. 
Πίνακα Ε4.1., Παράρτημα 2). 
 

Η εμπειρία των ερωτηθέντων, βάσει των δύο ομάδων, μαρτυρά στατιστικά 

σημαντική διαφορά, με τη στάθμη σημαντικότητας p μικρότερη του 0,05, όπως 

το παράδειγμα του Πίνακα Ε4.2. Αξιοσημείωτο, εδώ, είναι το 34,6% της δεύτερης 

ομάδας, το οποίο δε θεωρεί εύχρηστα και εύκολα στην εκμάθηση τα τεχνολογικά 

εργαλεία που χρησιμοποίησε κατά την προηγούμενη εμπειρία της στην                              

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
 

Πίνακας Ε4.2. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για την τεχνολογία. Εύληπτα και εύχρηστα τεχνολογικά εργαλεία. 

TwoStep Cluster - 

Συχνότητες 

Ε1.1 Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας 

η τεχνολογία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχε τεχνολογικά εργαλεία 

και εφαρμογές, εύκολα στην εκμάθηση 

και στη χρήση. 

Σύνολο 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητες 71 195 266 

Ποσοστό 26,7% 73,3% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 124 234 358 

Ποσοστό 34,6% 65,4% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 195 429 624 

Ποσοστό 31,3% 68,8% 100,0% 

χ2 (1) = 4,484, p=0,034 

p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Όσον αφορά τις κλίμακες σημαντικότητας της ενότητας της τεχνολογίας, αξίζει 

να σημειωθεί ότι η ερώτηση «πόσο σημαντικό είναι η τεχνολογία μίας                                   

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να προϋποθέτει ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 

και τεχνολογικό εξοπλισμό;» δείχνει τη δεύτερη ομάδα να μη θεωρεί «πάρα 

πολύ» σημαντικό (11,2%) την πρόταση: «η τεχνολογία μίας εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης να προϋποθέτει ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και τεχνολογικό 

εξοπλισμό» (βλ. Πίνακα Ε4.3., Παράρτημα 2).  
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4.2.6.2. Βαθμολογία σημαντικότητας τεχνολογίας  
 

Με μέσο όρο 8,13 βαθμολογήθηκε η τεχνολογία στην ποσοτική έρευνα και με 7,77 

στην ποιοτική, λαμβάνοντας, μεταξύ των έξι παραγόντων δέσμευσης, την 

προτελευταία θέση στην μεν ποσοτική και την τελευταία στην ποιοτική έρευνα 

(βλ. Πίνακες Ε5.1. & Ε5.2., Παράρτημα 2). 

 
4.2.6.3. Η ποιοτική προσέγγιση της ενότητας 
 

Εκπαιδευόμενες 
 

Σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθείσες θεωρούν ότι οι βασικές τεχνολογικές γνώσεις 

είναι προϋπόθεση για την επιλογή μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις 

διαθέτουν οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι. Επίσης, πιστεύουν ότι 

χρησιμοποιούνται απλά και εύχρηστα εργαλεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

όπως αυτή υλοποιείται σήμερα και ότι, ουσιαστικά, μία καλή σύνδεση στο 

διαδίκτυο, μία κάμερα και, σε κάποιες περιπτώσεις, ένα μικρόφωνο, αποτελούν 

τον μοναδικό απαραίτητο εξοπλισμό.  
 

Κάποιες θεωρούν ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι συνάρτηση του γνωστικού 

αντικειμένου που διδάσκεται και κάποιες προτείνουν πιο αναβαθμισμένη 

τεχνολογία, με σκοπό να μάθουν και περισσότερα οι εκπαιδευόμενοι, αλλά υπό 

προϋποθέσεις: «Ενδεχομένως να αποκαλύπτεται σιγά σιγά η περαιτέρω τεχνολογική 

υποδομή.» (Ε.), «Θα μπορούσαν να υπάρχουν προαιρετικά εργαλεία ή να παρουσιάζονται 

αυτά στη συνέχεια, όταν θα είχε κάποιος εξοικειωθεί στην πρώτη φάση, κατά την οποία θα 

ήταν πιο απλή η τεχνολογία.» (Αν.). Ωστόσο: «Εάν είναι πολύπλοκα τα εργαλεία, μπορεί 

να αποθαρρυνθεί κάποιος γιατί θα σκεφτεί ότι δεν του ταιριάζει, κρίνοντας από την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται και όχι εξαιτίας του γνωστικού αντικειμένου.» (Μαρία 

Ι.). Η Χριστίνα Πε. θεωρεί ότι είναι «πλεονέκτημα η εκμάθηση νέων εργαλείων έστω 

με συνοδεία tutorial». Τέλος, για κάποιες, είναι πιο σαφής η τοποθέτηση: «Δεδομένου 

ότι η τεχνολογία είναι το μέσο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κάποιος που δεν είναι 

εξοικειωμένος με την τεχνολογία, δε γνωρίζει γι’ αυτήν και απλώς δεν την επιλέγει.» 

(Μαρία Ρ.) και «Είμαστε μια γενιά εξοικειωμένη με την τεχνολογία, οπότε μπορούμε να 

μάθουμε ό, τι χρειαστεί.» (Χριστίνα Πασ.). 
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4.2.7. Εκπαιδευτικό Υλικό  
 

Οι κλίμακες σημαντικότητας του εκπαιδευτικού υλικού, βάσει των οποίων έγινε 

ο έλεγχος α του Cronbach, παρουσιάζουν μία από τις υψηλότερες τιμές 

αξιοπιστίας (Πίνακας Ζ1.1.).  
 

Πίνακας  Ζ1.1. Έλεγχος a του Cronbach. Το εκπαιδευτικό υλικό. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ Α ΤΟΥ 

CRONBACH 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Εκπαιδευτικό υλικό (Ζ2.1 

Ζ2.2 Ζ2.3 Ζ2.4 Ζ2.5 Ζ2.6 Ζ2.7 

Ζ2.8 Ζ2.9) 

0,867 9 

 

Ο έλεγχος του συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ των κλιμάκων 

σημαντικότητας του ερωτηματολογίου, απέφερε μεγαλύτερες συσχετίσεις του 

εκπαιδευτικού υλικού με τις ενότητες της δομής και του εκπαιδευτή. 
 

Πίνακας Ζ1.2. Συντελεστής συσχέτισης Pearson για το εκπαιδευτικό υλικό και τις 
υπόλοιπες ενότητες. 
Συντελεστής 
Συσχέτισης A3 B2 Γ2 Δ2 E2 Z2 H2 

Ζ2 Pearson 

Correlation 

,326** ,450** ,601** ,665** ,556** 1 ,564** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

*: p≤0,05, **: p≤0,01 
 

Οι απαντήσεις εκ μέρους των ερωτηθέντων, για τη σχετική με το εκπαιδευτικό 

υλικό εμπειρία τους, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά στις δύο από τις έξι επιλογές 

που δόθηκαν. Και οι υπόλοιπες, όμως, επιλογές, συγκεντρώνουν σημαντικά 

ποσοστά, γεγονός το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι αρκετοί ερωτηθέντες επέλεξαν 

αρκετές απαντήσεις (Πίνακας Ζ2.1.).  
 

Πίνακας Ζ2.1. Χαρακτηριστικά εμπειρίας αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας το εκπαιδευτικό 

υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είχε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Συχνότητες Ποσοστό 

Επικαιροποιημένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο 

περιεχόμενο. 
468 75,0 

Εμπλουτισμένο με σύντομα βίντεο, παρουσιάσεις, 

εικόνες, ήχο, υπερσυνδέσεις κ.α. 
413 66,2 

Μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα από την 

καθημερινότητα μου. 
287 46,0 

Αποσαφήνιση και επανάληψη των δύσκολων εννοιών 

του γνωστικού αντικειμένου. 
260 41,7 
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Κλιμάκωση βαθμού δυσκολίας των ασκήσεων, τεστ κ.α. 

ανάλογα με την πρόοδό μου. 
213 34,1 

Συνεντεύξεις ειδικών και άλλο προαιρετικό υλικό. 176 28,2 

 
Οι συχνότητες των κλιμάκων σημαντικότητας του εκπαιδευτικού υλικού, δηλαδή 

της στάσης των ερωτηθέντων για το θέμα αυτό, έφεραν την επιλογή «πάρα πολύ» 

στην κορυφή των απαντήσεων (βλ. Πίνακα Ζ2.2., Παράρτημα 2). Εξαίρεση 

αποτελούν τα θέματα του προαιρετικού υλικού, της παιχνιδοποίησης και των 

προϋπάρχουσων γνώσεων (3η θέση). Το μεγαλύτερο ποσοστό (64,9%) της 

επιλογής «πάρα πολύ» συγκέντρωσε η απάντηση «να είναι επιστημονικά έγκυρο 

και τεκμηριωμένο (βιβλιογραφία, πηγές κλπ.)» και το μικρότερο (18,8%) η 

απάντηση  «να περιλαμβάνει τεχνικές παιχνιδοποίησης (κλιμάκωση βαθμού 

δυσκολίας αναλόγως με την επίδοση, πόντοι, τρισδιάστατα περιβάλλοντα κλπ.)». 
 

Η αντιστοίχιση εμπειρίας και στάσης για τον παράγοντα του εκπαιδευτικού 

υλικού απέφερε σε όλες τις αναλύσεις στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα.  
 

Στην ερώτηση που αφορά στην εμπειρία σε προαιρετικό υλικό, με το οποίο 

συνήθως εμπλουτίζεται το εκπαιδευτικό υλικό,  448 άτομα από τα 624 δεν έχουν 

επιλέξει την απάντηση «συνεντεύξεις ειδικών και άλλο προαιρετικό υλικό» της 

κλίμακας πολλαπλών επιλογών. Ωστόσο,  θεωρούν το προαιρετικό υλικό «πολύ» 

(40,2%) και «πάρα πολύ» (30,4%) σημαντικό. Η αντιστοίχιση της εμπειρίας και 

της στάσης είναι στατιστικώς σημαντική με στάθμη σημαντικότητας 0,019 (βλ. 

Πίνακα Ζ3.1., Παράρτημα 2). 
 

Επίσης, παρόλο που σημειώνεται αρκετή απουσία εμπειρίας στην  

«αποσαφήνιση και επανάληψη των δύσκολων εννοιών του γνωστικού 

αντικειμένου», η παράμετρος αυτή θεωρείται «πολύ» και «πάρα πολύ» 

σημαντική από τους «άπειρους», σε 39,3% και 37,9% (Πίνακας Ζ3.2.). 
 

Πίνακας Ζ3.2. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας 
εκπαιδευτικού υλικού. Οι δύσκολες έννοιες του γνωστικού πεδίου. 

 

Ζ1.4 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας το εκπαιδευτικό 

υλικό της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Αποσαφήνιση και επανάληψη 

των δύσκολων εννοιών του 

γνωστικού αντικειμένου. Σύνολ

ο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Καθόλου Συχνότητες 2 1 3 



117 
 

Ζ2.4 Σύμφωνα με 

την προσωπική 

σας άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι 

το εκπαιδευτικό 

υλικό μίας εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

παρουσιάζει με 

σαφήνεια και να 

επαναλαμβάνει 

τις δύσκολες 

έννοιες του 

γνωστικού 

πεδίου των 

μαθημάτων; 

% διαμέσου 

της Ζ1.4  
0,5% 0,4% 0,5% 

Λίγο Συχνότητες 13 4 17 

% διαμέσου 

της Ζ1.4  
3,6% 1,5% 2,7% 

Αρκετά Συχνότητες 68 29 97 

% διαμέσου 

της Ζ1.4  
18,7% 11,2% 15,5% 

Πολύ Συχνότητες 143 92 235 

% διαμέσου 

της Ζ1.4  
39,3% 35,4% 37,7% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 138 134 272 

% διαμέσου 

της Ζ1.4  37,9% 51,5% 43,6% 

Σύνολο Συχνότητες 364 260 624 

% διαμέσου 

της Ζ1.4  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 14,988, p=0,005 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

4.2.7.1. Οι ομάδες του πληθυσμού της έρευνας 
 

Οι τιμές του παράγοντα «εκπαιδευτικό υλικό» σε συνάρτηση με τις δύο ομάδες 

που δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο two step cluster, είναι οι 4,5397 (1η) και 3,7142 

(2η) (βλ. Πίνακα Ζ4.1., Παράρτημα 2). 
 

Η διερεύνηση στατιστικής σχέσης μεταξύ των δύο ομάδων του πληθυσμού της 

έρευνας και της εμπειρίας των ερωτηθέντων, εφαρμόστηκε σε όλες τις απαντήσεις 

που αφορούν στο εκπαιδευτικό υλικό. Μόνο δύο εκ των έξι μαρτυρούν 

στατιστικά σημαντική σχέση με τη στάθμη σημαντικότητας p μικρότερη του 0,05, 

η εμπειρία σε «επικαιροποιημένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο 

και η εμπειρία σε «συνεντεύξεις ειδικών και άλλο προαιρετικό υλικό». 
 

Στη συνέχεια, παρατίθεται ο Πίνακας Ζ4.2. που αφορά στο πολυμεσικό υλικό και 

δεν παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβλητών του 

αλλά άλλου είδους ενδιαφέρον. Αποτυπώνει μία μοναδική περίπτωση στην 

παρούσα έρευνα και πιθανώς και σε άλλες: την απόλυτη ταύτιση των δύο ομάδων 

στα ποσοστά εμπειρίας και απουσίας εμπειρίας.  
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Πίνακας Ζ4.2. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για το εκπαιδευτικό υλικό. Πολυμεσικό υλικό. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 

Ζ1.2 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας το 

εκπαιδευτικό υλικό της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Εμπλουτισμένο με σύντομα 

βίντεο, παρουσιάσεις, 

εικόνες, ήχο, υπερσυνδέσεις 

κ.α. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητες 90 176 266 

Ποσοστό 33,8% 66,2% 100,0% 

2 
Συχνότητες 121 237 358 

Ποσοστό 33,8% 66,2% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητες 211 413 624 

Ποσοστό 33,8% 66,2% 100,0% 

χ2 (1) = ,000, p=0,993 
p ≥ 0,05  Παρατηρείται ανεξαρτησία των μεταβλητών. 
 

 

Η ερώτηση για την εμπειρία σε μία βασική αρχή της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

αυτήν της αξιοποίησης παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή των 

ερωτηθέντων, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, αποκαλύπτει ένα 

αξιοσημείωτο γεγονός: η πρώτη ομάδα, η θετικότερα προσκείμενη στους 

παράγοντες δέσμευσης, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (55,3% εκ του 

συνόλου της) απουσίας αυτού του βιώματος. Εκ του συνολικού δείγματος (1η και 

2η ομάδα μαζί ), το 54% δεν έχει σχετική εμπειρία (βλ. Πίνακα Ζ4.3., Παράρτημα 

2). 
 

Η ανάλυση της κλίμακας σημαντικότητας σε συνάρτηση με τις δύο ομάδες του 

δείγματος που ακολουθεί, αφορά τη συνάφεια του εκπαιδευτικού υλικού με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις. Ο πίνακας Ζ4.4 φανερώνει μία εξαιρετικά μεγάλη 

διαφορά ποσοστών στην «πάρα πολύ» μεγάλη σημασία της συνάφειας των 

γνώσεων που διαθέτουν και του εκπαιδευτικού υλικού. Το 48,9% της πρώτης 

ομάδας σε αντιδιαστολή με το 6,7% της δεύτερης. Χαρακτηριστικό είναι το 

ποσοστό (42,7%) που συγκεντρώνει η δεύτερη ομάδα στην επιλογή «αρκετά», 

γεγονός το οποίο αξίζει να συζητηθεί. 
 

 



119 
 

Πίνακας Ζ4.4. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας του εκπαιδευτικού υλικού. Προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρία. 

TwoStep Cluster - 
Συχνότητες 

Ζ2.7 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό υλικό 

μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να 

συμβαδίζει με όσα ήδη γνωρίζουν και είναι 

ικανοί να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι 

(προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρία); 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 0 10 42 84 130 266 

Ποσοστό 0,0% 3,8% 15,8% 31,6% 48,9% 100,0% 

2 
Συχνότητες 5 54 153 122 24 358 

Ποσοστό 1,4% 15,1% 42,7% 34,1% 6,7% 100,0% 

Σύνολο 
Συχνότητες 5 64 195 206 154 624 

Ποσοστό 0,8% 10,3% 31,3% 33,0% 24,7% 100,0% 
 

χ2 (4) = 168,504, p= 0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Ανάλογη με την παραπάνω είναι η στάση της δεύτερης, της λιγότερο θετικά 

προσκείμενης στους παράγοντες δέσμευσης, στο ερώτημα «πόσο σημαντικό είναι 

να εναρμονίζεται το εκπαιδευτικό υλικό με τους μελλοντικούς στόχους και τις 

προσδοκίες των εκπαιδευομένων» ομάδας (21,8% στην επιλογή «πάρα πολύ»). 

Μάλιστα, το 0,6% της ομάδας αυτής δεν το θεωρεί «καθόλου» σημαντικό (βλ. 

Πίνακα Ζ4.5., Παράρτημα 2). 

 

4.2.7.2. Βαθμολογία σημαντικότητας εκπαιδευτικού υλικού 
 

Ο παράγοντας του εκπαιδευτικού υλικού καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη 

βαθμολογία της ποσοτικής έρευνας, με μέσο όρο 8,83, και τη δεύτερη θέση, με 9,44 

και μετά τον παράγοντα «εκπαιδευτής», στην ποιοτική έρευνα (βλ. Πίνακες Ζ5.1. 

& Ζ5.2., Παράρτημα 2). 

 

6.2.7.3. Η ποιοτική προσέγγιση της ενότητας 
 

Εκπαιδευόμενες 
 

Οι εκπαιδευόμενες σχολιάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό, δήλωσαν ότι η 

επιστημονική του εγκυρότητα και επικαιρότητα είναι εγγυημένες από τον φορέα 

που υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

με τα μέσα που διαθέτει, μπορεί να υποστηρίζει τη συνεχή εξέλιξη και ανανέωση 

του υλικού αυτού. Αναφορικά δε με το θέμα του εμπλουτισμού με πολυμεσικό 

υλικό, συμφωνούν ότι «κάνει το μάθημα πιο θελκτικό» «αρκεί να μην γίνεται 

αυτοσκοπός». 
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Προσεγγίζοντας το ζήτημα του προαιρετικού υλικού, τοποθετούνται όλες θετικά 

αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι ο χρόνος, η χρησιμότητα, η 

σαφήνεια κλπ.: «Ναι, αρκεί να επισημαίνει ο καθηγητής τη σημασία του, π.χ. 

αναφέροντας ποια είναι τα εν δυνάμει δύσκολα σημεία και για ποιο λόγο προσφέρεται το 

υλικό.» (Χριστίνα Πε.), «Εξαρτάται από το ενδιαφέρον μου για το γνωστικό αντικείμενο 

και από τα χρονικά περιθώρια που έχω. Μπορεί να ισχύει το πρώτο και να μην ισχύει το 

δεύτερο.» (Μαρία Τσ.), «Ναι, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην του δώσεις σημασία αλλά 

το έχεις και ανά πάσα στιγμή μπορείς να το αξιοποιήσεις. Άλλες φορές, δεν έχεις καταλάβει 

κάτι και το χρησιμοποιείς και γι’ αυτό.» (Μαρία Ι.). 
 

