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Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των ικανοτήτων που πρέπει να έχει 
ένας εκπαιδευτής ενηλίκων και ένας εκπαιδευτής που κάνει μαθήματα εξ αποστάσεως 
σε ηλεκτρονική τάξη. Γίνεται μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο τρόπος που ο κάθε 
εκπαιδευτής χειρίζεται αυτές τις δεξιότητες καθώς και πως αντιμετωπίζει τις διάφορες 
δυσκολίες που προκύπτουν. Και τέλος προσπαθούμε να βρούμε τις ομοιότητες και τις 
διαφορές που έχουν αυτοί οι δυο τύποι εκπαιδευτή και ποιες είναι αυτές που πρέπει 
να αναπτύξει ο εκπαιδευτής ενηλίκων ώστε να γίνει e- εκπαιδευτής. 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας υιοθετήσαμε την ποιοτική μεθοδολογία και την 
ημιδομημένη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Το δείγμα αποτελείται 
από 11 εκπαιδευτές ενηλίκων και 11 εκπαιδευτές που έχουν εμπειρία στην 
ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: ο κάθε τύπος εκπαιδευτή έχει 
μια πληθώρα ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξει τις οποίες τις τοποθετήσαμε σε 7 
κατηγορίες. Αρκετές ικανότητες που έχουν οι αυτοί οι δυο τύποι εκπαιδευτών 
μοιάζουν μεταξύ τους όπως οι κοινωνικές, αξιολόγησης, διοικητικές και οι 
προσωπικές.  Παρόλα αυτά ο εκπαιδευτής ενηλίκων λόγω της μικρής χρήσης της 
τεχνολογίας που απάντησε το δείγμα θα πρέπει να αναπτύξει την γνώση και την 
χρήση της τεχνολογίας στην διδακτική πράξη, καθώς και να μπορεί να ελέγξει το 
κλίμα της ηλεκτρονικής τάξης και να προσαρμόσει το μάθημα του ανάλογα, κάτι το 
οποίο διαφέρει αρκετά από την κλασσική τάξη. 
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 Abstract 
 

This research attempts to investigate the skills that an adult educator and e- teacher 
who is doing distance learning in an e-class must have. An attempt is made to outline 
how each trainer manages these skills and how he addresses the various difficulties 
that arise. And finally, we try to find the similarities and differences between these 
two types of trainer and which of them the adult trainer needs to develop to become 
an e-teacher. 

 
To carry out the survey, we adopted the qualitative methodology and the semi-
structured interview as a data collection tool. The sample consists of 11 adult trainers 
and 11 e-trainers with experience in distance learning. 

 
The main conclusions of the survey are as follows: each type of trainer has a variety 
of skills to develop which we put in 7 categories. Several abilities of these two types 
of trainers are similar to each other, such as social, assessment, administrative and 
personal. However, the adult educator due to the low use of the technology that 
responded from the sample should develop the knowledge and use of technology in 
the teaching practice, as well as be able to control the e-class climate and adapt his / 
her course accordingly which is quite different from the classical class. 
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Εισαγωγή 
 

Α. θεωρητικό πλαίσιο 
 

1.1.1 Ιστορική αναδρομή εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 

Από πολύ παλιά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει συνεχώς με σκοπό πάντα το 
καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Από τις συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης όπου 
κυρίαρχη θέση κατέχει ο δάσκαλος παντογνώστης και μοναδικός διαβιβαστής της 
γνώσης, με μοναδικά εργαλεία τον μαυροπίνακα και την κιμωλία, οδηγηθήκαμε στις 
online κοινότητες μάθησης και στις εικονικές τάξεις όπου κυριαρχούν οι 
κοινωνικογνωστικές θεωρίες. 

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές καθώς και οι αλλαγές που αφορούν τον 
οικονομικό και κοινωνικοπολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για 
συνεχιζόμενη αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των πολιτών ώστε να 
ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής 
τους ζωής. 

Έτσι αναπτύχτηκε  ένας καινούργιος ρόλος για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος  έπρεπε να 
γνωρίσει καινούργιες πτυχές  του εαυτού του  και να αναπτύξει καινούργιες 
δεξιότητες ώστε να μπορεί να γίνει εκπαιδευτής ενηλίκων. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα πεδίο δραστηριοτήτων που εμφανίστηκε στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα και είχε στόχο τη βελτίωση του 
μορφωτικού επιπέδου των ευπαθών κοινωνικών τάξεων. Γρήγορα όμως προσέλαβε 
πολλές ακόμα μορφές, όπως επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση σε ζητήματα 
πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτικά και επεκτάθηκε σε όλες σχεδόν τις 
χώρες.(Κόκκος, 2005a) 
Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει πάρει ποικίλες μορφές, οι σπουδαιότερες των οποίων 
είναι οι ακόλουθες: 

• Επαγγελματική κατάρτιση. 
• Εκπαίδευση σε πολιτικό και κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο 
• Εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με τον (Rogers, 1999a, σ 19) μπορεί να χωριστεί 
σε τρεις τομείς: 

• Την τυπική (γίνεται από σχολεία και θεσμοθετημένους φορείς). 
• Την κατά συνθήκη τυπική (γίνεται από κρατικές υπηρεσίες και φορείς 

βιομηχανικής κατάρτισης). 
• Την μη τυπική ( γίνεται από εθελοντικούς φορείς και άτυπες ομάδες). 
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Τα πρώτα βήματα στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ξεκινούν σύμφωνα με 
τους (Βεργίδης & Κόκκος, 2010, σσ 19–23) 
 από τα τέλη του 19ου αιώνα με δραστηριότητες μορφωτικών οργανώσεων όπως ο 
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» , η Εταιρεία των Φίλων του Λαού κ.α. Στην 
συνέχεια δημιουργείται η Λαϊκή Επιμόρφωση, το Ελληνικό Κέντρο 
Παραγωγικότητας και το Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης , όπου στόχος είναι η 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και η εκπαίδευση στις επιχειρήσεις, και η 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση αγροτών. Το 1953 δημιουργείται το Ελληνικό κέντρο  
Παραγωγικότητας  όπου το 1973 είχε πραγματοποιήσει σε 11 πόλεις προγράμματα 
κατάρτισης. Ακολούθησαν αρκετές δράσεις για να φτάσουμε στην σύγχρονη Ελλάδα 
με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τα κέντρα δια βίου μάθησης. 

Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα το 1997 με το νόμο 
2525/97 άρθρο 5 ύστερα από θεσμικές παρεμβάσεις της γενικής γραμματείας  
εκπαίδευσης ενηλίκων και το ινστιτούτο διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων με 
χρηματοδότηση του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. 

Όσον αφορά τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή 
εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο 
Δήμου). Η λειτουργία τους βασίζεται στους παρακάτω 4 επιπλέον αρμόδιους φορείς: 
(‘Kdvm - Σχετικά με Κέντρα Δια Βίου Μάθησης’, χ.χ.) 

• Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει αναλάβει 
την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του Προγράμματος 
συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και υλοποίησης των τμημάτων 
μάθησης, οργανώνοντας και στελεχώνοντας όλο το δίκτυο των Κ.Δ.Β.Μ.  

• Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 
έχει αναλάβει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δικτύωση των αιρετών 
και των στελεχών των Δήμων, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο με την 
τοπικής αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα τους Δήμους. 

• Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) αναλαμβάνει αφενός μεν την 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση ενηλίκων στα 
Κ.Δ.Β.Μ., αφετέρου δε την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων που θα 
εργαστούν στα Κ.Δ.Β.Μ. 

• Τέλος, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) έχει αναλάβει την ανάπτυξη 
του Portal επικοινωνίας των Κ.Δ.Β.Μ. καθώς και την ανάπτυξη του 
εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας και παρακολούθησης (intranet) της 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Κ.Δ.Β.Μ. 
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Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτές με συναφές 
ακαδημαϊκό υπόβαθρο, δηλαδή που έχουν αποφοιτήσει από κάποιο πανεπιστημιακό 
τμήμα σχετικό με ψυχολογία, κοινωνιολογία, παιδαγωγικά, είναι μια βάση ως τυπικό 
προσόν που συμβάλλει στην αποτελεσματική διδασκαλία και στην ανάπτυξη 
διδακτικής ικανότητας, όμως δεν είναι εν γένει αρκετή για να ανταποκριθεί ο 
εκπαιδευτής στις ανάγκες μιας σειράς εκπαιδευτικών διαδικασιών με ενήλικες 
εκπαιδευόμενους. 

Συνεπώς, είναι σημαντικό να υπάρχει συνδυασμός των ακαδημαϊκών προσόντων με 
την ενασχόληση με το πρακτικό και εξειδικευμένο μέρος της εκπαίδευσης 
ενηλίκων. 

Ολοκληρώνοντας μια προσέγγιση τόσο των ενήλικων εκπαιδευομένων όσο και 
των εκπαιδευτών ενηλίκων, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι σπουδαιότερες 
θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. 
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1.1.2 Ο Ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων. 
 

Θεωρία της ανδραγωγικής του Malcom Knowles. 
 

Ο Knowles ανέπτυξε τη θεωρία  της  ανδραγωγικής.  Η  συγκεκριμένη  θεωρία 
συνέβαλε   σημαντικά   στο   σχεδιασμό   και   τη   δημιουργία   ενός   εκπαιδευτικού 
συμβολαίου για τον εκπαιδευόμενο, με βάση σαφώς ορισμένα βήματα: 

•  Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών. 
• Προσδιορισμός εκπαιδευτικών σκοπών. 
• Προσδιορισμός πηγών μάθησης και στρατηγικών που θα υιοθετηθούν 
• Προσδιορισμός στοιχείων που αποδεικνύουν ότι οι στόχοι 

πραγματοποιήθηκαν 
• Επισήμανση του τρόπου με τον οποίο αυτά θα στοιχεία θα κριθούν 
• Ανασκόπηση εκπαιδευτικού συμβολαίου με άτομο που έχει μεγαλύτερη 

εκπαιδευτική εμπειρία 
• Δημιουργία εκπαιδευτικού συμβολαίου.  
• Αξιολόγηση της μάθησης (Knowles, Holton, & Swanson, 1998) 

O Knowles αναφέρεται στον εκπαιδευτή ενηλίκων δίνοντάς του το ρόλο του 
διευκολυντή της μάθησης. Το ρόλο αυτό τον υιοθέτησε και ο ίδιος ενώ ήταν 
εκπαιδευτής ενηλίκων (Knowles, 1998). 

Η θεωρία της ανδραγωγικής έγινε αρχή για μεγάλη κριτική σε διάφορους τομείς. Το 
πιο σημαντικό σημείο κριτικής αφορούσε στον τρόπο μάθησης των ενήλικων 
εκπαιδευομένων όπου είναι εντελώς διαφορετικώς σε σχέση με αυτό των ανήλικων 
εκπαιδευομένων. 

Ο Knowles επικρίθηκε επειδή θεώρησε ιδιαίτερα σημαντικό τον αυτοκαθορισμό 
των εκπαιδευομένων, και όχι τόσο την ενδεχόμενη επίδραση από τα άτομα με τα 
οποία συναναστρέφεται και έχει αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις.  
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Προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers. 
 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Rogers, ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει το ρόλο του 
εμψυχωτή σε μία άκρως προσωποκεντρική θεώρηση. Με βάση αυτή τη θεώρηση, ο 
εκπαιδευτής λειτουργεί ως σύμβουλος που ενισχύει τον εκπαιδευόμενο ως 
πρόσωπο. Θεμέλιο της προσωποκεντρικής θεώρησης θεωρείται η πεποίθηση ότι 
κάθε άνθρωπος έχει την τάση για αυτοπραγμάτωση και αυτοπροσδιορισμό. 
Συνεπώς, το πλαίσιο διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στα παραπάνω πρέπει να έχει 
ως βασικό μέλημα την πρωτοβουλία και ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε 
βιωματικό επίπεδο και όχι τη μορφή μονολόγου εκ μέρους του εκπαιδευτή (Κόκκος, 
2005). 

Οι αρχές, πάνω στις οποίες στηρίζεται η θεωρία του Rogers είναι οι ακόλουθες: 

• Βασικά στοιχεία θεωρούνται η αυτοκριτική και η αυτοαξιολόγηση. 
• Το ουσιαστικότερο και πιο χρηστικό είδος μάθησης είναι που δίνει στον 

εκπαιδευόμενο τη γνώση για τον τρόπο μάθηση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω), 
καθώς και η πρόσβαση σε νέες εμπειρίες. 

• Όταν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του περιεχομένου της εκπαίδευσης και των 
αναγκών και ιδιαιτεροτήτων, κάνουμε λόγο για ουσιαστική εκπαίδευση. 

• Η μάθηση είναι αποτελεσματικότερη, όταν όχημα είναι η δράση/ πράξη. 
• Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη μάθηση. 
• Αρνητικό στοιχείο θεωρείται η παρέμβαση στον τρόπο οργάνωσης και 

αντίληψης του Εγώ των εκπαιδευομένων. 
• Η αντιμετώπιση του παραπάνω επιτυγχάνεται μέσω της ενθάρρυνσης και της 

μείωσης των εξωγενών πιέσεων. 
• Μέσα από τις παραπάνω διαδικασίες, ο εκπαιδευόμενος έχει όφελος σε 

ποικίλες πτυχές της προσωπικότητάς του. 

(Κόκκος, 2005a; Jarvis, 1990) 
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Θεωρία της κοινωνικής αλλαγής του Paulo Freire. 
 

O Freire θεωρεί ότι το κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο επηρεάζει σε 
μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική διεργασία. Μέσω της ενασχόλησής του με την 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, ανέπτυξε μια φιλοσοφία και προσέγγιση με 
ανθρωπιστικές αρχές.  

Δεδομένων των συνθηκών στις οποίες έζησε ο Freire με τις κυρίαρχες τάξεις να 
επιβάλλουν όσα αυτές πρέσβευαν στις κατώτερες κοινωνικά τάξεις, οι οποίες στη 
συνέχεια προσπάθησαν να μιμηθούν τις αξίες και τα ιδανικά των κυρίαρχων τάξεων, 
ανέπτυξε τη θεωρία της κοινωνικής αλλαγής. Υποστήριξε ότι η απελευθέρωση των 
εκπαιδευομένων από τις αξίες και πεποιθήσεις της κυρίαρχης κοινωνικά τάξης θα 
επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς οι εκπαιδευόμενοι θα μπουν σε 
μια διαδικασία αμφισβήτησης όσων άκριτα μέχρι τότε υιοθετούν και μιμούνταν 
λόγω επιβολής και θα δράσουν, ώστε να αλλάξουν την κοινωνική 
πραγματικότητα (Κόκκος, 2005). 

H θεωρία της κοινωνικής αλλαγής του Freire δίνει νέα υπόσταση στις σχέσεις μεταξύ 
εκπαιδευτή- εκπαιδευομένων, οι οποίες παύουν να είναι μονόπλευρες με φορά 
αποκλειστική από τον εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους, θυμίζοντας 
παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Αντιθέτως, μιλά για δύο είδη 
σχέσεων: εκπαιδευτή- εκπαιδευομένων και εκπαιδευομένων- εκπαιδευτή. 

 Οι εκπαιδευόμενοι μετατρέπονται από παθητικοί ακροατές σε ενεργούς δέκτες 
ιδεών και συνοδοιπόροι στην εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύσσοντας έντονα 
κριτική διάθεση και κριτικό στοχασμό, δίνοντας ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτή 
για αλλαγή και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η θεωρία της κοινωνικής αλλαγής έχει ως βασική πεποίθηση ότι μέσω της 
συσχέτισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη δράση/ πράξη, καθίσταται δυνατή η 
γνώση του τι έχει επιτευχθεί. 

Σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντικός. Οφείλει να 
δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αναδεικνύονται τα ουσιαστικά 
προβλήματα των εκπαιδευομένων μέσω του διαλόγου και της συζήτησης.  

Σημαντικό είναι να προετοιμαστεί κατάλληλα ο εκπαιδευτής, ώστε να 
ανταπεξέλθει στο εκπαιδευτικό του έργο και να έχει διάθεση για συνεχή αξιολόγηση 
σε συνολικό επίπεδο αλλά και σε επιμέρους κομμάτια της διαδικασίας. 
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Εμπειρική εκπαίδευση του John Dewey. 
 

Ο Dewey, ένας από τους σπουδαιότερους θεωρητικούς και μελετητές της 
εμπειρικής εκπαίδευσης, θεωρεί ότι η εκπαίδευση είναι μια διαρκής διαδικασία που 
δεν πραγματοποιείται σε περιορισμένα πλαίσια και όρια αποκλειστικά και μόνο σε 
μία βαθμίδα εκπαίδευσης ούτε ανταποκρίνεται μόνο σε μία ηλικιακή ομάδα.  

Ο Dewey είναι θερμός υποστηρικτής της αναγκαιότητας της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης. Η διδασκαλία πρέπει να απαγκιστρωθεί από τον κλασσικό τρόπο και  
να προωθηθεί μια πιο ενεργητική προσέγγιση με συμμετοχή των εκπαιδευομένων και 
με  ένα  πλαίσιο  διδασκαλίας,  στο  οποίο  πρωταρχικό  ρόλο  έχουν  η  ανάδειξη  της 
περιέργειας, της πρωτοβουλίας και της διάθεσης για μάθηση (Dewey, 1980). 

Άλλη βασική αρχή του Dewey είναι ότι κέντρο της ανθρώπινης υπόστασης και 
της εκπαίδευσης ειδικότερα είναι η εμπειρία, η οποία μπορεί εάν εμπλουτιστεί 
κατάλληλα να οδηγήσει σε ωριμότητα (Jarvis, 1990). Ο εκπαιδευτής οφείλει, 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τα 
κατάλληλα ερεθίσματα και τις κατάλληλες εμπειρίες, τις οποίες στη συνέχεια οι ίδιοι 
οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν και να εμπλουτίσουν, 
προσεγγίζοντας έτσι τη γνώση (Jarvis, 1990) 

Με βάση τη θεωρία του Dewey, οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτών είναι οι 
ακόλουθες: 

• να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχοντας 
ανοιχτούς ορίζοντες και σε προτάσεις των εκπαιδευομένων που 
ενδεχομένως αντικρούονται στις αρχικές προτάσεις 

• να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι, τι χρειάζονται και τι 
έχουν ήδη ως προϋπάρχουσες γνώσεις 

• να μην παραβλέπουν στοιχεία του περιβάλλοντος και του γενικότερου 
πλαισίου, ενώ αντιθέτως να τα αξιοποιούν με εποικοδομητικό τρόπο, 
προς όφελος των εκπαιδευομένων 

• να επιλέγουν τις κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 
οργανώνουν  τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει 

• να φροντίζουν, ώστε οι εμπειρίες που παρέχονται και εμπλουτίζονται να 
συνδέονται με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ατόμου. 
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Μετασχηματίζουσα μάθηση του Jack Mezirow. 
 

Με βάση τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης για τον (Mezirow & Κόκκος, 
2007), η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ότι έχει ως πρωταρχικό στόχο την 
προώθηση των εκπαιδευομένων προς μια πλέον υπεύθυνη στάση για όσα πράττουν, 
ενισχύοντας έτσι τις ικανότητές τους. Στόχος είναι ο κριτικός στοχασμός των 
εκπαιδευομένων και η αποτελεσματική δράση τόσο στις δικές τους πεποιθήσεις, 
ιδέες και αντιλήψεις όσο και στων υπολοίπων. Αναδεικνύεται μέσω της θεωρίας της 
μετασχηματίζουσας μάθησης η σημασία της χρήσης του διαλόγου, ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να απελευθερωθούν από προκαταλήψεις και 
παρερμηνείες που είχαν μέχρι στιγμής υιοθετήσει. 

Πολλές φορές, οι άνθρωποι υιοθετούν πρότυπα και αξίες με βάση το εκάστοτε 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαβιούν και αντιλήψεις και 
πεποιθήσεις του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους που ενστερνίζονται 
άκριτα. Η μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται στο μετασχηματισμό ενός πεδίου 
αναφοράς που θεωρείται προβληματικό για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και την 
πορεία τους, με στόχο να σχηματιστούν τεκμηριωμένες απόψεις και ένα πλαίσιο πιο 
αξιόπιστο και έγκυρο. 

Μέσω της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης επιδιώκεται να κατανοηθεί 
επαρκώς ο τρόπος με τον οποίο οικοδομείται η μάθηση των ενήλικων 
εκπαιδευομένων και να προσδιοριστούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον 
επερχόμενο μετασχηματισμό των πλαισίων αναφοράς που έχουν ήδη 
διαμορφωθεί. 

Για την ομαλή επίτευξη αυτής της διεργασίας, είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτής 
ενηλίκων να έχει αρχικά τη διάθεση και στη συνέχεια την ικανότητα να βγαίνει έξω 
από τον παραδοσιακό και αναμενόμενο έως τότε ρόλο του, να επιδιώκει την 
προσωπική ανάπτυξη, πέραν της επαγγελματικής ανάπτυξης, και να γίνεται 
συνεργάτης των εκπαιδευομένων, δεχόμενος ότι ενδέχεται να μάθει και εκείνος από 
τους εκπαιδευόμενους (Mezirow & Κόκκος, 2007) 

Ερείσματα της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow 
εντοπίζονται στην αξία της δημοκρατίας. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να 
διαμορφώσει περιβάλλοντα και συνθήκες που θα προωθηθούν έννοιες όπως η 
δημοκρατία του κοινωνικού πλαισίου. Για να το καταφέρει αυτό, πρέπει να 
δημιουργήσει ένα περιβάλλον ουδέτερο από εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους, με 
οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε πρόσωπο κι αν αυτοί παρουσιάζονται 
(Mezirow, 2007). 

Η εν λόγω θεωρία κατηγορήθηκε για το γεγονός ότι δεν εξέτασε σε βάθος τις 
κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της εκπαίδευσης και δεν τους έδωσε την 
πρέπουσα βαρύτητα, ώστε να προχωρήσει μετά σε έναν αποτελεσματικό 
μετασχηματισμό. Επιπλέον, δε δίνεται στους εκπαιδευόμενους μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση, ώστε να εντοπίσουν τι να αλλάξουν, αλλά και πώς να το αλλάξουν μέσα 
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από μια πληθώρα εναλλακτικών λύσεων που έχουν στη διάθεσή τους. Ακόμη, 
υπάρχει περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι να μετασχηματίσουν αντιλήψεις και 
πεποιθήσεις, έχοντας ως αποτέλεσμα άλλες, νέες αντιλήψεις και πεποιθήσεις που 
είναι πιο δυσλειτουργικές από τις αρχικές. (Κόκκος, 2005) 
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Συνθετική προσέγγιση του Peter Jarvis. 
 

Ο Jarvis διατύπωσε μια θεωρία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συνθετική. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο άνθρωπος 
έχει έμφυτη την ανάγκη για μάθηση. Ο Κόκκος (2005) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 
οι άνθρωποι δεν είναι μόνο παθητικοί δέκτες όσων συμβαίνουν γύρω τους αλλά και 
ενεργητικά όντα και μέρος του κοινωνικού συνόλου στο οποίο διαβιούν. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη συνθετική προσέγγιση του Jarvis, ο εκπαιδευτής 
μεταδίδει αρχικά ένα μέρος του πολιτισμού και στη συνέχεια το παρουσιάζει στους 
ενήλικους εκπαιδευόμενους. Έπειτα, οι εκπαιδευόμενοι υιοθετούν αυτό το μέρος 
του πολιτισμού που τους μεταδόθηκε, επεξεργάζοντας το και προσαρμόζοντάς το 
σε όσα ήδη κατέχουν από θέμα γνώσεων και από θέμα εμπειριών. Στη συνέχεια, 
οι εκπαιδευόμενοι αναλογίζονται εάν θα ενστερνιστούν ή εάν θα απορρίψουν όσα 
τους παρουσίασε ο εκπαιδευτής. Οι εκπαιδευόμενοι, με βάση αυτό που αποφάσισαν, 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και τις εφαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο, έχοντας 
ήδη προσαρμόσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, εάν θεωρήθηκε 
απαραίτητο (Jarvis, 2004). 