Για τις τεχνικές παιχνιδοποίησης, οι απόψεις διίστανται: «Ναι, τα άβαταρ και οι 

τεχνικές αυτές ξεκουράζουν. Έχεις να κάνεις κάτι σοβαρό και μπορείς να το κάνεις με 

ευχάριστο τρόπο.» (Σμ.), «Ναι γιατί θα ήταν πιο ευχάριστο και θα μπορούσα να το 

εφαρμόσω και στην τάξη μου.» (Μαρία Τσ.) αλλά «Δεν θα παρακολουθούσα το 

πρόγραμμα γιατί δε θα το θεωρούσα σοβαρό. Έχω επίγνωση του τι κάνω και δεν χρειάζομαι 

κάτι τέτοιο.» (Β.) 
 

Οι ερωτήσεις που αφορούν στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως 

η συνάφεια με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευομένων, η σύνδεση με 

την πραγματική ζωή τους και η εφαρμογή στην καθημερινότητά τους, φαίνεται 

να βρίσκουν σύμφωνες τις ερωτηθείσες.  
 

Για το πρώτο είπαν: «Ναι, για να υπάρχουν θεμέλια σ’ αυτά που μαθαίνουν. Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να γνωρίζει τους εκπαιδευόμενους και οι ίδιοι να παρουσιαστούν                 

σ’ αυτόν, να πουν τι γνωρίζουν, τι τους αρέσει κλπ.». Δεν λείπουν όμως και οι 

διαφορετικές απόψεις: «Κάθε πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Εάν 

είναι εξειδίκευσης, θα είναι και το κοινό το ίδιο. Δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι αδύναμος 

στο αντικείμενο, θα θελήσει να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο γιατί φαντάζομαι ότι δε θα τα 

καταφέρει.» (Μαρία Ρ.) και «Σε μεγάλες πλατφόρμες είναι ανέφικτο. Μόνο, εάν τίθεται 

ως προϋπόθεση συμμετοχής η ύπαρξη κάποιων συγκεκριμένων π.χ. γνώσεων.» (Χριστίνα 

Πε.).  
 

Για τη συνάφεια, σύνδεση και εφαρμογή στην καθημερινότητα είπαν: «Πιστεύω 

ότι, όταν δεν είναι κάτι που σε αφορά άμεσα και είναι εφαρμόσιμο, δεν είσαι συνεπής. Εγώ 

παρακολούθησα κάτι που θα είχε μοριοδότηση στη δουλειά μου και κάτι από προσωπικό 

ενδιαφέρον. Το δεύτερο το αμέλησα και ο μόνος λόγος για τον οποίο, τελικά, το 

ολοκλήρωσα, ήταν επειδή γενικώς το κάνω αυτό. Επίσης, όταν έχουν εφαρμογή, κρατάς 

και ενεργές τις γνώσεις σου και έτσι, αντιστρόφως, έχει νόημα και η εκπαίδευση που 

παρακολούθησες και μπορείς να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου.» (Μαρία Ρ.) και «Πιο 

σημαντικό είναι να έχει άμεση εφαρμογή αλλά μου έχει τύχει να αξιοποιήσω 

ετεροχρονισμένα κάποια γνώση.» (Μαρία Ι.). 
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4.2.8. Επικοινωνία 
 

Όπως έχει αναφερθεί, οι τιμές της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, με βάση τον 

συντελεστή α του Cronbach, κυμάνθηκαν από 0,716 έως 0,884. Οι κλίμακες 

σημαντικότητας της επικοινωνίας εμφανίζουν την υψηλότερη τιμή αξιοπιστίας 

(0,884) (βλ. Πίνακα Η1.1., Παράρτημα 2). 
 

Διαπιστώθηκε η μονοδιαστατικότητα και ο έλεγχος του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson απέφερε μεγαλύτερες συσχετίσεις της επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό 

υλικό, τον εκπαιδευτή και τη δομή. 
 

Πίνακας Η1.2. Συντελεστής συσχέτισης Pearson για την επικοινωνία και τις υπόλοιπες 
ενότητες. 

Συντελεστής Συσχέτισης A3 B2 Γ2 Δ2 E2 Z2 H2 

Η2 Pearson 

Correlation 

,281** ,399** ,486** ,484** ,410** ,564** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

 *: p≤0,05, **: p≤0,01 
 

 

Οι συχνότητες της κλίμακας πολλαπλής επιλογής για την επικοινωνία 

παρουσιάζουν εμπειρία κυρίως στις «πληροφορίες και διευκρινίσεις από τον 

εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους» (84,9%). Ωστόσο, όλες οι απαντήσεις 

συγκέντρωσαν ικανοποιητικά ποσοστά της τάξεως από το 54,6% έως το 30,4% (βλ. 

Πίνακα Η2.1., Παράρτημα 2). 
 

Όσα θεωρούν σημαντικά οι ερωτηθείσες στις ερωτήσεις που αφορούν στην 

επικοινωνία, παρουσιάζονται στον Πίνακα Η2.2. (βλ. Παράρτημα 2). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό (42%) της επιλογής «πάρα πολύ» σημειώνεται στην 

απάντηση «να δημιουργεί τις συνθήκες για ελεύθερη έκφραση αποριών, 

απόψεων και προβληματισμών» και το μικρότερο (22,4%) στην «να καλλιεργεί 

την αίσθηση του "ανήκειν" σε μία ομάδα (ότι είναι κάποιος σημαντικός, τον 

εκτιμούν και τον χρειάζονται, αναλαμβάνει ρόλους που την βοηθούν)». 

Μάλιστα, η επιλογή «αρκετά» βρίσκεται στη δεύτερη θέση επιλογών στις τέσσερις 

από τις επτά ερωτήσεις.  
 

Στατιστικώς σημαντικές είναι όλες οι σχέσεις των ζευγών εμπειρίας και στάσης 

για την επικοινωνία. Μία από αυτές, αυτή της συνεργασίας και της συνεργατικής 

μάθησης, αποτυπώνεται στον Πίνακα Η3.1. που ακολουθεί. 
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Πίνακας Η3.1. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας 
επικοινωνίας. Η συνεργατική μάθηση. 

 

Η1.2 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας η επικοινωνία 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: Συνεργασία 

και συνδημιουργία υλικού 

μεταξύ των εκπαιδευομένων. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Η2.6 Σύμφωνα 

με την 

προσωπική σας 

άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι 

η επικοινωνία 

μίας εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

εξασφαλίζει 

συνεργατική 

μάθηση, όπου ο 

κάθε 

εκπαιδευόμενος 

θα συνεισφέρει 

σε εμπειρία και 

γνώση (ομαδικές 

δραστηριότητες 

και εργασίες); 

Καθόλου Συχνότητες 21 4 25 

% διαμέσου 

της Η1.2  
5,2% 1,8% 4,0% 

Λίγο Συχνότητες 70 16 86 

% διαμέσου 

της Η1.2  
17,2% 7,3% 13,8% 

Αρκετά Συχνότητες 115 56 171 

% διαμέσου 

της Η1.2  
28,3% 25,7% 27,4% 

Πολύ Συχνότητες 123 64 187 

% διαμέσου 

της Η1.2  
30,3% 29,4% 30,0% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 77 78 155 

% διαμέσου 

της Η1.2  

19,0% 35,8% 24,8% 

Σύνολο Συχνότητες 406 218 624 

% διαμέσου 

της Η1.2  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 30,580, p=0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 
Όσοι δε βίωσαν την εμπειρία της συνεργασίας και της συνδημιουργίας υλικού, 

επέλεξαν σε ποσοστό 19% το «πάρα πολύ» σημαντικό. Όσοι, πάλι, τη βίωσαν, τη 

θεωρούν «πάρα πολύ σημαντική» σε ποσοστό 35,8%. 
 

Όσον αφορά στην ανταλλαγή απόψεων κλπ., τα ποσοστά όσων τη θεωρούν 

«πολύ σημαντική» δε διαφέρουν ιδιαίτερα, είτε διαθέτουν προηγούμενη 

εμπειρία είτε όχι (33,7% και 33,2%). Η διαφοροποίησή τους σημειώνεται στην 

υπερθετική επιλογή «πάρα πολύ», με ποσοστά 46,6% και 34,6% αντίστοιχα (βλ. 

Πίνακα Η3.2., Παράρτημα 2). 
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4.2.8.1. Οι ομάδες του πληθυσμού της έρευνας 
 

Μια σαφή διαφοροποίηση εμφανίζουν οι ομάδες, που δημιουργήθηκαν με τη 

μέθοδο two step cluster, και στην ενότητα της επικοινωνίας. Ο μέσος όρος της 

πρώτης ομάδας είναι ο 4,2347 και της δεύτερης ο 3,2781 (βλ. Πίνακα Η4.1., 

Παράρτημα 2). 
 

Η διερεύνηση στατιστικής σχέσης μεταξύ των δύο ομάδων και της εμπειρίας των 

ερωτηθέντων, εφαρμόστηκε σε όλες τις απαντήσεις που αφορούν στην 

επικοινωνία και μόνο η παρακάτω είναι στατιστικώς σημαντική, με στάθμη 

σημαντικότητας p μικρότερη του 0,05 (Πίνακας Η4.2.). 
 

Πίνακας Η4.2. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για την επικοινωνία. Η αίσθηση του «ανήκειν». 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 

Η1.3 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας η επικοινωνία 

της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχε αίσθηση του 

«ανήκειν» στην ομάδα 

(στήριξη, ενθάρρυνση, 

σεβασμός κ.α.). 

Σύνολο 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητες 149 117 266 

Ποσοστό 56,0% 44,0% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 256 102 358 

Ποσοστό 71,5% 28,5% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 405 219 624 

Ποσοστό 64,9% 35,1% 100,0% 

χ2 (1) = 16,082, p= 0,000 

p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό της δεύτερης ομάδας, αυτό του 71,5%, φαίνεται να μην έχει 

βιώσει την αίσθηση του «ανήκειν» στην ομάδα μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η πρώτη ομάδα, όμως, δηλώνει, σε μικρότερο ποσοστό (44%) ύπαρξη της 

σχετικής εμπειρίας. Και στις δύο ομάδες, όμως, το ποσοστό είναι μεγαλύτερο 

όσον αφορά στην απουσία της εμπειρίας αυτής. 
 

Η σχέση των ομάδων με την επιλογή «υποστήριξη όσων αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες, αποθαρρύνονταν κ.α.» δεν είναι στατιστικώς σημαντική αλλά 

αξιοσημείωτη. Το 72,1% της δεύτερης ομάδας δεν έχει βιώσει αντίστοιχη 

εμπειρία, δηλαδή τα 258 από τα 358 άτομα δεν επέλεξαν την απάντηση αυτή (βλ. 

Πίνακα Η4.3., Παράρτημα 2).  



124 
 

Προσεγγίζοντας την αίσθηση του «ανήκειν» και υπό το πρίσμα της 

σημαντικότητάς της, παρατηρείται μία μεγάλη και στατιστικώς σημαντική 

διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων. Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά 

στην επιλογή «πάρα πολύ»: 43,2% η πρώτη ομάδα και μόλις 7% η δεύτερη ομάδα. 

Ακόμη, όμως, και να αθροιστούν οι επιλογές «πολύ» και «πάρα πολύ» - 

δεδομένου ότι η δεύτερη ομάδα «κινείται» περισσότερο στην επιλογή «πολύ» - η 

πρώτη ομάδα συγκεντρώνει 75,2% και η δεύτερη 34,7% (βλ. Πίνακα Η4.4., 

Παράρτημα 2). 
 

Μία ακόμη εξαρτημένη σχέση είναι αυτή των δύο ομάδων με το θέμα της 

διάδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων. «Πάρα πολύ» σημαντικό το θεωρούν οι 

εκπρόσωποι της πρώτης ομάδας, σε ποσοστό 47%, ενώ η δεύτερη ομάδα 

σημειώνει, και πάλι, ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (7,5%) (βλ. Πίνακα Η4.5., 

Παράρτημα 2). 
 

4.2.8.2. Βαθμολογία σημαντικότητας επικοινωνίας 
 

Η επικοινωνία βαθμολογείται, με μέσο όρο 8,41, και καταλαμβάνει την τρίτη 

θέση στη βαθμολογία της ποσοτικής έρευνας, και, με 8,66, την τέταρτη θέση στην 

ποιοτική έρευνα (Πίνακες Η5.1. & Πίνακες Η5.2.). 
 

Πίνακας Η5.1. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας του εκπαιδευτικού υλικού κατά την 
ποσοτική έρευνα. 

 

Θ1.1  

Φορέας 

υλοποίησης 

Θ1.2 

Εκπαιδευτής 

Θ1.3  

Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Θ1.6 

Επικοινωνία 

Σύνολο 

ατόμων 
624 624 624 624 624 624 

Μέσος όρος 8,01 8,77 8,37 8,13 8,83 8,41 

Τυπ. 

απόκλιση 
1,637 1,404 1,432 1,534 1,394 1,603 

 
Αναλυτική 
βαθμολογία 

Επικοινωνία 

Βαθμός Συχνότητες Ποσοστό 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 ,3 

  

5 ,8 

2 ,3 

26 4,2 

40 6,4 

92 14,7 

112 17,9 
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9 

10 

139 22,3 

206 33,0 

 
Πίνακας Ζ5.2. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας της επικοινωνίας κατά την ποιοτική 
έρευνα. 

 
 
4.2.8.3. Η ποιοτική προσέγγιση της ενότητας 
 

Εκπαιδευόμενες 
 

Η επικοινωνία διαφέρει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μάλιστα, θεωρείται 

μειονέκτημά της το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να «περνά απαρατήρητος» και 

να νιώθει «ότι δεν είναι κάτι σημαντικό». Ωστόσο, επειδή είναι απρόσωπη, 

θεωρείται πιο εύκολο να επικοινωνούν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες. Στη δια 

ζώσης εκπαίδευση, κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Όσον αφορά 

στην ποιότητα της επικοινωνίας, η Σμ. λέει: «Στη δια ζώσης εκπαίδευση είσαι πιο 

συγκρατημένος, το επεξεργάζεσαι πιο πολύ στον νου σου και προσέχεις πιο πολύ. Στον 

υπολογιστή νιώθεις ότι καλύπτεσαι από την τεχνολογία, ότι δεν εκτίθεσαι και έτσι 

εκφράζεσαι πιο αυθόρμητα. Ο λόγος είναι πιο πρόχειρος και πιο εύκολα θα πεις κάτι 

ανούσιο.». 
 

Η φύση της εξ αποστάσεως (ασύγχρονη, σύγχρονη, σε συνδυασμό με δια ζώσης 

συναντήσεις) είναι συνήθως ασύγχρονη και το γεγονός αυτό οφείλεται στις αρχές 

της χρονικής και τοπικής ανεξαρτησίας που την χαρακτηρίζουν. Οι ερωτηθείσες, 

ωστόσο, φαίνεται να συμφωνούν ότι ο συνδυασμός όλων των εκδοχών μίας                        

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα ήταν ιδανικός: «Στη σύγχρονη εκπαίδευση 

αισθάνεσαι ότι ανήκεις σε μια ομάδα αλλά φυσικά ο συνδυασμός είναι ιδανικός.» (Μαρία 

Ι.), «Ναι, να υπάρχει οπτική επαφή, ώστε να είναι συνεπείς και οι εκπαιδευόμενοι.» 

(Χριστίνα Πασ.), «Ο συνδυασμός όλων αυτών (+ δια ζώσης) είναι μια επιτυχημένη 

συνταγή. Και σ’ εμάς έκανε καλό το ό,τι είχαμε και εξ αποστάσεως και δια ζώσης 

μαθήματα.» (Σμ.). Επίσης: «Να υπάρχει δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας 

εκπαιδευόμενου με εκπαιδευτή, ώστε να αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος πίσω από την 

οθόνη, ειδικά όταν μία εκπαίδευση είναι μόνο ασύγχρονη. Να συμπεριλαμβάνονται και δια 

ζώσης συναντήσεις, για λόγους κοινωνικοποίησης γιατί υπάρχει πολλή μοναξιά.» 

(Χριστίνα Πε.) αλλά «Ναι στις δια ζώσης συναντήσεις αλλά σε διάφορα μέρη, ώστε να 

 

 

9 

ερωτηθείσες 

Θ1.1 

Φορέας 

υλοποίη

σης 

Θ1.2 

Εκπαιδευτ

ής 

Θ1.3 

Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτι

κό υλικό 

Θ1.6 

Επικοινωνία 

Σύνολο 

βαθμών. 

76 87 79 70 85 78 

Μέσος όρος 8,44 9,66 8,77 7,77 9,44 8,66 
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βολεύει σε όλους. Να είναι μετρημένες και να είναι ενημερωμένοι οι εκπαιδευόμενοι εκ των 

προτέρων.» (Μαρία Ρ.). 
 

Η διάδραση, η συνεργατική μάθηση, η αίσθηση του «ανήκειν» σε μια ομάδα 

θεωρούνται σημαντικά και ουσιώδη για πολλούς λόγους: «Μοιράζεσαι εμπειρίες με 

τους άλλους.» (Ε.), «Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι ναι. Έχεις την ομάδα σου και περνάς 

καλά και μαθαίνεις. Νιώθεις ότι έχεις κοινά και δεσμεύεσαι να συνεισφέρεις στην ομάδα.» 

(Μαρία Ι.), «Μέσα από αυτό, την κοινή ομάδα και τις κοινές ανησυχίες, παίρνεις κουράγιο, 

λύνεις απορίες και γενικώς αισθάνεσαι καλύτερα. Επίσης, πιστεύω ότι από κάθε άνθρωπο 

μπορείς να πάρεις κάτι, πόσο μάλλον όταν σας δένει κάτι κοινό. Ακόμη και σε περιπτώσεις 

διαφωνίας. Στην ασύγχρονη εκπαίδευση δεν υπάρχει πολλή διάδραση και είναι πιο ψυχρό.» 

(Μαρία Ρ.), «Είναι ένας τρόπος για να μην είναι τόσο δασκαλοκεντρικό το μοντέλο. Λόγω 

του κοινού στόχου, αναγκάζεσαι να είσαι ενεργός και συνεπής.» (Χριστίνα Πασ.). 

Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε εύκολο ή εφικτό: «Ναι, αλλά και αυτό θέλει εξάσκηση, το 

πώς να συνεργάζομαι κλπ.» (Μαρία Τσ.) και «Στην αρχή είναι δύσκολο αλλά μετά την 

επίτευξη του κοινού στόχου, η ικανοποίηση είναι μεγαλύτερη. Με άγνωστα άτομα 

χρειάζεται χρόνος αλλά, κάποιες φορές, δημιουργούνται και φιλίες, ακόμη και με άτομα 

από άλλες χώρες. Εγώ οφείλω στις συνεργάτιδες από τις άλλες χώρες σχεδόν τα μισά                     

απ’ ό,τι έμαθα. Όταν ανταποκρίνεται κάποιος με θέρμη και διάθεση, τότε αποκτάς πολύ 

ωραία συναισθήματα, όπως ένας φίλος που σου στάθηκε σε μια δύσκολη στιγμή.» (Σμ.). 
 

Η αποθάρρυνση, η αποξένωση και τελικά η εγκατάλειψη είναι θέματα που 

συζήτησαν και οι ερωτηθείσες: «Είναι πιο εύκολο να κάνεις sign out παρά να σηκωθείς 

να φύγεις από την τάξη. Πιο απρόσωπη η εξ αποστάσεως και πιο πιθανόν να εγκαταλείψεις 

κάτι στον υπολογιστή. Η έλλειψη αμεσότητας και ανθρώπινης επικοινωνίας αυξάνει αυτόν 

τον κίνδυνο. Άλλωστε οι λόγοι που παραμένουν  οι εκπαιδευόμενοι στην τάξη μπορεί να 

είναι διάφοροι, ακόμη και άσχετοι.» (Αν.), «Το έχω δει να συμβαίνει. Μια συνάδελφος 

δυσκολευόταν και αρχικά σκεφτόμασταν να την απομακρύνουμε αλλά τελικά την 

βοηθήσαμε και κατάφερε να πάρει και μια διάκριση στην χώρα της, χάρη σ’ αυτά.» (Σμ.), 

«Κάποιοι που είναι πιεσμένοι τη δεδομένη στιγμή, χρειάζονται βοήθεια. Μου έχει τύχει να 

βοηθήσουμε άτομο από άλλη χώρα και να αποτρέψουμε την εγκατάλειψη εκ μέρους της. 