Πρωταρχικό σημείο στη θεωρία της συνθετικής προσέγγισης είναι ο στοχασμός των 
ενήλικων εκπαιδευόμενων στις εμπειρίες τους. Σημειώνεται ότι οι συνυπάρχουν 
ομαλά τόσο οι κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές των εκπαιδευομένων από τον 
κοινωνικό τους περίγυρο όσο και οι κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές των 
εκπαιδευτών. Στη λογική ότι τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι έχουν 
υιοθετήσει πεποιθήσεις και αντιλήψεις της κυρίαρχης κουλτούρας, είναι πιθανό να 
συγκλίνουν όσα παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτή με όσα υποστηρίζονται από 
τους εκπαιδευόμενους, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να αποδεχτούν όσα τους 
παρουσιάζονται. 

Η εκπαίδευση, με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία, είναι ανθρωπιστική πράξη και η 
διάθεση του ανθρώπου να βοηθά τους άλλους πρέπει να είναι εγγενής. Ο 
εκπαιδευτής οφείλει να γνωρίζει με ακρίβεια τι πρόκειται να κάνει, ώστε να 
ενισχύσουν οι εκπαιδευόμενοι την αυτοπεποίθησή τους και να στοχάζονται κριτικά. 
Ο εκπαιδευτής οφείλει να υποστηρίζει και να κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους προς 
το στοχασμό, με σεβασμό στην παρουσία ποικίλων και διαφορετικών απόψεων. Είναι 
σημαντικό να δημιουργηθεί εκ μέρους του εκπαιδευτή κλίμα εμψύχωσης και 
κατάλληλες συνθήκες για μάθηση, καθώς και να χρησιμοποιηθεί η μαιευτική 
μέθοδος, βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να καταλήξουν οι ίδιοι στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα μέσα από γνώσεις που ήδη κατέχουν (Κόκκος, 2005) 
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1.1.3 Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων. 
 

Πέρα από την ανάπτυξη ρόλων, ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να αναπτύξει και 
επιπλέον στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε 
αρκετά χαρακτηριστικά όπου παρουσιάζονται παρακάτω. 

Οι ολοένα διεθνείς εξελίξεις στους οικονομικούς, τεχνολογικούς κοινωνικούς αλλά 
και πολιτιστικούς τομείς οδηγεί ολοένα και περισσότερους ενήλικες στην απόκτηση 
καινούργιων δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων ώστε να μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις συνεχόμενες αλλαγές. 

Η συνεχόμενη ειδίκευση και η επαγγελματική κατάρτιση έχει γίνει απαραίτητη για 
όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες ζητούν την συνεχόμενη εκπαίδευση του ανθρώπινου 
τους δυναμικού, το όποιο προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής 
αποκτώντας συνεχόμενα ολοένα και παραπάνω προσόντα. 

Έτσι η ανάγκη για εκπαιδευτές ενηλίκων είναι παρά πολύ μεγάλη , και τα 
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων πολλαπλασιάζονται, χαρακτηριστικά στην χωρά 
μας σύμφωνα με τον (Rogers, 1999, σσ 9–11) πάνω από 300.000 ενήλικοι 
παρακολουθούν κάθε χρόνο προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης στο Ελληνικό 
ανοιχτό πανεπιστήμιο ,σε ΚΕΚ, Κ.Ε.Σ.Υ.Υ., Ν.Ε.Λ.Ε., μέσα σε επιχειρήσεις, σε 
επιστημονικούς συλλόγους, σε κοινωνικούς η πολιτιστικούς φορείς  κ.α. 

Μέχρι σήμερα, οι εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα ήταν υποχρεωμένοι αυτά τα 
προσόντα να τα αποκτήσουν μόνοι τους, γιατί δεν υπήρχαν θεσμοθετημένοι φορείς. 
Σε επίπεδο Α.Ε.Ι., το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο δημιούργησε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο ¨Εκπαίδευση Ενηλίκων¨, το πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας δημιούργησε στα πλαίσια προπτυχιακών σπουδών, κατεύθυνση με τίτλο 
Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική. Ταυτόχρονα, συνεχίζει τις δραστηριότητες της 
η Μονάδα επιμόρφωσης και Κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 

Έτσι φτάσαμε στο σήμερα που υπάρχει το μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων και παρά 
πολλά προγράμματα επιμόρφωσης και μεταπτυχιακά στην εκπαίδευση ενηλίκων, 
όπου ο εκπαιδευτής πρέπει να εφοδιαστεί με όσες παραπάνω δεξιότητες μπορεί, να 
επιμορφωθεί και να αναπτύξει ρόλους που θα βοηθήσουν στην μαθησιακή 
διαδικασία. 

Στην βιβλιογραφία παρουσιάζονται αρκετές δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις αλλά και 
ρόλοι που πρέπει να αναπτύξει o εκπαιδευτής ενηλίκων ώστε να μπορεί με επιτυχία 
να ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό του έργο και να επιτύχει τους στόχους, όπου ο ίδιος 
ανάλογα με την ομάδα εκπαίδευσης έχει βάλει. Οι κύριοι ρόλοι που ο εκπαιδευτής 
πρέπει να υιοθετήσει είναι κυρίως αυτός του συμβούλου, του εμψυχωτή και του 
διευκολυντή (facilitator) της όλης διεργασίας της μάθησης. 

Για τον ρόλο του διευκολυντή αναφέρονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, όπως αυτά 
διαμορφώνονται από τον Corey στην (‘Τσιμπουκλή, Α. (2012), σσ 68–69) : 
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• η συναισθηματική εμπλοκή του στην εκπαιδευτική ομάδα 
• η ενσυναίσθηση ότι με την παρουσία του επηρεάζει τους εκπαιδευομένους 
• η ικανότητα να αναγνωρίζει τα δικά του λάθη 
• η αποδοχή κριτικής από τους εκπαιδευομένους 
• το ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους εκπαιδευομένους και την πορεία της 

μάθησής τους 
• το ¨ξεδίπλωμα¨ της ταυτότητάς του, δηλαδή να λειτουργεί σύμφωνα με τις 

προσωπικές του αρχές και, όχι σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων 
• η πίστη στην ομαδική διεργασία ως βασικής παραμέτρου για την κατάκτηση 

της γνώση 
• η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην αξιοποίηση των εμπειριών των 

εκπαιδευομένων. 
 

Επιπρόσθετα ο (Rogers, 1999, σ 199) αναφέρεται σε τέσσερεις ρόλους  
που καλείται  ο εκπαιδευτής να υιοθετήσει ως: 

• αρχηγός-ηγέτης της ομάδας 
• εκπαιδευτής – φορέας αλλαγής 
• μέλος της ομάδας (ο διδάσκων ως πρότυπο και ως διδασκόμενος) και 
• ¨κοινό¨, έξω από την ομάδα, δηλαδή ως αξιολογητής. 

 
Παράλληλα ο (Κόκκος, 2005b, σ 121) παρουσιάζει τις ακόλουθες γνώσεις,  
ικανότητες και στάσεις που πρέπει να διαθέτει ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων,  
όπως αυτές ταξινομήθηκαν από διάφορους εμπειρογνώμονες: 
 

• Νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευομένους, 
• Επικοινωνεί ουσιαστικά, 
• Συντονίζει και οργανώνει την ομάδα, 
• Προσδιορίζει κατάλληλα το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων και το 

διδακτικό υλικό, 
• Εφαρμόζει ευέλικτα μεγάλο φάσμα εκπαιδευτικών τεχνικών, 
• Συνδέει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τις συνθήκες της τοπικής ή 

ευρύτερης αγοράς εργασίας, καθώς και με τις συνθήκες της τοπικής 
κοινωνίας, 

• Έχει αυτογνωσία, 
• Αυτοαξιολογείται και αυτοαναπτύσσεται. 

 
Ακόμη στη βιβλιογραφία ο Campbell αναφέρει στον (Jarvis, 1995, σ 181) ότι ο 
ιδανικός εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να μπορεί να: 

• αποδέχεται τις απόψεις των άλλων, βασιζόμενος στις αρχές της ελευθερίας 
και της δημοκρατίας, καθώς και να υποστηρίζει ένθερμα θεωρητικά και 
πρακτικά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

•  συντονίζει αποτελεσματικά ομάδες και να φέρνει σε πέρας διοικητικές 
δραστηριότητες που ενδεχομένως είναι περίπλοκες, 

• κατανοεί τον τρόπο μάθησης των ενήλικων εκπαιδευομένων καθώς και τα 
κίνητρα και τις επιδιώξει που τους ώθησαν στη μάθηση. 
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Τέλος , οι Mocker και Noble όπως αναφέρεται στον (Jarvis, 1995, σ 181) παραθέτουν 
τις εξής  δεξιότητες: 
 
• Να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους εκπαιδευομένους, 
• Να αναπτύσσει αποτελεσματικές σχέσεις με αυτούς, 
• Να ενδυναμώνει τις θετικές τους διαθέσεις, 
• Να δημιουργεί κλίμα που να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους, 
• Να δημιουργεί θεμέλια αμοιβαίου σεβασμού, 
• Να προσαρμόζει το ρυθμό της μάθησης στις δυνατότητες των 

εκπαιδευομένων, 
• Να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα χαρακτηριστικά καθενός και στα 

χαρακτηριστικά της ομάδας, 
• Να αντιλαμβάνεται τη διαφορά ανάμεσα στην εκπαίδευση των παιδιών και 

στην εκπαίδευση των ενηλίκων, 
• Να οργανώνει συνθήκες εκπαίδευσης που να αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη 

των συμμετεχόντων, 
• Να διατηρεί το ενδιαφέρον τους για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
• Να προσαρμόζει το πρόγραμμα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, 
• Να διαμορφώνει το χώρο έτσι ώστε να δημιουργείται άνετο μαθησιακό 

περιβάλλον, 
• Να αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των εκπαιδευομένων. 
• Να προσαρμόζει τη μάθηση στο επίπεδό τους, 
• Να συνοψίζει και να ανακεφαλαιώνει τα βασικά σημεία κάθε μαθήματος, 
• Να συμμετέχει σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 

του έργου του, 
• Να δίνει στους εκπαιδευόμενους συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με την 

πρόοδό τους, 
• Να επικεντρώνεται στις θεματικές περιοχές που έχουν ζωτική σημασία για 

αυτούς, 
• Να συντονίζει και να επιβλέπει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
• Να εφαρμόζει τις αρχές μάθησης που ταιριάζουν σε ενηλίκους, 
• Να δίνει έμπρακτα τη διάθεσή του για καινοτομία και πειραματισμό, 

προσεγγίζοντας με καινούριους τρόπους τα μαθησιακά αντικείμενα, 
• Να υποκινεί τους συμμετέχοντες να μελετούν μόνοι τους, 
• Να αξιοποιεί τις γνώσεις και τα διδακτικά υλικά που διαμόρφωσαν άλλοι 

εκπαιδευτές, 
• Να διασύνδεει τη μαθησιακή διαδικασίας με τις εμπειρίες των 

συμμετεχόντων. 
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1.1.4  Κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών 
εκπαιδευτών ενηλίκων. 

 
Τα χαρακτηριστικά ταξινομούνται παρακάτω σε επτά κατηγορίες όπου θα 
συγκριθούν με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο άλλος τύπος εκπαιδευτή που 
ερευνά η εργασία. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι: οι διοικητικές ικανότητες, προσωπικές, τεχνολογικές, 
εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, αξιολόγησης και οι κοινωνικές ικανότητες.  

Ο διαχωρισμός έγινε σε αυτές τις κατηγορίες με κύριο άξονα να υπάρχει αντίστοιχη 
κατηγορία και στον e-εκπαιδευτή. 

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Διοικητικές ικανότητες (Administrative competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• επιλύει προβλήματα με θέματα που αφορούν τις απουσίες των 
εκπαιδευόμενων ή γενικότερα θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
των δομών (π.χ απογευματινό ωράριο λειτουργιάς). 

Προσωπικές ικανότητες (Personal competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου που θα διδάξει, 
• γνωρίζει πώς συνδέεται το αντικείμενο του με άλλες επιστήμες, 
• προσδίδει διεπιστημονικό χαρακτήρα στο αντικείμενο της διδασκαλίας, 
• διατηρεί το εκπαιδευτικό υλικό επίκαιρο και σε υψηλό επίπεδο, 
• γνωρίζει πως μαθαίνουν οι ενήλικες, 
• αντιλαμβάνεται τη διαφορά ανάμεσα στην εκπαίδευση των παιδιών και στην 

εκπαίδευση των ενηλίκων, 
• συμμετέχει σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του 

έργου του. 
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Τεχνολογικές ικανότητες (Technological competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• τεχνικές γνώσεις στο να μπορεί να σχεδιάσει και να παρουσιάσει την 
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικού υπολογιστή , κ.α., 

• χρησιμοποιεί ποικιλία εργαλείων και εποπτικών μέσων ώστε να ενισχύεται το 
ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. 

Εκπαιδευτικές ικανότητες (Instructional competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• Θέτει διδακτικούς στόχους συμφώνα πάντα με το επίπεδο των 
εκπαιδευόμενων, 

•  προσαρμόζει το ρυθμό της μάθησης στο ρυθμό προόδου των 
εκπαιδευομένων, 

• σχεδιάζει σωστά την αλληλουχία των μαθημάτων ώστε να καλλιεργείται η 
συμμέτοχη, 

• εμπλέκει την καθημερινή ζωή των εκπαιδευόμενων στα διδακτικά αντικείμενα 
που θα διδάξει, 

• αξιολογεί το υλικό που θα χρησιμοποιήσει και την προστιθέμενη αξία που θα 
δώσει, 

• είναι κριτής των πηγών του και να διατηρεί υψηλό επίπεδο σε αυτές, 
• αξιοποιεί τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν διαμορφώσει άλλοι 

εκπαιδευτές 

Παιδαγωγικές ικανότητες (Pedagogical competencies)  
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• είναι ικανός να χρησιμοποιεί τις επιστημονικές του γνώσεις με σκοπό να 
εφαρμόσει τις παιδαγωγικές πρακτικές που είναι κατάλληλες για ενήλικες, 

• οργανώνει τον τρόπο της εναρκτήριας συνάντησης με κατάλληλες τεχνικές 
ενηλίκων (π.χ. γνωριμία σε επίπεδο δυάδας, μετά σε ομάδας και μετά στην 
ολομέλεια), 

• χρησιμοποιεί τεχνικές σπασίματος πάγου, 
• χρησιμοποιεί στην διδασκαλία του τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων όπως είναι 

οι ομάδες εργασίας, η συζήτηση, το παίξιμο ρόλων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ενεργητική συμμετοχή και η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων, 

• εναλλάσσει συνεχώς τις παραπάνω τεχνικές, 
• αξιοποιεί την ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευόμενων με κίνηση, 

δραματοποίηση κλπ, 
• επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους μαθητευομένους,  
• αναπτύσσει αποτελεσματικές σχέσεις εργασίας μαζί τους,  
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• ενδυναμώνει τις θετικές τους διαθέσεις,  
• δημιουργεί κλίμα που ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους,  
• δημιουργεί θεμέλια αμοιβαίου σεβασμού,  
• προσαρμόζει τη διδασκαλία ώστε να προσιδιάζει στα ατομικά και ομαδικά 

χαρακτηριστικά των μαθητευομένων, 
• επινοεί διδακτικές στρατηγικές που αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη των 

εκπαιδευομένων,  
• ενισχύει το ενδιαφέρον τους για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ,  
• προσαρμόζει το πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες τους,  
• διαμορφώνει το χώρο, έτσι ώστε να δημιουργείται άνετο μαθησιακό 

περιβάλλον,  
• αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των εκπαιδευομένων,  
• συνοψίζει και να ανακεφαλαιώνει τα βασικά σημεία κάθε μαθήματος,  
• παρέχει στους εκπαιδευομένους συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με την 

πρόοδό τους,  
• επικεντρώνεται στις θεματικές περιοχές που είναι ουσιώδεις για τους 

μαθητευομένους,  
•  συντονίζει και να επιβλέπει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  
• δείχνει έμπρακτα τη διάθεσή του για καινοτομία και πειραματισμό, 

προσεγγίζοντας με νέους τρόπους τα μαθησιακά αντικείμενα,  
• παρακινεί τους εκπαιδευομένους να μελετούν μόνοι τους , αυτοδύναμα,  
• συνδέει τη μαθησιακή διαδικασία με τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων. 

Ικανότητες αξιολόγησης (Assessment competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• μπορεί να αξιολογήσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του προγράμματος 
εκπαίδευσης, 

• αξιολογήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους εκπαιδευομένους, 
• βρει τις απειλές που θα παρεμποδίσουν την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος, 
• αξιολογήσει τα επιτεύγματα των εκπαιδευόμενων (ανάπτυξη στάσεων, 

ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και δεξιοτήτων). 
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Κοινωνικές ικανότητες (Social competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• αναλαμβάνει την δημιουργία δράσεων και συνεργασία με τοπικούς 
πολιτιστικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, 

• μετατρέπει τον χώρο της εκπαίδευσης σε ανοιχτό σχολείο» όπου θα 
προσκαλούνται άτομα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, 

• υλοποιεί επισκέψεις που να επιτρέπουν τους μαθητευόμενους να δράσουν, 
• να ανταλλάσει απόψεις με τους συναδέλφους του. 
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1.2.1 Ιστορική αναδρομή E-Learning. 
 
 

Ως αρχή του e-learning η (Ντόγα, 2011a, σσ 10–11) αναφέρει ότι θεωρούνται οι 
«σπουδές δι’αλληλογραφίας», που χρονολογούνται από το 1870, όπου γίνεται χρήση 
μόνο έντυπου υλικού και δεν και δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία εκπαιδευτή –
εκπαιδευόμενου. Στην συνέχεια οι εκπαιδευτικές κασέτες για τους προσωπικούς 
υπολογιστές της εποχής έγιναν η γέφυρα για την ανάπτυξη λογισμικών όπου η 
θεματολογία αυτών των πρώτων multimedia μαθημάτων περιστρεφόταν κυρίως γύρω 
από τον προγραμματισμό, όπως η εκμάθηση της γλώσσας BASIC.  
 
Ιστορικά όπως αναφέρει ο (Πρέζας, 2003, σ 23) η χρήση της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση δεν είναι κάτι νέο. Έχει κάνει την εμφάνιση της από την δεκαετία του 
1920, με τις εκπαιδευτικές ταινίες. Ακολούθησε το σχολικό ραδιόφωνο (1925-1935) 
και η εκπαιδευτική  τηλεόραση (1932-1939 και δεκαετία του 50), όπου ήταν δυο 
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν  για την εκπαίδευση στις ΗΠΑ και στις αρχές της 
δεκαετίας του 80 εισάγεται η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία. 
 
Tο επόμενο άλμα στην ανέλιξη του e-learning έγινε στις αρχές της δεκαετίας του '90,  
όταν έκανε την εμφάνισή του το CD-ROM και οι interactive εφαρμογές, οι οποίες 
έδιναν πολλές δυνατότητες στο χρήστη, για παράδειγμα, να περιηγηθεί ή να 
απαντήσει σε ερωτηματολόγια. Περίπου εκείνη τη χρονική περίοδο εμφανίστηκε και 
η online βοήθεια που προσέφεραν οι νέες εφαρμογές. 
 
Σήμερα, βέβαια, θεωρούμε δεδομένη την online βοήθεια κάθε φορά που 
αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά και αυτήν αναπτύχθηκε εκ των υστέρων 
και δεν είναι κάτι που υπήρχε πάντα τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, όλα αυτά, 
όπως και η ζωή του χρήστη, θα αλλάξουν όταν εμφανιστεί το Internet. 
 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί τους εκπαιδευτές στην αναζήτηση καινούργιων 
δεξιοτήτων καθώς και βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων, ώστε να γίνουν οι νέοι τύποι 
εκπαιδευτών οι λεγόμενοι e-εκπαιδευτές που θα μπορούν σύγχρονα αλλά και 
ασύγχρονα να παρέχουν ηλεκτρονική μάθηση σε εικονικές τάξεις, χωρίς τον 
περιορισμό της απόστασης και του χρόνου. 
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1.2.1 Εξ- αποστάσεως εκπαίδευση. 
 
Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα. 

 
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
μπορούν να συνοψιστούν σύμφωνα με τις (Liggeridou & Zoumpoulaki, 2011, σσ 19–
20) στα παρακάτω σημεία:  
 

• Άρση φυσικών εμποδίων, κατάργηση γεωγραφικών συνόρων και διασπορά 
στη διάδοση μας γνώσης.  

•  Προοπτικές ομοιόμορφης αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο 
σύνολο της επικράτειας δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, σε ότι αφορά στην 
απόσταση και στην επιλογή του χρόνου εκπαίδευσης και στο γνωστικό 
αντικείμενο.  

• Συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των ικανοτήτων 
των εκπαιδευομένων.  

•  Επιτάχυνση της διαδικασίας μεταφοράς γνώσης από τους εκπαιδευτές στους 
εκπαιδευόμενους.  

• Άμεση διασύνδεση ατόμων και ομάδων με εξωτερικές πηγές γνώσεων 
(ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, μουσεία κλπ.) και αυξημένες δυνατότητες 
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι 
γεωγραφικά διασπαρμένοι.  

• Δημιουργία μιας ¨ηλεκτρονικής τάξης¨ με εξομοίωση όλων των λειτουργιών 
μιας παραδοσιακής τάξης (παράδοση διαλέξεων επίλυση ασκήσεων, 
διόρθωση ασκήσεων, υποβολή ερωτήσεων κλπ).  

•  Εξοικονόμηση χρόνου και εκπαιδευτικού προσωπικού.  

• Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων με ταυτόχρονη μείωση των 
λειτουργικών αναγκών.  

• Ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθμό μάθησης.  

• Έλεγχος από την πλευρά του εκπαιδευόμενου για τον ρυθμό προόδου που 
σημειώνει κατά τη μαθησιακή διαδικασία.  

•  Οικονομικά οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο, με τη δυνατότητα 
ελαχιστοποίησης κόστους προς απόδοση.  

 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
μπορούν να συνοψιστούν στα πιο κάτω:  
 

•  Ικανότητα εκπαιδευόμενων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα λόγω μας 
απαίτησης για τεχνικές ικανότητες σχετιζόμενες με μας Η/Υ και μας 
τηλεπικοινωνίες.  

•  Μεγάλος χρόνος προετοιμασίας μαθημάτων . 
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•  Ισότητα όσον αφορά την ευκολία πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μαθήματα 
(θέματα αποκλεισμού).  

•  Απαίτηση για ειδικές προγραμματιστικές ικανότητες (html, java applets, 
flash).  

•  Τεχνολογικοί περιορισμοί (π.χ. Bandwidth).  
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1.2.3 Σύγχρονη εκπαίδευση.  
 

Η σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση που υποστηρίζεται συνήθως από μέσα 
ενημέρωσης, όπως η τηλεδιάσκεψη και η συνομιλία, έχει τη δυνατότητα να 
υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους στην ανάπτυξη μαθησιακών κοινοτήτων. Οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βιώνουν την σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση ως πιο 
κοινωνική και αποφεύγουν την απογοήτευση ζητώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις 
σε πραγματικό χρόνο. 
 
 Η σύγχρονη εκμάθηση γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με όλους τους συμμετέχοντες 
να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα, ενώ η ασύγχρονη μάθηση είναι αυτο-ρυθμιζόμενη και 
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συμμετέχουν στην ανταλλαγή ιδεών πληροφοριών 
χωρίς την εξάρτηση της συμμετοχής άλλου συμμετέχοντος ταυτόχρονα.  
 
Η σύγχρονη εκμάθηση αναφέρεται στην ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών με έναν 
ή περισσότερους συμμετέχοντες κατά την ίδια περίοδο. Ο (Chauhan, 2017a) αναφέρει 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της: 
 
Πλεονεκτήματα σύγχρονης μάθησης. 
 
• Είναι οικονομικά αποδοτική: Η ευκαιρία για παροχή γνώσεων από τους 

καλύτερους εμπειρογνώμονες χωρίς να χρειάζονται τα έξοδα διαμονής και 
ταξιδιού που περιλαμβάνει η παραδοσιακή κατάρτιση. 

• Είναι βολική: Στην σύγχρονη μάθηση μπορούμε να έχουμε μια ευκαιρία να 
συμμετάσχει κανείς σε online συζητήσεις από οποιαδήποτε θέση απλά να έχει 
σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς τα φυσικά εμπόδια της απόστασης 
εξαλείφονται. 

•  Παρέχει άμεση ανατροφοδότηση: Η αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο 
σημαίνει άμεση ανατροφοδότηση. Η ταχεία ανατροφοδότηση έχει έναν 
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ηλεκτρονική μάθηση, ενισχύει την 
κατακράτηση γνώσης διατηρώντας το ακροατήριό ενεργό στη διαδικασία 
εκμάθησης. 

• Είναι ενθαρρυντική: Ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης ενισχύει τη μάθηση 
αυξάνοντας το επίπεδο κινήτρων του κοινού ως αλληλεπιδράσεις σε 
πραγματικό χρόνο. 

•  Υποστηρίζει την αίσθηση της κοινότητας: Η κοινωνική αλληλεπίδραση και 
συνεργασία είναι η ουσία της σύγχρονης μάθησης. Η οργάνωση μιας σειράς 
δραστηριοτήτων σε απευθείας σύνδεση ομάδας ενθαρρύνει την ομαδική 
εργασία και τη συνεργασία, καθώς η ηλεκτρονική συζήτηση επιτρέπει στο 
κοινό σας. 
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Μειονεκτήματα σύγχρονης μάθησης. 
 
• Είναι αυστηρά βασισμένη στην τεχνολογία. η έλλειψη τεχνικών γνώσεων, οι 

κακές δεξιότητες στον υπολογιστή, η αδυναμία διαχείρισης των διαφόρων 
τεχνολογιών που εμπλέκονται στη σύγχρονη εκμάθηση μπορεί να 
απογοητεύσει σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές του διαδικτύου. 

• Απαιτεί σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο. Προσπαθώντας να 
συγχρονιστούν πολλές διαφορετικές περιοχές στον κόσμο μέσω συνεργατικών 
τεχνολογιών μάθησης μπορεί να είναι πρόκληση, αλλά διαφορετικές 
δυνατότητες εύρους ζώνης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. 

• Τοπικοί φραγμοί χρόνου. Η σύγχρονη μάθηση εξαλείφει τα εμπόδια της 
απόστασης, αλλά και τα εμπόδια του χρόνου; Η διαφορετική ζώνη ώρας 
μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις επικοινωνίας καθώς απαιτείται σύγχρονο 
μάθημα εκμάθησης τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους 
εκπαιδευτές να είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα.  

• Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός. Μιλώντας για αντικρουόμενα 
χρονοδιαγράμματα, συνέπεια του παραπάνω μειονεκτήματος είναι η 
απαιτητική διαδικασία σχεδιασμού που απαιτεί η σύγχρονη μάθηση. Ο 
συντονισμός των χρονοδιαγραμμάτων είναι απολύτως απαραίτητος, ορισμένες 
φορές δεν είναι εφικτός. Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σε μια πορεία 
ασύγχρονης μάθησης, θα χρειαστεί προσεκτικές συνεδριάσεις του 
προγράμματος. Ωστόσο, διαφορετικές ζώνες ώρας μπορούν να οδηγήσουν σε 
πολύ περιορισμένα χρονικά πλαίσια. 

• Είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους με κακές κοινωνικές δεξιότητες. 
 Μια σύγχρονη εμπειρία μάθησης απαιτεί ενεργό συμμετοχή και συνεργασία 
και ορισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού σας μπορεί να μην είναι τόσο 
κοινωνικά 
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1.2.4 Ασύγχρονη εκπαίδευση  
 

Η ασύγχρονη μάθηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, πίνακες συζητήσεων για blogs, καθώς και βιβλία που υποστηρίζονται 
από το web, αρχεία βίντεο ήχου και κοινωνική δικτύωση μέσω του web 2.0. Η 
ασύγχρονη εκμάθηση είναι ευεργετική για τους σπουδαστές που έχουν προβλήματα 
υγείας ή που έχουν ευθύνες φροντίδας παιδιών. 
 
 Έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν το έργο τους σε περιβάλλον με χαμηλό άγχος 
και μέσα σε ένα πιο ευέλικτο χρονικό πλαίσιο. Στα ασύγχρονα online μαθήματα οι 
μαθητές προχωρούν με τον δικό τους ρυθμό. Εάν πρέπει να ακούσουν μια διάλεξη για 
δεύτερη φορά ή να σκεφτούν για μια ερώτηση για λίγο, μπορούν να το κάνουν χωρίς 
να φοβούνται ότι θα συγκρατήσουν την υπόλοιπη τάξη.  
 
Μέσω μαθημάτων στο διαδίκτυο, οι μαθητές μπορούν να κερδίσουν τα διπλώματά 
τους πιο γρήγορα ή να επαναλάβουν τα αποτυχημένα μαθήματα χωρίς την αμηχανία 
να είναι σε μια τάξη με τους νεότερους φοιτητές.  
 
 
Πλεονεκτήματα ασύγχρονης μάθησης. 

  
Από την άλλη ένα περιβάλλον ασύγχρονης μάθησης έχει τα δικά του μειονεκτήματα 
και πλεονεκτήματα. Ως πλεονεκτήματα αναφέρονται: 

• Προσφέρει στους εργαζόμενους πλήρη έλεγχο της μάθησης. 
Σε αυτή τη μέθοδο όλοι επιτρέπεται να αποφασίζουν πώς, πότε και πού να 
μάθουν. Επιπλέον, εξαλείφεται όχι μόνο η απόσταση αλλά και ο χρονικός 
φραγμός και η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτή με την απασχόληση 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προσωπικά προγράμματα. 

• Υπάρχει σεβασμός στη μάθηση του καθενός. 
 Η ασύγχρονη μάθηση δίνει στους εκπαιδευομένους χρόνο να συμμετέχουν σε 
online συζήτηση. Η ασύγχρονη λύση μάθησης μπορεί να ωφελήσει ακόμη και 
τους εκπαιδευόμενους με κακές δεξιότητες μάθησης, προσφέροντάς τους τη 
δυνατότητα να αφιερώσουν χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους 
και να αναπτύξουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης τους. 

• Είναι βολική. Η ασύγχρονη εκμάθηση είναι η ιδανική λύση μάθησης, καθώς 
δεν απαιτεί την απευθείας σύνδεση των εκπαιδευομένων σε συγκεκριμένη 
ημέρα ή ώρα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον 
διαδικτυακό διευθυντή ή τους εικονικούς συμμαθητές τους με δική τους 
ευκολία και να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, ηλεκτρονική 
εκπαίδευση για αναθέσεις και άλλους ηλεκτρονικούς πόρους. 

• Έχουμε μειωμένα κοινωνικά εμπόδια. Μια προσέγγιση ασύγχρονης μάθησης 
βοηθά τους εσωστρεφείς μαθητές να εξαλείψουν το κοινωνικό άγχος, καθώς η 
μόρφωση μεμονωμένα τους κάνει να αισθάνονται πιο ασφαλείς και πιο 
άνετοι. 

•  Είναι διαδραστική, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, χρονικά εμπόδια. 
 Το σύστημα ασύγχρονης μάθησης επιτρέπει στους εκπαιδευομένους όχι μόνο 
να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό αλλά και να αλληλεπιδρούν με τους 
συνομηλίκους τους, ανεξάρτητα από το ποια ζώνη ώρας ζουν. 
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Μειονεκτήματα ασύγχρονης μάθησης.  
 

• Στερείται άμεσης ανατροφοδότησης. Η ανατροφοδότηση στην ηλεκτρονική 
μάθηση είναι απαραίτητη, βοηθά τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους 
εκπαιδευτές να αντιμετωπίσουν θέματα και παρεξηγήσεις που σχετίζονται με 
το υλικό μαθημάτων online εκπαίδευσης.  

• Δεν υπάρχει προσωπική αλληλεπίδραση. Η προσωπική αλληλεπίδραση 
μεταξύ των συμμετεχόντων εξαλείφεται στο σύστημα ασύγχρονης μάθησης. 
Η μάθηση μεμονωμένα μπορεί να λειτουργήσει για μερικούς, αλλά σίγουρα 
δεν λειτουργεί για τους περισσότερους ανθρώπους που χρειάζονται 
προσωπική αλληλεπίδραση.  

•  Καμία ζωντανή συνεργασία ή άλλες δραστηριότητες δεν γίνονται σε 
πραγματικό χρόνο. Η ασύγχρονη εκμάθηση δεν προσφέρει τη δυνατότητα για 
συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο να αυξηθούν τα κίνητρα και η αφοσίωση. Η 
συνολική επικοινωνία μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της σχετικής 
απομόνωσης. 

• Μπορεί να προκαλέσει έλλειψη κινήτρων. Η έλλειψη ζωντανής 
αλληλεπίδρασης μπορεί να αποθαρρύνει τους εκπαιδευομένους, οι οποίοι 
μπορεί να χρειαστούν ενθάρρυνση και διέγερση για να συνδεθούν, να 
διαβάσουν το υλικό και να ολοκληρώσουν το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Στην πραγματικότητα, η αναβλητικότητα είναι πιο πιθανό να συμβεί σε ένα 
περιβάλλον ασύγχρονης μάθησης. 

•  Απαιτεί αυτοπειθαρχία. Η ασύγχρονη μάθηση ζητά από τους συμμετέχοντες 
να επικεντρωθούν, να προσανατολιστούν στο στόχο και με εξαιρετικές 
δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου. Η επιτυχία σε ένα περιβάλλον ασύγχρονης 
εκπαίδευσης απαιτεί από τους εργαζόμενους να είναι τόσο αφοσιωμένοι όσο 
και πειθαρχημένοι, γεγονός που μπορεί να είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα για 
όσους δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. (Chauhan, 2017) 
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1.2.5 Κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικά των e-
εκπαιδευτών. 
 

Όπως και στους εκπαιδευτές ενηλίκων έτσι και στους e-εκπαιδευτές θα 
κατηγοριοποιηθεί τα χαρακτηριστικά που βρέθηκαν στην βιβλιογραφία σε επτά 
κατηγορίες. 

Διοικητικές ικανότητες (Administrative competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• γνωρίζει το περιεχόμενο και την δομή του εκπαιδευτικού ιδρύματος, 
• έχει επίγνωση για τα πνευματικά δικαιώματα από το υλικό που θα 

χρησιμοποιήσει, 
• πώς να διαχειρίζεται θεσμικά τα προβλήματα των μαθητών, 
• έχει γνώση των κανόνων λειτουργίας του ιδρύματος 
• μπορεί να διαχειριστεί ηθικά προβλήματα και παραβίαση κανόνων (π.χ. τι 

επιτρέπεται να λέγεται δημόσια και τι σε  private chat, ρατσιστικά σχόλια η 
άλλες προσβολές στην τάξη),  

• γνωρίζει τους μηχανισμούς υποστήριξης του. 

Προσωπικές ικανότητες (Personal competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου που θα διδάξει, 
• αναπτύσσει συνεχώς τις γνώσεις του πάνω στο διδακτικό του αντικείμενο, 
• γνωρίζει πώς συνδέεται το αντικείμενο του με άλλες επιστήμες, 
• έχει όρεξη για δια βίου μάθηση και προσωπική ανατροφοδότηση, 
• έχει ικανότητα επικοινωνίας με χρήση γραπτού κειμένου, 
• διαχειρίζεται τον προσωπικό του χρόνο, 
• έχει υπομονή καθώς το μάθημα γίνεται με πιο αργό ρυθμό, 
• έχει ο ίδιος εμπειρία ως εκπαιδευόμενος με την χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, 
• είναι ευέλικτος και να έχει ανοχή στις ασάφειες. 
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Τεχνολογικές ικανότητες (Technological competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• έχει πρόσβαση σε Hardware και σε λογισμικά (software), 
• έχει πρόσβαση σε internet και σε εργαλεία επεξεργασίας βίντεο, εικόνας ήχου, 
• μπορεί να ξεπερνά απλά τεχνικά εμπόδια, 
• έχει καλή γνώση του Web και να πραγματοποιεί λειτουργίες από εκεί όπως 

εκτύπωση αλλαγές στις ρυθμίσεις, χρήση μηχανών αναζήτησης, 
• βασικές γνώσεις από γλώσσα προγραμματισμού όπως πχ html, 
• γνώση προγραμμάτων διαχείρισης μαθημάτων (cms), 
•  επεξεργάζεται το περιεχόμενο του συστήματος εάν χρειαστεί, 
• διαχειρίζεται δραστηριότητες των άλλων εκπαιδευτών, 
• διατηρεί ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς, 
• διαχειρίζεται την σύγχρονη και την ασύγχρονη επικοινωνία, 
• επιμορφώνεται συνεχώς, σε τεχνολογικά θέματα, 
• μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα αρκετά προγράμματα εργαλεία πχ chat , 
• παρέχει στους εκπαιδευόμενους βοήθεια σε απλά θέματα τεχνολογίας, 
• προωθεί την καλή χρήση της τεχνολογίας και την υγιή χρήση της (π.χ να μην 

ξεπερνά παραπάνω από τρεις συνεχόμενες ώρες η χρήση του η/υ) 
 

Εκπαιδευτικές ικανότητες (Instructional competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• διατηρεί έγκυρες και χρήσιμες σημειώσεις, 
• βρίσκει χρήσιμους, κατάλληλους, σημαντικούς και πρόσφατους διδακτικούς 

στόχους, 
• μπορεί να αξιολογεί την χρησιμότητα των εργαλείων μάθησης, και την 

προστιθέμενη αξία της στο μάθημα, 
• έχει πηγές αξιόπιστες, έγκυρες, με σαφήνεια με ακρίβεια, πρέπει να είναι  

πρόσφατες και ταυτόχρονα ποιοτικές, 
• επιλέγει τα εργαλεία του κατάλληλα για τους μαθητές του και το πρόγραμμα 

σπουδών, διατηρώντας υψηλά στάνταρ σε θέματα διαδραστικότητας, 
εφαρμογής στην πράξη, και να είναι περιεκτικά, 

• πρέπει να παρουσιάζουν σύνδεση με άλλες επιστήμες, προώθηση της 
διαθεματικότητας, 

• επιλέγει κατάλληλη τεχνολογία ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο μαθησιακό 
αποτέλεσμα,  

• αξιολογεί και την χρήση και την αποτελεσματικότητα της για κάθε ενότητα, 
• έχει ποικιλία τεχνολογιών και αν μπορεί να αναπτύσσει ο ίδιος λογισμικά. 
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Παιδαγωγικές ικανότητες (Pedagogical competencies)  
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• έχει επίγνωση του επιπέδου γνώσεων και της ηλικίας των εκπαιδευομένων, 
• έχει επίγνωση των θεωριών μάθησης και να τις εναλλάσσει στην χρήση, 
• έχει επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών που έχει μια 

ηλεκτρονική τάξη, 
• γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση( προσωπικοί, 

συναισθηματικοί, κοινωνικοί, ηθικοί),  
• έχει επίγνωση της διαφορετικής κοινωνικής, οικονομικής, θρησκευτικής 

διαφοράς των εκπαιδευομένων, 
•  έχει γνώση για θέματα κουλτούρας των εκπαιδευομένων, 
• μπορεί μέσα από την απλή συζήτηση να εισάγει την γνώση, 
• δημιουργεί γνωστικούς χάρτες, και όποιες άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε 

να πετύχει τους στόχους του, 
• δίνει κίνητρα στους εκπαιδευομένους, 
• αναγνωρίζει την συνεισφορά των μαθητών, τόσο δημόσια όσο και με 

προσωπικά μηνύματα, 
• ενθαρρύνει τους μαθητές να εντάσσουν τους προσωπικούς στόχους στην 

πρακτική τους έρευνα, 
• χρησιμοποιεί και να κρίνει κατάλληλα τεχνικές κινήτρων, 
• θέτει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, 
• έχει επίγνωση ότι το κείμενο και ο ήχος μπορεί πολλές φορές να επηρεάσουν 

την επικοινωνία, 
• οργανώνει ο ίδιος online συζητήσεις ώστε να ενισχύεται η επικοινωνία των 

εκπαιδευομένων, 
• προσέχει πως θα πει κάτι και ειδικά πως θα το γράψει, 
• χρησιμοποιεί την γλώσσα του πληκτρολογίου, emoticons, και άλλες 

συντομογραφίες, 
• έχει κύριο στόχο την απόκτηση γνώσεων των εκπαιδευομένων, έτσι πρέπει να 

χρησιμοποίει σωστά τις ερωτήσεις, να τις συνδέει με τις εμπειρίες τους,  
• έχει επίγνωση πως οι παρανοήσεις επηρεάζουν το μάθημα, και να γνωρίζει τις 

κύριες παρανοήσεις στο αντικείμενο του, 
• παρέχει σωστά τον χρόνο στους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορούν να 

αναζητήσουν, να αναπτύξουν την ερευνά τους και να την ολοκληρώσουν, 
• χρησιμοποιεί και να παρουσιάζει ένα ημερολόγιο και ένα χρονοδιάγραμμα 

των μαθητών και των υποχρεώσεων,  
• προωθεί την συνεργασία και να προσέχει το πώς θα δημιουργηθούν  οι 

ομάδες, 
• παρατηρεί συνεχώς τους μαθητές και τις ομάδες και να επανακαθορίζει τους 

διδακτικούς στόχους, 
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• βοηθάει τους εκπαιδευόμενους και να χρησιμοποιεί διαφορετικές 
προσεγγίσεις για το ίδιο θέμα, λόγο των διαφορετικών τύπων 
εκπαιδευομένων, 

• χρησιμοποιεί λογισμικά για την παρακολούθηση της συμμετοχής και της 
πορείας των εργασιών των μαθητών και να μπορεί να ερμηνεύει αυτά τα 
στοιχεία, 

• αξιολογεί και να αξιολογείται από τους εκπαιδευόμενους με στόχο πάντα την 
βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος.  

 

Ικανότητες αξιολόγησης (Assessment competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• γνωρίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, όσο αφορά τον 
τρόπο, την μορφή, το που θα αναρτούν τι εργασίες τους, ακόμη στην 
διαχείριση του χρόνου τους, καθώς θα υπάρχουν και εκπαιδευόμενοι με 
δυσκολία στην γλώσσα όπου θα γίνεται το μάθημα, 

• έχει διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης για διαφορετικά διδακτικά 
αντικείμενα, ώστε αυτή η ποικιλία να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους που 
αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, 

•  δημιουργεί θεμιτό ανταγωνισμό στους εκπαιδευόμενους, 
• παρέχει ένα προσχέδιο, για το πώς θα απαντήσουν τις ερωτήσεις ή πως θα 

γράψουν τις εργασίες τους, 
• παρέχει ξεκάθαρα τα ερωτήματα και τις εργασίες που αναθέτει,  
• παρέχει τον κατάλληλο χρόνο για την ολοκλήρωση τους, 
• έχει διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης για εκπαιδευόμενους που 

αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες, 
• τονίζει την σημαντικότητα της ολοκλήρωσης των εργασιών, 
• χρησιμοποιεί κατάλληλα την βαθμολογία ή τις ρουμπρίκες αξιολόγησης, 
• παρέχει ανατροφοδότηση συνεχώς στους εκπαιδευόμενους, 
• παρέχει απάντηση ότι έλαβε τις εργασίες όταν αυτές δεν είναι στο σύστημα 

διαχείρισης μαθημάτων, 
• χρησιμοποιεί την τεχνολογία ώστε να συνδέει και να παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα των εργασιών στους εκπαιδευομένους, 
• προωθεί την ηθική πλευρά στην δημιουργία εργασιών. 
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Κοινωνικές ικανότητες (Social competencies) 
 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

• διατηρεί την online παρουσία του, να διατηρεί την αίσθηση ότι είναι 
προσεγγίσιμος, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στις ομάδες, να ενθαρρύνει την 
διαδραστικότητα, 

• έχει ενεργή συμμετοχή τουλάχιστον μια φορά στις 48 ώρες, 
• δημιουργεί ευχάριστο κλίμα στην ηλεκτρονική τάξη, 
• προωθεί θετικές συμπεριφορές έτσι αυξάνεται η συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων και μειώνονται οι αρνητικές συμπεριφορές, 
• γνωρίζει ότι είναι οι εκπαιδευόμενοι είναι πιο εύκολο να δημιουργήσουν 

αρνητικό κλίμα σε ηλεκτρονικές τάξεις από ότι σε πραγματικές, 
• χρησιμοποιεί τεχνικές σπασίματος πάγου για την βελτίωση της ατμόσφαιρας, 
• δημιουργεί διαδραστικές επικοινωνίες στα πλαίσια των εργασιών, 
• δείχνει υπομονή στο να αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι τα θέματα τους, 
• ενισχύει την διαμοίραση πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευομένων, 
• παρέχει ένα χώρο για off topic συζητήσεις, 
• μπορεί να αναγνωρίζει γρήγορα, να διαχειρίζεται και να επιλύει διαμάχες τις 

τάξεις, 
• γνωρίζει ότι η επικοινωνία μέσω υπολογιστή μπορεί να παρερμηνευτεί 
• προωθεί συνεργασία με άλλες κοινότητες μάθησης και άλλους εκπαιδευτικούς 

φορείς, για περαιτέρω εκπαιδευτικούς στόχους 
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1.2.6 Ιστορική ανασκόπηση των χαρακτηριστικών των  
e- εκπαιδευτών. 

 

Οι έρευνες πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων  είναι πάρα πολλές και η βιβλιογραφία 
πάρα πολύ μεγάλη κάτι που δεν μας δημιούργησε πρόβλημα στην ανάδειξη των 
χαρακτηριστικών του εκπαιδευτή ενηλίκων. Από την άλλη μεριά όμως δεν μπορούμε 
να πούμε το ίδιο για τους e- εκπαιδευτές έναν ρόλο που στην χώρα μας δεν είναι 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και η βιβλιογραφία ήταν κυρίως ξένη.  

Η έλλειψη εργασιών ήταν πρόκληση στο να μπορέσουμε να βρούμε τις δεξιότητες 
και να μπορέσουμε να δώσουμε μια προσωπική κατηγοριοποίηση έτσι ώστε να 
μπορούν να σχολιαστούν σε σχέση με τις δεξιότητες του άλλου τύπου εκπαιδευτή. Η 
εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί τους εκπαιδευτές στην αναζήτηση καινούργιων 
δεξιοτήτων καθώς και βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων, ώστε να γίνουν οι νέοι τύποι 
εκπαιδευτών οι λεγόμενοι e-εκπαιδευτές που θα μπορούν σύγχρονα αλλά και 
ασύγχρονα να παρέχουν ηλεκτρονική μάθηση σε εικονικές τάξεις, χωρίς τον 
περιορισμό της απόστασης και του χρόνου. 