Κάποιοι εγκαταλείπουν, επειδή μπορεί να μην ήταν αυτό που ήθελαν πραγματικά 

(παρασύρθηκαν από τον τίτλο αλλά μετά κατάλαβαν ότι δεν τους ενδιαφέρει), κάποιοι 

επιλέγουν χωρίς να υπολογίσουν πόσα μπορούν να καταφέρουν και κάποιοι βαριούνται 

στην πορεία.» (Μαρία Ι.). 
 

 

Εκπαιδευτές 
 

Ο Γ. πιστεύει ακράδαντα ότι «η επικοινωνία είναι υγεία και παράγοντας επιτυχίας. Όταν 

οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, όταν 

δημιουργούνται παρέες κλπ., τότε η εκπαίδευση μεταμορφώνεται. Κάθε τάξη, κάθε 

συνδυασμός ανθρώπων είναι διαφορετικός.» και ο Β.: «Βασικά είναι η αίσθηση του 

«ανήκειν», η διάδραση, η επικοινωνία. Ο εκπαιδευτής, όταν χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα 
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μέσα και τις προσωπικές του δεξιότητες, κρατάει ζεστό και ενεργό το κλίμα, δίνει ερεθίσματα 

στους εκπαιδευόμενους, ώστε να συμμετέχουν. Η ζωηρότητα και η αυθεντικότητα της 

συμμετοχής στις διαδραστικές δραστηριότητες την ώρα του μαθήματος και η ποιότητα των 

εργασιών, αποδεικνύουν ουσιαστικά την ύπαρξη της δέσμευσης.».  
 

Για τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των εκπαιδευομένων: «Η 

εμπιστοσύνη στον άλλον, ότι θα σε βοηθήσει, είναι σημαντικό. Και, μάλιστα, είναι γεγονός 

ότι νιώθει λιγότερο εκτεθειμένος ο εκπαιδευόμενος, όταν ρωτάει τον συνεκπαιδευόμενο 

του» (Γ.) και «Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση: η άποψη του καθενός και τα προβλήματά 

του να γίνονται σεβαστά τόσο από τον εκπαιδευτή, όσο και από τους υπόλοιπους (να 

υπάρχουν κάποιες αρχές). Η αίσθηση μιας κοινότητας έστω και από μακριά.» (Β.).  
 

Ο Β. θεωρεί ότι το βασικό ζήτημα, που οδηγεί στην εγκατάλειψη, αποδίδεται στην 

απουσία της αίσθησης του «ανήκειν», στο ό,τι, δεν ξέρεις ποιο είναι το δίκτυο και 

τι κάνουν οι άλλοι, ώστε να αντιλαμβάνεσαι κι εσύ που βρίσκεσαι και που 

ανήκεις: «Η έλλειψη της άμεσης επαφής και του κοινωνικού δικτύου απομακρύνει τους 

εκπαιδευόμενους και προκαλεί τη μεγάλη διαρροή» (Β.).  



128 
 

Κεφάλαιο 5 
 

5.1. Συζήτηση και συμπεράσματα  
 

5.1.1. Δημογραφικά 
 

Ο πληθυσμός της έρευνας, μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες των ελληνικών 

πανεπιστημίων, απαρτίζεται, σε μεγαλύτερο ποσοστό από γυναίκες. Ως                              

εκ τούτου, είναι αυτές που καταλαμβάνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε όλες τις 

στατιστικές αναλύσεις. Όταν, μάλιστα, δημιουργήθηκαν, με την μέθοδο two step 

cluster, οι δύο ομάδες, η επικράτηση του θηλυκού φύλου αυξήθηκε ακόμη 

περισσότερο στην πρώτη από τις δύο. Ενδεχομένως, για την εγκυρότητα της 

έρευνας να ήταν ενδεδειγμένη η στάθμιση του φύλου αλλά η πιθανή στρέβλωση 

των αποτελεσμάτων είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό δε επελέχθη. 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, το μεγαλύτερο μεμονωμένο ποσοστό κατέχει η 

ηλικία 21-30 ετών. Είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι το δείγμα αποτελούν 

μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά πιο σημαντικός είναι ο αριθμός όσων ανήκουν στο 

ηλικιακό εύρος 30-50 ετών. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 

δηλαδή 304 άτομα, είναι ενήλικες άνω των 30. Το δεδομένο αυτό παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η εμπειρία και η στάση των ανθρώπων αυτών είναι 

αρκετά διαφορετική από εκείνες των νέων αποφοίτων. Επίσης, οι υποχρεώσεις 

τους, ο χρόνος και οι προτεραιότητες τους καθορίζονται με διαφορετικά 

κριτήρια, ειδικά εάν αναλογιστεί κάποιος τα 118 άτομα που δηλώνουν 

«διαζευγμένοι με παιδιά». Είναι εντυπωσιακό ότι το 60% του πληθυσμού αυτού 

έχει ως μελλοντικό στόχο την «περαιτέρω εκπαίδευση», παρά τις λοιπές 

υποχρεώσεις του. Τέλος, το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 

εργάζονται, αν και φοιτητές νεαρής ηλικίας, φανερώνει πόσο διαφορετικές είναι 

οι ανάγκες της σημερινής εποχής και πόσο η εκπαίδευση οφείλει να 

προσαρμοστεί σ’ αυτές. Ενώ η ανάγκη της δια βίου μάθησης ήδη υφίσταται, έχει 

προστεθεί και η ανάγκη βιοπορισμού, την οποία, πριν από μερικά χρόνια, 

κάλυπτε ίσως το οικογενειακό περιβάλλον του φοιτητή. 
 

Η δημιουργία των δύο ομάδων αποκάλυψε δύο διαφορετικές τάσεις και αρκετά 

χαρακτηριστικά των ατόμων που θεωρούν σημαντικούς τους επιλεγμένους 

παράγοντες δέσμευσης. Γυναίκες στην πλειοψηφία τους, με οικογενειακές 

υποχρεώσεις - γι’ αυτό είναι πιο σημαντική η ύπαρξη χρονοδιαγράμματος και 

σαφούς ενημέρωσης από την αρχή του προγράμματος -, με στόχο την 

επαγγελματική εξέλιξη, στόχο για τον οποίο είναι σημαντικότερη η πιστοποίηση 

και η εξειδίκευση φορέα ή/και εκπαιδευτή. Επιπλέον, εκπαιδευόμενοι με αίτημα 

για ελεύθερη έκφραση, δεδομένου ότι ως ώριμοι ενήλικες έχουν άποψη, το 

θάρρος της γνώμης τους και ανάγκη να συμμετέχουν και να επηρεάζουν το 

περιβάλλον γύρω τους.  
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5.1.2. Γενικές ερωτήσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 

Η ενότητα των εν γένει ερωτήσεων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

δημιουργήθηκε κυρίως για να ανιχνευθούν τα χαρακτηριστικά του δείγματος 

αναφορικά μ’ αυτήν και για να το προϊδεάσουν για όσα ακολουθούν. Τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της σημαντικότητας της ενότητας 

εμπλέκονται με κάποια εκ των λοιπών παραγόντων. Οι ερωτήσεις που αφορούν 

στην κάλυψη της βασικής εκπαίδευσης και της ποικιλίας θεμάτων δεν 

εμφανίζονται σε κανένα άλλο σημείο, εκτός από αυτήν την ενότητα. 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αναδεικνύουν τους λόγους, για τους 

οποίους οι ερωτηθέντες επέλεξαν κάποια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας τους αυτής. Όσον αφορά στους λόγους της 

επιλογής, εκτός της «επαγγελματικής εξέλιξης» και της «εξοικονόμησης πόρων», 

επισημαίνεται η θέση που λαμβάνει η «ικανοποίηση ενός προσωπικού 

ενδιαφέροντος», γεγονός το οποίο μπορεί να δηλώνει την ανάγκη των 

εκπαιδευόμενων να διευρύνουν την εκπαίδευση και μόρφωσή τους, με εμπειρίες 

πιο ενδιαφέρουσες και πιο αυθεντικές, οι οποίες να συνδέονται με τη ζωή τους 

και τα ενδιαφέροντά τους.  
 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η εξατομίκευση και η κάλυψη των αδυναμιών 

της βασικής εκπαίδευσης, δύο από τα επιχειρήματα υπέρ της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, δε φαίνονται σημαντικά όσο τουλάχιστον είναι όλα τα υπόλοιπα. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στα συμπεράσματα που έχουν εξάγει οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόμενοι βάσει της εμπειρίας τους. Εάν, δηλαδή, δεν έχουν βιώσει τις 

πτυχές αυτές, τότε μπορεί να μην τις εκλαμβάνουν ως σημαντικές ή ακόμη και 

ως ρεαλιστικές. Κάποιες φορές όμως, όπως θα σχολιαστεί και στη συνέχεια, η 

ύπαρξη «λιγότερο ικανοποιητικής εμπειρίας» μπορεί να εκληφθεί, εκ μέρους 

τους, ως «απουσία εμπειρίας», δεδομένου ότι το ερωτηματολόγιο δε θέτει υπό 

διερεύνηση το είδος της εμπειρίας. Με αφορμή το γεγονός αυτό, επισημαίνεται 

και ένας ακόμη περιορισμός της ποσοτικής έρευνας: οι προσφερόμενες επιλογές 

είναι συγκεκριμένες και θέτουν πλαίσια και όρια στον ερωτηθέντα. Εάν, λοιπόν, 

δεν καλύπτεται από τη διατύπωση μίας ερώτησης, ακόμη κι αν μερικώς ισχύει, 

θα προτιμήσει να απαντήσει «όχι» για να μη δώσει ψευδή πληροφορία. 
 

Οι γενικές ερωτήσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λειτούργησαν ως μία 

εισαγωγή, με την οποία ανιχνεύθηκαν τα βασικότερα χαρακτηριστικά των                         

εξ αποστάσεως εκπαιδευομένων. Η επαγγελματική εξέλιξη, η εξοικονόμηση 

πόρων, τα ποικίλα και εξειδικευμένα θέματα αποτελούν τους σημαντικότερους 

λόγους για τους οποίους αξιοποιείται σήμερα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας. 
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5.1.3. Φορέας Υλοποίησης 
 

Ο φορέας υλοποίησης, ως παράγοντας δέσμευσης στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, τέθηκε πρώτος υπό διερεύνηση μετά τις γενικές ερωτήσεις για την               

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και κατά τη δόμηση του ερωτηματολογίου και κατά 

τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει τους 

ερωτηθέντες, βάσει του τρόπου που λειτουργεί ο εγκέφαλος και τα συναισθήματα 

ενός ανθρώπου. Η επισήμανση αυτή γίνεται μόνο για να δοθεί μία πληροφορία, 

η οποία θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη. 
 

Ο φορέας υλοποίησης συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά σε όλες τις αναλύσεις, της 

αξιοπιστίας, των συχνοτήτων, της στάθμης σημαντικότητας και, ακόμη κι όταν 

διαιρείται ο πληθυσμός της έρευνας σε δύο ομάδες, ο φορέας κατέχει, και στις 

δυο, το υψηλότερο ποσοστό στους μέσους όρους των κλιμάκων σημαντικότητας. 

Ωστόσο, ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση των ερωτήσεων, η βαθμολογία των 

κεντρικών παραγόντων (φορέας, εκπαιδευτής, δομή, τεχνολογία, εκπαιδευτικό 

υλικό και τεχνολογία) τον τοποθετεί στο τέλος, με τον χαμηλότερο μέσο όρο. 
 

Γενικότερα, οι προσδοκίες για τον φορέα παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλές. Η 

καλή φήμη, η αξιοπιστία, η εξειδίκευση του φορέα παρουσιάζονται πολύ 

σημαντικές, όχι μόνο γιατί οι τίτλοι που προσφέρει είναι αναγνωρισμένοι και με 

ενδεχόμενο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας αλλά και γιατί αποτελούν εγγύηση 

για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και εμπνέουν την αίσθηση της 

ασφάλειας στους εκπαιδευόμενους, ότι, δηλαδή,  η επένδυσή τους αξίζει τον 

κόπο. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως αναφέρει και μία ερωτηθείσα, η 

φήμη του φορέα είναι ακόμη πιο σημαντική, επειδή δε βρίσκεται κάποιος μέσα 

στις εγκαταστάσεις του και δε συναναστρέφεται δια ζώσης τους ανθρώπους του. 

Η αίσθηση της μοναξιάς και της απομόνωσης που συχνά αναφέρουν οι 

εκπαιδευόμενοι, μπορεί να αντισταθμιστεί με την αίσθηση ότι ανήκουν στην 

ευρύτερη κοινότητα ενός αξιόλογου και αναγνωρισμένου φορέα. 
 

Η μεγαλύτερη συσχέτιση του φορέα σημειώνεται με τον παράγοντα του 

εκπαιδευτή. Δεν είναι τυχαίο ότι, κατά την ποιοτική έρευνα, ο εκπαιδευτής 

βαθμολογείται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας και παρουσιάζεται να μπορεί 

να αναπληρώνει όσα ο φορέας δεν προσφέρει. Πολλές φορές, άλλωστε, ο 

εκπαιδευτής μπορεί να είναι ο ίδιος και φορέας υλοποίησης (κυρίως στις 

περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων). 
 

Όσον αφορά στο θέμα της οργάνωσης και της ενημέρωσης, οι ερωτηθέντες 

φαίνεται να τα θεωρούν πολύ σημαντικά παρ’ ό,τι δεν αποτελούν άμεση 

συνάρτηση υφιστάμενης εμπειρίας. Συνήθως, όταν κάποιος δεν έχει βιώσει μία 

εμπειρία, δεν τη θεωρεί και σημαντική αλλά μπορεί αυτό και να μην ισχύει, όπως 
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στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, μπορεί κάποιος να διατηρεί θετική 

άποψη για ζήτημα που δεν έχει βιώσει, όπως π.χ. το θέμα της πιστοποίησης, 

επειδή εξ αρχής το θεωρεί απαραίτητο και, μάλιστα, αποτελεί και κριτήριο 

επιλογής. Τέλος, η στάση κάποιου επηρεάζεται από το είδος της εμπειρίας, θετικό 

ή αρνητικό. Μπορεί να μεταβληθεί, σε περίπτωση αρνητικού βιώματος ή να 

παραμείνει θετική, όσες φορές κι αν αυτός έχει απογοητευτεί. Μία πρόσθετη 

επισήμανση αφορά στο γεγονός ότι η ομάδα που δήλωσε, σε μεγαλύτερο 

ποσοστό, εμπειρία στα ζητήματα οργάνωσης και ενημέρωσης, είναι και η ομάδα 

που σημειώνει τους υψηλότερους όρους σε όλους τους παράγοντες της 

δέσμευσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η δήλωση εμπειρίας, εκ μέρους αυτής 

της ομάδας, δεν αποτελεί απλώς δήλωση «ύπαρξης εμπειρίας» αλλά δήλωση 

«ύπαρξης θετικής εμπειρίας».  
 

Μετά τον διαχωρισμό των ομάδων, διαπιστώθηκε ότι η πρώτη, η θετικότερα 

προσκείμενη στους παράγοντες της δέσμευσης, δήλωσε εμπειρία στην 

πιστοποίηση, στην οργάνωση και ενημέρωση, στη διοικητική υποστήριξη κλπ. 

Είχε, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, πιο ολοκληρωμένη και πιο θετική εμπειρία 

και, κατά συνέπεια, θεωρεί πιο σημαντικά τα στοιχεία αυτά. Η δεύτερη ομάδα, 

στην ενότητα αυτή αλλά και στη συνέχεια, παρουσιάζει μεγάλη «απειρία» σε 

βασικά χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν είναι, όμως, σαφές, 

εάν πράγματι πρόκειται για «άτυχους» ή «δυσαρεστημένους» εκπαιδευόμενους 

ή εάν πρόκειται για λιγότερο συνεπείς και αφοσιωμένους ή ακόμη και λιγότερο 

«απαιτητικούς» εκπαιδευόμενους. Δεδομένοι είναι μόνο οι χαμηλοί μέσοι όροι 

των παραγόντων δέσμευσης που παρουσιάζουν. Τα ερωτήματα αυτά είναι 

δύσκολο να απαντηθούν, όταν, μάλιστα, σε συνέχεια όλων των παραπάνω, ο 

φορέας λαμβάνει ιδιαιτέρως χαμηλή βαθμολογία. Συνδέεται το δεδομένο αυτό 

με τη γενικότερη ικανοποίηση των εκπαιδευομένων ή με την ύπαρξη πιο 

σημαντικών παραγόντων;  
 

Η αυξημένη προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο ανταγωνισμός και η 

έλλειψη πόρων έχουν προκαλέσει φαινόμενα δυσλειτουργίας, επιπλοκών και 

αναξιοπιστίας φορέων υλοποίησης, γεγονός το οποίο έχει μειώσει την 

εμπιστοσύνη των εκπαιδευομένων σ’ αυτά και έχει αυξήσει την ανασφάλειά τους 

όσον αφορά στη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά τους. Η καλή φήμη και 

τα υγιή χαρακτηριστικά ενός φορέα εξακολουθούν να αποτελούν εγγύηση 

ποιότητας και αξιοπιστίας για την πλειοψηφία των εκπαιδευομένων. Το γεγονός 

αυτό επιτρέπει στους φορείς να πρωταγωνιστούν στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και να διαμορφώνουν τη στάση των ερωτηθέντων και, ως εκ τούτου, 

να μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυναμική τους αυτή προς όφελος των 

εκπαιδευομένων.  
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5.1.4. Εκπαιδευτής  
 

Ο εκπαιδευτής δεν αρκεί να είναι εξειδικευμένος και έμπειρος στο γνωστικό 

αντικείμενο που έχει αναλάβει αλλά να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κρίνονται 

απαραίτητες δεν είναι μόνο αυτές της βασικής εκπαίδευσης. Η απουσία 

ανθρώπινης παρουσίας και μη λεκτικής επικοινωνίας δημιουργούν εκ προοιμίου 

δυσκολίες επικοινωνίας. Η «άμεση ανατροφοδότηση» που επικαλούνται ως 

«πάρα πολύ» σημαντική οι 319 και ως «πολύ» σημαντική οι 222 ερωτηθέντες, 

δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της έρευνας, αποτελεί 

πραγματική πρόκληση για έναν εκπαιδευτή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό 

που θα μπορούσε να κάνει εντός ολίγων λεπτών σε μία τάξη της βασικής 

εκπαίδευσης, βλέποντας έναν εκπαιδευόμενο να σηκώνει το χέρι ή ακούγοντας 

την ερώτησή του, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εμπλέκεται με το πλήθος των 

εκπαιδευομένων, την απουσία άμεσης επικοινωνίας και της παράλληλης 

λειτουργίας άλλων μέσων, όπως μία πλατφόρμα, η παρουσίαση του μαθήματος, 

τα εισερχόμενα γραπτά μηνύματα, τα σχόλια των εκπαιδευομένων, τα 

εξαρτήματα ήχου και εικόνας, εφόσον υπάρχουν, κ.α. 
 