Οι ηλεκτρονικοί δάσκαλοι, δηλαδή οι ηλεκτρονικοί εκπαιδευτές, πρέπει να έχουν 
περισσότερες ικανότητες και δεξιότητες, ειδικά όσον αφορά τις τεχνολογικές 
καινοτομίες, από ό, τι κάνει ένας παραδοσιακός δάσκαλος. Τα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να έχει ένας e-εκπαιδευτής έχουν προσπαθήσει πολλοί να τα ταξινομήσουν με 
το δικό του τρόπο ο καθένας. 

 Από ιστορικής άποψης θα αναφέρουμε ότι πρώτη προσπάθεια έγινε από τον(Berge, 
σσ 22–30) όπου περιέγραψε το ρόλο του διαδικτυακού εκπαιδευτή ως 
«διαμεσολαβητή», ο κύριος ρόλος του οποίου είναι η μοντελοποίηση της 
αποτελεσματικής διδασκαλίας και η παροχή του ηλεκτρονικού περιεχομένου που θα 
βασίζεται σε τέσσερις διαστάσεις:  

• παιδαγωγική,  
• κοινωνική,  
• διαχειριστική 
• και τεχνική.  

Σε αυτή την κατηγοριοποίηση, η παιδαγωγική διάσταση αναφέρεται στην 
εμπειρογνωμοσύνη, στην καθοδήγηση και στην αξιολόγηση, η κοινωνική διάσταση 
αναφέρεται στις διαπροσωπικές δεξιότητες και στις ικανότητες επικοινωνίας και 
διευκόλυνσης, η διοικητική διάσταση αναφέρεται σε διοικητικές και ηγετικές 
ικανότητες,  και τέλος, η τεχνική διάσταση αναφέρεται στο τεχνολογικό 
γραμματισμό.  
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Ακολούθησαν οι (Richey, Fields, & Foxon, 2001, σσ 102–107) όπου τις 
συμπεριέλαβαν σε 4 βασικές κατηγορίες: 

• το επαγγελματικό ίδρυμα, 
•  την οργάνωση και την ανάλυση,  
• τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
•  και τέλος την εφαρμογή και διαχείριση.  

Επιπλέον, ο (Williams, 2003, σ 51) ταξινόμησε τις ηλεκτρονικές ικανότητες των 
εκπαιδευτικών ως επικοινωνία και αλληλεπίδραση, διδασκαλία και μάθηση, 
διαχείριση και διοίκηση, χρήση της τεχνολογίας. 

 Ο ( Smith,  2005, σσ 1–11) αναγνώρισε και περιέγραψε 51 ηλεκτρονικές ικανότητες 
για τους εκπαιδευτικούς. Αυτές οι ηλεκτρονικές ικανότητες κατηγοριοποιούνται σε 
τρεις βασικές ενότητες:  

• ικανότητες που απαιτούνται πριν από το μάθημα,  
• ικανότητες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
•  και ικανότητες που απαιτούνται μετά το μάθημα.  

Τελευταίοι οι (Guasch, Alvarez, Espasa, 2010, σσ 199–206) όπου έχουν 5 βασικές 
κατηγορίες ικανοτήτων:  

• της οργάνωσης και σχεδιασμού,  
• τις κοινωνικές, 
•  εκπαιδευτικές,  
• τεχνολογικές  
• και τέλος της διαχειριστικές. 
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Β. Ερευνητικό μέρος  
 
2.1 Μεθοδολογία έρευνας 
 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε στην ερεύνα μας είναι η ποιοτική μέθοδος ώστε να 
μπορέσουμε να απαντήσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα και να τα συγκρίνουμε με 
την βιβλιογραφική αναζήτηση που έγινε. Σύμφωνα (Ιωσηφίδης, 2008) η ποιοτική 
έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών 
φαινομένων, καταστάσεων και χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων απαντώντας 
κυρίως στα ερωτήματα «πως» και «γιατί».  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας είναι η αμεσότητα 
και η προσωπική εμπλοκή του ερευνητή στην κοινωνική ζωή των υποκειμένων, όπου 
ο ερευνητής μπορεί και  συνδιαμορφώνει με αυτά τόσο την συνολική ερευνητική 
ατζέντα όσο και τα ίδια ερευνητικά ερωτήματα, αλλά και η δυνατότητα του ερευνητή 
να φτάσει σε βάθος τόσο στην περιγραφή όσο και στην ανάλυση των κοινωνικών 
φαινομένων. 

 Η ποιοτική έρευνα είναι μία πολύπλευρη διαδικασία με τέσσερα βασικά 
χαρακτηριστικά: 

• ο σκοπός της είναι μια όσο το δυνατόν πλουσιότερη περιγραφή του 
πραγματικού πλαισίου της έρευνας, 

• δεν είναι εκ των προτέρων καθορισμένο επακριβώς το τι δεδομένα θα 
συλλεχθούν, 

• χρησιμοποιούνται πολλαπλές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, τα δεδομένα δεν 
είναι ¨αντικειμενικά¨. (Ζαφειρόπουλος, 2005). 
 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η ποιοτική έρευνα δεν επιτρέπει την γενίκευση, αφού το 
δείγμα της δεν είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή τυχαίο. Η προσωπικότητα και οι 
αντιλήψεις του  ερευνητή διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο κατά τη συλλογή 
όσο και κατά την ερμηνεία των δεδομένων. 
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2.2 Ερευνητικός  στόχος - Ερευνητικά ερωτήματα 
 

Η εργασία έχει δύο βασικούς άξονες, ο πρώτος είναι οι εκπαιδευτές ενηλίκων και  ο 
δεύτερος οι e-εκπαιδευτές. Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθούν όλα τα εφόδια 
που πρέπει να έχουν αυτοί οι δυο τύποι εκπαιδευτών. Θα αναδειχτούν οι ομοιότητες 
καθώς και οι διαφορές μεταξύ των εφοδίων που πρέπει να κατέχουν οι δυο τύπων 
εκπαιδευτών, και θα βρεθούν ποια εφόδια πρέπει να αποκτήσει και ποια να 
μετασχηματίσει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων ώστε να γίνει ένας αποτελεσματικός e-
εκπαιδευτής. 

Επιγραμματικά η έρευνα θα εξεταστούν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα 

1. Ποια είναι τα απαραίτητα εφόδια ενός εκπαιδευτή ενηλίκων. 
2. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει στο έργο του. 
3. Ποια εφόδια πρέπει να έχει ένας e-εκπαιδευτής. 
4. Ποιες δυσκολίες συναντά στην ηλεκτρονική μάθηση και πως τις 

αντιμετωπίζει. 
5. Ποια εφόδια είναι κοινά και σε ποια διαφέρουν οι δυο τύποι εκπαιδευτών. 
6. Ποια εφόδια πρέπει να μετασχηματίσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων ώστε να γίνει 

e-εκπαιδευτής. 

 
2.3 Δείγματα έρευνας. 

 
Για τις ανάγκες της έρευνας μας εξετάστηκαν δύο διαφορετικά δείγματα 11 ατόμων 
έκαστο. Συνολικά 22 ατόμων. Το δείγμα εκπαιδευτών ενηλίκων το οποίο βρέθηκε 
σχετικά χωρίς καμία δυσκολία ερωτήθηκε την περίοδο 12 με 19 Μαρτίου 2018. Το 
δείγμα που χρειάστηκε περισσότερη προσπάθεια στην εύρεση του είναι αυτό των e-
εκπαιδευτών ερωτήθηκε το διάστημα 24 Απριλίου με 18 Μαΐου 2018. Οι 
συνεντεύξεις ήταν τηλεφωνικές λόγω περιορισμού χρόνου εργασίας και γεωγραφικής 
απόστασης. Παρακάτω αναλύονται αναλυτικότερα και τα δύο δείγματα. 
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2.3.1 Παρουσίαση δείγματος εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Το δείγμα έχει επιλεγεί με στόχο, να αναδειχτούν ικανότητες και οι δεξιότητες που 
πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτής, έτσι η έρευνα έγινε με βάση να υπάρχει όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία ειδικοτήτων, αλλά και να υπάρχει μία σχετική 
ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και εκπαιδευτών που εργάζονται σε 
μεγάλα αστικά κέντρα και εκπαιδευτών που εργάζονται σε επαρχία και σε νησιά. 

Το δείγμα αποτελείται από πέντε άντρες και έξι γυναίκες συνολικά 11 ερωτώμενων, 
οι οποίοι χωρίζονται σε ηλικιακές ομάδες 30-39, (6 άτομα), 40- 49 (4 άτομα) και 1 
άτομο άνω των 50. Σε μεγάλα αστικά κέντρα Θεσσαλονίκη-Αθήνα εργάζονται 7 από 
τους ερωτώμενους και έχουν επιλεγεί  δύο άτομα από επαρχία και δύο άτομα από 
νησιωτικές περιοχές. 

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή έγινε με αρχική σκέψη ότι υπάρχουν άλλες 
ευκαιρίες στα μεγάλα αστικά κέντρα και άλλες στα νησιά όπου πιθανόν να υπάρχουν 
τεχνολογικές ελλείψεις. Αυτό που έγινε γνωστό μέσα από τις συνεντεύξεις είναι ότι 
υπάρχει και σχετική έλλειψη της σύνδεσης της κοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους 
σε νησιά σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όσον αφορά τις ειδικότητες είναι 
σαφώς  είναι επιλεγμένες σκόπιμα, ώστε να υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά 
με το αντικείμενο και το πώς αυτό το εντάσσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σε σχετική ερώτηση εάν έχουν κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, καθώς εάν έχουν 
κάποια επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, κατά κύριο λόγο το δείγμα έχει 
επιμορφωθεί μέσω σεμιναρίων από ΚΕΚ, ΕΟΠΠΕΠ και ΔΑΚΕ αλλά θεωρούν 
αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η επαγγελματική εμπειρία του δείγματος είναι χωρισμένη σε τρεις υποκατηγορίες 0-
10 έτη (5 άτομα) , 10-20 έτη ( 5 άτομα) και πάνω από 20 έτη (1 άτομο). Η εμπειρία 
του δείγματος μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητική ώστε να μας δώσει τις 
ικανότητες που χρειάζεται ένας εκπαιδευτής τις οποίες τις καταλαβαίνει μέσα από την 
τριβή με τους ίδιους του, τους εκπαιδευόμενους. 

Το δείγμα κατά κύριο λόγο εργάζονται σε δομές δημόσιες και ιδιωτικές, που έχουν 
στόχο την Δια Βίου Μάθηση όπως ΙΕΚ και ΣΔΕ αλλά και σε γραφεία και ιδιωτικούς 
φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια για την ενημέρωση των εξελίξεων στον 
επαγγελματικό κλάδο των εκπαιδευομένων. 

Η επιλογή του δείγματος αρχικά ήταν σχεδιασμένη να απευθυνθεί σε ΣΔΕ και κέντρα 
επιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης, αλλά θεωρώντας ότι θα υπάρχουν περισσότερες 
πληροφορίες εάν απευθυνόμαστε σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, έγινε μέσα από 
το κατάλογο που υπάρχει στο site του ΕΟΠΠΕΠ με τους πιστοποιημένους 
εκπαιδευτές ενηλίκων. 

Οι συνεντεύξεις λόγω γεωγραφικής απόστασης αλλά και κωλύματος των ωρών 
εργασίας έγινε με τηλεφωνικά ραντεβού λαμβάνοντας και σχετική έγκριση για 
ηχογράφηση των συνομιλιών από τους εκπαιδευόμενους. 
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Πίνακας 1.1 Συγκεντρωτικά στοιχεία δείγματος 
εκπαιδευτών ενηλίκων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Π.1.1. ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΠΕ
ΙΡΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΡ1 Α 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Σ 

MARKETING ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΙΕΚ 

ΕΡ2 Α 50-59 ΡΕΘΥΜΝΟ
Υ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΚΕΚ 34 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΡ3 Α 40-49 ΔΡΑΜΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 20 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ-
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΡ4 Γ 40-49 ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

ΕΟΠΠΕΠ 16 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΡ5 Α 40-49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΟΠΠΕΠ 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡ6 Γ 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Σ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ
ΤΡΙΑ 

ΕΟΠΠΕΠ 12 ΔΗΜΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΙΕΚ 

ΕΡ7 Γ 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Σ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛ
ΟΓΟΣ 

ΔΕΚΕ 6 ΣΔΕ 

ΕΡ8 Γ 40-49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚ
Ο 

20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡ9 Α 30-39 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΟΠΠΕΠ 9 TUV HELLAS 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

ΕΡ10 Γ 30-39 ΚΥΚΛΑΔΩ
Ν 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΟΠΠΕΠ 18 ΕΛΕΥΘ. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΕΡ11 Γ 30-39 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΟΠΠΕΠ 4 ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ- 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΕΓΙΑ 
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2.3.2 Παρουσίαση e-εκπαιδευτών. 

Η εύρεση του δείγματος ήταν μια δύσκολη υπόθεση καθώς ο τύπος αυτού του 
εκπαιδευτή δεν είναι ακόμη διαδεδομένος. Η εύρεση εκπαιδευτών προϋπόθετε να 
έχουν εμπειρία με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έτσι απευθυνθήκαμε σε φορείς που 
προσφέρουν προγράμματα δια βίου μάθησης και μεταπτυχιακά προγράμματα εξ 
αποστάσεως. Η επιλογή του δείγματος έγινε από πανεπιστήμια του εσωτερικού αλλά 
και του εξωτερικού κάτι το οποίο ανέδειξε την υπεροχή σε άποψης τεχνολογικής 
υποδομής στα ξένα πανεπιστήμια. 

Το δείγμα αποτελείται από επτά άντρες και τέσσερις γυναίκες συνολικά 11 
ερωτώμενων, οι οποίοι χωρίζονται σε ηλικιακές ομάδες 30-39, (3 άτομα), 40- 49 (2 
άτομα) και 6 ατόμων άνω των 50. Σε πανεπιστήμια του εσωτερικού εργάζονται 6 από 
τους ερωτώμενους και έχουν επιλεγεί  4 άτομα από πανεπιστήμια της Κύπρου και ένα 
από πανεπιστήμιο της Αγγλίας. 

Η επιλογή του δείγματος δεν ήταν από προσωπική επιλογή αλλά ήταν οι μόνοι 
διαθέσιμοι, καθώς σε πρόσκληση που υπήρχε αυτοί που απάντησαν θετικά και 
ταυτόχρονα πληρούσαν τα κριτήρια που αρχικά αναφέρουμε. Να μην αδικήσουμε και 
μερικούς ακόμη που είχαν προσφερθεί αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσουν δεν 
μπορούσαν να συμμετέχουν στην έρευνα. 

 Στο δείγμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι η πλειονότητα δεν έχει κάποια επιμόρφωση 
στο θέμα της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πλην μερικών. Η 
επιμόρφωση τους συνήθως γίνεται από τον φορέα στην απλή χρήση της πλατφόρμας 
επικοινωνίας με τους εκπαιδευομένους και αυτή ακόμα η επιμόρφωση όπως 
αναφέρθηκε δεν είναι υποχρεωτική. 

Η επαγγελματική εμπειρία του δείγματος είναι χωρισμένη σε τρεις υποκατηγορίες 0-
10 έτη (4 άτομα) , 10-20 έτη (4 άτομα), πάνω από 20 έτη (2 άτομα) και 1 ακόμη 
άτομο που εκ παραδρομής δεν ερωτήθηκε.   

Το δείγμα αποτελείται από καθηγητές που εργάζονται σε πανεπιστήμια που 
προσφέρουν προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και προγράμματα δια 
βίου μάθησης εξ αποστάσεως. 
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Πίνακας 1.2 Συγκεντρωτικά στοιχεία δείγματος e-
εκπαιδευτών. 

 

 

 

  

 ΦΥ
ΛΛ
Ο 

ΗΛΙΚΙΑ ΝΟΜΟΣ Ή 
ΧΩΡΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΠΕ
ΙΡΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΡ1 Α 50-59 ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ/ΜΕ
ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

20+ ΕΑΠ 

ΕΡ2 Α 30-39 ΚΥΠΡΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΟΧΙ 2  ΠΑΝΕΠ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΕΡ3 Α 40-49 ΚΥΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 

ΟΧΙ 3 ΠΑΝΕΠ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΕΡ4 Γ 50-59 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΧΙ 27 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΡ5 Γ 30-39 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΥΠΡΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 8 ΠΑΝΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΡ6 Γ 40-49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 15 ΕΑΠ 

ΕΡ7 Γ 50-59 ΑΓΓΛΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 10+ METROPOLITAN 
UNIVERSITY 

ΕΡ8 A 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ
ΚΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΟΧΙ - ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΡ9 Α 50-59 ΔΩΔΕΚΑΝΗ
ΣΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΧΙ 10+ ΕΑΠ 

ΕΡ10 Α 50-59 ΔΩΔΕΚΑΝΗ
ΣΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΟΧΙ 3 ΠΑΝΕΠ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΡ11 Α 60+ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΥΠΡΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΟΧΙ 18 ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΠΑΝΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ 



 
 

48 
 

2.4 Ερευνητικά εργαλεία 
 

Η βασική ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για τη συλλογή δεδομένων στην 
έρευνα είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. Πρόκειται, σαφώς, για ποιοτική μέθοδο 
συλλογής δεδομένων. Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της συνέντευξης 
αλλά και του οδηγού  της ημιδομημένης συνέντευξης που είναι το ερωτηματολόγιο. 
 
 Συνέντευξη 

 
Η συνέντευξη, η οποία χρησιμοποιείται ως στρατηγική συλλογής δεδομένων στην 
έρευνά μας, είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος συλλογής δεδομένων στις ποιοτικές 
μελέτες και ειδικότερα στην εκπαιδευτική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η 
προσωπική συνέντευξη (one-to-one-interview) η οποία διεξάγεται μεταξύ του 
ερευνητή κι ενός ερωτούμενου κάθε φορά. Αρκετά χρονοβόρα, καθότι η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται για κάθε συμμετέχοντα, ωστόσο κρίνεται η καταλληλότερη 
προσέγγιση στο πλαίσιο της έρευνάς μας. 

Με βάση το βαθμό δόμησής η συνέντευξη διακρίνεται σε:  

Πλήρως δομημένη: Είναι πολύ σχετική με το ερωτηματολόγιο, απλά συλλέγει 
κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες μέσω των ερωτήσεων ανοιχτών τύπου που δεν 
υπάρχουν σε ένα ερωτηματολόγιο. Ο ερευνητής ρωτάει μια σειρά από αυστηρά 
προκαθορισμένες ερωτήσεις σε διατύπωση και διάταξη, και οι απαντήσεις που ζητάει 
είναι επίσης πάνω σε πολύ συγκεκριμένα θέματα 

Ημιδομημένη: Και σε αυτή τη μορφή υπάρχει ένας οδηγός συνέντευξης με 
προκαθορισμένες ερωτήσεις, ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης, 
παράληψης ερωτήσεων όπου ο ερευνητής κρίνει σκόπιμο. Είναι εμφανές ότι του δίνει 
μεγαλύτερη ελευθερία κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.  

Μη δομημένη: Με βάση τη γενική περιοχή του ερευνητικού ενδιαφέροντος του 
ερευνητή, αναπτύσσεται μία συζήτηση, χωρίς να υπάρχει κάποιος αυστηρά 
δομημένος οδηγός συνέντευξης.  

Συνοπτικά τα βασικότερα πλεονεκτήματα της συνέντευξης σύμφωνα με τον 
(Ιωσηφίδης, 2008) ως μεθοδολογίας άντλησης πληροφορίας και δεδομένων είναι: 

• Η συνέντευξη δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες 
σε βάθος ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την διερεύνηση πολύπλοκων 
διαδικασιών, συμπεριφορών, στάσεων, αξιών και αντιλήψεων. 

• Η συνέντευξη προϋποθέτει αμεσότητα της σχέσης μεταξύ του ερευνητή και 
του ερωτώμενου 

• Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να δει τον κοινωνικό κόσμο και τα 
κοινωνικά φαινόμενα μέσα από τις εμπειρίες και τα μάτια των ερωτώμενων. 
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Μερικά από τα βασικότερα μειονεκτήματα της συνέντευξης σύμφωνα με τους 
(Stewart και Cash 1991 και Kvale 1996) όπως αναφέρεται στον (Ιωσηφίδη, 2008) 
είναι τα ακόλουθα: 

• Η συνέντευξη είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και ως προς την υλοποίηση αλλά 
και στην φάση του σχεδιασμού και της απόκτησης πρόσβασης στους 
ερωτώμενους. 

• Η μέθοδος χρειάζεται αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα από την πλευρά του 
ερευνητή, ευαισθησία, γνήσιο ενδιαφέρον και ευελιξία. 

• Ένα σημαντικό τμήμα πληροφορίας της συνέντευξης δεν είναι απαραίτητο και 
δεν γίνεται αντικείμενο ανάλυσης. 

• Το υποκειμενικό στοιχείο είναι κυρίαρχο και δημιουργεί προβλήματα στην 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

 
Ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηματολόγιο στην δική μας έρευνα δεν ήταν ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου 
απαντήσεων παρά ένας οδηγός ερωτήσεων ανοιχτής απάντησης που θα μας 
διευκόλυνε για να βγουν τα συμπεράσματα της έρευνας. 

Οι οδηγοί συνέντευξης είχαν στόχο να μπορέσουν να διερευνηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες ικανότητες των εκπαιδευτών όπως αυτές βρέθηκαν από την 
βιβλιογραφία, δεν γίνεται αναλυτική διερεύνηση της κάθε ικανότητας θέλοντας να 
δούμε σε γενικές γραμμές πώς αυτές αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτές και τι 
προβλήματα συναντούν αλλά και τι ενέργειες προτείνουν οι ίδιοι. 

Τα ερωτηματολόγια ήταν οδηγοί στη ημιδομημένη συνέντευξη κάτι το οποίο μας 
βοήθησε και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς οι ερωτήσεις είχαν επιλεγεί 
με στόχο να καλύψουμε όσες περισσότερες ικανότητες και να γίνει αφορμή για 
συζήτηση πάνω στις ικανότητες όπου η βιβλιογραφία μας είχε προτείνει . 
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2.5 Περιορισμοί έρευνας 
 

Οι δυο βασικοί περιορισμοί στην έρευνα ήταν πρώτον η εύρεση ενός δείγματος e- 
εκπαιδευτών,  το οποίο θα είναι ομοιόμορφο σε σχέση με τον τεχνολογικό εξοπλισμό 
και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρεάζουν την ηλεκτρονική διδασκαλία και 
κατά συνέπεια τα αποτελέσματα δεν θα μπορέσουμε να πούμε ότι είναι γενικεύσιμα.  

Η εύρεση ειδικά του δείγματος  των e-εκπαιδευτών ήταν μια δύσκολη υπόθεση 
καθώς υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτές που κάνουν εξ αποστάσεως αλλά όχι τόσοι 
αρκετοί στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως με ένα σωστά δομημένο σύστημα 
τηλεδιασκέψεων και κατάλληλης υποδομής. Προς εύρεση του δείγματος 
απευθυνθήκαμε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού συγκεκριμένα της Κύπρου και της 
Αγγλίας όπου όπως φάνηκε είχαν πολύ καλύτερη οργάνωση στο θέμα υποδομής από 
τα αντίστοιχα τμήματα του εσωτερικού. 

Και δεύτερον ότι οι δεξιότητες είναι πάρα πολλές και δεν μπορούν να μελετηθούν 
όλες αυτές σε βάθος και να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία θα είναι μεγαλύτερης 
αξίας κάτι το οποίο προσφέρει η ποιοτική έρευνα, έτσι περιοριστήκαμε στην 
ανάδειξη των ποιο σημαντικών σημείων για κάθε κατηγορία δεξιοτήτων. Η 
δυνατότητα αυτή προσφέρεται για περαιτέρω έρευνα, κάτι το οποίο θα προσφέρει 
πολύ σημαντικά ευρήματα για τους εκπαιδευτές. 

 
  



 
 

51 
 

Γ. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
 
3.1 Χαρακτηριστικά εκπαιδευτών ενηλίκων 

Όπως αναφέρεται παραπάνω βιβλιογραφικά ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να έχει 
πληθώρα ικανοτήτων και να μπορεί να παίζει πολλούς ρόλους, ώστε να σταθεί μέσα 
στην τάξη και να κερδίζει τους εκπαιδευόμενους. 

 Το δείγμα εξετάστηκε με τη μορφή ημιδομημένης συνέντευξης και οι ερωτήσεις που 
υπήρχαν στις συνεντεύξεις είχαν ως στόχο να καλύψουν όσο γίνεται τις 
υποκατηγορίες ικανοτήτων που βιβλιογραφικά αναφέρονται παραπάνω. 

3.1.1 Ικανότητα διαχείρισης χρόνου εκπαιδευομένων και αναγνώρισης των 
αναγκών τους. 

Όσον αφορά τις διοικητικές ικανότητες που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής, είναι όλες 
εκείνες οι ικανότητες πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί 
τους εκπαιδευόμενους, να μπορέσει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα 
μπορούν να το ακολουθήσουν όλοι από άποψης ωραρίου, από την άποψη της ύλης 
καθώς και των καθηκόντων μελέτης που θα έχουνε για το σπίτι. 

 Η ικανότητα αυτή έχει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με το φορέα που εργάζεται ο 
εκπαιδευτής, όσο πιο οργανωμένη είναι η δομή που εργάζεται ο εκπαιδευτής τόσο 
αυτό δεν θα περνά από το χέρι του εκπαιδευτή. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και 
πως θα μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να παρακολουθήσει τα μαθήματα, 
αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σεμινάρια, διαφορετικά σε ιδιωτικά ΙΕΚ και 
διαφορετικά σε ΣΔΕ. 

Αυτό που έχει από τη μεγάλη σημασία είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτές αναγνωρίζουν ότι 
οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν περισσότερες αρμοδιότητες κατά την διάρκεια της 
ημέρας και αυτό πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τόσο για το πώς θα διαχειριστούν 
την ύλη καθώς και πώς θα διαχειριστούν το κλίμα μέσα στην τάξη, αλλά ακόμα και 
τις επιμορφωτικές εκδρομές που διοργανώνονται. 
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Παρακάτω παραθέτονται κάποιες από τις απαντήσεις που δόθηκαν: 

Μάλιστα, θέλω να σας ρωτήσω λαμβάνετε υπόψη το ωράριο εργασίας και τον 
ελεύθερο χρόνο που έχει ο εκπαιδευόμενος; 

¨Επειδή οι μαθητές μας στο εσπερινό ΕΠΑΛ είναι ως επί το πλείστον ενήλικες και 
εργαζόμενοι και έχουν και..... και είναι και οικογενειάρχες εμμμ..... δεν 
ανταποκρίνονται ανάλογα στις απαιτήσεις οπότε και εμείς.... εεε την ύλη την 
ελαφρύνουμε λίγο, δηλαδή δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις που θα έχουμε με μαθητές 
που έχουμε στο πρωινό, που είναι ανήλικοι, που η δουλειά τους είναι να είναι μαθητές. 
¨ (ΕΡ 4) 

¨Είναι η πιο σημαντική παράμετρος στην εκπαίδευση ενηλίκων, προς τους 
καταρτιζόμενους οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ενήλικη ζωή τους να τα 
χωρέσουν όλα πάντοτε είσαι πιο επιεικής και πρέπει να έχεις έντονο το συναίσθημα της 
ενσυναίσθησης ώστε να μπορείς να καταλάβεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 
μόρφωση τους, τα απογεύματα ενώ ταυτόχρονα έχουνε δουλειές, παιδιά και τα λοιπά. ¨ 
(ΕΡ 5) 

¨Εεε όχι ιδιαίτερα γιατί υπάρχει ποικιλομορφία στα τμήματα που αν το λάμβανα αυτό 
υπόψη θα μπερδευόμασταν γιατί κάποιοι ήδη εργάζονται κάποιοι επειδή κάνω και σε, 
όπως σας είπα έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, οπότε θα μπερδευόμασταν. ¨ (ΕΡ 1) 

¨Ε ναι δημιουργούνται προβλήματα γιατί, εγώ στους ενήλικες που κάνω, οι 
περισσότεροι εργάζονται το πρωί, ε οπότε πρέπει να το λαμβάνω αυτό υπόψη και στις 
εργασίες που κάνουμε όπως επίσης και στις επιμορφωτικές εκπαιδευτικές εκδρομές.¨ 
(ΕΡ 8) 
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3.1.2  Ικανότητα αυτοαξιολόγησης και προσωπικής εκπαίδευσης. 

 Η διά βίου μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένη έννοια με την εκπαίδευση ενηλίκων. Η 
μάθηση δεν σταματάει όμως σε επίπεδο εκπαιδευόμενων αλλά πρέπει να υπάρχει και 
στο επίπεδο των εκπαιδευτών, η προσωπική εξέλιξη, η αυτοαξιολόγηση και ο 
επαναπροσδιορισμός κάποιων στόχων είναι βασικές προϋποθέσεις για την εξέλιξη 
ενός εκπαιδευτή. 

Όσον αφορά τώρα τις προσωπικές ικανότητες του εκπαιδευτή, το δείγμα απάντησε 
ότι πρέπει να γίνεται συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα εκπαίδευσης 
ενηλίκων και ότι αυτή η επιμόρφωση είναι απαραίτητη στο να μπορέσει εκπαιδευτής 
να διαχειριστεί τους ενήλικες. 

Η αυτοαξιολόγηση και η προσπάθεια αλλαγής του υλικού είναι επιβεβλημένη και το 
υλικό αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με τις ομάδες ενηλίκων που υπάρχουν. Σε 
περιπτώσεις σεμιναρίων, το υλικό παρέχεται από τον φορέα που διοργανώνει το 
σεμινάριο, αυτό όμως διαφέρει από φορέα σε φορέα πολλές φορές ο ίδιος ο 
εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος στο να μπορέσει να βρει και να οργανώσει το υλικό του 
ειδικά στις περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών, όπου οι δομές δεν είναι εξίσου 
ανεπτυγμένες όσο στα αστικά κέντρα. 

παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις απαντήσεις: 

Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

¨Σαφέστατα πρέπει γιατί... δεν ξέρω αν είναι πιο απαιτητικοί.... αλλά τέλος πάντων 
έχουν ιδιαιτερότητες. και μάλιστα πρέπει να είσαι...να έχεις ικανότητες στο να τους 
χειριστείς διότι δεν είναι και παιδάκια ας πούμε, μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις 
οπότε βεβαίως και χρειάζεται να έχεις τις ανάλογες γνώσεις, βεβαίως ναι.¨ (ΕΡ 3) 

¨Πάντα, είναι στοιχειώδη, είναι απαραίτητο ένας μη πιστοποιημένος και εκπαιδευμένος 
εκπαιδευτής στους ενήλικες δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι μία τελείως διαφορετική 
προσέγγιση από ότι η τυπική εκπαίδευση.¨ (ΕΡ 10) 

¨Βεβαίως εμ δηλαδή ασχέτως πόσα χρόνια δούλευα, μετά την επιμόρφωση τα έβλεπα, 
τα είδα όλα με μία άλλη ματιά.¨ (ΕΡ 11) 

Γίνεται κάποια προσπάθεια αυτοαξιολόγησης και αλλαγής εκπαιδευτικού υλικού 
ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

¨Νομίζω ότι πάντα γίνεται και πάντα γινότανε. Τουλάχιστον από μέρους μου, αλλά ναι 
και επιβάλλεται, τουλάχιστον σε κάθε ολοκλήρωση του εξαμήνου, αν και ενδιάμεσα 
κάποιες φορές αν χρειαστεί.¨ (ΕΡ 11) 

¨Ναι η αξιολόγηση που τους βάζω εγώ να κάνουνε είναι συνήθως στη μέση του 
εξαμήνου, ανώνυμα, να μου γράψουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία,, ως προς τη 
δομή του μαθήματος τον τρόπο διδασκαλίας τέτοια πράγματα. και το εκπαιδευτικό 
υλικό το αλλάζω ανάλογα με την ομάδα ενηλίκων που έχω, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους.¨ (ΕΡ 8) 
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¨Πάντοτε γίνεται επικαιροποίηση του υλικού ειδικά σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων που 
αλλάζονται προγράμματα σπουδών, ύλη σπουδών και στη συνέχεια οι καταρτιζόμενοι 
οδηγούνται σε εξετάσεις πιστοποίησης, οφείλεις να ανανεώνεις το υλικό σου ανάλογα 
με τις απαιτήσεις της δομής που εργάζεσαι.¨ (ΕΡ 5) 

¨Αυτό στην πράξη είναι αρκετά σπάνιο, εξαρτάται από τους φορείς που διοργανώνουν 
του εκάστοτε σεμινάριο αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει.¨ (ΕΡ 10) 

  



 
 

55 
 

 3.1.3  Ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας. 

Η χρήση της τεχνολογίας στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, μπορούμε να πούμε ότι 
περιορίζεται σε βασικά πράγματα κυρίως υπολογιστή προτζέκτορα δηλαδή εποπτικά 
μέσα ανάλογα βέβαια με το θέμα εκπαίδευσης μπορεί να γίνει χρήση και κάποιου 
εξεζητημένου προγράμματος. Γενικά όμως η χρήση είναι απλή από μεριά των 
εκπαιδευτών.  

Αν και μερικές φορές η διάθεση είναι μεγάλη υπάρχει, ωστόσο υπάρχει ένας 
περιορισμός ανάλογα με τη δομή εκπαίδευσης. Κυριότερα προβλήματα συναντάμε σε 
νησιωτικές περιοχές και σε κάποια χωριά όπου υπάρχει έλλειψη τεχνολογικής 
υποδομής, έτσι το έργο του εκπαιδευτή γίνεται δυσκολότερο. 

Από μεριά των εκπαιδευομένων αυτό που έχουμε να αναφέρουμε είναι ότι κατά κύριο 
λόγο είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και οι απόψεις των εκπαιδευτών οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι επιδιώκουν την χρήση της και ότι δεν αντιμετωπίζουν γενικά 
κάποια προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα μόνο προβλήματα που 
αναφέρθηκαν είναι σε περιπτώσεις κυρίως όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι μεγάλης 
ηλικίας ή  κάτοικοι απομονωμένων περιοχών, όπου η τεχνολογία δεν έχει γίνει μέρος 
της καθημερινότητάς τους και εκεί εκπαιδευτής πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα 
των καταστάσεων. 

Μερικές από τις απαντήσεις είναι παρακάτω: 

Χρησιμοποιείτε τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία; 

¨Προτζέκτορα, μικρόφωνο, πίνακα, αυτά.¨ (ΕΡ 9) 

¨Στα ιδιωτικά ΙΕΚ εννοείται ότι χρησιμοποιώ όλα αυτά που προαναφέρατε, στα 
δημόσια όταν μου δίνεται η ευκαιρία πάω και το κάνω. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω 
μάθημα χωρίς Powerpoint, χωρίς να χρησιμοποιήσω υπολογιστή, χωρίς να δείξω 
κάποια βίντεο με διευκολύνει και εμένα πάρα πολύ.¨ (ΕΡ 6) 

¨Χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή και προβολέα προτζέκτορα, εμ στα πλαίσια 
αυτά κάποιες φορές προβάλω και κάποια βίντεο ανάλογα το μάθημα πάντα.¨ (ΕΡ 11) 

¨Χρησιμοποιώ από τον απλό υπολογιστή, παρουσιάσεις Powerpoint, έως και 
εκπαιδευτικά προγράμματα compilers και άλλο λογισμικό το οποίο αντιστοιχεί στη 
διδασκαλία του κάθε μαθήματος, που κάνω.¨ (ΕΡ 5) 
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Αυτό είναι αποδεκτό από τους εκπαιδευόμενους δημιουργεί προβλήματα; 

¨Εξαρτάται υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι το επηρεάζουν αυτό, ένα είναι ηλικία, 
μορφωτικό επίπεδο αλλά γενικά είναι αποδεκτή.¨ (ΕΡ 1) 

¨Συνήθως είναι αποδεκτό. Ανάλογα το επίπεδο των εκπαιδευομένων έχει συμβεί 
παραδείγματος χάρη να κάνουμε εκπαίδευση σε χωριό με θέμα αν θέλετε ελευθεριάζων 
που έχει να κάνει με την κρητική διατροφή γενικά, και ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας 
απλός προτζέκτορας, ένα πρόβλημα. Είχαμε δυσκολία εκεί να τον δεχτούμε από την 
άλλη μεριά όμως όσο ανεβαίνει το επίπεδο, βεβαίως χρειάζονται τα εποπτικά μέσα και 
εξειδικεύομαι μάλιστα, είναι αναγκαία.¨ (ΕΡ 2) 

¨Μπα, θα λεγα αποδεκτή είναι τους αρέσει κιόλας δηλαδή προκειμένου να βλέπουν 
εμένα απέναντι και να τους λέω, ότι είναι να τους πω, προτιμούν κάτι που να έχει να 
κάνει, με κινούμενη εικόνα με κάτι άλλο νομίζω και αυτοί το θέλουνε, τους είναι πιο 
ευχάριστο δηλαδή, πιο εύκολο τους έρχεται. ¨(ΕΡ 3) 

¨Κανένα νομίζω ότι τους βοηθάει και το θέλουν και οι ίδιοι.¨ (ΕΡ 6) 

¨ όχι την θέλουνε την τεχνολογία, κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα αυτό μου λένε 
εκπαιδευόμενοι.¨ (ΕΡ 8) 

¨Συχνά έχουν πάρα πολλά προβλήματα με αυτό γιατί ανάλογα τις ομάδες στις οποίες 
απευθύνεται το σεμινάριο μπορεί να είναι άνθρωποι που να μην έχουν καμία σχέση με 
τεχνολογία, οπότε πάντα προσπαθούμε να προσαρμόζουμε τις τεχνολογικές ανάγκες στα 
δεδομένα και στις ικανότητες της κάθε ομάδας. ¨(ΕΡ 10) 
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3.1.4 Ικανότητα διαχείρισης υλικού.  

Μια κύρια ικανότητα του εκπαιδευτή πρέπει να είναι η επιλογή του διδακτικού 
υλικού και η διαχείριση του, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο μαθησιακό 
αποτέλεσμα. Στην επιλογή του υλικού η πλειονότητα των εκπαιδευτών έχει γνώμονα 
το αναλυτικό πρόγραμμα του εκάστοτε φορέα, αλλά προσαρμόζει τη διδασκαλία του, 
όσο τους δίνεται η δυνατότητα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και σε 
προσωπικούς στόχους. 

Το πώς επηρεάζει η αλληλουχία των μαθημάτων έχει να κάνει με την ειδικότητα, 
συνήθως παίζει σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση ενός θέματος η κατανόηση 
του προηγούμενου, αλλά πάντα γίνεται προσαρμογή με το επίπεδο των μαθητών, το 
ενδιαφέρουν και με τους προσωπικούς στόχους που έχει η ομάδα εκπαίδευσης. 

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις απαντήσεις: 

Όσον αφορά το διδακτικό υλικό με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή του υλικού 
αλλά και του περιεχομένου που θα διδάξετε; με βάση αναλυτικό πρόγραμμα; με 
βάση στόχους δικούς σας; τις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

¨ τώρα αυτό εξαρτάται εντάξει σαν βάση έχεις βέβαια το αναλυτικό το πρόγραμμα αλλά 
από κει και πέρα, εντάξει αυτό πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά με αυτό που είπα 
νωρίτερα με το ποιά ενδιαφέροντα έχουνε...δηλαδή δεν πιστεύω ότι πρέπει να μένουμε 
πιστά στο αναλυτικό, είναι μια βάση, βασικά μπορούμε να κινούμαστε όπως μας 
βολεύει.¨ (ΕΡ 3) 

¨Εεε επιτρέψτε μου να το επιμερίσω, στα ΙΕΚ υπάρχει συγκεκριμένη ύλη που πρέπει να 
καλυφθεί, οπότε ακολουθώ αυτό και την προσαρμόζω στις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων. στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κυρίως το βασίζω στις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων.¨ (ΕΡ 7) 

Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό 
συμμετοχή;  

¨Η αλήθεια είναι πως όχι πολλές φορές δεν παίζει ούτε καν το ίδιο το μάθημα, σημασία 
στην εκπαίδευση ενηλίκων νομίζω το σημαντικό είναι να επανεντάξεις κάποιες ομάδες 
που είναι αποκομμένες από τη Διά Βίου Μάθηση, να τους βάλεις σε μία τάξη να 
ενεργοποιηθούν κοινωνικά να ενεργοποιηθούν γενικότερα. Δεν έχω δει να τους 
ενδιαφέρει το μάθημα ποτέ, ότι μάθημα και να είναι, η ανταπόκριση θα είναι ίδια, τους 
ενδιαφέρει να μπουν και να ενεργοποιηθούν σε μέσα μία ομάδα βιωματικά.¨ (ΕΡ 10) 
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Γίνεται κάποια αλλαγή ώστε να προσαρμοστεί η διδασκαλία να προσαρμοστεί 
στο επίπεδο των μαθητών; 

¨Ναι Ναι Ναι βέβαια ναι θέλοντας και μη αναγκαστικά και το επίπεδο αλλάζει κάθε 
φορά καποια τμήματα είναι δυνατά που λέμε αλλά κάποια τμήματα δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν αναγκαστικά προσαρμοζόμαστε…¨(ΕΡ 4) 

¨Αναλόγως πάντα το επίπεδο των μαθητών και τι ανάγκες έχουν πάντα, δηλαδή αν το 
δυναμικό είναι χαμηλό εντάξει θα τους δείξεις και αν δεν έχουνε κατακτήσει κάποιες 
βασικές έννοιες που έπρεπε ήδη να έχουν ήδη κατακτηθεί, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να 
πας λίγο πίσω και να το προσαρμόσεις…¨(ΕΡ 11) 

¨Ναι αυτό είναι αναγκαίο νομίζω, διαφορετικά τους έχεις χάσει από την πρώτη στιγμή 
ναι αυτό είναι αναγκαίο.¨ (ΕΡ 3) 

¨Εεεε όταν οι μαθητές έχουν κοινή αφετηρία και παρακολουθούν ένα πρόγραμμα όλοι 
από την ίδια βάση έναρξης, αυτό δεν είναι τόσο αναγκαίο, σε τμήματα στα οποία 
υπάρχει μεγαλύτερη ανομοιομορφία τότε σίγουρα πρέπει να βρεις ένα τρόπο να 
καλύπτεις τις ανάγκες όλων χωρίς να αισθάνονται αποκλεισμένοι ή ότι φεύγουν από το 
μάθημα χωρίς να έχουν καταλάβει τι τους δίδαξες.¨ (ΕΡ 5) 
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3.1.5  Ικανότητα δημιουργίας καλού κλίματος και διαχείρισης βιωμάτων των 
εκπαιδευτών. 

Από τις πιο δύσκολες ικανότητες πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευτής είναι αυτές της 
διαχείρισης του καλού κλίματος της τάξης και της δυνατότητας να αποφεύγει 
συγκρούσεις και ακραίες συμπεριφορές. Στην εκπαίδευση ενηλίκων ο 
εκπαιδευόμενος έρχεται συνήθως ολοκληρωμένος σαν προσωπικότητα και δύσκολα 
αναθεωρεί τις απόψεις του οπότε πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση της τάξης ώστε 
να αποτραπούν κάποιες αντιπαραθέσεις. 

Η πρώτη και η πιο σημαντική ικανότητα είναι η επικοινωνία με τη ομάδα, το καλό 
κλίμα και η ενσυναίσθηση του εκπαιδευτή απέναντι σε όποια θέματα μπορεί να 
προκύψουν από τους εκπαιδευόμενους. Το χιούμορ θεωρείται το εργαλείο για να 
κερδίσεις το καλό κλίμα και σαφώς η προσπάθεια για την πρώτη καλή εντύπωση, 
έτσι οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν το χιούμορ και προσπαθούν να το εντάξουν στη 
διδασκαλία ειδικά στην πρώτη γνωριμία. 

Το πιο απαιτητικό κομμάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι είναι τα 
βιώματα και οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σωστά με στόχο την επίτευξη νέας γνώσης και όχι την δημιουργία έντασης, γίνεται 
αποδεκτό ότι κατά κανόνα όσο αυξάνεται η ηλικία των εκπαιδευομένων τόσο πιο 
κλειστοί είναι στο να δεχτούν νέες ιδέες, κυρίως όταν έρχονται σε αντίθεση με τα 
πιστεύω τους. Χρειάζεται σωστή διαχείριση και προσαρμογή στο κλίμα της ομάδας 
με τέτοιο τρόπο ώστε η διαφορετική άποψη να γίνει αφετηρία για χτίσιμο της γνώσης 
και όχι της αντιπαράθεσης. 

Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου ώστε να καλλιεργηθεί 
θετικό κλίμα στην τάξη; 

¨Ναι φυσικά θέλω τόσο πολύ σημαντικό ιδίως τα πρώτα μαθήματα που μπορεί να μην 
γνωριζόμαστε με τους μαθητές για να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα το οποίο πιστεύω 
έχει άμεση επίδραση στην απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.¨ (ΕΡ 1) 

¨Εεε ναι, κυρίως για το σπάσιμο πάγου εργασία σε ομάδες.¨ 

¨Είναι απαραίτητο δηλαδή για να τους προσεγγίσεις; 

Ναι είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο βέβαια γιατί γιατί έρχονται κουρασμένοι έχουν 
πάρα πολλές υποχρεώσεις και δεν μπορείς να φέρεσαι το ίδιο όταν έχεις ενήλικες όπως 
φέρεσαι σε μαθητές, δεν είναι το ίδιο που είναι 15-16 και ένας που είναι 40. ¨(ΕΡ 4) 

¨Προσπαθώ η πρώτη μου μέρα κυρίως που είναι της γνωριμίας προσπαθώ να το κάνω 
αυτό γιατί η πρώτη εικόνα μετράει πάρα πολύ και θεωρώ μας ακολουθεί σε όλο το 
διδακτικό εξάμηνο αλλά και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ναι.¨ (ΕΡ 6) 

¨Πάντα από την αρχή είναι πάρα πολύ απαραίτητο και πρέπει να το κρατάς μέχρι το 
τέλος αλλά ιδίως στο πρώτο μάθημα είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και σχεδόν να 
αφιερωθείς σε αυτό.¨ (ΕΡ 10) 
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Η εμπειρία και τα βιώματα που έχει ο εκπαιδευόμενος βοηθούν ή γίνονται 
εμπόδιο στη διδασκαλία; 

¨Ωραία ερώτηση γιατί...Αυτό έχει να κάνει, πολλές φορές επιδρά θετικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και προσπαθώ και όλας να τα μοιραστώ με τους υπόλοιπους 
και να τα συζητάμε, απλά κάποιες φορές σε μεγαλύτερες κατά κύριο λόγο ηλικίες αυτό 
μπορεί να είναι αρνητικό γιατί αυτά τα βιώματά τους εγκλωβίζουν εν μέρη στο να 
αποδεχτούνε την εκπαιδευτική διαδικασία και στο να είναι ανοιχτοί σε νέα,  στο να 
μάθουμε νέα πράγματα τα οποία πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά που ξέρουν 
αλλά αυτό είναι περιορισμένο κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες.¨ (ΕΡ 1) 

¨Όσο μεγαλύτερη ηλικία τόσο πιο δύσκολο να αλλάξει...¨ (ΕΡ 1) 

¨...πολύ σπάνια, αν και είναι κανόνας στην εκπαίδευση ενηλίκων ότι είναι δύσκολο να 
μάθεις σε ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα πολλές φορές θεωρώ εγώ ότι είναι υπέρ τα 
βιώματα και δεν είναι δεν δημιουργούν πρόβλημα, δηλαδή όταν κάποιος έρχεται να 
μάθει σε μία μεγάλη ηλικία κάτι παρά το γεγονός ότι έχει σχηματισμένες τις γνώσεις του 
και είναι κριτικός απέναντι σε κάποια νέα γνώση παρόλα αυτά αν τον αξιοποιήσεις, 
αξιοποιήσεις σωστά το χρόνο του και θεωρήσει ότι έχεις κάτι καινούργιο να του πεις 
κάθεται και παρακολουθεί χωρίς πρόβλημα αλλά και τα βιώματα μπορούν να κάνουν 
πολύ πιο ενδιαφέρουσα την διαδικασία της μάθησης για τους υπόλοιπους. ¨(ΕΡ 5) 

¨Μία καινούργια έννοια όταν θα πάτε να την διδάξετε, η εμπειρία που έχει ειδικά ένας 
μεγαλύτερος, θα τον αποτρέψει να την ακούσει ή θα, δηλαδή έχει κάποια στερεότυπα 
που δύσκολα αλλάζουν.¨ (ΕΡ 8) 

¨Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα όταν βρίσκονται στην ίδια ομάδα, ιδίωςς 
άτομα που μπορεί να ανήκουν σε πάρα πολύ διαφορετικές ομάδες, κοινωνικές, έεε για 
παράδειγμα όταν σε μία ομάδα μπορεί να υπάρχουν μετανάστες και να μπορεί να 
υπάρχουν άνθρωποι που να είναι ενάντια στους μετανάστες και πρέπει αυτούς να τους 
ενώσεις και να τους βάλεις να δουλέψουν συνεργατικά, η εμπειρία τους μπορεί να είναι 
πρόβλημα σε τέτοιου είδους επίπεδα, αλλά πάντα προσπαθούμε να το εξομαλύνουμε και 
να εξομαλύνουμε τις εντάσεις.¨ (ΕΡ 10) 
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3.1.6 Ικανότητα αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν γίνεται ποτέ με την αποστήθιση, 
δηλαδή όπως κατά κύριο λόγο γίνεται σε δομές εκπαίδευσης ανηλίκων μαθητών. Η 
ενεργός συμμετοχή και η προσπάθεια που καταβάλλει ο εκπαιδευόμενος, αυτά είναι 
τα κριτήρια που πρέπει να λάβει εις γνώση του ο εκπαιδευτής όταν θα πρέπει να 
αξιολογήσει τον εκπαιδευόμενο. 

 Ο βασικός στόχος δεν είναι η καθαυτού αξιολόγηση, αλλά η προσπάθεια της 
επανένταξης κάποιων αποκομμένων ομάδων στη Δια Βίου Μάθηση και η ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων. 

Μερικές από τις απαντήσεις είναι παρακάτω: 

Η αξιολόγηση σε ενήλικες γίνεται με κριτήριο εάν έγινε η αποστήθιση της ύλης ή 
αξιολογείται η δημιουργία στάσεων, ανάπτυξης προσωπικότητας του 
εκπαιδευόμενου ή κατά πόσο έχει ενεργό συμμετοχή; 

¨Ε τώρα νομίζω η αποστήθιση σε τέτοιες ηλικίες δεν έχει κανένα νόημα οπότε η 
αξιολόγηση έχει να κάνει πάντα με αυτό που είπατε κατά πόσο αλλάζει στάση ποσό 
ενδιαφέρον θα δείξει, πόσο θα δεις ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα, ή θα σκεφτεί 
κάποια καινούργια πράγματα αλλά το αποστήθιση δεν μου λέει τίποτα ειδικά για 
ενήλικες δεν μου λέει το απολύτως τίποτα.¨(ΕΡ 3) 

¨Η αποστήθιση της ύλης είναι ότι χειρότερο και για την τυπική εκπαίδευση όχι μόνο για 
την μη τυπική, σίγουρα στους ενήλικες δεν μπορείς να απαιτήσεις κάτι τέτοιο πέρα από 
συγκεκριμένους όρους που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε περίπτωση που χρειαστεί να 
πιστοποιηθούν επάνω σε κάτι, όλη η υπόλοιπη διαδικασία της μάθησης και τα 
αποτελέσματα αυτής είναι πολύ καλύτερη όταν γίνεται σε ένα πιο ανοιχτό πλαίσιο.¨(ΕΡ 
5) 

¨Γίνεται με την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευομένου και κάποια τεστ αξιολόγησης, 
περισσότερο πρακτικού περιεχομένου και όχι τόσο αποστήθισης της ύλης. Δεν με 
ενδιαφέρει αυτό προσωπικά.¨ (ΕΡ 9) 

¨ναι ναι ναι ναι θα πρέπει τα ζητάνε 10 πράγματα άμα άμα κάνει τα εφτά είμαστε 
ευχαριστημένοι,, όχι όχι όχι ακολουθούμε και το αναλυτικό πρόγραμμα δεν μπορούμε 
να μην το κάνουμε, θα πρέπει να... γιατί η στάση δεν αλλάζει εύκολα στους ενήλικες δεν 
έχουμε τέτοια περιθώρια, δεν δεν είναι όπως τα παιδιά οι μαθητές που είναι που είναι 
που είναι στην εφηβεία δεν είναι το ίδιο. Όχι όχι αναλυτικό πρόγραμμα είναι η πρώτη 
μου επιλογή αυτό που είπες το πρώτο.¨ (ΕΡ 4) 
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3.1.7 Ικανότητα σύνδεσης της κοινωνίας με την τάξη.   

Ένας σημαντικός παράγοντας στη δημιουργία ενδιαφέροντος για μάθηση, αλλά και 
στη δημιουργία κινήτρων για πιο ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων είναι η 
σύνδεση της κοινωνίας με την τάξη ώστε να βρεθούν σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες 
και να δούνε πώς λειτουργεί αυτό που μαθαίνουν στην πραγματικότητα. 

Ειδικά σε ενήλικες είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι αυτό που 
μαθαίνουν, που θα τους συναντήσουν και που θα τους χρειαστεί. Οι απαντήσεις που 
δόθηκαν κατά κύριο λόγο δίνουν την εικόνα ότι γίνεται κάποια προσπάθεια, η οποία 
είναι απαραίτητη για την εκπαίδευση, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που χρειάζεται. 

Ειδικά σε περιοχές νησιωτικές αναφέρονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σύνδεσης 
κοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευτές προσπαθούν με τις 
εκπαιδευτικές εκδρομές και με την παρουσία τρίτων προσώπων αλλά και μέσω των 
εμπειριών των μεγαλύτερων τη σύνδεση της κοινωνίας με την τάξη. 

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις απαντήσεις: 

Γίνεται κάποια προσπάθεια να συνδεθεί η κοινωνία με τους εκπαιδευόμενους; 
παράδειγμα κάποια εκπαιδευτική εκδρομή, εάν συνεργάζεστε με κάποιους 
εκπαιδευτές ή κάποιους επιστημονικούς φορείς; 

¨Τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας, τη δική μας ειδικότητα, εγώ είμαι νηπιαγωγός 
και κάνω μάθημα στους βρεφονηπιοκόμους, αυτό συμβαίνει καθημερινά έτσι κι αλλιώς 
γιατί πολλά από τα μαθήματα γίνονται και στα, στους παιδικούς σταθμούς, Πέρα από 
αυτό γίνονται πάρα πολλές επισκέψεις με αφορμή τα μαθήματά τους πηγαίνουμε σε 
κουκλοθέατρα, μουσεία, σε θεατρικές παραστάσεις, με ότι έχει να κάνει με αυτή την 
ειδικότητα τέλος πάντων.¨ (ΕΡ11) 

¨Κάνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές σε εταιρείες startups κάνουμε εκπαιδευτικές 
εκδρομές σε εταιρείες για gaming, κάνουμε μία προσπάθεια αλλά θεωρώ ότι είναι 
ψύλος στα άχυρα, είναι πολύ αποσπασματικές, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε 
καθηγητή και των επαφών που μπορεί να έχει για να πάρεις μαθητές κάπου να δουν 
κάτι παραπάνω δεν υπάρχει οργάνωση, ούτε απαιτείται, ούτε είναι υποχρεωτικό.¨ (ΕΡ 
5) 

¨Αλλά κυρίως εκπαιδευτικές εκδρομές, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για να δούνε τι τους 
αρέσει, δηλαδή στον τομέα της φυσιοθεραπείας δεν κάνουμε μόνο νευρολογικά 
περιστατικά ή  μόνο μυοσκελετικά περιστατικά υπάρχουν εξειδικεύσεις στον τομέα μας , 
οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δουν τα πάντα, ώστε να δουν τι θέλουν να κάνουν, να 
αποφασίσουν, τελικά τι θέλουν να κάνουν και να δουν πως είναι πραγματικά το 
αντικείμενο της δουλειάς στην πράξη.¨ (ΕΡ 6) 

¨Κοίταξε στα, στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι 
γίνεται πολύ σημαντική έτσι... πολύ σημαντικό άνοιγμα στην στην κοινωνία είτε με 
επισκέψεις σε μουσεία, πολιτιστικούς χώρους, είτε με συνεντεύξεις που παίρνουμε από 
διαφορές ανθρώπους σε διαφορετικά αντικείμενα  που έχουν ενεργοποιηθεί.¨ (ΕΡ 7) 
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 Συμπερασματικά έγιναν ακόμη δύο ερωτήσεις στο δείγμα των εκπαιδευτών 
ενηλίκων. 

3.1.8 Η μεγαλύτερη δυσκολία σύμφωνα με τους εκπαιδευτές. 

Η μία, ήταν ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής 
ενηλίκων, κατά την άποψή του δείγματος μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει 
ένας εκπαιδευτής ενηλίκων είναι η ανομοιογένεια που υπάρχει στα τμήματα και η 
διαχείριση του πρέπει να υπάρξει. 

Η ποικιλομορφία αυτή δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς τομείς και στο πως θα 
επιλεχθεί το υλικό, και πώς θα γίνει το μάθημα χωρίς να δημιουργηθούν εντάσεις 
γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, λόγω διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, λόγω 
διαφορετικών πεποιθήσεων, θρησκειών, ακόμα και η διαφορά ηλικίας δημιουργεί 
θέματα στους εκπαιδευτές που πρέπει να αντιμετωπίσουν. 

Η έλλειψη υποδομών και το περιβάλλον εργασίας που εργάζεται ο εκπαιδευτής τους 
οδηγεί συνεχώς να ανατρέπουν τα αρχικά σχέδια και να προσαρμόζονται συνεχώς 
στα εκάστοτε δεδομένα. Η διδασκαλία πρέπει να αλλάζει και η χρήση της 
τεχνολογίας πολλές φορές δεν είναι εφικτή. 

Και ένα ακόμη πρόβλημα που αναφέρθηκε είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι πολλές φορές 
έρχονται με λάθος αντιλήψεις, με σκοπό όχι την απόκτηση γνώσης αλλά την 
απόκτηση της απαραίτητης πιστοποίησης ή τη διεξαγωγή του προγράμματος με 
στόχο την οικονομική ενίσχυση τους, εκεί δημιουργούνται θέματα επικοινωνίας που 
ο εκπαιδευτής πρέπει να βρει λύσεις στο πώς να τους εντάξει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Οι κυριότερες απαντήσεις δίνονται παρακάτω: 

 Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας 
εκπαιδευτής ενηλίκων; 

¨Και ένα άλλο είναι ότι πολλές φορές γιατί μιλάμε για ενήλικες, ο ενήλικας διαφέρει 
όταν 18 χρονών από ότι όταν είναι 38 48 ή 58 χρόνων, αυτό μερικές φορές όταν 
υπάρχει ποικιλομορφία στο τμήμα δημιουργεί κάποια προβλήματα σχετικά με τον μέσο 
όρο που πρέπει να κινηθείς, όσον αφορά το μάθημα πρέπει να κάνεις, αυτό.¨ (ΕΡ 1) 

¨Συνήθως, οι δυσκολίες συμβαίνουν με κάποια, δηλαδή η μεγαλύτερη δυσκολία 
υπάρχουν και άλλες, με κάποια νοοτροπία που υπάρχει κυρίως στην διαδικασία 
εκπαίδευσης ανέργων, στο ότι ήρθα για να πάρω ξέρω γω ένα ποσό και περιμένω να 
περάσει η ώρα να φύγω.¨ 

¨Όταν εκπονούμε προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με ανέργους οι οποίοι πολλοί 
μέσα στο μυαλό τους έχουν τη λογική να πάνε να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 
απλά για να πάρουνε ξέρω γω ένα χιλιάρικο, εκεί θέλει μια μαγκιά για το πώς θα 
τονώσεις το ηθικό πώς θα τονώσεις το ενδιαφέρον πως θα του κάνεις τον μαθητή, τον 
εκπαιδευόμενο πώς θα τον κάνεις ενεργό. Αυτή είναι δυσκολία.¨ (ΕΡ 2) 
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¨Εγώ νομίζω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι συνήθως υπάρχουν άτομα απέναντί 
του τα οποία έχουν μεταξύ τους πολύ μεγάλη ανομοιογένεια, δηλαδή συνήθως έχεις 
κάποιο τμήμα ας πούμε, στο οποίο τμήμα υπάρχουνε αυτοί που ξέρω εγώ πιάνουν τις 
άκρες, υπάρχουν κάποιοι που είναι κάπου στη μέση,  κάποιος που έχει κάποιες ακραίες 
απόψεις…¨(ΕΡ 3) 

¨Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι περισσότεροι έρχονται με πάγιες απόψεις και και 
πολύ προβάλουν το αχ δεν μπορώ ,δεν είμαι, δεν είναι η ηλικία μου τώρα, να διαβάσω 
να κάνω, δεν μου μένει, δηλαδή βρίσκουν πολλές δικαιολογίες, νομίζω αυτή είναι 
δυσκολία δύσκολα αλλάζουν. ¨(ΕΡ 4) 

¨Η έλλειψη υποδομών θεωρώ, κτηριακών, τεχνολογικών, εργαστηριακών.¨ (ΕΡ 5) 

¨Μεγαλύτερη δυσκολία ε; εεε πρακτικά ανάλογα με το που εργάζεται θεωρώ. είναι 
διαφορετικά δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων όταν 
εργάζεται σε ένα φροντιστήριο, διαφορετικά όταν εργάζεται σε ένα δημόσιο ΙΕΚ, 
διαφορετικά όταν εργάζεται σε ένα Ιδιωτικό ΙΕΚ.¨ (ΕΡ 6) 

¨Ναι διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης των 
παιδιών και είναι λίγο θέμα η προσέγγιση της, η προσέγγιση του θέματος.¨ (ΕΡ 9) 
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3.1.9 Η δεξιότητα που πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο σύμφωνα με τους 
εκπαιδευτές. 

και τέλος στην ερώτηση για το ποια δεξιότητα πρέπει να αναπτύξει περισσότερο 
εκπαιδευτής η πλειονότητα έχει αναφέρει ότι είναι αυτή της επικοινωνίας με την 
ομάδα, η διαχείρισης ομάδας και η ενσυναίσθηση είναι το βασικό που πρέπει να έχει 
ένας εκπαιδευτής σύμφωνα με το δείγμα. Οι ρόλοι είναι πάρα πολύ που πρέπει να 
αναπτυχθούν αλλά το καλό κλίμα και η κατανόηση των εκπαιδευομένων είναι η αρχή 
και το τέλος εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Παρακάτω δίνονται οι απαντήσεις: 

και όσον αφορά τις δεξιότητες είναι η τελευταία ερώτηση, ποιες δεξιότητες 
πρέπει να αναπτύσσει περισσότερο εκπαιδευτής ενηλίκων; επικοινωνία με την 
ομάδα; αξιολόγησης; γνώση τεχνολογίας; γνώση του τρόπου που μαθαίνουν οι 
ενήλικες; αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού; δημιουργία ενδιαφέροντος; Τι 
πιστεύετε; 

¨Θα ξαναπώ την ενσυναίσθηση ως βασικότερο κριτήριο, το βασικότερο προσόν ενός 
εκπαιδευτή ενηλίκων, αυτό θεωρώ  ότι είναι το πιο σημαντικό, να μπορεί να μπαίνει 
στα παπούτσια των άλλων και να μπορεί να λειτουργήσει γνωρίζοντας τις 
ιδιαιτερότητες που έχουν οι ενήλικες οι καταρτιζόμενοι.¨ (ΕΡ 5) 

¨Επικοινωνία με την ομάδα γιατί όλα τα άλλα τα βρίσκεις.¨ (ΕΡ 6) 

¨Πρώτα θα πρέπει ναι, της επικοινωνίας με την ομάδα, και το δεύτερο είναι να 
μπορέσει να διακρίνει  τις μαθησιακές ανάγκες της κάθε ομάδας και να προσαρμόσει το 
εκπαιδευτικό υλικό σε αυτές.¨ (ΕΡ 7) 

¨Το πρώτο για μένα είναι η επικοινωνία, το δεύτερο, επειδή εγώ είμαι συνηθισμένη να 
εργάζομαι με μικρές ηλικίες λόγω του επαγγέλματός μου, είναι να μάθω το πώς 
μαθαίνουν οι ενήλικες, δηλαδή εκεί νομίζω ότι πρέπει να ρίξω περισσότερο βάρος και 
να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου πάνω σε αυτό.¨ (ΕΡ 8) 
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3.2 Χαρακτηριστικά e-εκπαιδευτών 
 

3.2.1 Ικανότητα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.  
 

Μία από τις διοικητικές ικανότητες που συναντάται στην βιβλιογραφία είναι η γνώση 
και η τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού που θα χρησιμοποιήσει ο 
εκπαιδευτής. Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων απασχολεί γενικότερα η 
σύγχρονη κοινωνία ιδιαίτερα μετά την είσοδο του διαδικτύου στην καθημερινή μας 
ζωή. Η πληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο αφενός εξελίσσει την γνώση αφετέρου 
εγείρει ζητήματα ηθικής γύρω από την καταπάτηση της πνευματικής δημιουργίας. 

Οι εκπαιδευτές οφείλουν να σέβονται την πνευματική δημιουργία των άλλων, αλλά 
και να γνωρίζουν τους τρόπους κατοχύρωσης της προσωπικής τους δημιουργίας. η 
πλειονότητα των εκπαιδευτών δηλώνουν ότι τα πνευματικά δικαιώματα δεν 
δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, αρκεί ο 
εκπαιδευτικός να κάνει μία σειρά από ενέργειες ώστε αυτά να μην επηρεάζουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αρκετοί εκπαιδευτές στην προσπάθεια να μοιραστούν το υλικό που χρησιμοποιεί σου 
και για εξοικονόμηση χρόνου αλλά ταυτόχρονα για εμπλουτισμό του ίδιου του 
υλικού στρέφονται σε ανοιχτό υλικό σε creative commons ή open education 
resources. 

¨Το θέμα είναι ότι εμείς ως εκπαιδευτές έχουμε νομίζω την υποχρέωση να 
μοιραζόμαστε τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Πρώτον για να κάνουμε εξοικονόμηση 
χρόνου, δεύτερον και εμπλουτισμό του υλικού. Οπότε αυτό που κάνω εγώ είναι, 
προτιμώ να φτιάχνω υλικό το οποίο το μοιράζομαι με συναδέλφους και φοιτητές ως 
creative commons, πού είναι creative commons license που είναι ξέρεις ανοιχτά 
licenses¨ (ΕΡ 7) 

¨Μπορούν να τη δυσκολέψουνε, μπορεί κανένας να τα αγνοήσει, συνήθως στον δικό 
μας τον κλάδο και βρίσκει κανένας αρκετό υλικό σε creative commons ή open 
education resources.¨ (ΕΡ 11) 

Αρκετά ιδρύματα οργανώνουν το προσωπικό τους υλικό, κατοχυρώνοντας έτσι τα 
πνευματικά δικαιώματα το οποίο μπορούν να διαμοιράζονται ελεύθερα εκπαιδευτές 
του ιδρύματος με παρόμοιες θεματικές ενότητες. 

¨Εμείς έτσι κι αλλιώς αυτά τα πράγματα που διδάσκω δεν έχουνε πρόβλημα 
πνευματικών δικαιωμάτων και ότι είναι τόμοι που έχουν παραχθεί από το ΕΑΠ, άρα τα 
πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΕΑΠ.¨ (ΕΡ 6) 

¨Τώρα γενικότερα αν θέλετε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνήθως δημιουργείται 
ένα συγκεκριμένο υλικό που γράφεται είτε από ένα άτομο είτε από μία ομάδα 
ανθρώπων.¨ (ΕΡ 9) 
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Ανάλογα βέβαια με το γνωστικό αντικείμενο μπορεί να υπάρχει δωρεάν υλικό γιατί 
τα πνευματικά δικαιώματα έχουν παρέλθει από την άλλη όμως μπορεί να είναι κάποιο 
εξεζητημένο πρόγραμμα το οποίο λόγω του κόστους απόκτησης πνευματικών 
δικαιωμάτων ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βρει εναλλακτική λύση ώστε να μην 
επωμιστεί το κόστος το ίδρυμα ή αντίστοιχα οι εκπαιδευόμενοι. 

¨χρησιμοποιούμε κείμενα δικά μας, για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα ή 
χρησιμοποιούμε κείμενα που συνήθως έχουνε, είναι γραμμένα από κλασσικούς  και έτσι 
έχει παρέλθει η, η περίοδος που διεκδικούνται, που διεκδικούν πνευματικά δικαιώματα, 
αν έχω καταλάβει σωστά την ερώτηση και παραδείγματι διδάσκουμε Freire ή Mezirow 
ή Jarvis που συνήθως αυτά είναι σε πολλά open access¨(ΕΡ 1) 

¨ε  όπως επίσης και το ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι καλό να έχεις πολλές 
διαφορετικές πηγές όχι να έχεις ένα βιβλίο ανάγνωσμα μαθήματος όπως κάνουμε σε 
κάποια πανεπιστήμια στην Ελλάδα, οπότε και εκεί υπάρχει μία σύγκρουση με την 
πνευματική ιδιοκτησία, ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσεις πολλές πηγές είτε πρέπει 
να αγοράσεις πολλά διαφορετικά βιβλία, είτε καμιά φορά να αποφύγεις να 
χρησιμοποιήσεις υλικό λόγω ότι θα ανέβαζε πολύ το κόστος για τους φοιτητές γιατί 
αγοράζουνε τα βιβλία.¨ (ΕΡ 2) 
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3.2.2 Ικανότητα διαχείρισης ελεύθερου χρόνου.  
 

Ο ελεύθερος χρόνος των σύγχρονων ανθρώπων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς 
έρχεται να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην ένταση και τις ποικίλες υποχρεώσεις της 
καθημερινότητας. Η σωματική χαλάρωση,  η ψυχική ηρεμία και η αποβολή άγχους 
είναι μερικά από τα οφέλη που προσφέρει ο ελεύθερος χρόνος. 