Η εμπειρία του εκπαιδευτή σε μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και η 

εκ μέρους του εξατομικευμένη προσέγγιση των εκπαιδευομένων προκαλούν 

αβεβαιότητα στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Αυτό αναδεικνύει είτε μία μη 

ικανοποιητική εμπειρία είτε μία διαφορετική σύλληψη της έννοιας εκ μέρους των 

εκπαιδευομένων. Άλλωστε, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξακολουθεί να 

εξελίσσεται και οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων δεν είναι ακόμη τόσο υψηλές. 

Η έννοια του e – εκπαιδευτή δεν είναι οικεία και, όσα μπορούν να βοηθήσουν 

έναν εκπαιδευτή της δια ζώσης εκπαίδευσης, ώστε να είναι καλός εκπαιδευτής 

και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν είναι ακόμη σαφή. 
 

Στα θέματα της εξατομικευμένης προσέγγισης και υποστήριξης παρουσιάζεται 

μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων, οι οποίοι δε δηλώνουν σχετική εμπειρία. Παρόλα 

αυτά, αντιμετωπίζεται ως μία σημαντική παράμετρος, χωρίς βέβαια να ξεπερνά 

σε σημαντικότητα την εξειδίκευση, εμπειρία και άμεση ανατροφοδότηση εκ 

μέρους του εκπαιδευτή. Γιατί η εξατομίκευση δεν κατέχει υψηλότερα ποσοστά; 

Είναι η φύση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι ο ακατάλληλος εκπαιδευτής 

ή είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμη ή δεν νιώθουν 

άνετα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Βάσει της ποιοτικής έρευνας, η 

εξατομίκευση είναι ανέφικτη ενώ η άμεση ανατροφοδότηση εφικτή υπό όρους. 

Οι απόψεις αυτές στηρίζονται στη δομή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στον 

τρόπο που είναι οργανωμένη, στο πλήθος των εκπαιδευομένων κλπ. Η                                 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση φαίνεται να διατηρεί την παραδοσιακή προσέγγιση 

της δια ζώσης εκπαίδευσης και να μην έχει αξιοποιήσει ακόμη τη δυναμική της. 
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Ένας σημαντικός διαχωρισμός που προέκυψε, κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων και υπό το πρίσμα της ερευνητικής προσέγγισης, είναι αυτός της 

ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα εκπαιδευτές σχολίασαν μεμονωμένα τις δύο αυτές μορφές, θεωρώντας τις 

συνθήκες τους διαφορετικές. Αναφορικά με την ασύγχρονη μορφή της, ο ρόλος 

του εκπαιδευτή μπορεί να είναι πολλαπλός αλλά μπορεί και να μοιράζεται το 

έργο της εκπαίδευσης με άλλους ειδικούς. Στη σύγχρονη, όμως, εκδοχή της, 

οφείλει να είναι ένας εκπαιδευτής με εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και να δημιουργεί συνεχώς συνθήκες διάδρασης και συνεργασίας. Στην παρούσα 

έρευνα, η διάδραση και η επικοινωνία με τον εκπαιδευτή είτε απουσιάζει είτε δεν 

παρουσιάζεται τόσο σημαντική. Οφείλεται το αποτέλεσμα αυτό στο κίνητρο των 

εκπαιδευομένων ή στην ακαταλληλότητα του εκπαιδευτή; Οι φορείς υλοποίησης 

περιγράφουν πόσο πολύπλοκη είναι η διαδικασία επιλογής ενός εκπαιδευτή 

αλλά και πόσους πόρους διαθέτουν στον τομέα αυτόν. Οι εκπαιδευτές μιλούν για 

δύσκολες συνθήκες, στις οποίες κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί συνδυάζοντας 

όχι μόνο τα τυπικά του προσόντα αλλά και τις δεξιότητές του. 
 

Από τις δύο ομάδες του πληθυσμού της έρευνας, η πρώτη, και πάλι, φαίνεται να 

έχει θετικότερες εντυπώσεις για τον εκπαιδευτή ενώ η δεύτερη διχάζεται ακόμη 

και στο θέμα της άμεσης ανατροφοδότησης. Ωστόσο, η αντίληψη και ο τρόπος 

που βιώνει μία εμπειρία ένας άνθρωπος μπορεί να διαφέρει αρκετά σε σχέση με 

έναν άλλο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δεξιότητες όπως αυτές της 

αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο 

και, ως εκ τούτου, καθορίζουν και τον τρόπο, με τον οποίο αξιολογείται μία 

εμπειρία. 
 

Οι ερωτηθείσες της ποιοτικής έρευνας βαθμολόγησαν με τους υψηλότερους 

βαθμούς τον εκπαιδευτή. Αλλά και τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 

φανερώνουν τις υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Όπως φαίνεται, ο 

άνθρωπος αποτελεί και πάλι τον κεντρικό άξονα και διαδραματίζει, εξ ίσου 

σημαντικό ρόλο με τη δια ζώσης εκπαίδευση, και στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου 

κάθε είδους τεχνολογικά μέσα δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν και, σε 

κάποιες περιπτώσεις, να καταστήσουν λιγότερο απαραίτητο τον εκπαιδευτή.  

 

5.1.5. Δομή 
 

Ο φορέας υλοποίησης και ο εκπαιδευτής, δεδομένου ότ, τους χαρακτηρίζει ο 

ανθρώπινος παράγοντας, είναι αυτοί που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τη δομή 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο εξωτερικό έχουν ήδη οριοθετήσει είδη                             

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με αρχές που καθορίζουν τη δομή τους, 

όπως τα πολύ γνωστά Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC). Η 

δομή βασίζεται συνήθως σε κάποια θεωρία μάθησης, στοχεύει σε μετρήσιμα 

μαθησιακά αποτελέσματα, στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα, στην μείωση, 
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ενδεχομένως, του κόστους και στη διευκόλυνση, με κάθε τρόπο, του 

εκπαιδευομένου. 
 

Τα στοιχεία της ενότητας της δομής ήταν περισσότερα απ’ όσα στις υπόλοιπες 

ενότητες και περιορίστηκαν σε 11, κατόπιν της διερεύνησης που προηγήθηκε της 

οριστικής τροποποίησης του ερωτηματολογίου. Το χρονοδιάγραμμα και η 

αρθρωτή δομή των μαθημάτων χαρακτήρισαν την εμπειρία των περισσότερων 

ενώ οι μισοί σχεδόν δε γνώρισαν κάποιον μηχανισμό αξιολόγησης. Επιπλέον, 

στοιχεία όπως η μαθητοκεντρικότητα, η αυτονομία και η επιβράβευση, 

εμφανίζονται λιγότερο σημαντικά, τουλάχιστον από τον αναμενόμενο βαθμό.  
 

Η μαθητοκεντρικότητα, βέβαια, ως έννοια δεν είναι αρκετά σαφής σε πολλούς 

φοιτητές, ειδικά σε όσους δεν έχουν ενασχοληθεί με παιδαγωγικές επιστήμες. 

Αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί περιορισμός του συγκεκριμένου στοιχείου. Η 

πρώτη, βέβαια, εκ των δύο ομάδων, τοποθετείται θετικά στην επιλογή αυτή, 

χωρίς απαραίτητα να την έχει βιώσει. Ωστόσο, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες 

στις συνεντεύξεις, το μοντέλο της εξ αποστάσεως είναι, με σαφήνεια, 

δασκαλοκεντρικό και η μαθητοκεντρικότητα μία ουτοπία. Είναι μία έννοια που 

διχάζει τους εκπαιδευόμενους, όχι μόνο όσον αφορά στην εξ αποστάσεως αλλά 

και στη δια ζώσης εκπαίδευση. 
 

Η αυτονομία όμως αποτελεί, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, 

αίτημα και ανάγκη του σύγχρονου εκπαιδευόμενου. Στην έρευνα, παρατηρείται 

σκεπτικισμός στους έχοντες και μη έχοντες αντίστοιχη εμπειρία. Ενδεχομένως, το 

γεγονός αυτό να σημαίνει ότι η εμπειρία δεν ήταν θετική και ότι η βιωμένη 

αυτονομία τους προκάλεσε αισθήματα δυσαρέσκειας ή άγχους, όπως 

αποτυπώθηκε και στις απόψεις των ερωτηθέντων της ποιοτικής έρευνας. 

Αναφορικά με τις ομάδες, η σχετική εμπειρία είναι σχεδόν ίδια και αυτό 

συμβαίνει ίσως για πρώτη φορά – συνήθως η εμπειρία των ομάδων είναι 

διαφορετική. Θα μπορούσε να υφίσταται και κάποια παρανόηση της έννοιας ή 

της κατάστασης αυτής; 
 

Παράλληλα, η αυτοαξιολόγηση αποτυπώνει την πρόοδο του εκπαιδευομένου και 

η αξιολόγηση του εκπαιδευτή και του προγράμματος την επάρκειά τους. Ωστόσο, 

ειδικά η ομάδα, με τους χαμηλότερους μέσους όρους στους παράγοντες 

δέσμευσης, παρουσιάζει ένα εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό στο δεύτερο. Αυτό 

αποδίδεται, ενδεχομένως, στα χαρακτηριστικά των μελών της, εάν δηλαδή 

αντιλαμβάνονται ως θετική τη συμβολή της αξιολόγησης κ.α. ή στα βιώματά 

τους, εάν δηλαδή τους προκλήθηκαν συναισθήματα άγχους και ανασφάλειας 

κατά την αξιολόγησή τους κλπ. 
 

Η επιβράβευση που θεωρείται ότι ενθαρρύνει και ενισχύει το κίνητρο των 

μαθητευομένων, επίσης δεν εμφανίζεται σημαντική. Μόνο οι συμμετέχουσες στις 
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συνεντεύξεις επεσήμαναν τα οφέλη της αλλά και αυτά υπό όρους. Είναι το είδος 

της επιβράβευσης ή η σημασία της ανάλογα με το χαρακτήρα που προκαλεί αυτή 

τη στάση; Μήπως είναι η έλλειψη εμπειρίας τουλάχιστον στην ενήλικη ζωή; Σε 

κάθε περίπτωση, η στάση αυτή κρίνεται μη αναμενόμενη, ειδικά όταν η 

επιβράβευση μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές, όπως αυτή της απαλλαγής από 

μία εργασία.  
 

Στον αντίποδα αυτών, η μείωση των περιορισμών για ανθρώπους που δεν 

κατανοούν την γλώσσα ή έχουν ειδικές ικανότητες, φαντάζει πολύ σπουδαία, όχι 

γιατί συναντάται ή την έχουν βιώσει, απαραιτήτως, οι 240 θετικά προκείμενοι 

ερωτηθέντες αλλά γιατί, πιθανότατα, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ σημαντική. 
 

5.1.6. Τεχνολογία 
 

Η τεχνολογία συνδέεται άρρηκτα με τη δομή και το εκπαιδευτικό υλικό της                      

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα πολυμέσα, οι σύγχρονες πλατφόρμες, η 

συναρπαστική διεπαφή χρήστη και τεχνολογικού μέσου έχουν γίνει πλέον 

απαραίτητα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. 
 

Το ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ικανότητας χρήσης των εν γένει 

τεχνολογικών μέσων και εργαλείων είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Στη σύγχρονη 

εποχή συχνάζουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι ιθαγενείς και οι μετανάστες της 

τεχνολογίας, αυτοί δηλαδή που γεννήθηκαν μέσα σ’ αυτήν και είναι πλέον 

αρκετά μεγάλοι, ώστε να συγκρίνονται με τους δεύτερους, οι οποίοι στην παιδική 

και εφηβική τους ηλικία, ενδεχομένως δε γνώριζαν τι σημαίνει κινητό τηλέφωνο 

και, σήμερα, προσπαθούν να εγκλιματιστούν και να προσαρμοστούν στη 

ραγδαία εξέλιξή της. Το γεγονός αυτό συχνά διχάζει και προκαλεί αρκετά 

διαφοροποιημένες απαντήσεις σε αντίστοιχες με το θέμα ερωτήσεις.  
 

Η ενότητα της τεχνολογίας ήταν αυτή με τις λιγότερες ερωτήσεις, τρεις στον 

αριθμό. Το επίπεδο χρήσης της καθώς και τι θεωρείται σήμερα εύχρηστο εργαλεία 

ή διευκόλυνση όσων δυσκολεύονται, είναι αρκετά ασαφές. Ο περιορισμός αυτός 

δεν επιτρέπει την αναγνώριση της σχετικής εμπειρίας και γνώσης, ώστε να γίνει 

περισσότερο κατανοητή και η στάση.  
 

Παράδειγμα αποτελεί το θέμα της ευκολίας χρήσης. Οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται 

να χρειάζονται μία επιβεβαίωση για την ευκολία χρήσης της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά, στην ποιοτική έρευνα, 

αποκαλύπτεται πόσο αυτονόητη θεωρείται, από κάποιους, η ικανότητα χρήσης 

της. Η ευχρηστία και η ευκολία μάθησης τεχνολογικών εργαλείων και 

εφαρμογών δε θεωρούνται «πάρα πολύ» σημαντικά από την πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων και, μάλιστα, τη στιγμή που αρκετοί δεν έχουν αντίστοιχη εμπειρία 

και, ως εκ τούτου, έχουν θεωρητικά βιώσει εκπαιδευτικές εμπειρίες με δύσχρηστα 

εργαλεία. Ή μήπως το συμπέρασμα αυτό είναι αυθαίρετο; Επίσης, άτομα που 
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δηλώνουν εμπειρία σε εύκολα στην εκμάθηση και εύχρηστα εργαλεία, επιλέγουν 

«αρκετά» στη σημαντικότητά τους, στο οποίο «αρκετά» τους ξεπερνούν όσοι δεν 

το βίωσαν.  
 

Επιπλέον, όταν τίθεται και η ερώτηση για τις ελάχιστες τεχνολογικές 

προδιαγραφές, η οποία συνδέεται και με την ευκολία, οι απόψεις διχάζονται και 

πάλι. Ένα σημαντικό ποσοστό δεν είχε την εμπειρία αυτή και προφανώς 

αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες. Ειδικά, η δεύτερη ομάδα δε διαθέτει, στην 

πλειοψηφία της, εμπειρία αλλά δεν θεωρεί και σημαντικές τις ελάχιστες 

προδιαγραφές. Γιατί, λοιπόν, δεν απαντούν όλοι «πάρα πολύ» σημαντικό; Θα 

έπρεπε, μήπως, να ληφθεί υπόψη ότι ο όρος «ελάχιστες» δεν προσδιορίζει κάποιο 

ασφαλές πλαίσιο απαντήσεων; 
 

Μία πιθανή εξήγηση όλων αυτών αποτελεί η απουσία σαφών κριτηρίων 

ευχρηστίας, ευκολίας κλπ. και μία άλλη αποτελεί η μεταβατική περίοδος 

τεχνολογικής επάρκειας και δεξιοτήτων, την οποία διανύουμε. Σε κάθε 

περίπτωση, η επιλογή μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προϋποθέτει την 

ικανότητα χρήσης βασικών εργαλείων και εφαρμογών.  

 

5.1.7.Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Το εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή το περιεχόμενο μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

βαθμολογήθηκε, κατά την ποσοτική έρευνα, ως ο πιο σημαντικός παράγοντας 

δέσμευσης. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του θεωρήθηκαν η επιστημονική 

του εγκυρότητα και η επικαιροποίηση του.  
 

Επιπλέον, όσον αφορά στην «αποσαφήνιση και επανάληψη των δύσκολων 

εννοιών του γνωστικού αντικειμένου» φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

έχει ανάγκη να κατανοεί και να διευκολύνεται αναφορικά με τις νέες και πιο 

δύσκολες έννοιες, χωρίς απαραιτήτως να το έχει βιώσει. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρείται και στο θέμα του προαιρετικού υλικού. Οι εκπαιδευόμενοι 

γνωρίζουν τι χρειάζονται και πόσο σημαντικό είναι, ακόμη κι αν η εμπειρία τους 

δε το υποστηρίζει. Αυτό ισχύει, βέβαια, για όσα στοιχεία τους είναι οικεία από 

την παραδοσιακή εκπαίδευση. 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση των τριών αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων: η 

συνάφεια με τις προϋπάρχουσες γνώσεις, η εφαρμογή στην καθημερινότητα και 

η σύνδεση με τις μελλοντικές προσδοκίες. Η πρώτη εξ αυτών, ειδικά για τη 

δεύτερη ομάδα δεν είναι σημαντική. Παράλληλα, η πρώτη ομάδα δηλώνει 

απουσία εμπειρίας στο θέμα της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την καθημερινή 

της ζωή. Ενώ, όσον αφορά στους μελλοντικούς στόχους, υπάρχει κάποιο ποσοστό 

ερωτηθέντων που έχει επιλέξει «καθόλου». Που αποδίδεται το φαινόμενο αυτό; 

Γιατί η συνάφεια με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τους μελλοντικούς στόχους 
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δεν έχουν σημασία για τη δεύτερη ομάδα; Δε γνωρίζει ότι υπάρχει κι αυτή η 

επιλογή πλέον στην εκπαίδευση και το θεωρεί μη ρεαλιστικό το ερώτημα; Γιατί η 

πρώτη ομάδα δε βίωσε τη σύνδεση της εκπαίδευσής της με την καθημερινότητά 

της; Είναι ίσως βάσιμος ο ισχυρισμός ότι οι εκπαιδευόμενοι εξακολουθούν να 

είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το μοντέλο της παραδοσιακής εκπαίδευσης 

και οι έννοιες, όπως αυτές αλλά και όπως η μαθητοκεντρικότητα και η 

εξατομίκευση, είναι δύσκολο να αφομοιωθούν και να συμπεριληφθούν στις 

προσδοκίες τους. 
 

Γενικότερα, τα θέματα συνάφειας και σύνδεσης της εκπαίδευσης με όσα 

πραγματικά αφορούν την καθημερινή ζωή αλλά και η τεχνική της 

παιχνιδοποίησης που στόχο έχει την απολαυστικότερη εκπαιδευτική εμπειρία, 

φαίνεται να «ξενίζουν» τους εκπαιδευόμενους. Ίσως η έλλειψη εμπειριών, η 

απουσία σχετικών βιωμάτων, τα οποία θα τους βοηθούσαν να κατανοήσουν τι 

σημαίνει να ενσωματώνεται η εκπαίδευση στη ζωή και η ζωή στην εκπαίδευση, 

είναι ο λόγος. Ίσως η έλλειψη θετικών εμπειριών και η ματαίωση που ένιωσαν σε 

προηγούμενες φορές, κατά τις οποίες επένδυσαν και πίστεψαν στις δυνατότητες 

αυτές, να προκαλεί αυτή τους τη δυσπιστία.  
 

Το εκπαιδευτικό υλικό θεωρείται ιδιαίτερο σημαντικό γιατί αποτελεί το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης και μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς και 

ποικίλους τρόπους. Είναι η παρακαταθήκη, ο πολύτιμος γνωστικός θησαυρός 

που παραδίδεται στον εκπαιδευόμενο και μπορεί να του φανεί χρήσιμο και στη 

συνέχεια της ζωής του. Ίσως, μάλιστα, το εκπαιδευτικό υλικό να συνδέεται με τα 

σχολικά βιβλία, χωρίς τα οποία δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν τα μαθήματα ή 

μόνο με αυτά μπορούσε να υλοποιηθεί οτιδήποτε. Ίσως, η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση δεν έχει να προβάλει ακόμη κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι η δια ζώσης 

εκπαίδευση. 

 

5.1.8.Επικοινωνία 
 

Η επικοινωνία μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους και όχι απλώς με τη 

στενή έννοια της ανταλλαγής μίας πληροφορίας ή της απάντησης σε ένα μήνυμα. 