Η έλλειψη σωστής οργάνωσης και προγραμματισμού και η προχειρότητα στο χώρο 
της εργασίας μπορούν να οδηγήσουν σε έλλειψη του ελεύθερου χρόνου με ότι αυτό 
συνεπάγεται. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί σωστά τον 
περιορισμένο χρόνο που διαθέτει για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία απαιτεί περισσότερο  χρόνο για την επικοινωνία του 
εκπαιδευτή με τους εκπαιδευομένους αλλά είναι στην διακριτική ευχέρεια του 
εκπαιδευτή το πώς θα το διασχιστεί. Στην κλασσική διδασκαλία υπάρχουν οι ώρες 
γραφείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές, σε αυτό το είδος διδασκαλίας οι ώρες 
γραφείου καταργούνται και ο εκπαιδευτής καλείται να διαχειριστεί την επικοινωνία 
με τους εκπαιδευομένους του με τρόπο τέτοιο ώστε να ισορροπεί και τον προσωπικό 
του χρόνο αλλά και της ανάγκης των εκπαιδευομένων για επικοινωνία μαζί του. 

¨Επηρεάζεται πάρα πολύ ο ελεύθερος χρόνος  για τον λόγο ότι ο εκπαιδευόμενος 
αισθάνεται ότι έχει το ελεύθερο να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτή ανά πάσα στιγμή. 
Καταργούνται οι ώρες γραφείου.¨ ΕΡ (3) 

¨Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που στηρίζεται στην ηλεκτρονική επικοινωνία 
σύγχρονη ή ασύγχρονη αυξάνεται γεωμετρικά ο χρόνος.¨ ΕΡ(9) 

Ένα ακόμα σημείο που έχει ο εκπαιδευτής να επιδείξει ισορροπία είναι ο κίνδυνος για 
κατάχρηση του προσωπικού του χρόνου από τους εκπαιδευομένους με συνέπεια να 
πρέπει να δουλεύει συνεχώς και να καλείται να λύσει προσωπικά ζητήματα των 
φοιτητών χωρίς αυτός να είναι αρμόδιος. 

¨ εμ γιατί πολλές φορές δημιουργούνται  προβλήματα και απαιτήσεις ιδίως από τους 
φοιτητές ότι θα συμμετάσχεις και το βράδυ, τα σαββατοκύριακα και είναι πολύ εύκολο 
να, να μπεις σε ένα κύκλο να δουλεύεις δηλαδή συνέχεια.¨ ΕΡ(7) 

 ¨Κάποιοι κάνουν κατάχρηση, αυτό να επικοινωνούνε για κάποια θέματα τα οποία δεν 
είναι τόσο σημαντικά, κυρίως για ψυχολογικό δικό τους, διαχείριση του άγχους οπότε 
αυτό όταν έχεις πολλούς φοιτητές, συνήθως στα εξ αποστάσεως έχει κάποιο αντίκτυπο 
στο...χρόνου..¨ ΕΡ (2) 
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Οι ενέργειες που το δείγμα μας προτείνει για την αποφυγή αυτών των ζητημάτων και 
είναι ότι ο εκπαιδευτικός  θα πρέπει σε πρώτη φάση να ξεκαθαρίσει στους φοιτητές 
τους κανόνες  καλής επικοινωνίας, να προτιμάει να απαντά στα μηνύματα μέσω του 
συστήματος, πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το ίδρυμα και σε δεύτερη φάση να είναι 
όσο το δυνατόν ευέλικτος  κάτι το όποιο θα έχει θετικά στοιχεία και για εκπαιδευτή 
και για εκπαιδευομένους. 

¨Πρέπει να πω ότι όμως παρά ότι τους έχω ανοίξει όλο το 24ωρο είναι πάρα πολύ 
τυπικοί και σπανίως έχουν παραβεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς¨ ΕΡ (1) 

¨Έχεις και πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη ευελιξία έχεις μεγαλύτερη ευελιξία με την έννοια 
ότι εάν εγώ έχω αύριο μάθημα 5 με 6 τις μπορώ να βρίσκομαι στο σπίτι μου στο 
αεροδρόμιο στο εξοχικό ή στο γραφείο μου, από την άλλη μεριά δεν μπορώ να πω ότι 
ααα εγώ δεν δουλεύω 5 με 6. Επομένως η ευελιξία αυτή είναι και από τις δύο μεριές.¨ 
ΕΡ (11) 
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3.2.3 Ικανότητα διαχείρισης γραπτού λόγου. 
 
Ο γραπτός λόγος στερείται εκ των πραγμάτων την αμεσότητα του προφορικού λόγου 
και όλα εκείνα τα παραγλωσσικά στοιχεία που τόσο ενισχύουν και εμπλουτίζουν τη 
διαλογική επικοινωνία. Η δυνατότητα να αποδοθούν στοιχεία όπως είναι η ειρωνεία, 
η έκπληξη, η αμφιβολία κ.λπ., δεν μπορούν να αποκτήσουν ποτέ τη ζωντάνια που 
παρέχει η οπτική επαφή και το άκουσμα της φωνής του ομιλητή.  
 
Ο γράφων, επομένως, δεν μπορεί να γνωρίζει πραγματικά ποιος ήταν ο άμεσος 
αντίκτυπος των λόγων του, ούτε έχει τη δυνατότητα να δώσει άμεσα διευκρινίσεις και 
επεξηγήσεις στον αποδέκτη του κειμένου του.  
 
Επίσης μπορούμε να αναφέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος σε σχέση με τον 
προφορικό έτσι οφείλει ο εκπαιδευτής να αφιερώσει σημαντικό χρόνο για να δομήσει 
σωστά το κείμενό του γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για τη συχνή αξιοποίησή 
του.  
 
Οι παρανοήσεις αναφέρονται και από το δείγμα και ο εκπαιδευτής  
Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην διαχείριση του γραπτού λόγου γιατί μπορεί 
να δημιουργήσει παρανοήσεις  οι οποίες πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν και σε 
αποχώρηση από το μάθημα του εκπαιδευόμενου. 

¨Αυτά είναι προβλήματα και μειώνουν και δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα τα 
οποία είναι προβληματικά ο γραπτός λόγος αν είναι μόνο γραπτός λόγος μπορεί να 
δημιουργήσει παρεξηγήσεις δηλαδή μπορεί να είναι άκρως προβληματικό αν 
επικοινωνία αποκλειστικά και μόνο στο γραπτό λόγο και νομίζω ότι ο εκπαιδευτής έχει 
την υποχρέωση να βρει τρόπους να κάνει minimize¨  ΕΡ(7) 

 ¨τυχαίνει δηλαδή να υπάρχουν και παρανοήσεις αν κάποιος φοιτητής ας πούμε μπορεί 
να είναι και λίγο πιο ευαίσθητος να θεωρήσει  κάποια ειρωνεία ας πούμε εκεί που δεν 
υπάρχει, κάποιο τέτοιο πράγμα ή  να πει κάτι ο εκπαιδευτής συμβουλευτικά και ο 
φοιτητής να νομίζει ότι γίνεται κριτική¨ ΕΡ(2) 

¨Ναι ναι ναι δημιουργούνται συγχύσεις και πολλές δυσκολίες.¨ ΕΡ(4) 

Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι ότι εάν η επικοινωνία βασίζεται αποκλειστικά στον 
γραπτό λόγο πρέπει ο εκπαιδευτής να αφιερώσει υπερβολικό χρόνο που δεν καθιστά 
την  παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και  των εκπαιδευόμενων δυνατή. 

¨Στον βαθμό που η επικοινωνία γίνεται με chat ή με email,  και αν μιλάμε για σύγχρονη 
με chat  προφανώς είναι θέματα χρόνου με την έννοια ότι είναι δύσκολο να γράψει 
εκείνη τη στιγμή και να διαβάζεις, και αν υπάρχουν παράλληλα δωμάτια 
πουβλαμβάνεις μηνύματα, αυτό που πολλαπλασιάζει τις δυσκολίες παρακολούθησης 
επικοινωνίας αυτό απαιτεί και μια άλλη προσέγγιση βέβαια της οργάνωσης της 
ηλεκτρονικής διδασκαλίας.¨ ΕΡ(9) 
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Οι λύσεις που καλείται ο εκπαιδευτικός να δώσει είναι να γνωρίζει και  χρησιμοποιεί 
την γλώσσα του πληκτρολογίου με χρήση emoticons 

¨και χρησιμοποιώντας έτσι έστω emoticons χαμόγελα και τα λοιπά βοηθάει νομίζω να 
προσθέσει κάτι κάποια άλλη χροιά να κάνει το μήνυμα έτσι πιο προσωπικό. ιδίως όταν 
έχεις συνεργασία με φοιτητές ή άτομα από άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες εκεί 
υπάρχουν μπορεί, να υπάρξουν αρκετά προβλήματα γιατί είναι άλλος ο τρόπος 
έκφρασης, αλλά τα ανέκδοτα και τα αστεία τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουνε 
αρκετά προβλήματα και να να δημιουργήσουν σε φυγή αποτροπής συμμετοχής κάποιων 
φοιτητών και ο εκπαιδευτής έχει υποχρέωση έτσι αυτά να τα κάνεις spots early  και να 
κάνει interventions που να μπορεί να κάνει minimize αυτές τις δυσκολίες, ώστε να 
δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον.¨ ΕΡ(7) 

Και να χρησιμοποιεί νέες πλατφόρμες που πλέον όλες δίνουν δυνατότητα 
επικοινωνίας με εικόνα και ήχο. Σε περιβάλλοντα κυρίως ασύγχρονης διδασκαλίας ο 
εκπαιδευτής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να προσπαθεί με σαφήνεια να 
δώσει το μήνυμα στον εκπαιδευόμενο. 

¨Αρκετά προβλήματα αλλά οι σύγχρονες πλατφόρμες τα ξεπερνούν γιατί χρησιμοποιούν 
και την φωνή και την κάμερα.¨ ΕΡ (3) 

Αν και όπως αναφέρεται οι νεότερες γενιές ακόμα και όταν έχουν την δυνατότητα 
χρήσης κάμερας επιλέγουν τον γραπτό λόγο  αλλά η μη αναλυτική έκφραση τους 
δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα του μηνύματος  που θέλουν να δώσουν. 

¨ειδικά οι νεότερες γενιές έχουν συνηθίσει τη χρήση του chat τον γραπτό λόγο τα 
μηνύματα και λοιπά ενώ έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να έχουν μία κάμερα να 
μιλήσουνε ζωντανά και λοιπά, έχω παρατηρήσει ότι επιλέγουμε κυρίως μηνύματα,  που 
και αυτό πάλι έχει ιδιαιτερότητες κόβονται λέξεις ή δεν εκφράζονται νοήματα 
αναλυτικά οπότε επηρεάζει και λίγο την ποιότητα του μηνύματος που θα επικοινωνήσει 
με το διδάσκοντα σίγουρα.¨ ΕΡ(2) 
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3.2.4  Ικανότητα διαχείρισης ρυθμού του μαθήματος. 
 

Αναμφισβήτητα ο χρόνος παίζει έναν τεράστιο παράγοντα στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία και χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης. 

Άραγε η απόσταση επηρεάζει τον ρυθμό του μαθήματος; 

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι πλήττουν στην εξ αποστάσεως; 

Η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι εξαρτάται, η εξ αποστάσεως 
διδασκαλία δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες όπως αναφέρθηκαν η επαφή με άτομα 
διαφορετικών επαγγελμάτων, κουλτούρας εθνικότητας και πολλών άλλων 
διαφορετικών χαρακτηριστικών δημιουργεί κίνητρο στην μάθηση. 

¨ Δημιουργεί μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετο κίνητρο. Η έρευνα η δικιά μου αυτό 
έδειξε, ότι είμαστε μακριά ότι είμαστε από άλλες κουλτούρες από άλλα επαγγέλματα και 
αυτό ισχύει και για φοιτητές και ακαδημαϊκούς δημιουργεί επιπρόσθετα ενδιαφέροντα.¨ 
ΕΡ (7) 

Ο ρυθμός του μαθήματος αν και θεωρητικά είναι πιο αργός και ο εκπαιδευτής 
πλήττει, 

¨Μεγαλύτερη υπομονή και μεγαλύτερη πλήξη ναι.¨ ΕΡ (4) 

αλλά και ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα που να 
αναγκαστείς να επανέλθεις ξανά σε προηγούμενο σημείο, 

¨Ναι σίγουρα επηρεάζει, εμ κάποιες φορές θα πρέπει να φτιάξουμε να φτιάξουμε σε 
εισαγωγικά κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει ήδη online, δηλαδή κάποιες 
φορές τους ζητώ να κάνουν κάτι online να προετοιμαστούν ώστε να μπορέσουμε να 
συνεχίσουμε  την ώρα του μαθήματος αυτό που ήδη έχουν δουλέψει online. Κάποιες 
φορές ίσως κάποιων δυσκολιών, είτε τεχνικών είτε άλλων δυσκολιών δεν το κάνουν 
είτε δεν το κάνουν όλοι οι φοιτητές στο ακροατήριο, και έτσι αναγκαζόμαστε να 
επανέλθουμε, δηλαδή αν πάλι μπορώ να χρησιμοποιήσω να χάσουμε χρόνο από το 
χρόνο που εμείς θεωρήσαμε ότι θα δουλεύαμε πάνω σε κάτι καινούργιο, σε κάτι που 
έπρεπε ήδη να είχε γίνει online.¨ Ερ (5) 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι επηρεάζεται άμεσα από τις ενέργειες του εκπαιδευτή 
και την όλη οργάνωση της ηλεκτρονικής διδασκαλίας. 

¨Όχι ,δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει πιο, αν θα γίνει πιο αργός και πιο γρήγορος θα 
έλεγα ότι εξαρτάται από τον ρυθμό που θέλει να δώσει ο εκπαιδευτής τις περισσότερες 
φορές.¨ ΕΡ (10) 
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Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ώστε στην διδασκαλία εξ αποστάσεως να ελαττωθούν 
σε τέτοιο βαθμό τα προβλήματα ώστε να μιλάμε για μια εξίσου επιτυχημένη 
διδασκαλία. Βέβαια αυτό συμβαίνει μόνο όταν οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες 
χρησιμοποιούνται κατάλληλα κατά την διδασκαλία , υπάρχει διάδραση μεταξύ 
εκπαιδευομένων και αποφεύγοντας την διάλεξη από τον διδάσκοντα. Η δημιουργία 
δραστηριοτήτων και οι πολύ σύντομες διαλέξεις είναι μονόδρομος. 

¨Πρώτα από όλα δεν έχει νόημα να κάνεις εξ αποστάσεως διάλεξη.¨ ΕΡ (11) 

¨ Η επικοινωνία πρέπει να είναι interactive και ένα από τα ζητήματα που έχει να κάνει 
ο καθηγητής στην εξ αποστάσεως είναι να ενθαρρύνει αυτού του είδους την 
επικοινωνία.¨ ΕΡ (11) 

¨θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες και διάλεξη του διδάσκοντα. Οι 
διαλέξεις να γίνονται πολύ σύντομες σε επίπεδο πεντάλεπτου δεκαλέπτου¨ ΕΡ (9) 

Τέλος ένα πολύς σημαντικός παράγοντας είναι η επιμόρφωση πιο πολύ εκπαίδευση 
των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων σε θέματα online μάθησης με κάποια 
πιλοτικά μαθήματα πριν ξεκινήσει η κανονική διδασκαλία ώστε να έρθουν σε επαφή 
με το ηλεκτρονικό  περιβάλλον και να μπορούν να είναι σε θέση να ξεκινήσουν, 
άνετα χωρίς τις πρώτες απογοητεύσεις που θα οδηγήσουν σε αρνητική προδιάθεση. 

¨δεν είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να το κάνει εύκολα δηλαδή θέλει πριν 
συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα που είναι φουλ online, να κάνεις ένα άλλο πρόγραμμα 
θα έλεγα εγώ το οποίο να σε βοηθάει να καταλάβεις πώς μαθαίνεις online σε αυτό το 
περιβάλλον, ώστε να εξοικειωθείς.¨ ΕΡ (7) 

¨χρειάζεται επιμόρφωση ώστε οι καθηγητές πρώτον να εξοικειωθούν, να ζήσουνε πώς 
είναι να είσαι φοιτητής σε αυτό το περιβάλλον πώς είναι να είσαι μαθητής ή φοιτητής, 
ανάλογα το επίπεδο, αλλά και οι ίδιοι οι φοιτητές πριν ξεκινήσουνε ένα, πες ότι έχουνε 
κάποιο course μάθημα, σε ανθρωπολογία ή οτιδήποτε να κάνουν ένα εισαγωγικό 
μάθημα επάνω στην μάθηση online. Ώστε να εξοικειωθούν και με το περιβάλλον 
προτού μετά αρχίσουν το κανονικό τους μάθημα, κανονικό τους πρόγραμμα.¨ ΕΡ (7) 

 

 
 

  



 
 

74 
 

3.2.5 Ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας.  
 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που έρχεται αντιμέτωπος ο εκπαιδευτής είναι το 
κομμάτι που στηρίζεται στην γνώση της τεχνολογίας. Αυτό που παρατηρείται είναι 
μια ολοένα αυξανόμενη τάση για χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία τόσο από 
τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. 

 Φορητές ταμπλέτες, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, ψηφιακά βιβλία και άλλα 
πολλά αποκτούν θέση στη διδακτική πράξη, κατά συνέπεια ο εκπαιδευτής πρέπει να 
έχει καλή γνώση της τεχνολογίας για να μπορέσει  να ανταποκριθεί στο σύγχρονο 
ρόλο που η εποχή του επιβάλει. 

Οι ικανότητες τις οποίες,  πρέπει ο e-εκπαιδευτής να αποκτήσει είναι κυρίως της 
γνώσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιήσει ή οποία είναι το κύριο 
εργαλείο του. Το κάθε περιβάλλον στηρίζεται σε διαφορετικού τύπου πλατφόρμες. 
Ενδεικτικά για σύγχρονη διδασκαλία θα πρέπει να χειρίζεται περιβάλλοντα τύπου 
blackboard, skype for business ή το bigbluebutton . Στα περιβάλλοντα ασύγχρονης 
έχουμε το Moodle ή τύπου Moodle. 

¨Ε θα πρέπει να έχει ένα επίπεδο τεχνολογικών γνώσεων. Ναι. Αλλά όχι τόσο πολύ 
υψηλές δηλαδή κάποιες βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και των 
συστημάτων.¨ ΕΡ (8) 

¨Τεχνολογικές γνώσεις πρέπει να είναι λειτουργικές δηλαδή να γνωρίζει ότι υπάρχουν 
κάποια συστήματα τα οποία σχετίζονται με την διδακτική.¨ ΕΡ (9) 

Ο εκπαιδευτής τις περισσότερες φορές είναι εφοδιασμένος με μια έξτρα βοήθεια αυτή 
της τεχνικής υποστήριξης από τον  φορέα που εργάζεται, τυχον απορίες μπορούν να 
λυθούν με τον διάλογο με τους τεχνικούς. Σε μερικά ιδρύματα υπάρχει και μία αρχική 
προαιρετική επιμόρφωση των εκπαιδευτών στην χρήση αυτών των περιβαλλόντων 
που θα χρησιμοποιήσουν. 

¨ Γίνεται κάποια μορφή επιμόρφωσης στο θέμα χειρισμού της πλατφόρμας; 

Στο πανεπιστήμιο Κύπρου ναι. Ναι στην αρχή όταν, όταν είχα αρχίσει εδώ να 
διδάσκω μου είχαν προτείνει δεν ήταν υποχρεωτικό, ακόμη και τώρα δεν είναι 
υποχρεωτικό για τους διδάσκοντες  που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές.¨ Ερ (5) 
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Στην ηλεκτρονική διδασκαλία προκύπτουν πολλά ζητήματα που ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να λύσει. Όποτε η γνώση της τεχνολογίας προαπαιτεί περισσότερες 
δεξιότητες, τις οποίες αρκετοί εκπαιδευτές τις έχουν κάνει κτήμα τους και τις 
θεωρούν αυτονόητες. Η βαθύτερη γνώση της τεχνολογίας θα δημιουργήσει ένα 
καλύτερο ηλεκτρονικό περιβάλλον και η μάθηση θα είναι αποδοτικότερη. 

¨Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν στο πανεπιστήμιο βέβαια έχουμε και 
supporting υπάρχει τεχνικός που είναι stand by αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο από 
το να σου μάθει κάποιος 5 διαδικαστικά στο Moodle και να κληθείς να συντονίσεις μία 
ομάδα 20 ατόμων 30 ατόμων που βρίσκονται διάσπαρτοι Ελλάδα και εξωτερικό. Οπότε 
η απάντηση είναι ναι πιστεύω χρειάζεται περισσότερη επαφή με την τεχνολογία για να 
είναι επαρκείς.¨ ΕΡ (10) 

¨Αν έχεις καλύτερη επαφή με την τεχνολογία θα τολμήσεις να κάνεις και πράγματα που 
θα απογειώσουν το αποτέλεσμα σου. Οπότε ναι σαφώς όσο καλύτερη είναι η επαφή με 
την τεχνολογία, εκτιμώ τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα.¨ ΕΡ (10) 

Οι δεξιότητες αυτές δεν πρέπει να περιοριστούν σε απλά λειτουργικές αλλά να 
αποκτήσουν ένα βαθύτερο περιεχόμενο στο να καταλάβει ο ίδιος ο εκπαιδευτής γιατί 
χρησιμοποιεί τη τεχνολογία και να αξιολογεί την προστιθέμενη αξία της. Βασίζονται  
δηλαδή σε γνώση μοντέλων παιδαγωγικής αξιοποίησης της τεχνολογίας με  ποιο 
απλά λόγια τα οποιαδήποτε εργαλεία τα οποία συνεχώς εμφανίζονται είτε στις 
πλατφόρμες είτε στο γενικότερο περιβάλλον της εκπαιδευτικής τεχνολογίας  πως  θα 
τα  χρησιμοποιήσει για παιδαγωγικούς σκοπούς. 

¨Πολλές φορές νομίζουμε ότι επειδή χρησιμοποιούμε κάτι στον ελεύθερό μας χρόνο για 
παραδείγματα τα social media όλοι μαζί είμαστε στο Facebook και στο Twitter και τα 
λοιπά αλλά δεν έχουμε ιδέα πολλές φορές πως θα τα χρησιμοποιήσουμε για 
παιδαγωγικούς σκοπούς, οπότε αυτό είναι σημαντικό πάνω στην επιμόρφωση οι 
καθηγητές αλλά και οι φοιτητές να να μάθουνε πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία 
που έχουμε στην τσέπη μας να κουβαλάμε μαζί μας αλλά και αυτά που μας δίνουνε μας 
παρέχουνε τα πανεπιστήμια οι άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς όπως vle τα λέμε εδώ virtual 
learning environments όπως είναι το Moodle για παράδειγμα¨ ΕΡ (7) 

Η γνώση του εκπαιδευτή πρέπει να είναι σε βαθμό αρκετή ώστε να μπορέσει να 
δημιουργήσει αλληλεπίδραση και επικοινωνία τόσο του ιδίου με τους 
εκπαιδευομένους όσο και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους.  Συνεπώς η γνώση 
δημιουργίας chat, forum και wiki είναι απαραίτητη καθώς και ο σωστός τρόπος 
χρήσης αυτών των εργαλείων. 