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι ακούγοντας τη λέξη «επικοινωνία» είναι πιθανόν να 

περιορίζονται σ’ αυτό. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που η επικοινωνία, ως 

παράγοντας δέσμευσης, δεν έλαβε υψηλή βαθμολογία. Ίσως όμως, και πάλι, αυτό 

να σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν βιώσει τα οφέλη της ουσιαστικής 

επικοινωνίας σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν 

να αξιολογήσουν τη σημαντικότητά της. Ειδικά στην Ελλάδα, ο εκπαιδευτής και 

το εκπαιδευτικό υλικό θεωρούνται οι βασικοί άξονες υλοποίησης μίας επιτυχούς 

εξ αποστάσεως αλλά και δια ζώσης εκπαίδευσης.  
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Η εμπειρία των ερωτηθέντων αφορά κυρίως τις πληροφορίες και τις 

διευκρινίσεις που λαμβάνει κάποιος από τον εκπαιδευτή αλλά αξιόλογο είναι 

και το 35% που δήλωσε «ναι» στην εμπειρία της αίσθησης του "ανήκειν" σε μία 

ομάδα (ότι είναι κάποιος σημαντικός, τον εκτιμούν και τον χρειάζονται, 

αναλαμβάνει ρόλους που την βοηθούν). Το ζήτημα αυτό συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί η βιβλιογραφία στο σύνολό της συμφωνεί ότι αυτή 

ακριβώς η αίσθηση δεσμεύει τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι όχι μόνο 

συμμετέχουν πιο ενεργά και πιο ουσιαστικά αλλά νιώθουν και πιο 

ευχαριστημένοι γιατί γνωρίζουν ανθρώπους, τους βοηθούν και δέχονται από 

αυτούς βοήθεια, γίνονται σημαντικοί για τους άλλους και, σε κάποιες 

περιπτώσεις, αποκτούν σχέσεις και εκτός εκπαιδευτικού προγράμματος. Στην 

παρούσα έρευνα, όμως, το βίωμα της αίσθησης αυτής αφορά ένα μικρό ποσοστό 

ερωτηθέντων ενώ η στάση απέναντι σ’ αυτό είναι θετική σε μικρό ποσοστό για 

την πρώτη ομάδα του δείγματος και σχεδόν αρνητική για τη δεύτερη ομάδα.  
 

Τα θέματα της συνεργασίας, της συνδημιουργίας υλικού και της διάδρασης δεν 

παρουσιάζονται όσο σημαντικά αναμενόταν. Μάλιστα, άτομα που τα βίωσαν, 

αξιολόγησαν τη σημαντικότητά τους και με την επιλογή «αρκετά». Ειδικά, σε 

συνάρτηση με τις δύο ομάδες, η δεύτερη είναι αυτή που σημειώνει εξαιρετικά 

χαμηλά ποσοστά στις θετικές απαντήσεις της. Και είναι αυτή η ομάδα που 

σημειώνει και χαμηλότερους μέσους όρους σε όλες τις κλίμακες σημαντικότητας 

των παραγόντων δέσμευσης. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι αυτή η 

δεύτερη ομάδα, στη συντριπτική της πλειοψηφία δεν έχει την εμπειρία της 

«υποστήριξης όσων αντιμετώπιζαν δυσκολίες, αποθαρρύνονταν κ.α.», δηλαδή 

τα 258 από τα 358 άτομα δεν επέλεξαν την απάντηση αυτή. 
 

Εάν γίνουν αποδεκτά τα συμπεράσματα των έως τώρα ερευνών, τότε ο 

παράγοντας της επικοινωνίας χρειάζεται μία συνολική αναθεώρηση, 

τουλάχιστον στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η απουσία της ανθρώπινης 

επαφής, της μη λεκτικής επικοινωνίας, του χρόνου που έχουν οι εκπαιδευόμενοι 

στην παραδοσιακή εκπαίδευση, ώστε να δημιουργήσουν σχέσεις και 

συνεργασίες, η αποξένωση και η απομόνωση που χαρακτηρίζουν την                          

εξ αποστάσεως, μπορεί να αποτελούν εμπόδια για τη δέσμευση των 

εκπαιδευομένων και, κατά συνέπεια, για ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες 

με ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτές πιστεύουν ότι η 

επικοινωνία είναι υγεία για την εκπαίδευση και μπορεί να την μεταμορφώσει. 

 

5.1.9.Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι έξι βασικότεροι παράγοντες που συντελούν στη 

δέσμευση των εκπαιδευομένων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ο φορέας, ο 

εκπαιδευτής, η δομή, η τεχνολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και η επικοινωνία. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας και η συζήτηση γι’ αυτά ανέδειξε τρεις από αυτούς, 
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ως σημαντικότερους: τον εκπαιδευτή, το εκπαιδευτικό υλικό και τον φορέα 

(βάσει των στοιχείων του και όχι της βαθμολογίας). Είναι φανερό ότι, η 

εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την παραδοσιακή εκπαίδευση καθορίζει τη 

στάση και τις απόψεις τους. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν έχει εδραιωθεί 

ακόμη στην Ελλάδα και είναι βέβαιο πως δεν έχει αποκτήσει συγκεκριμένη και 

αναγνωρίσιμη ή/και επίσημη σύσταση. Ως εκ τούτου, οι προσδοκίες και οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευομένων περιορίζονται σε όσα ρεαλιστικώς υφίστανται 

στην πραγματικότητά τους.  
 

Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι, βάσει του διαχωρισμού του δείγματος σε ομάδες 

και των στατιστικών αναλύσεων, διαφοροποιούνται οι εκπαιδευόμενοι και στην 

εμπειρία και στη στάση τους. Οι ερωτηθέντες που αποτελούν την ομάδα, με τους 

υψηλότερους μέσους όρους στους παράγοντες δέσμευσης, έχουν περισσότερες ή 

θετικότερες εξ αποστάσεως εμπειρίες, επαγγελματικές και άλλες υποχρεώσεις, 

στόχους και προσδοκίες, απαντούν με αποφασιστικότητα και λιγότερη 

διασπορά, η αντιστοίχιση της εμπειρίας και της στάσης τους φανερώνει 

μεγαλύτερη συνάφεια. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι εκπαιδευόμενοι που 

θεωρούν σημαντικούς τους έξι παράγοντες δέσμευσης είναι πιο «ώριμοι» και πιο 

συνειδητοποιημένοι όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και, ως εκ 

τούτου, είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν 

δέσμευση. Μάλιστα, είναι πιθανό να δεσμεύονται πιο ουσιαστικά, όταν βιώνουν 

μία εκπαιδευτική εμπειρία, κατά την οποία τα χαρακτηριστικά των έξι 

παραγόντων υφίστανται με δυναμική και υγιή μορφή.  
 

Επιπλέον, έννοιες, όπως η εξατομίκευση και η μαθητοκεντρικότητα, πιθανώς θα 

γίνουν πιο κατανοητές όταν γίνουν βιώματα και όταν τα οφέλη τους 

εντοπιστούν και χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους. Άλλωστε, δεν 

μπορούν να αγνοηθούν οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, οι οποίες 

υποχρεώνουν τους ανθρώπους να είναι ρεαλιστές, αποφασιστικοί, άμεσοι και 

πρακτικοί. Επομένως, όσα θέματα της έρευνας δεν αποσαφηνίζονται βάσει των 

απαντήσεων, είναι πιθανώς θέματα που βρίσκονται στην εκκίνηση της 

διαδρομής τους. 
 

Παράλληλα με τα στοιχεία της ποσοτικής έρευνας, εκ των οποίων κάποια είναι 

σαφή και κάποια προκαλούν ερωτήματα, μπορεί να δοθεί έμφαση και σε αυτά 

της ποιοτικής. Με αφορμή τα ερωτήματα ή τους άξονες που σχολίασαν οι 

συμμετέχοντες και εκτός από τα συμπεράσματα που ταυτίζονται με αυτά της 

ποσοτικής έρευνας, αναδεικνύονται σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

χρειάζονται οι άνθρωποι προκειμένου να διαχειριστούν, να βιώσουν και να 

δεσμευτούν σε μία εξ αποστάσεως εκπαιδευτική εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι βασικό στοιχείο αυτής της εμπειρίας είναι κατ΄ αρχάς η τεχνολογία, βάσει της 

οποίας τίθενται διαφορετικές προϋποθέσεις επικοινωνίας, διάδρασης και 

μάθησης, επισημαίνονται κάποια από τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά, όπως 
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οι δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, αυτοοργάνωσης, 

αυτοπειθαρχίας και αυτοδιαχείρισης, η αυτοπεποίθηση και η αποφασιστικότητα, 

η υπευθυνότητα και η συνέπεια του χαρακτήρα, η ανάγκη ανθρώπινης επαφής 

και υποστήριξης από τους άλλους, προκειμένου να αποφευχθούν η ανασφάλεια, 

το άγχος, η απογοήτευση κλπ. Επιπλέον, η «ωριμότητα» όχι της ηλικίας αλλά της 

στάσης που διατηρούν όσοι είναι έμπειροι σε εξ αποστάσεως μαθήματα, στη δια 

βίου μάθηση και σε κάθε είδους εκπαίδευση, φωτίζεται ως παράγοντας που 

συντελεί στη δέσμευση.  
 

Επομένως, όπως και σε κάθε τι που εμπλέκονται οι άνθρωποι, είναι απαραίτητο 

να ληφθούν υπόψη όλα εκείνα τα μη ανιχνεύσιμα, πολλές φορές, 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, τις απόψεις τους και τα 

βιώματά τους. 
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5.2. Προτάσεις 
 
Ολοκληρώνοντας αυτό το ταξίδι στον κόσμο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

απομένει να αναφερθούν όλα όσα αξίζουν να απασχολήσουν τους μελλοντικούς 

ερευνητές. 
 

Εκκινώντας, κατ’ αρχάς, από τον τρόπο, προτείνεται η ποιοτική ερευνητική 

προσέγγιση καθώς θέματα όπως η δέσμευση αφορούν, μεταξύ άλλων, τα 

συναισθήματα και τα εσωτερικά κίνητρα των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, είναι 

πολύ σημαντικό να διερευνηθούν σε βάθος. Μάλιστα, ιδανικές συνθήκες έρευνας 

θα υφίσταντο σε ένα πλαίσιο κάποιου συγκεκριμένου εκπαιδευτικού                                         

εξ αποστάσεως προγράμματος, κατά προτίμηση με πολλούς εγγεγραμμένους 

συμμετέχοντες, ώστε να είναι αξιόλογη και η δειγματοληψία. Η επιτόπια ή έστω 

σχετικά άμεσα ανίχνευση της εμπειρίας των εκπαιδευομένων, με συνεντεύξεις ή 

παρατήρηση ή καθημερινή (εάν είναι εφικτό) λεπτομερή αξιολόγηση εκ μέρους 

τους (ακόμη και με ηχογράφηση), θα πρόσφερε πολύτιμες πληροφορίες, όχι μόνο 

για τον ερευνητή αλλά κυρίως για τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων 

αυτών.  
 

Όσον αφορά στα θέματα που δεν έχουν ερευνηθεί αρκετά, η δέσμευση και τα 

μαθησιακά αποτελέσματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατέχουν, κατά τη 

γνώμη μου, την πρώτη θέση. Ίσως, η προσέγγιση των θεμάτων αυτών θα 

μπορούσε να βασιστεί στην παραδοσιακή εκπαίδευση και στις δικές της 

«μονάδες μέτρησης» και στη συνέχεια αυτές να εφαρμοστούν στην                                           

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Τα μαθησιακά 

αποτελέσματα είναι ο προορισμός μίας εκπαιδευτικής εμπειρίας και, όσο κι αν 

τιμούμε τον μεγάλο μας ποιητή, ούτε ο δρόμος μπορεί να είναι μακρύς ούτε και 

η εμπειρία αυτή πολύπλοκη. Η δέσμευση αντικατοπτρίζει τον τρόπο, με τον 

οποίο βιώνει κάποιος αυτήν την εμπειρία, αυτό το ταξίδι. Προφανώς, εάν είναι 

ένα ταξίδι ενδιαφέρον, χρήσιμο και απολαυστικό, θα είναι και οι εντυπώσεις 

θετικές αλλά και όσα θα αποκομίσει κάποιος θα είναι περισσότερα και 

ωφελιμότερα…και θα θέλει να το επαναλάβει. 
 

Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προτείνει κάποιος μελλοντικές 

δυνατότητες έρευνας, όχι γιατί δεν υπάρχουν θέματα. Σαφώς και υπάρχουν, και 

μάλιστα πολλά. Η μόνη, όμως, πρόταση που θεωρώ ότι έχει νόημα, είναι να 

αναζητήσει κάποιος ό, τι τον ενδιαφέρει πραγματικά, ό, τι του προκαλεί 

ενθουσιασμό και ανυπομονησία, ό, τι τον κάνει να χάνει την αίσθηση του πρέπει 

και του χρόνου, ό, τι τον απορροφά δημιουργικά….ό, τι, δηλαδή, τον δεσμεύει…   
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Παράρτημα 1 
 

1.1.Ερωτηματολόγιο 

 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 
 

 Τουλάχιστον μία φορά 

 2-5 φορές 

 6 και άνω 

Α2. Επιλέξατε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για να: (Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις). 
 

 Λάβω κατάρτιση που δεν παρέχεται με άλλον τρόπο. 

 Αποκτήσω εφόδια απαραίτητα για την επαγγελματική μου εξέλιξη. 

 Εκπαιδευτώ από σπουδαίο φορέα/πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

 Εξοικονομήσω πόρους (χρόνος, μετακίνηση κ.α.). 

 Ικανοποιήσω ένα προσωπικό μου ενδιαφέρον. 

Α3. Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση να…: 
 

Α3.1 …καταργεί τους τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς της 

καθημερινότητας: 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Α3.2 … είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων: 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Α3.3 … καλύπτει όσα δεν παρέχει η βασική εκπαίδευση: 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 
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 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Α3.4 … αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται: 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Α3.5 … προσφέρει δυνατότητα εκπαίδευσης σε ποικίλα και εξειδικευμένα 

θέματα: 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Α3.6 … χρησιμοποιεί τεχνολογία με υψηλές δυνατότητες: 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

 

 

Β. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Β1. Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας, οι φορείς υλοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (Μπορείτε να 

επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις). 
 

 Αναγνώριση και αξιοπιστία στην ευρύτερη κοινότητα που ζω. 

 Πιστοποίηση παρακολούθησης. 

 Οργάνωση και συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευομένων. 

 Εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που παρακολούθησα. 

Β2. Σύμφωνα  με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι ο 
φορέας υλοποίησης μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να…: 
 

Β2.1  …θεωρείται αξιόπιστος και να εκτιμάται από την ευρύτερη εκπαιδευτική 

και επαγγελματική κοινότητα; 
 

 Καθόλου 
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 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Β2.2  … παρέχει πιστοποίηση με αναγνώριση των τίτλων (σε εθνικό ή/και 

διεθνές επίπεδο) σε περίπτωση συνέχισης σπουδών ή για την αγορά εργασίας; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Β2.3 …να είναι εξειδικευμένος στο γνωστικό αντικείμενο που ενδιαφέρει τους 

εκπαιδευόμενους; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Β2.4  …να διαθέτει καλή οργάνωση και να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα 

τους εκπαιδευόμενους; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Β2.5  …παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη, χωρίς πολύπλοκες 

διαδικασίες και καθυστερήσεις; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Β2.6  …να χρησιμοποιεί σύγχρονη και χωρίς δυσλειτουργίες υλικοτεχνική 
υποδομή, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;  
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 
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 Πάρα πολύ 

 
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 
 
Γ1. Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας, οι εκπαιδευτές της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (Μπορείτε να επιλέξετε 
περισσότερες από μία απαντήσεις). 
 

 Εμπειρία και άρτια κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων. 

 Πρότειναν τρόπους μελέτης, διαχείρισης χρόνου, διεκπεραίωσης εργασιών 

κ.α. 

 Ανταποκρίνονταν άμεσα στις απορίες και τους προβληματισμούς μου. 

 Καθοδηγούσαν ανάλογα με τις ατομικές μου ανάγκες. 

Γ2. Σύμφωνα  με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι ο 
εκπαιδευτής μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να…: 
 

Γ2.1  …είναι εξειδικευμένος και έμπειρος στο γνωστικό αντικείμενο που έχει 

αναλάβει να διδάξει; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Γ2.2  …είναι έμπειρος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Γ2.3  …παρέχει εξατομικευμένη (σύμφωνα δηλαδή με τις ατομικές ανάγκες και 

προσδοκίες) υποστήριξη και βοήθεια; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Γ2.4  …παρέχει άμεση ανατροφοδότηση (απορίες, προβληματισμοί, λάθη, 

πρόοδος κ.α.); 
 

 Καθόλου 
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 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Γ2.5 …προτείνει εναλλακτικούς τρόπους μελέτης, διαχείρισης χρόνου, 

επίλυσης προβλημάτων κ.α.; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

 
Δ. ΔΟΜΗ 
 
Δ1. Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας, η δομή  της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις). 
 

 Μικρές αυτοτελείς ενότητες, συναφείς μεταξύ τους. 

 Χρονοδιάγραμμα μελέτης, διεκπεραίωσης εργασιών, κουίζ κ.α. 

 Ευελιξία τρόπου παρακολούθησης (δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών 

εργασιών κ.α.). 

 Ενότητες αξιολόγησης (κουίζ, τεστ κ.α.). 

 Μέριμνα για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων βάσει 

διαπολιτισμικότητας (π.χ. δυσκολία κατανόησης της γλώσσας) και άλλων 

ειδικών θεμάτων (π.χ. προβλήματα όρασης). 

Δ2. Σύμφωνα  με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι η δομή 
μίας  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να…: 
 

Δ2.1 …χαρακτηρίζεται από χρονική ελευθερία (ατομικός ρυθμός 
παρακολούθησης, με δυνατότητα διακοπής και επανεκκίνησης); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Δ2.2 … είναι μαθητοκεντρική (τι χρειάζεται ο εκπαιδευόμενος και πως θα το 
λάβει, όχι τι πρέπει να διδαχθεί); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  
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 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Δ2.3 …εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους δυνατότητα αυτονομίας και 

ελέγχου της εκπαιδευτικής τους πορείας (ευελιξία τρόπου παρακολούθησης, 
επιλογής εναλλακτικών εργασιών κ.α.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Δ2.4 …δομούνται και να ανακοινώνονται εξ αρχής οι σαφείς στόχοι και 
σκοποί της, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τι θα επακολουθήσει; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Δ2.5 …είναι αρθρωτή, δηλαδή να απαρτίζεται από μικρά αυτοτελή τμήματα 
που θα είναι συναφή μεταξύ τους και θα καλύπτουν όλα μαζί το γνωστικό 
αντικείμενο; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Δ2.6 …καλύπτει πλήρως τα βασικά σημεία των γνωστικού πεδίου που 

διδάσκεται; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Δ2.7 …διαθέτει προαιρετικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης 
ή μελέτης του εκάστοτε υλικού; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 
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 Πάρα πολύ 
 

Δ2.8 …μεριμνά για τη μείωση των περιορισμών (διαπολιτισμικότητα, 
προβλήματα όρασης, ακοής κ.α.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Δ2.9 …διαθέτει μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης (τεστ, 
κουΐζ, εκτίμηση εργασιών συμμαθητών κ.α.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Δ2.10 … προσφέρει τρόπους αξιολόγησης της εκπαίδευσης και του 

εκπαιδευτή με στόχο τη βελτίωσή τους; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Δ2.11 …προσφέρει επιβράβευση σε όλους τους εκπαιδευόμενους ανάλογα με 

το επίπεδό τους (κονκάρδες, απαλλαγή εκπόνησης μιας εργασίας κ.α.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

 
Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Ε1. Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας, η τεχνολογία της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (Μπορείτε να επιλέξετε 
περισσότερες από μία απαντήσεις). 
 

 Τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές, εύκολα στην εκμάθηση και τη 

χρήση.  

 Σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και συμβατό με κάθε είδους συσκευή. 

 Προδιαγραφές και εξοπλισμό που διαθέτει η πλειοψηφία των 

εκπαιδευομένων. 
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 Προαιρετικά μαθήματα για όσους δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση 

της. 

 

Ε2. Σύμφωνα  με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι η 
τεχνολογία μίας  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να…: 
 

Ε2.1 … προϋποθέτει ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και τεχνολογικό 
εξοπλισμό; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Ε2.2 … διαθέτει εύχρηστα τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Ε2.3 … διευκολύνει όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της (αρχάριο 
επίπεδο, προβλήματα συμβατότητας μέσων και εργαλείων κ.α.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

 
Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

Ζ1. Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας, , το εκπαιδευτικό υλικό της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (Μπορείτε να 
επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις). 
 

 Επικαιροποιημένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο. 

 Εμπλουτισμένο με σύντομα βίντεο, παρουσιάσεις, εικόνες, ήχος, 

υπερσυνδέσεις κ.α.  

 Συνεντεύξεις ειδικών και άλλο προαιρετικό υλικό. 

 Αποσαφήνιση και επανάληψη των δύσκολων εννοιών του γνωστικού 

αντικειμένου. 

 Μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα από την καθημερινότητα μου. 



155 
 

 Κλιμάκωση βαθμού δυσκολίας των ασκήσεων, τεστ κ.α. ανάλογα με την 

εξέλιξη μου.  

Ζ2. Σύμφωνα  με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι το 
εκπαιδευτικό υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να…: 
 

Ζ2.1 …είναι επιστημονικά έγκυρο και τεκμηριωμένο (βιβλιογραφία, πηγές 
κλπ.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Ζ2.2 … είναι επικαιροποιημένο (τρέχουσες έρευνες και νέα δεδομένα); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Ζ2.3 … είναι πολυμεσικό (βίντεο, εικόνες, ήχος κλπ.) με στόχο την προσέλκυση 
της προσοχής και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας των 
εκπαιδευομένων; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Ζ2.4 … παρουσιάζει με σαφήνεια και να επαναλαμβάνει τις δύσκολες έννοιες 
του γνωστικού πεδίου των μαθημάτων; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Ζ2.5 … πλαισιώνεται με επιπλέον προαιρετικό υλικό για μεγαλύτερη 

εμβάθυνση ή/και κατανόηση του γνωστικού πεδίου (υπερσυνδέσεις, 
οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις ειδικών κ.α.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 
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 Πάρα πολύ 
 

Ζ2.6 … περιλαμβάνει τεχνικές παιχνιδοποίησης (κλιμάκωση βαθμού 
δυσκολίας αναλόγως με την επίδοση, πόντοι, τρισδιάστατα περιβάλλοντα κλπ.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ  
 

Ζ2.7 … συμβαδίζει με όσα ήδη γνωρίζουν και είναι ικανοί να κάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι (προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρία); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Ζ2.8 … συνδέεται με την πραγματική ζωή των εκπαιδευομένων (καθημερινά 
προβλήματα και ανάγκες), ώστε να έχει ουσιαστικό νόημα και εφαρμογή στην 
καθημερινότητά τους; 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Ζ2.9 …εναρμονίζεται με όσα θέλουν να μάθουν ή να επιτύχουν οι 

εκπαιδευόμενοι (μελλοντικοί στόχοι και προσδοκίες); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

 

Η. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Η1. Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας, η επικοινωνία  της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (Μπορείτε να επιλέξετε 
περισσότερες από μία απαντήσεις). 
 

 Ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών κ.α. με τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

 Συνεργασία και συνδημιουργία υλικού με όλους τους εμπλεκόμενους. 

 Αίσθηση του «ανήκειν» στην ομάδα (στήριξη, ενθάρρυνση, σεβασμός κ.α.) 

 Υποστήριξη όσων αντιμετώπιζαν δυσκολίες, αποθαρρύνονταν κ.α.  
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 Πληροφορίες και διευκρινίσεις από τον εκπαιδευτή προς τους 

εκπαιδευόμενους. 

Η2. Σύμφωνα  με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι η 
επικοινωνία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να…: 
 

Η2.1 …δημιουργεί τις συνθήκες για ελεύθερη έκφραση αποριών, απόψεων 

και προβλημάτων (αμοιβαίος σεβασμός κ.α.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Η2.2 …είναι, εκτός από ασύγχρονη (σε διαφορετικό χρόνο ανταλλαγή 
στοιχείων συνομιλίας), και σύγχρονη (ταυτόχρονη επικοινωνία);  
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Η2.3 … συμπεριλαμβάνει κάποιες δια ζώσης συναντήσεις (αρχική γνωριμία, 
δόμηση ομάδας κ.α.);  
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Η2. 4 … καλλιεργεί την αίσθηση του "ανήκειν" σε μία ομάδα (ότι είναι κάποιος 
σημαντικός, τον εκτιμούν και τον χρειάζονται, αναλαμβάνει ρόλους που την 
βοηθούν); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Η2.5 …δημιουργεί ευκαιρίες για διάδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και 

μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή (διάλογος, εργασίες κ.α.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 
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 Πάρα πολύ 
 

Η2.6 …εξασφαλίζει συνεργατική μάθηση, όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος θα 

συνεισφέρει σε εμπειρία και γνώση (ομαδικές δραστηριότητες και εργασίες); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 
 

Η2.7…διευκολύνει και να ενθαρρύνει όσους αποξενώνονται, αδρανούν ή 

τείνουν να εγκαταλείψουν (δυσκολίες, τεχνικά προβλήματα, περιστατικά 
bullying κ.α.); 
 

 Καθόλου 

 Λίγο  

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

 
Θ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Θ1. Παρακάτω αναφέρονται οι ενότητες που αναπτύχθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο. Με ποιον βαθμό, από το 10 έως το 1, θα τις βαθμολογούσατε, 

ώστε να αξιολογήσετε τη σημαντικότητα κάθε ενότητας;  
 

 

 

 



159 
 

 

 

 
 

Ι. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ι.1 Φύλο: 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

Ι.2 Ηλικία:  

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 51 και άνω 

Ι.3 Επίπεδο σπουδών: (Παρακαλείστε να επιλέξετε το ανώτερο επίπεδο σπουδών σας) 

 Πτυχίο   

 Μεταπτυχιακό     

 Διδακτορικό 

 Άλλο: ………………. 
 

Ι.4  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τρέχουσας/τωρινής εκπαίδευσης (Επιλέξτε ένα Ίδρυμα 

από την αναπτυσσόμενη λίστα): 
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Τμήμα/Τομέας μεταπτυχιακών σπουδών (Παρακαλείστε να σημειώσετε το 

τμήμα/τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών που παρακολουθείτε): …………….. 

Άλλο: ………………. 

 

Ι.5 Επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας:  

 Αρχάριος  

 Προχωρημένος  

 Ειδικός 

 Άλλο: ………………. 

Ι.6 Οικογενειακή κατάσταση (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις 

προκειμένου να συμπεριλάβετε την επιλογή "Με παιδιά"):  
 

 Άγαμος/η  

 Έγγαμος/η 

 Διαζευγμένος/η 
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 Με παιδιά 

 Άλλο:……………… 

Ι.7 Επαγγελματική κατάσταση: (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία 

απαντήσεις). 

 Φοιτητής/τρια  

 Εργαζόμενος/η 

 Ελ. επαγγελματίας 

 Άνεργος/η 

 Άλλο:…………………. 

Ι.8 Στόχοι για το μέλλον: (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις). 

 Περαιτέρω εκπαίδευση 

 Αναζήτηση εργασίας 

 Αναβάθμιση επαγγελματικής θέσης 

 Σπουδές στο εξωτερικό 

 Εργασία στο εξωτερικό 

 Άλλο:………………….. 
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Παράρτημα 2 
 

2.1. Πίνακες 
 
Ι. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πίνακας  Ι1.1. Τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού της έρευνας. 

Φύλο Συχνότητες Ποσοστό 

Γυναίκα 429 68,8 
Άντρας 195 31,3 

Ηλικία   

21-30 295 47,3 

31-40 190 30,4 

41-50 114 18,3 

51 και άνω 25 4,0 

Επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας   

Προχωρημένο 343 55,0 

Υψηλό 242 38,8 

Αρχάριο 39 6,3 

Οικογενειακή κατάσταση   

Άγαμος/η 415 66,5 

Διαζευγμένος/η με παιδιά 118 18,9 

Έγγαμος/η 77 12,3 

Έγγαμος/η με παιδιά 9 1,4 

Διαζευγμένος/η 5 ,8 

Επαγγελματική κατάσταση   

Φοιτητής/τρια & Εργαζόμενος/η 383 61,4 

Φοιτητής/τρια 91 14,6 

Φοιτητής/τρια & Άνεργος/η 78 12,5 

Φοιτητής/τρια & Ελ. Επαγγελματίας 72 11,6 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τρέχουσας εκπαίδευσης 

 

  

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 161 25,8 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 68 10,9 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 62 9,9 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 58 9,3 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 50 8,0 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 48 7,7 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 30 4,8 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 27 4,3 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 22 3,5 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 22 3,5 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 16 2,6 
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Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 12 1,9 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 10 1,6 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 1,3 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6 1,0 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 6 1,0 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 5 ,8 

Πολυτεχνείο Κρήτης 5 ,8 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 4 ,6 

Πανεπιστήμιο Πατρών 3 ,5 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Της Ελλάδος 1 ,2 

Στόχοι για το μέλλον   

Περαιτέρω εκπαίδευση 374 59,9 

Αναβάθμιση επαγγελματικής θέσης 358 57,4 

Αναζήτηση εργασίας 208 33,3 

Εργασία στο εξωτερικό 141 22,6 

Σπουδές στο εξωτερικό 84 13,5 

Εμπειρία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης   

Τουλάχιστον μία φορά 284 45,5 

6 και άνω φορές 177 28,4 

2-5 φορές 163 26,1 

 
 
Πίνακας Ι3.2. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με την οικογενειακή 
κατάσταση. 

 

 
Πίνακας Ι3.3. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με την επαγγελματική 
κατάσταση. 

TwoStep Cluster Επαγγελματική κατάσταση: Σύνολο 

TwoStep Cluster 
Συχνότητες 

Οικογενειακή κατάσταση 

Σύνολο 

Άγαμος

/η 

Έγγαμος/

η 

Διαζευ

γμένος

/η 

Διαζευ

γμένος

/η με 

παιδιά 

Έγγαμ

ος/η 

με 

παιδιά 

1 Συχνότη
τες 163 34 1 61 7 

266 

Ποσοστό 61,3% 12,8% 0,4% 22,9% 2,6% 100,0% 

2 Συχνότη
τες 

252 43 4 57 2 358 

Ποσοστό 70,4% 12,0% 1,1% 15,9% 0,6% 100,0% 

Σύνολο Συχνότη
τες 415 77 5 118 9 624 

Ποσοστό 66,5% 12,3% 0,8% 18,9% 1,4% 100,0% 

χ2 (4) = 11,539, p=0,021 

p ≤ 0,05  Η οικογενειακή κατάσταση διαφοροποιείται ανά ομάδα. 
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Συχνότητες 

Φοιτητής/

τρια 

Φοιτητής/τρι

α & 

Εργαζόμενος

/η 

Φοιτητής/

τρια & Ελ 

Επαγγελμ

ατίας 

Φοιτητής

/τρια & 

Άνεργος

/η 

1 

 

Συχνότητες 32 176 28 30 266 

Ποσοστό 12,0% 66,2% 10,5% 11,3% 100,0% 

2 
Συχνότητες 59 217 34 48 358 

Ποσοστό 16,5% 60,6% 9,5% 13,4% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητες 91 393 62 78 624 

Ποσοστό 14,6% 63,0% 9,9% 12,5% 100,0% 

χ2 (3) = 3,536, p=0,316 

p ≤ 0,05  Η επαγγελματική κατάσταση δε διαφοροποιείται ανά ομάδα. 

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Πίνακας Α2.2. Κλίμακες σημαντικότητας. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση να: 

καταργεί τους τοπικούς και χρονικούς 
περιορισμούς της καθημερινότητας; 

Συχνότητες Ποσοστό 

Πάρα πολύ 235 37,7 

Πολύ 216 34,6 

Αρκετά 136 21,8 

Λίγο 28 4,5 

Καθόλου 9 1,4 
 

είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

  

Αρκετά 219 35,1 

Πολύ 205 32,9 

Πάρα πολύ 135 21,6 

Λίγο 57 9,1 

Καθόλου 8 1,3 
 

καλύπτει όσα δεν παρέχει η βασική εκπαίδευση; 
  

Αρκετά 216 34,6 

Πολύ 185 29,6 

Πάρα πολύ 120 19,2 

Λίγο 80 12,8 

Καθόλου 23 3,7 
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να αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται; 

Πάρα πολύ 287 46,0 

Πολύ 175 28,0 

Αρκετά 123 19,7 

Λίγο 34 5,4 

Καθόλου 5 ,8 
 

προσφέρει δυνατότητα εκπαίδευσης σε ποικίλα 
και εξειδικευμένα θέματα; 

  

Πολύ 249 39,9 

Πάρα πολύ 248 39,7 

Αρκετά 107 17,1 

Λίγο 19 3,0 

Καθόλου 1 ,2 
 

χρησιμοποιεί τεχνολογία με υψηλές 
δυνατότητες; 

  

Πάρα πολύ 248 39,7 

Πολύ 218 34,9 

Αρκετά 123 19,7 

Λίγο 31 5,0 

Καθόλου 4 ,6 
 

Πίνακας Α3.3. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φορέας εξωτερικού. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 

Α2.3 Επιλέξατε την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση: για 

να εκπαιδευτώ από σπουδαίο 

φορέα/πανεπιστήμιο του 

εξωτερικού. 

Σύνολο 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητες 205 61 266 

Ποσοστό 77,1% 22,9% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 299 59 358 

Ποσοστό 83,5% 16,5% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 504 120 624 

Ποσοστό 80,8% 19,2% 100,0% 

χ2 (1) = 4,090, p=0,043 

p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
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Πίνακας Α4.2. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας της εξ αποστάσεως. Ποικίλα και εξειδικευμένα θέματα. 

 

TwoStep Cluster - 
Συχνότητες 

Α3.5 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση να προσφέρει δυνατότητα 

εκπαίδευσης σε ποικίλα και εξειδικευμένα θέματα; 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 0 4 27 83 152 266 

 Ποσοστό 0,0% 1,5% 10,2% 31,2% 57,1% 100,0% 

2 

Συχνότητες 1 15 80 166 96 358 

Ποσοστό 0,3% 4,2% 22,3% 46,4% 26,8% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητες 1 19 107 249 248 624 

Ποσοστό 0,2% 3,0% 17,1% 39,9% 39,7% 100,0% 

χ2 (4) = 61,710, p=0,000 

p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 

 

Β. ΦΟΡΕΑΣ 

 
Πίνακας  Β1.1. Έλεγχος a του Cronbach. Ο φορέας υλοποίησης. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ Α ΤΟΥ 

CRONBACH 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Φορέας Υλοποίησης                           

(Β2.1 Β2.2 Β2.3 Β2.4 Β2.5 Β2.6) 
0,880 6 

 
Πίνακας Β2.2. Κλίμακες σημαντικότητας. Ο φορέας υλοποίησης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι ο φορέας υλοποίησης 
μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να: 

 
θεωρείται αξιόπιστος και να εκτιμάται από την 

ευρύτερη εκπαιδευτική και επαγγελματική 
κοινότητα; 

Συχνότητες Ποσοστό 

Πάρα πολύ 346 55,4 

Πολύ 177 28,4 

Αρκετά 78 12,5 

Λίγο 21 3,4 

Καθόλου 2 ,3 
 

παρέχει πιστοποίηση με αναγνώριση των τίτλων 
(σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο) σε περίπτωση 
συνέχισης σπουδών ή για την αγορά εργασίας; 
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Πάρα πολύ 374 59,9 

Πολύ 152 24,4 

Αρκετά 77 12,3 

Λίγο 16 2,6 

Καθόλου 5 ,8 
 

να είναι εξειδικευμένος στο γνωστικό 
αντικείμενο που ενδιαφέρει τους 

εκπαιδευόμενους; 

  

Πάρα πολύ 364 58,3 

Πολύ 183 29,3 

Αρκετά 68 10,9 

Λίγο 9 1,4 
 

διαθέτει καλή οργάνωση και να ενημερώνει 
έγκαιρα και έγκυρα τους εκπαιδευόμενους; 

  

Πάρα πολύ 403 64,6 

Πολύ 168 26,9 

Αρκετά 45 7,2 

Λίγο 7 1,1 

Καθόλου 1 ,2 
 

παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη, 
χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και 

καθυστερήσεις; 

  

Πάρα πολύ 344 55,1 

Πολύ 207 33,2 

Αρκετά 60 9,6 

Λίγο 11 1,8 

Καθόλου 2 ,3 
 

χρησιμοποιεί σύγχρονη και χωρίς 
δυσλειτουργίες υλικοτεχνική υποδομή, για την 

υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

  

Πάρα πολύ 355 56,9 

Πολύ 209 33,5 

Αρκετά 49 7,9 

Λίγο 8 1,3 

Καθόλου 3 ,5 
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Πίνακας Β3.2. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας φορέα 
υλοποίησης. Η οργάνωση και η ενημέρωση. 

 

Β1.3 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας οι φορείς 

υλοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

είχαν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  Οργάνωση 

και συστηματική ενημέρωση 

των εκπαιδευομένων. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Β2.4 Σύμφωνα 

με την 

προσωπική σας 

άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι 

ο φορέας 

υλοποίησης μίας 

εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

διαθέτει καλή 

οργάνωση και 

να ενημερώνει 

έγκαιρα και 

έγκυρα τους 

εκπαιδευόμενους

; 

Καθόλο

υ 

Συχνότητες 1 0 1 

% διαμέσου 

της Β1.3  
0,4% 0,0% 0,2% 

Λίγο Συχνότητες 4 3 7 

% διαμέσου 

της Β1.3  
1,6% 0,8% 1,1% 

Αρκετά Συχνότητες 22 23 45 

% διαμέσου 

της Β1.3  
8,5% 6,3% 7,2% 

Πολύ Συχνότητες 79 89 168 

% διαμέσου 

της Β1.3  
30,6% 24,3% 26,9% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 152 251 403 

% διαμέσου 

της Β1.3  
58,9% 68,6% 64,6% 

Σύνολο Συχνότητες 258 366 624 

% διαμέσου 

της Β1.3  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 7,616, p=0,107 
p ≥ 0,05  Παρατηρείται ανεξαρτησία των μεταβλητών. 
 

Πίνακας Β4.1. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις κλίμακες 
σημαντικότητας του φορέα υλοποίησης. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες B2 

1   

(266) 

Μέσος όρος 4,8289 

  

Τυπική απόκλιση ,26753 

2  

(358) 

Μέσος όρος 4,1411 

  

Τυπική απόκλιση ,63367 

Σύνολο  Μέσος όρος 4,4343 
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(624)   

Τυπική απόκλιση ,61356 
 

Πίνακας Β4.3. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής. Οργάνωση και συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευομένων. 

TwoStep Cluster - 

Συχνότητες 

Β1.3 Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας 

οι φορείς υλοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης είχαν 

οργάνωση και συστηματική ενημέρωση 

των εκπαιδευομένων. 

Σύνολο 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητες 94 172 266 

Ποσοστό 35,3% 64,7% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 164 194 358 

Ποσοστό 45,8% 54,2% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 258 366 624 

Ποσοστό 41,3% 58,7% 100,0% 

χ2 (1) = 6,901, p=0,009 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών.  

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

Πίνακας  Γ1.1. Έλεγχος a του Cronbach. Ο εκπαιδευτής.  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ Α ΤΟΥ 

CRONBACH 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Εκπαιδευτής                                               

(Γ2.1 Γ2.2 Γ2.3 Γ2.4 Γ2.5) 
0,799 5 

 
Πίνακας Γ2.1. Χαρακτηριστικά εμπειρίας αναφορικά με τον εκπαιδευτή εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

 

Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας οι εκπαιδευτές 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είχαν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Συχνότητες Ποσοστό 

Εμπειρία και άρτια κατάρτιση στο γνωστικό 

αντικείμενο των μαθημάτων. 
477 76,4 

Ανταποκρίνονταν άμεσα στις απορίες και τους 

προβληματισμούς μου. 
335 53,7 

Πρότειναν τρόπους μελέτης, διαχείρισης χρόνου, 

διεκπεραίωσης εργασιών κ.α. 
317 50,8 

Καθοδηγούσαν ανάλογα με τις ατομικές μου ανάγκες. 141 22,6 



170 
 

Πίνακας Γ2.2. Κλίμακες σημαντικότητας. Ο εκπαιδευτής. 

Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι ο εκπαιδευτής μίας 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να: 

 
είναι εξειδικευμένος και έμπειρος στο γνωστικό 

αντικείμενο που έχει αναλάβει να διδάξει; 
Συχνότητες Ποσοστό 

Πάρα πολύ 424 67,9 

Πολύ 153 24,5 

Αρκετά 42 6,7 

Λίγο 4 ,6 

Καθόλου 1 ,2 

 

είναι έμπειρος στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση; 

  

Πάρα πολύ 259 41,5 

Πολύ 191 30,6 

Αρκετά 142 22,8 

Λίγο 29 4,6 

Καθόλου 3 ,5 
 

παρέχει εξατομικευμένη (σύμφωνα δηλαδή με 
τις ατομικές ανάγκες και προσδοκίες) 

υποστήριξη και βοήθεια; 

  

Πάρα πολύ 244 39,1 

Πολύ 234 37,5 

Αρκετά 120 19,2 

Λίγο 23 3,7 

Καθόλου 3 ,5 

 

παρέχει άμεση ανατροφοδότηση (απορίες, 

προβληματισμοί, λάθη, πρόοδος κ.α.); 

  

Πάρα πολύ 319 51,1 

Πολύ 222 35,6 

Αρκετά 68 10,9 

Λίγο 13 2,1 

Καθόλου 2 ,3 
 

προτείνει εναλλακτικούς τρόπους μελέτης, 
διαχείρισης χρόνου, επίλυσης προβλημάτων κ.α.; 

  

Πάρα πολύ 241 38,6 

Πολύ 218 34,9 

Αρκετά 125 20,0 

Λίγο 33 5,3 

Καθόλου 7 1,1 
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Πίνακας Γ3.2. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας εκπαιδευτή. 
Η εξατομίκευση. 

 

Γ1.4 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας οι εκπαιδευτές 

της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχαν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Καθοδηγούσαν ανάλογα με 

τις ατομικές μου ανάγκες. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Γ2.3 Σύμφωνα με 

την προσωπική σας 

άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι ο 

εκπαιδευτής μίας 

εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

παρέχει 

εξατομικευμένη 

(σύμφωνα δηλαδή 

με τις ατομικές 

ανάγκες και 

προσδοκίες) 

υποστήριξη και 

βοήθεια; 

Καθόλου Συχνότητες 3 0 3 

% διαμέσου 

της Γ1.4 
0,6% 0,0% 0,5% 

Λίγο Συχνότητες 22 1 23 

% διαμέσου 

της Γ1.4  
4,6% 0,7% 3,7% 

Αρκετά Συχνότητες 103 17 120 

% διαμέσου 

της Γ1.4  
21,3% 12,1% 19,2% 

Πολύ Συχνότητες 185 49 234 

% διαμέσου 

της Γ1.4  
38,3% 34,8% 37,5% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 170 74 244 

% διαμέσου 

της Γ1.4   
35,2% 52,5% 39,1% 

Σύνολο Συχνότητες 483 141 624 

% διαμέσου 

της Γ1.4  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 18,836, p=0,001 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Πίνακας Γ4.2. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για τον εκπαιδευτή. Εμπειρία και άρτια κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο. 

TwoStep Cluster - 

Συχνότητες 

Γ1.1 Βάσει της συνολικής εμπειρίας 

σας οι εκπαιδευτές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχαν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: εμπειρία και άρτια 

κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο 

των μαθημάτων. 

Σύνολο 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 Συχνότητες 50 216 266 
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 Ποσοστό 18,8% 81,2% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 97 261 358 

Ποσοστό 27,1% 72,9% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 147 477 624 

Ποσοστό 23,6% 76,4% 100,0% 

χ2 (1) = 5,835, p=0,016 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών.  
 

Πίνακας Γ4.3. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής για τον εκπαιδευτή. Τρόποι μελέτης διαχείρισης χρόνου 
διεκπεραίωσης εργασιών κ.α. 

TwoStep Cluster - 

Συχνότητες 

Γ1.2 Βάσει της συνολικής εμπειρίας 

σας οι εκπαιδευτές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης πρότειναν τρόπους 

μελέτης διαχείρισης χρόνου 

διεκπεραίωσης εργασιών κ.α. 

Σύνολο 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητες 118 148 266 

Ποσοστό 44,4% 55,6% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 189 169 358 

Ποσοστό 52,8% 47,2% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 307 317 624 

Ποσοστό 49,2% 50,8% 100,0% 

χ2 (1) = 4,342, p=0,037 

p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Πίνακας Γ4.5. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας του εκπαιδευτή.  Εξατομίκευση. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 

Γ2.3 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι ο εκπαιδευτής μίας εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης να παρέχει 

εξατομικευμένη (σύμφωνα δηλαδή με τις 

ατομικές ανάγκες και προσδοκίες) 

υποστήριξη και βοήθεια; 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

2 

Συχνότητες 0 1 19 64 182 266 

Ποσοστό 0,0% 0,4% 7,1% 24,1% 68,4% 100,0% 

Συχνότητες 3 22 101 170 62 358 

Ποσοστό 0,8% 6,1% 28,2% 47,5% 17,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητες 3 23 120 234 244 624 

Ποσοστό 0,5% 3,7% 19,2% 37,5% 39,1% 100,0% 
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χ2 (4) = 175,491, p=0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 
Πίνακας Γ5.1. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας του εκπαιδευτή κατά την ποσοτική 
έρευνα. 

 

Θ1.1 Φορέας 

υλοποίησης 

Θ1.2 

Εκπαιδευτής Θ1.3 Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Θ1.6 

Επικοινωνία 

Σύνολο 

ατόμων 
624 624 624 624 624 624 

Μέσος όρος 8,01 8,77 8,37 8,13 8,83 8,41 

Τυπ. 

απόκλιση 
1,637 1,404 1,432 1,534 1,394 1,603 

 
Αναλυτική 
βαθμολογία 

Εκπαιδευτής 

Βαθμός Συχνότητες Ποσοστό 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 ,5 

2 ,3 

2 ,3 

1 ,2 

8 1,3 

21 3,4 

51 8,2 

123 19,7 

183 29,3 

230 36,9 

 
Πίνακας Γ5.2. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας του εκπαιδευτή κατά την ποιοτική 
έρευνα. 

 
 

 

 

 

9 

ερωτηθεί

σες 

Θ1.1 

Φορέας 

υλοποίησ

ης 

Θ1.2 

Εκπαιδευτή

ς 

Θ1.3 

Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογ

ία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτι

κό υλικό 

Θ1.6 

Επικοινω

νία 

Σύνολο 

βαθμών. 

76 87 79 70 85 78 

Μέσος 

όρος 

8,44 9,66 8,77 7,77 9,44 8,66 
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Δ. ΔΟΜΗ 

Πίνακας  Δ1.1. Έλεγχος a του Cronbach. Η δομή. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ Α ΤΟΥ 

CRONBACH 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Δομή (Δ2.1 Δ2.2 Δ2.3 Δ2.4 

Δ2.5 Δ2.6 Δ2.7 Δ2.8 Δ2.9 Δ2.10 

Δ2.11) 

0,840 11 

 

 
Πίνακας Δ2.1. Χαρακτηριστικά εμπειρίας αναφορικά με τη δομή. 

 

Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας η δομή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Συχνότητες Ποσοστό 

Χρονοδιάγραμμα μελέτης διεκπεραίωσης εργασιών, 

κουίζ κ.α. 
446 71,5 

Μικρές αυτοτελείς ενότητες συναφείς μεταξύ τους. 440 70,5 

Ενότητες αξιολόγησης (κουίζ, τεστ κ.α.). 322 51,6 

Ευελιξία τρόπου παρακολούθησης (δυνατότητα 

επιλογής εναλλακτικών εργασιών κ.α.). 
259 41,5 

Μέριμνα για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων βάσει 

διαπολιτισμικότητας (π.χ. δυσκολία κατανόησης της 

γλώσσας ) και άλλων ειδικών θεμάτων (π.χ. 

προβλήματα όρασης). 

80 12,8 

 
Πίνακας Δ3.1. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας δομής. Η 
αυτονομία. 

 

Δ1.3 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας η δομή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: Ευελιξία 

τρόπου παρακολούθησης 

(δυνατότητα επιλογής 

εναλλακτικών εργασιών 

κ.α.). 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Δ2.3 Σύμφωνα με 

την προσωπική 

σας άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι η 

δομή μίας εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

Καθόλου Συχνότητες 5 2 7 

% διαμέσου 

της Δ1.3  
1,4% 0,8% 1,1% 

Λίγο Συχνότητες 36 10 46 

% διαμέσου 

της Δ1.3  
9,9% 3,9% 7,4% 

Αρκετά Συχνότητες 119 57 176 
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εξασφαλίζει στους 

εκπαιδευόμενους 

δυνατότητα 

αυτονομίας και 

ελέγχου της 

εκπαιδευτικής 

τους πορείας 

(ευελιξία τρόπου 

παρακολούθησης, 

επιλογής 

εναλλακτικών 

εργασιών κ.α.); 

% διαμέσου 

της Δ1.3  
32,6% 22,0% 28,2% 

Πολύ Συχνότητες 117 107 224 

% διαμέσου 

της Δ1.3  
32,1% 41,3% 35,9% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 88 83 171 

% διαμέσου 

της Δ1.3  

24,1% 32,0% 27,4% 

Σύνολο Συχνότητες 365 259 624 

% διαμέσου 

της Δ1.3  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 21,015, p=0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 
Πίνακας Δ3.2. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας δομής. Η 
αξιολόγηση. 

 

Δ1.4 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας η δομή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: Ενότητες 

αξιολόγησης (κουίζ, τεστ 

κ.α.). 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Δ2.9 Σύμφωνα με 

την προσωπική 

σας άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι η 

δομή μίας εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

διαθέτει 

μηχανισμούς 

αυτοαξιολόγησης 

και 

ετεροαξιολόγησης 

(τεστ, κουΐζ, 

εκτίμηση 

εργασιών 

συμμαθητών κ.α.); 

Καθόλου Συχνότητες 5 2 7 

% διαμέσου 

της Δ1.4  
1,7% 0,6% 1,1% 

Λίγο Συχνότητες 38 19 57 

% διαμέσου 

της Δ1.4  
12,6% 5,9% 9,1% 

Αρκετά Συχνότητες 84 49 133 

% διαμέσου 

της Δ1.4  
27,8% 15,2% 21,3% 

Πολύ Συχνότητες 108 133 241 

% διαμέσου 

της Δ1.4  
35,8% 41,3% 38,6% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 67 119 186 

% διαμέσου 

της Δ1.4  
22,2% 37,0% 29,8% 
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Σύνολο Συχνότητες 302 322 624 

% διαμέσου 

της Δ1.4  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 33,354, p=0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 
 
Πίνακας Δ4.1. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τη δομή. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες Δ2 

1   

(266) 

Μέσος όρος 4,3691 

  

Τυπική απόκλιση ,39909 

2  

(358) 

Μέσος όρος 3,5721 

  

Τυπική απόκλιση ,47226 

Σύνολο  

(624) 

Μέσος όρος 3,9119 

  

Τυπική απόκλιση ,59258 

 
 
Πίνακας Δ4.2. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για τη δομή. Ευελιξία παρακολούθησης – αυτονομία. 

χ2 (1) = ,009, p=0,922 (p ≥ 0,05  Παρατηρείται ανεξαρτησία των μεταβλητών). 

TwoStep Cluster 
αριθμός 

Δ1.3 Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας η δομή 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είχε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ευελιξία τρόπου 

παρακολούθησης (δυνατότητα επιλογής 

εναλλακτικών εργασιών κ.α.). 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητα 155 111 266 

Ποσοστό 58,3% 41,7% 100,0% 

2 
Συχνότητα 210 148 358 

Ποσοστό 58,7% 41,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 365 259 624 

Ποσοστό 58,5% 41,5% 100,0% 
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Πίνακας Δ4.3. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας για τη δομή. Μαθητοκεντρικότητα. 

TwoStep Cluster - 
Συχνότητες 

Δ2.2 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι η δομή μίας εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης να είναι 

μαθητοκεντρική (τι χρειάζεται ο 

εκπαιδευόμενος και πώς θα το λάβει, όχι τι 

πρέπει να διδαχθεί); 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 1 9 46 98 112 266 

Ποσοστό 0,4% 3,4% 17,3% 36,8% 42,1% 100,0% 

2 
Συχνότητες 9 53 155 116 25 358 

Ποσοστό 2,5% 14,8% 43,3% 32,4% 7,0% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητες 10 62 201 214 137 624 

Ποσοστό 1,6% 9,9% 32,2% 34,3% 22,0% 100,0% 
 

  χ2 (4) = 143,043, p=0,000 
  p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 

 

 
 

Πίνακας Δ4.5. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας για τη δομή. Αξιολόγηση εκπαιδευτή και προγράμματος. 

TwoStep Cluster - 

Συχνότητες 

Δ2.10 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι η δομή μίας εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης να  προσφέρει τρόπους αξιολόγησης 

της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτή, με στόχο τη 

βελτίωσή τους; 

Σύνολο 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1 

 

Συχνότητες 0 0 16 89 161 266 

Ποσοστό 0,0% 0,0% 6,0% 33,5% 60,5% 100,0% 

2 

 

Συχνότητες 6 43 105 155 49 358 

Ποσοστό 1,7% 12,0% 29,3% 43,3% 13,7% 100,0% 

Σύνολο 

 

Συχνότητες 6 43 121 244 210 624 

Ποσοστό 1,0% 6,9% 19,4% 39,1% 33,7% 100,0% 

χ2 (4) = 182,450, p=0,000 

p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
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Πίνακας Δ5.1. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας της δομής κατά την ποσοτική 
έρευνα. 

 

Θ1.1 Φορέας 

υλοποίησης 

Θ1.2 

Εκπαιδευτής 

Θ1.3  

Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτικ

ό υλικό 

Θ1.6 

Επικοινωνία 

Σύνολο 

ατόμων 
624 624 624 624 624 624 

Μέσος όρος 8,01 8,77 8,37 8,13 8,83 8,41 

Τυπ. 

απόκλιση 
1,637 1,404 1,432 1,534 1,394 1,603 

 
Πίνακας Δ5.2. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας της δομής κατά την ποιοτική έρευνα. 

 
 

Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Πίνακας  Ε1.1. Έλεγχος a του Cronbach. Η τεχνολογία. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ Α ΤΟΥ 

CRONBACH 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Τεχνολογία                                                     

(Ε2.1 Ε2.2 Ε2.3) 
0,716 3 

 
Πίνακας Ε2.2. Κλίμακες σημαντικότητας. Η τεχνολογία. 

Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι η τεχνολογία μίας εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης να: 

 
προϋποθέτει ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 

και τεχνολογικό εξοπλισμό; 
Συχνότητες Ποσοστό 

Πολύ 206 33,0 

Αρκετά 189 30,3 

Πάρα πολύ 153 24,5 

Λίγο 56 9,0 

Καθόλου 20 3,2 

   

 

 

9 

ερωτηθείσες 

Θ1.1 

Φορέας 

υλοποίησ

ης 

Θ1.2 

Εκπαιδευ

τής Θ1.3 Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογ

ία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτι

κό υλικό 

Θ1.6 

Επικοινω

νία 

Σύνολο 

βαθμών. 

76 87 79 70 85 78 

Μέσος όρος 8,44 9,66 8,77 7,77 9,44 8,66 
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διαθέτει εύχρηστα τεχνολογικά εργαλεία και 

εφαρμογές; 

Πάρα πολύ 273 43,8 

Πολύ 231 37,0 

Αρκετά 110 17,6 

Λίγο 10 1,6 

 

διευκολύνει όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στη χρήση της (αρχάριο επίπεδο, προβλήματα 

συμβατότητας μέσων και εργαλείων κ.α.); 

  

Πάρα πολύ 238 38,1 

Πολύ 204 32,7 

Αρκετά 137 22,0 

Λίγο 38 6,1 

Καθόλου 7 1,1 

 
 

Πίνακας Ε3.1. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας της 
τεχνολογίας. Εύληπτα και εύχρηστα τεχνολογικά εργαλεία. 

 

Ε1.1 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας η τεχνολογία της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: Τεχνολογικά 

εργαλεία και εφαρμογές, 

εύκολα στην εκμάθηση και στη 

χρήση. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Ε2.2 Σύμφωνα 

με την 

προσωπική σας 

άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι 

η τεχνολογία 

μίας εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

διαθέτει 

εύχρηστα 

τεχνολογικά 

εργαλεία και 

εφαρμογές; 

Λίγο Συχνότητες 6 4 10 

% διαμέσου 

της Ε1.1  
3,1% 0,9% 1,6% 

Αρκετά Συχνότητες 45 65 110 

% διαμέσου 

της Ε1.1  
23,1% 15,2% 17,6% 

Πολύ Συχνότητες 70 161 231 

% διαμέσου 

της Ε1.1  
35,9% 37,5% 37,0% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 74 199 273 

% διαμέσου 

της Ε1.1  37,9% 46,4% 43,8% 

Σύνολο Συχνότητες 195 429 624 
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% διαμέσου 

της Ε1.1  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (3) = 10,902, p=0,012 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Πίνακας Ε4.1. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με την τεχνολογία. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες Ε2 

1   

(266) 

Μέσος όρος 4,4712 

  

Τυπική απόκλιση ,52705 

2  

(358) 

Μέσος όρος 3,5931 

  

Τυπική απόκλιση ,67122 

Σύνολο  

(624) 

Μέσος όρος 3,9674 

  

Τυπική απόκλιση ,75179 
 
 

Πίνακας Ε4.3. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας της τεχνολογίας. Ελάχιστες προδιαγραφές. 

TwoStep Cluster - 
Συχνότητες 

Ε2.1 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι η τεχνολογία μίας εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης να προϋποθέτει 

ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και 

τεχνολογικό εξοπλισμό; 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 4 8 53 88 113 266 

Ποσοστό 1,5% 3,0% 19,9% 33,1% 42,5% 100,0% 

2 
Συχνότητες 16 48 136 118 40 358 

Ποσοστό 4,5% 13,4% 38,0% 33,0% 11,2% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητες 20 56 189 206 153 624 

Ποσοστό 3,2% 9,0% 30,3% 33,0% 24,5% 100,0% 

χ2 (4) = 100,030, p=0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 
Πίνακας Ε5.1. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας της τεχνολογίας κατά την ποσοτική 
έρευνα. 

 

Θ1.1 Φορέας 

υλοποίησης 

Θ1.2 

Εκπαιδευτής 

Θ1.3  

Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Θ1.6 

Επικοινωνία 

Σύνολο 

ατόμων 
624 624 624 624 624 624 

Μέσος όρος 8,01 8,77 8,37 8,13 8,83 8,41 
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Τυπ. 

απόκλιση 
1,637 1,404 1,432 1,534 1,394 1,603 

 

Αναλυτική 
βαθμολογία 

Τεχνολογία 

Βαθμός Συχνότητες Ποσοστό 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 ,2 

1 ,2 

3 ,5 

3 ,5 

33 5,3 

49 7,9 

95 15,2 

157 25,2 

149 23,9 

133 21,3 

 
Πίνακας Ε5.2. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας της τεχνολογίας κατά την ποιοτική 
έρευνα. 

 

 
Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 

Πίνακας Ζ2.2. Κλίμακες σημαντικότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό. 

Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό 
υλικό μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να: 

 
είναι επιστημονικά έγκυρο και τεκμηριωμένο 

(βιβλιογραφία, πηγές κλπ.); 
Συχνότητες Ποσοστό 

Πάρα πολύ 405 64,9 

Πολύ 149 23,9 

Αρκετά 63 10,1 

Λίγο 6 1,0 

Καθόλου 1 ,2 
   

 

 

9 

ερωτηθείσε

ς 

Θ1.1 

Φορέας 

υλοποίησ

ης 

Θ1.2 

Εκπαιδε

υτής 

Θ1.3 

Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογία 

Θ1.5 

Εκπαιδευ

τικό 

υλικό 

Θ1.6 

Επικοινω

νία 

Σύνολο 

βαθμών. 

76 87 79 70 85 78 

Μέσος όρος 8,44 9,66 8,77 7,77 9,44 8,66 
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είναι επικαιροποιημένο (τρέχουσες έρευνες και 
νέα δεδομένα); 

Πάρα πολύ 397 63,6 

Πολύ 157 25,2 

Αρκετά 60 9,6 

Λίγο 9 1,4 

Καθόλου 1 ,2 
 

είναι πολυμεσικό (βίντεο, εικόνες, ήχος κλπ.) με 
στόχο την προσέλκυση της προσοχής και τον 

εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας των 
εκπαιδευομένων; 

  

Πάρα πολύ 296 47,4 

Πολύ 192 30,8 

Αρκετά 111 17,8 

Λίγο 22 3,5 

Καθόλου 3 ,5 

 

παρουσιάζει με σαφήνεια και να 

επαναλαμβάνει τις δύσκολες έννοιες του 

γνωστικού πεδίου των μαθημάτων; 

  

Πάρα πολύ 272 43,6 

Πολύ 235 37,7 

Αρκετά 97 15,5 

Λίγο 17 2,7 

Καθόλου 3 ,5 
 

πλαισιώνεται με επιπλέον προαιρετικό υλικό για 
μεγαλύτερη εμβάθυνση ή/και κατανόηση του 

γνωστικού πεδίου (υπερσυνδέσεις, 
οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις ειδικών 

κ.α.); 

  

Πολύ 241 38,6 

Πάρα πολύ 214 34,3 

Αρκετά 138 22,1 

Λίγο 23 3,7 

Καθόλου 8 1,3 
 

περιλαμβάνει τεχνικές παιχνιδοποίησης 
(κλιμάκωση βαθμού δυσκολίας αναλόγως με την 

επίδοση, πόντοι, τρισδιάστατα περιβάλλοντα 
κλπ.); 

  

Πολύ 186 29,8 

Αρκετά 176 28,2 

Πάρα πολύ 117 18,8 

Λίγο 113 18,1 

Καθόλου 32 5,1 
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συμβαδίζει με όσα ήδη γνωρίζουν και είναι 

ικανοί να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι 
(προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρία); 

  

Πολύ 206 33,0 

Αρκετά 195 31,3 

Πάρα πολύ 154 24,7 

Λίγο 64 10,3 

Καθόλου 5 ,8 
 

συνδέεται με την πραγματική ζωή των 
εκπαιδευομένων (καθημερινά προβλήματα και 
ανάγκες), ώστε να έχει ουσιαστικό νόημα και 

εφαρμογή στην καθημερινότητά τους; 

  

Πάρα πολύ 209 33,5 

Πολύ 191 30,6 

Αρκετά 168 26,9 

Λίγο 43 6,9 

Καθόλου 13 2,1 
 

εναρμονίζεται με όσα θέλουν να μάθουν ή να 
επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι (μελλοντικοί 

στόχοι και προσδοκίες); 

  

Πάρα πολύ 267 42,8 

Πολύ 222 35,6 

Αρκετά 112 17,9 

Λίγο 21 3,4 

Καθόλου 2 ,3 

 

Πίνακας Ζ3.1. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας 
εκπαιδευτικού υλικού. Το προαιρετικό υλικό. 

 

Ζ1.3 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας το 

εκπαιδευτικό υλικό της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Συνεντεύξεις ειδικών και 

άλλο προαιρετικό υλικό. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Ζ2.5 Σύμφωνα με 

την προσωπική 

σας άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι το 

Καθόλου Συχνότητες 6 2 8 

% διαμέσου 

της Ζ1.3  
1,3% 1,1% 1,3% 

Λίγο Συχνότητες 19 4 23 
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εκπαιδευτικό 

υλικό μίας εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης να 

πλαισιώνεται με 

επιπλέον 

προαιρετικό υλικό 

για μεγαλύτερη 

εμβάθυνση ή/και 

κατανόηση του 

γνωστικού πεδίου 

(υπερσυνδέσεις, 

οπτικοακουστικό 

υλικό, 

συνεντεύξεις 

ειδικών κ.α.); 

% διαμέσου 

της Ζ1.3  
4,2% 2,3% 3,7% 

Αρκετά Συχνότητες 107 31 138 

% διαμέσου 

της Ζ1.3  
23,9% 17,6% 22,1% 

Πολύ Συχνότητες 180 61 241 

% διαμέσου 

της Ζ1.3  
40,2% 34,7% 38,6% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες  136 78 214 

% διαμέσου 

της Ζ1.3  

30,4% 44,3% 34,3% 

Σύνολο Συχνότητες 448 176 624 

% διαμέσου 

της Ζ1.3  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 11,793, p=0,019 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Πίνακας Ζ4.1. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό υλικό. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες Ζ2 

1   

(266) 

Μέσος όρος 4,5397 

  

Τυπική απόκλιση ,36735 

2  

(358) 

Μέσος όρος 3,7142 

  

Τυπική απόκλιση ,55277 

Σύνολο  

(624) 

Μέσος όρος 4,0661 

  

Τυπική απόκλιση ,63200 
 

Πίνακας Ζ4.3. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για το εκπαιδευτικό υλικό. Παραδείγματα από την καθημερινότητα των 
εκπαιδευομένων. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 

Ζ1.5 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας το εκπαιδευτικό 

υλικό της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: Μελέτες 

περιπτώσεων και παραδείγματα 

από την καθημερινότητα μου. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 
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1 

 

Συχνότητες 147 119 266 

Ποσοστό 55,3% 44,7% 100,0% 

2 
Συχνότητες 190 168 358 

Ποσοστό 53,1% 46,9% 100,0% 

Σύνολο 
Συχνότητες 337 287 624 

Ποσοστό 54,0% 46,0% 100,0% 

χ2 (1) = ,295, p= 0,587 
p ≥ 0,05  Παρατηρείται ανεξαρτησία των μεταβλητών. 
 

Πίνακας Ζ4.5. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας του εκπαιδευτικό υλικό. Μελλοντικοί στόχοι και προσδοκίες. 

TwoStep Cluster - 
Συχνότητες 

Ζ2.9 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό υλικό 

μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να 

εναρμονίζεται με όσα θέλουν να μάθουν ή να 

επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι (μελλοντικοί 

στόχοι και προσδοκίες); 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 0 2 13 62 189 266 

Ποσοστό 0,0% 0,8% 4,9% 23,3% 71,1% 100,0% 

2 
Συχνότητες 2 19 99 160 78 358 

Ποσοστό 0,6% 5,3% 27,7% 44,7% 21,8% 100,0% 

Σύνολο 
Συχνότητες 2 21 112 222 267 624 

Ποσοστό 0,3% 3,4% 17,9% 35,6% 42,8% 100,0% 
 

 

χ2 (4) = 161,144, p= 0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 
Πίνακας Ζ5.1. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας του εκπαιδευτικού υλικού κατά την 
ποσοτική έρευνα. 

 

Θ1.1 Φορέας 

υλοποίησης 

Θ1.2 

Εκπαιδευτής 

Θ1.3  

Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολογία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Θ1.6 

Επικοινωνία 

Σύνολο 

ατόμων 
624 624 624 624 624 624 

Μέσος όρος 8,01 8,77 8,37 8,13 8,83 8,41 

Τυπ. 

απόκλιση 
1,637 1,404 1,432 1,534 1,394 1,603 

 

Αναλυτική 
βαθμολογία 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Βαθμός Συχνότητες Ποσοστό 

1 1 ,2 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 ,5 

1 ,2 

3 ,5 

10 1,6 

26 4,2 

38 6,1 

111 17,8 

182 29,2 

249 39,9 

 
Πίνακας Ζ5.2. Η βαθμολόγηση της σημαντικότητας του εκπαιδευτικού υλικού κατά την 
ποιοτική έρευνα. 

 

Η. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

Πίνακας  Η1.1. Έλεγχος a του Cronbach. Η  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ Α ΤΟΥ 

CRONBACH 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Επικοινωνία (Η2.1 Η2.2 Η2.3 

Η2.4 Η2.5 Η2.6 Η2.7) 
0,884 7 

 

Πίνακας Η2.1. Χαρακτηριστικά εμπειρίας αναφορικά με την επικοινωνία. 

 

Βάσει της συνολικής εμπειρίας σας η επικοινωνία 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Συχνότητες Ποσοστό 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις από τον εκπαιδευτή 

προς τους εκπαιδευόμενους. 
530 84,9 

Ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών κ.α. μεταξύ των 

εκπαιδευομένων. 
341 54,6 

Αίσθηση του «ανήκειν» στην ομάδα (στήριξη, 

ενθάρρυνση, σεβασμός κ.α.). 
219 35,1 

Συνεργασία και συνδημιουργία υλικού μεταξύ των 

εκπαιδευομένων. 
218 34,9 

Υποστήριξη όσων αντιμετώπιζαν δυσκολίες, 

αποθαρρύνονταν κ.α. 
190 30,4 

 

 

9 

ερωτηθείσε

ς 

Θ1.1 

Φορέας 

υλοποίησ

ης 

Θ1.2 

Εκπαιδευτής 

Θ1.3 

Δομή 

Θ1.4 

Τεχνολο

γία 

Θ1.5 

Εκπαιδευτικ

ό υλικό 

Θ1.6 

Επικοιν

ωνία 

Σύνολο 

βαθμών. 

76 87 79 70 85 78 

Μέσος όρος 8,44 9,66 8,77 7,77 9,44 8,66 
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Πίνακας Η2.2. Κλίμακες σημαντικότητας. Η επικοινωνία. 

Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, πόσο σημαντικό είναι η επικοινωνία μίας 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να: 

 
δημιουργεί τις συνθήκες για ελεύθερη έκφραση 

αποριών, απόψεων και προβληματισμών; 
Συχνότητες Ποσοστό 

Πάρα πολύ 262 42,0 

Πολύ 209 33,5 

Αρκετά 116 18,6 

Λίγο 33 5,3 

Καθόλου 4 ,6 

 

είναι, εκτός από ασύγχρονη (σε διαφορετικό 

χρόνο ανταλλαγή στοιχείων συνομιλίας), και 

σύγχρονη (ταυτόχρονη επικοινωνία); 

  

Πολύ 216 34,6 

Πάρα πολύ 173 27,7 

Αρκετά 162 26,0 

Λίγο 61 9,8 

Καθόλου 12 1,9 

 

συμπεριλαμβάνει κάποιες δια ζώσης 

συναντήσεις (αρχική γνωριμία, δόμηση ομάδας 

κ.α.); 

  

Πάρα πολύ 157 25,2 

Αρκετά 149 23,9 

Πολύ 146 23,4 

Λίγο 129 20,7 

Καθόλου 43 6,9 

 

καλλιεργεί την αίσθηση του "ανήκειν" σε μία 

ομάδα (ότι είναι κάποιος σημαντικός, τον 

εκτιμούν και τον χρειάζονται, αναλαμβάνει 

ρόλους που την βοηθούν); 

  

Πολύ 184 29,5 

Αρκετά 166 26,6 

Πάρα πολύ 140 22,4 

Λίγο 106 17,0 

Καθόλου 28 4,5 

 

δημιουργεί ευκαιρίες για διάδραση (διάλογος, 

εργασίες κ.α.) μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 

(εκπαιδευομένων, εκπαιδευτή κ.α.); 
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Πολύ 219 35,1 

Αρκετά 173 27,7 

Πάρα πολύ 152 24,4 

Λίγο 69 11,1 

Καθόλου 11 1,8 

 

εξασφαλίζει συνεργατική μάθηση, όπου ο κάθε 

εκπαιδευόμενος θα συνεισφέρει σε εμπειρία 

και γνώση (ομαδικές δραστηριότητες και 

εργασίες); 

  

Πολύ 187 30,0 

Αρκετά 171 27,4 

Πάρα πολύ 155 24,8 

Λίγο 86 13,8 

Καθόλου 25 4,0 

 

διευκολύνει και να ενθαρρύνει όσους 

αποξενώνονται, αδρανούν ή τείνουν να 

εγκαταλείψουν (δυσκολίες, τεχνικά 

προβλήματα, περιστατικά bullying κ.α.); 

  

Πολύ 208 33,3 

Πάρα πολύ 192 30,8 

Αρκετά 141 22,6 

Λίγο 61 9,8 

Καθόλου 22 3,5 
 

Πίνακας Η3.2. Κλίμακες πολλαπλής επιλογής και κλίμακες σημαντικότητας 
επικοινωνίας. Ανταλλαγή απόψεων. 

 

Η1.1 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας η επικοινωνία 

της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ανταλλαγή απόψεων, 

εμπειριών κ.α. μεταξύ των 

εκπαιδευομένων. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

Η2.1 Σύμφωνα με 

την προσωπική 

σας άποψη, πόσο 

σημαντικό είναι η 

επικοινωνία μίας 

εξ αποστάσεως 

Καθόλου Συχνότητες 4 0 4 

% διαμέσου 

της Η1.1  
1,4% 0,0% 0,6% 

Λίγο Συχνότητες 23 10 33 

% διαμέσου 

της Η1.1  
8,1% 2,9% 5,3% 
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εκπαίδευσης να 

δημιουργεί τις 

συνθήκες για 

ελεύθερη έκφραση 

αποριών, 

απόψεων και 

προβληματισμών; 

Αρκετά Συχνότητες 59 57 116 

% διαμέσου 

της Η1.1  
20,8% 16,7% 18,6% 

Πολύ Συχνότητες 94 115 209 

% διαμέσου 

της Η1.1  
33,2% 33,7% 33,5% 

Πάρα 

πολύ 

Συχνότητες 103 159 262 

% διαμέσου 

της Η1.1  
36,4% 46,6% 42,0% 

Σύνολο Συχνότητες 283 341 624 

% διαμέσου 

της Η1.1  
100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 (4) = 18,000, p=0,001 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Πίνακας Η4.1. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με την επικοινωνία. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες Η2 

1   

(266) 

Μέσος όρος 4,2347 

  

Τυπική απόκλιση ,62010 

2  

(358) 

Μέσος όρος 3,2781 

  

Τυπική απόκλιση ,73460 

Σύνολο  

(624) 

Μέσος όρος 3,6859 

  

Τυπική απόκλιση ,83483 
 

Πίνακας Η4.3. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής για την επικοινωνία. Υποστήριξη όσων δυσκολεύονται. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 

Η1.4 Βάσει της συνολικής 

εμπειρίας σας η επικοινωνία 

της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είχε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Υποστήριξη όσων 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες, 

αποθαρρύνονταν κ.α. 

Σύνολο ΌΧΙ ΝΑΙ 

1 

 

Συχνότητες 176 90 266 

Ποσοστό 66,2% 33,8% 100,0% 

2 
Συχνότητες 258 100 358 

Ποσοστό 72,1% 27,9% 100,0% 

Σύνολο 
Συχνότητες 434 190 624 

Ποσοστό 69,6% 30,4% 100,0% 
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χ2 (1) = 2,510, p= 0,113 
p ≥ 0,05  Παρατηρείται ανεξαρτησία των μεταβλητών. 
 

Πίνακας Η4.4. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας της επικοινωνίας. Αίσθηση του «ανήκειν». 

TwoStep Cluster - 
Συχνότητες 

Η2.4 Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 

πόσο σημαντικό είναι η επικοινωνία μίας εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης να καλλιεργεί την 

αίσθηση του "ανήκειν" σε μία ομάδα (ότι είναι 

κάποιος σημαντικός, τον εκτιμούν και τον 

χρειάζονται, αναλαμβάνει ρόλους που την 

βοηθούν); 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 4 16 46 85 115 266 

Ποσοστό 1,5% 6,0% 17,3% 32,0% 43,2% 100,0% 

2 
Συχνότητες 24 90 120 99 25 358 

Ποσοστό 6,7% 25,1% 33,5% 27,7% 7,0% 100,0% 

Σύνολο 
Συχνότητες 28 106 166 184 140 624 

Ποσοστό 4,5% 17,0% 26,6% 29,5% 22,4% 100,0% 
 

χ2 (4) = 147,499, p= 0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
 

Πίνακας Η4.5. Οι δύο ομάδες του πληθυσμού σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις 
σημαντικότητας της επικοινωνίας. Η διάδραση των εκπαιδευομένων. 

TwoStep Cluster - Συχνότητες 

Η2.5 Σύμφωνα με την προσωπική σας 

άποψη, πόσο σημαντικό είναι η επικοινωνία 

μίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να 

δημιουργεί ευκαιρίες για διάδραση 

(διάλογος, εργασίες κ.α.) μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων (εκπαιδευομένων, εκπαιδευτή 

κ.α.); 

Σύνολο Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

1 

 

Συχνότητες 1 9 30 101 125 266 

Ποσοστό 0,4% 3,4% 11,3% 38,0% 47,0% 100,0% 

2 
Συχνότητες 10 60 143 118 27 358 

Ποσοστό 2,8% 16,8% 39,9% 33,0% 7,5% 100,0% 

Σύνολο 
Συχνότητες 11 69 173 219 152 624 

Ποσοστό 1,8% 11,1% 27,7% 35,1% 24,4% 100,0% 
 

χ2 (4) = 173,581, p= 0,000 
p ≤ 0,05  Παρατηρείται εξάρτηση των μεταβλητών. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 

του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας 

και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν 

μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις 

βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 