¨Χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες ακριβώς για να υπάρχει διάδραση μεταξύ των 
φοιτητών, δηλαδή χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα forum, τα wiki για να μπορούν να 
δουλεύουν και αυτοί μεταξύ τους. ¨ ΕΡ (5) 
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Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχει καλή γνώση προγραμμάτων software και του υλικό 
hardware γιατί τυχόν προβλήματα πρέπει να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει ο ίδιος 
μόνος  του άμεσα για να μην αναλώσει τον χρόνο του σε τεχνικά προβλήματα και να 
καταστρέψει την διδασκαλία του 

¨Ο εκπαιδευτής πρέπει να νοιώθει άνετα, με τα με τους υπολογιστές με τις κάμερες, με 
τα μικρόφωνα και πρέπει να έχει κάποιες τεχνικές γνώσεις, πρέπει να έχει κάποιες λίγες 
τεχνικές γνώσεις, τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει wireless; Τι σημαίνει wifi; Τι 
σημαίνει γιατί κάποιες μέρες όταν έχει νεροποντή το σύστημα το wifi δεν λειτούργει 
κανονικά, τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται όταν υπάρχει μια παροχή η οποία 
χρησιμοποιείται από πολλούς αποδέκτες, πρέπει γενικά να νοιώθει ασφάλεια με τους 
υπολογιστές, μια στοιχειώδη ασφάλεια, δεν λέω να τα παίζει στα δάχτυλα, αλλά να 
ξέρει αν σταματήσει, τι σημαίνει ας πούμε όταν δεν λειτούργει το flash, ή όταν δεν 
λειτουργεί το java.Τι τι τι σημαίνει όταν  η κάρτα των γραφικών είναι πολύ αργή ή πολύ 
γρήγορη, τι διαφορές υπάρχουνε, τέτοια πράγματα όχι πάρα πολλά, αλλά κάποια 
πραγματάκια που να έχουν σχέση, που να αφορούν το πώς, ε το πώς , που στηρίζεται 
αυτή η επικοινωνία μεταξύ δυο ανθρώπων που μιλούν με ήχο και εικόνα.¨ ΕΡ (1) 
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3.2.6 Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων. 
 

Αν και η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διδασκαλία μας παρέχει πάρα πολλά 
πλεονεκτήματα εξίσου έχει και μειονεκτήματα. Ένα από τα βασικότερα είναι τα 
τεχνικά προβλήματα που μπορούν να έχουν από απλή καθυστέρηση του μαθήματος 
μέχρι πλήρη καταστροφή της διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτής έχει να αντιμετωπίσει 
πληθώρα τεχνικών δυσκολιών πριν, κατά αλλά και μετά την διαδικασία του 
μαθήματος. 

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία χωρίζεται όπως αναφέρθηκε σε σύγχρονη και 
ασύγχρονη. Όσον αφορά τα τεχνικά προβλήματα που συναντώνται στην σύγχρονη 
είναι κυρίως στην σύνδεση αρκετών ατόμων ταυτόχρονα, στην ποιότητα δικτύου, στο 
bandwidth και μετά στην σωστή αναμετάδοση εικόνας και ήχου.  

¨η σύγχρονη έχει τα δικά της προβλήματα όπως είπαμε με την τεχνολογία θα έλεγα 
ειδικότερα, η σύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία και μάθηση έχει νομίζω 
περισσότερα προβλήματα με την τεχνολογία accessibility και connectivity γιατί σε 
κάποιες περιοχές δεν έχουμε αυτήν την ευκαιρία να έχουμε το bandwidth¨ ΕΡ (7) 

¨Η σύγχρονη την οποία όσες φορές  την έχω κάνει πέρα από το ότι πρέπει να έχουμε 
κοιτάξει διάφορα άλλα θέματα τα οποία για παράδειγμα ο ήχος η κάμερα η web 
camera, τα κλασσικά ας το πούμε μας έχει συμβεί και όλας να διακόπτεται η σύνδεση 
εκείνη την στιγμή οπότε είναι κάποια πράγματα τα όποια μπορούν να συμβούν έτσι και 
αλλιώς αλλά γενικότερα είναι η σύγχρονη που δημιουργεί πιο πολλά προβλήματα και 
όχι μόνο από την μεριά μας αλλά πολλές φορές και από την, επειδή εγώ συνεργάζομαι 
με κάποια πανεπιστήμια στο εξωτερικό οπότε όταν έχουμε αυτήν την επικοινωνία είναι 
με πανεπιστήμια του εξωτερικού, πολλές φορές μπορεί να μην φταίει η δικιά μας 
σύνδεση αλλά η δικιά τους δεν είναι καλή.¨ ΕΡ (5)   

¨Της σύγχρονης προφανώς γιατί συνδέονται πολλοί άνθρωποι. ¨ΕΡ (3) 

¨Σίγουρα το σύγχρονο, της σύγχρονης γιατί πρέπει να γίνει, να δοθεί ένα ραντεβού 
πολλών ατόμων και την συγκεκριμένη στιγμή να λειτουργήσουν όλα καλά και από 
άποψη υποδομής, σέρβερ και όλα τα υπόλοιπα του πανεπιστημίου¨ ΕΡ (10) 

Τα προβλήματα που αναφέρονται είναι περισσότερα σε σχέση με αυτά στην 
ασύγχρονη όπου τα περισσότερα έχουν να κάνουν με την χρήση του γραπτού λόγου 
και των παρερμηνειών και καθυστερήσεων που προκαλούν. 

¨και η ασύγχρονη όπως είπαμε αν γίνεται αποκλειστικά με τον γραπτό λόγο είναι 
προβληματική γιατί είναι ίσως το μόνο μέσο επικοινωνίας ¨ ΕΡ (7) 
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Συνήθως όπως προαναφέρθηκε τις περισσότερες φορές για σοβαρά θέματα υπάρχει 
από τον φορέα τμήμα τεχνικής βοήθειας που συνεργάζεται με τον εκπαιδευτή και 
λύνει τα προβλήματα.  

¨Αν πραγματικά δεν λύνεται θα επικοινωνήσω αμέσως μετά το μάθημα με τον υπεύθυνο 
ο οποίος πάντα είναι πολύ γρήγορος δηλαδή την ίδια μέρα, το πολύ την επομένη αν έχω 
μάθημα το απόγευμα θα απαντήσει και θα λύσει το πρόβλημα.¨ ΕΡ (5) 

Τα θέματα που προκύπτουν είναι και από τις δυο μεριές και από το περιβάλλον του 
εκπαιδευτή αλλά και από το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου. Η δουλεία του 
εκπαιδευτή είναι η διδασκαλία αλλά αναγκάζεται να κάνει και την δουλειά του 
τεχνικού γιατί αν και υπάρχει δεν μπορεί να είναι πάντα άμεση κατά συνέπεια ο 
εκπαιδευτής να χάνει χρόνο από την διδασκαλία του.  

Συνεπώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφοδιασμένος με τις τεχνολογικές γνώσεις που 
προαναφέρθηκαν ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει μικρές δυσκολίες άμεσα και να 
απευθύνεται στην τεχνική υποστήριξη για σοβαρότερα θέματα. 

Η άποψη των εκπαιδευτών καταγράφεται στις ακόλουθες απαντήσεις: 

¨ Όταν συμβαίνει αυτό αν υποθέσουμε ότι είναι δύο ώρες online η διδασκαλία και 
ασχοληθείς μισή ώρα τρία τέταρτα με διαφόρου τύπου ζητήματα που σχετίζονται με την 
τεχνολογία έχεις χάσει το μάθημα.¨ ΕΡ (9) 

¨ Προτιμώ να τις ξεπερνάω μόνος μου, γιατί αν χρησιμοποιήσω βοήθεια, αν καλέσω 
δηλαδή τον τεχνικό ο οποίος ενδέχεται να βρίσκεται standby ή να μην βρίσκεται τότε 
θα χάσω πάρα πολύ ώρα. Εάν δώ ότι δεν έχω ήχο, εάν δω ότι δεν έχω εικόνα πολλές 
φορές θα συνεχίσω το μάθημα μόνο με τον ήχο γιατί αν περιμένω να αποκατασταθεί η 
σχέση με την εικόνα θα πρέπει να ξεκινήσω το μάθημα από την αρχή.¨ ΕΡ (1) 

¨ Βέβαια είπα ιδανικά ότι θα έπρεπε να ξεπερνιούνται με τη βοήθεια του 
τεχνικού,  αλλά στην πράξη σίγουρα μπορεί να προκύψουν αρκετά σύνθετα προβλήματα 
και να χρειαστεί να τα λύσει επιτόπου ο εκπαιδευτικός μόνος του με βάση τις γνώσεις 
που έχει.¨ ΕΡ (2) 
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3.5.7 Ικανότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας. 
 

Η επικοινωνία των φοιτητών στην κλασσική διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα και 
εκτός μαθήματος σε ώρες γραφείου. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο εκπαιδευτής 
καλείται να μπορεί να επικοινωνεί με διάφορους τρόπους και κατά την διάρκεια του 
μαθήματος αλλά και αργότερα. 

ΟΙ εκπαιδευτές χρησιμοποιούν το βασικό τους εργαλείο που είναι η πλατφόρμα για 
να επικοινωνήσουν και αυτό γίνεται γιατί είναι και ο πιο επίσημος τρόπος 
επικοινωνίας. Η ίδια η πλατφόρμα δίνει αρκετά εργαλεία που θα πρέπει ο 
εκπαιδευτής να τα γνωρίζει όπως αναφέραμε το chat ή τα διάφορα forum. Αρκετές 
φορές γίνεται επικοινωνία και με email μεταξύ των εκπαιδευόμενων και του 
διδάσκοντα. 

¨ …όλα γίνονται δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και e-mail ανά περιπτώσεις. 
Λιγότερο συχνά.¨ ΕΡ (8) 

Ο εκπαιδευτής καλείτε όμως ανεπίσημα να μπορεί να χειρίζεται και τα σύγχρονα 
μέσα επικοινωνίας όπου η εποχή ορίζει όπως είναι viber,whats up και skype. καθώς  
θα πρέπει να δείχνει ευελιξία και να χρησιμοποιεί τα μέσα που οι φοιτητές του 
χρησιμοποιούν, αν και δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό και δεν προτιμάται παρόλα 
αυτά πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται τέτοια εργαλεία. 

¨ Ε  στην διάρκεια του μαθήματος είναι κυρίως το blackboard σαν σύγχρονη 
επικοινωνία και με τα πράγματά βασισμένα στο Moodle και σε εφαρμογές σαν το 
Moodle που είναι κυρίως για την ασύγχρονη επικοινωνία. Εκτός από αυτό έχει νόημα 
να είσαι ανοιχτός κάποιος σου στέλνει κάποιος Viber, κάποιος θέλει να μιλήσει με 
what's up, κάποιος μιλά σε Skype, δεν τελειώνουν αυτά.¨ ΕΡ (11) 

Στον εκπαιδευτή κάποια εργαλεία του δίνουν την δυνατότητα εμπλουτισμού της 
διδασκαλίας του με υλικό ώστε η διδασκαλία να γίνει πιο διαδραστική συνεπώς θα 
πρέπει να  μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει video link φωτογραφίες υλικό 
γενικότερα. 

¨ Όπως είπαμε μπορείς να έχεις ένα φόρουμ κάποια γραπτή επικοινωνία μπορείς να 
έχεις και φωτογραφίες να στέλνεις ελληνικό ας πούμε εικόνα στατική εικόνα η 
κινούμενη εικόνα να κάνεις κάποιο βίντεο ή να έχεις live link όπως έχουμε εμείς τώρα 
που μιλάμε και να έχεις και ένα chat γραπτό ή μπορεί να έχεις και βίντεο.¨ ΕΡ (7) 
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Στην προσπάθεια διαμοιρασμού υλικού πέρα από τις δυνατότητες που δίνει η 
αντίστοιχη πλατφόρμα θα πρέπει να μπορεί να διαμοιράζεται μεγάλο όγκο δεδομένων 
με τους εκπαιδευομένους μέσω αντίστοιχων εργαλείων. 

¨ Μπορείς να στείλεις με αυτό το σύστημα με τα, αποστολής μεγάλων αρχείων, πάλι 
μέσω του διαδικτύου, μέσα από ένα cloud ας πούμε να τους στείλεις ταινίες μουσικές 
κείμενα βιβλία ολόκληρα¨ ΕΡ (1) 

Και τέλος δεν λείπουν και εξεζητημένα προγράμματα που φυσικά δεν είναι 
υποχρεωτικά αλλά προσφέρουν θετικά στοιχειά τον ίδιο και θα ήταν ιδανικό να 
μπορεί να τα χρησιμοποίει. 

¨ …και από κει και πέρα το εξ αποστάσεως πρόγραμμα έχει και τα εξειδικευμένα 
λογισμικά ας πούμε εμείς συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε ένα που λέγεται WizIQ και 
είναι συμβατό με το Moodle που χρησιμοποιούμε γενικά για την παράθεση 
πληροφοριών online, την οργάνωση του μαθήματος.¨ ΕΡ (2) 
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3.5.8 Ικανότητα επεξεργασίας υλικού. 
 

Το υλικό που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής είναι πρωτίστως σημασίας γιατί 
πρέπει να ελέγχεται από την αρχή ως την τελική παράδοση στους εκπαιδευομένους 
από τον ίδιο τον εκπαιδευτή. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πνευματικά 
δικαιώματα προαναφερθήκαμε πως αντιμετωπίζονται, άλλη παράμετρος που έχει να 
αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτής είναι η μορφή που θα πρέπει να έχει το υλικό. 

Αν και πολλοί εκπαιδευτές συμφωνούν ότι το υλικό θα πρέπει να είναι διαδραστικό 
για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως στην μεγάλη χρονική διάρκεια 
παραγωγής υλικού δεν προτιμούνται. 

¨ Ναι είναι καλό ιδανικά θα έπρεπε να είναι, ε δεν είναι πολύ διαδραστικά ακόμα όχι, 
είναι λίγο πιο διαδραστικά από ότι στα μαθήματα δια ζώσης όπως τα ονομάζουμε αλλά 
αλλά δεν έχει και τεράστια διαφορά. ¨ ΕΡ (2) 

¨ Εεε πολύ λίγες. Όχι λίγες φορές.¨ ΕΡ (8) 

¨ Το διαδραστικό υλικό είναι πιο χρονοβόρο να γίνει με αποτέλεσμα να μην 
πραγματοποιείται συχνά, εεε  γιατί εδώ θα χρειαζότανε μία διαφορετική δομή έτσι ώστε 
κάποιος να λαμβάνει το υλικό οδηγίες και να φτιάχνει το διαδραστικό υλικό.¨ ΕΡ (9) 

Αφού γίνει η παραγωγή του υλικού το υλικό ανεβαίνει είτε από τον ίδιο τον 
εκπαιδευτή είτε από αντίστοιχο τεχνικό στην πλατφόρμα για να διαμοιραστεί στους 
εκπαιδευομένους. Συνεπώς ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί το 
σύστημα ώστε να ανεβάσει ο ίδιος το υλικό του, κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται με 
σχετική ευκολία. 

¨ Βεβαίως αλλά δεν είναι καμία δυσκολία παίρνει όλα τα standard πράγματα.¨ ΕΡ (11) 

Αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτής είναι να μπορεί να προσφέρει το 
υλικό στην κατάλληλη μορφή ώστε να μπορεί να γίνει από όλους αποδεκτό 
ανεξαρτήτως της τεχνολογικής υποδομής που έχει ο εκπαιδευόμενος. πχ αρχεία video 
πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής ότι πρέπει να χαμηλώνει την ποιότητα για να 
μπορούν να το παρακολουθούν όλοι. 

¨Aυτό που χρειάζεται να κάνουμε στο οπτικοακουστικό είναι να το αποθηκεύσουμε σε 
χαμηλή ποιότητα για να μπορούνε να το μεταφορτώσουν οι φοιτητές¨ ΕΡ (9) 
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Ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα με αρκετά εργαλεία να δημιουργήσει υλικό το 
οποίο θα  μπορεί να διαμοιραστεί και με συναδέλφους του χωρίς τον περιορισμό των 
πνευματικών δικαιωμάτων. 

¨Το υλικό που χρησιμοποιώ εγώ ναι πολλές φορές το δημιουργώ από Scratch από το 
τίποτα δηλαδή καινούργιο υλικό το δημιουργώ δικό μου για να μπορώ να έχω full 
control ¨ ΕΡ (7) 

Και τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι το υλικό θα πρέπει να είναι δομημένο έτσι ώστε 
ο φοιτητής να μπορεί να αντεπεξέλθει μόνος του χωρίς την συνεχείς υποστήριξη από 
τον εκπαιδευτή. Η οργάνωση αλλά και η μορφή που θα έχει το υλικό βαρύνει το έργο 
του διδάσκοντα αλλά είναι κάτι βασικό ειδικά όταν υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες. 

 ¨ …είναι σημαντικό νομίζω για τον εκπαιδευτή να βρει τρόπο να δώσει να κάνει να 
δώσει το υλικό σε διάφορες μορφές ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν 
γιατί υπάρχουν και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.¨ ΕΡ (7) 

¨ Ναι βέβαια χρειάζεται είναι πολύ πιο αναλυτικό από ότι τα δια ζώσης προγράμματα 
εδώ απλώς δεν έχεις την εβδομαδιαία ή τέλος πάντων συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
επικοινωνία που θα μπορούσες να εξηγήσεις κάποια πράγματα και πρέπει να 
εξηγούνται κυρίως από το υλικό. Να μπορεί μόνος του ο άλλος να ακολουθήσει.¨ ΕΡ 
(2) 

¨Εμ αυτό γίνεται συνήθως ναι, ειδικά όταν έχεις μεγάλο όγκο δεδομένων προσπαθείς να 
τα κωδικοποιήσεις έτσι ώστε να μην πρέπει οι φοιτητές να κάνουν οι ίδιοι αυτή την 
δουλεία, αλλά να το έχεις έτοιμο ούτος ώστε να γλιτώσουν λίγο χρόνο γιατί οι 
περισσότεροι εργάζονται και δεν έχουν την ηρεμία της ψυχής ούτε τον χρόνο για να 
μπορέσουν να κωδικοποιήσουν γνώσεις και μεγάλο υλικό, ογκώδες υλικό, οπότε 
καθόμαστε και τους  το προετοιμάζουμε.¨ ΕΡ (1) 
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3.2.9 Ικανότητα παρακολούθησης εκπαιδευομένων.  

Ο καθηγητής στην εξ αποστάσεως μπορεί να παραδίδει κοινό μάθημα σε μεγάλο 
αριθμό φοιτητών, θεωρητικά χωρίς περιορισμό, ο κάθε ένας από το δικό του χώρο, 
σαν να βρίσκονταν όλοι κανονικά στην αίθουσα διδασκαλίας. Ακόμα κι ένας 
ντροπαλός φοιτητής, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα συμμετείχε ποτέ στο μάθημα, 
είναι πιο εύκολο να συμμετέχει διαδικτυακά. Στην εξ αποστάσεως  δεν έχουμε 
περιορισμούς στο πόσους μαθητές θα χωρέσει μια τάξη, αν και η ίδια η ηλεκτρονική 
τάξη θα πρέπει να ακολουθεί κάποιους τρόπους οργάνωσης ώστε να είναι 
λειτουργική. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε μια τάξη μπορεί να παρομοιαστεί με αυτόν του μαέστρου 
στην ορχήστρα, πρέπει να αναληφθεί τα λάθη, το κλίμα και να προσαρμοστεί 
αναλόγως ώστε η τάξη να λειτουργεί με αρμονία. Άραγε πόσο εύκολο είναι αυτό για 
τον e-εκπαιδευτή; Μπορεί να παρακολουθήσει τους εκπαιδευομένους του; 

¨είναι ένα θέμα αυτό¨ ΕΡ (8) 

¨Δεν ελέγχεται.¨ ΕΡ (6) 

 ¨Επίσης όταν έχεις ηλεκτρονικό τμήμα  και τους βλέπεις μέσα δεν σημαίνει ότι είναι 
μέσα μπορεί απλά να έχουν συνδεθεί. Δεν έχεις φυσική εικόνα.¨ ΕΡ (6) 

 ¨Ναι αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον 
βαθμό.¨ ΕΡ (5) 

Τα παραδοσιακά σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης συνήθως του δίνουν την 
δυνατότητα να παρακολουθεί, ποιοι είναι συνδεδεμένοι δηλαδή ποιοι μπήκαν στην 
ηλεκτρονική τάξη αλλά αυτό δεν αρκεί, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να είναι 
συνδεδεμένος και να είναι ταυτόχρονα κάπου αλλού. Το σύστημα του δίνει μόνο την 
πληροφορία εάν είναι συνδεμένος και πόσο χρόνο συμμετοχής είχε σε κάποια 
δραστηριότητα. Φανταστείτε αναλογικά σε ένα κλασσικό σχολείο το σύστημα να 
δίνει την πληροφορία ότι ο μαθητής είναι εντός σχολείου αλλά να μην ξέρουμε εάν 
παρακολουθεί το μάθημα, εάν είναι στο κυλικείο ή στην αίθουσα γυμναστικής και το 
ποιο σημαντικό εάν παρακολουθεί με ενδιαφέρον η απλά περιμένει να χτυπήσει το 
κουδούνι για να φύγει. 

¨αλλά άμα συνδεθούνε θεωρούμε ότι το παρακολουθούνε.¨ ΕΡ (8) 

¨Εεε βάσει της συμμετοχής όπως φαίνεται μέσα από το σύστημα.¨ ΕΡ (9) 

¨Όταν μπαίνουν και όταν βγαίνουν υπάρχουν πάλι διδάκτορες μου, οποίοι ουσιαστική 
υπηρεσία πληροφοριών σε εισαγωγικά καταγράφουν.¨ ΕΡ (4) 

Στην κλασσική τάξη ο εκπαιδευτικός έχει όλα τα ερεθίσματα και μπορεί να 
διορθώσει άμεσα οτιδήποτε πιστεύει ότι κάνει το μάθημα του λιγότερο ενδιαφέρον 
και την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μειωμένη. Οι αντίστοιχες ενέργειες που 
μπορεί να κάνει στην ηλεκτρονική τάξη για να ελέγξει την παρακολούθηση των 
εκπαιδευόμενων είναι οι συνεχόμενες ερωτήσεις και να δίνει τον λόγο στους 
εκπαιδευομένους και η δημιουργία ενός είδος αλληλεπίδρασης μέσω chat. 
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¨Στα μαθήματα μου πάντα ρωτάω, απευθύνω ερωτήματα έτσι ώστε όλοι να απαντήσουν 
άρα με πολλαπλούς τρόπους μπορώ να καταλάβω η συμμετοχή των φοιτητών και τον 
βαθμό συμμετοχής.¨ ΕΡ (9) 

¨ Η παρακολούθηση καταρχήν πιστοποιείται μέσο της πλατφόρμας ότι ο 
συμμετέχοντας είναι online αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Στο δεύτερο επίπεδο είναι 
οι ερωτήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το τελευταίο επίπεδο είναι η κάμερα.¨ 
ΕΡ (3) 

¨ βλέπεις σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται στο chat και σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται 
στις άμεσες ερωτήσεις εμ, που γίνονται υπό μορφή σχολίου¨ ΕΡ (1) 

Μια καλή τεχνική που αναφέρθηκε είναι να εκμεταλλευτεί έμμεσα την δυνατότητα 
παρακολούθησης του συστήματος με την ανάθεση εργασιών με σταδιακά βήματα 
ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αναγκάζονται να περνούν από όλα τα βήματα. 

¨ Έναν τρόπο που έχω βρει εγώ τέλος πάντων για να λύσω αυτό το θέμα είναι μέσα στις 
παραμέτρους όταν δημιουργώ ένα φόρουμ, ένα wiki, journals τέλος πάντων τι θα 
χρησιμοποιήσω υπάρχει παράμετρος να δίνεται κάποιος βαθμός για αυτό, οπότε 
αυτόματα το σύστημα μπορεί να μου δείξει ότι ο Α,Β,Γ φοιτητής έχει λάβει μέρος ας 
πούμε  έχει κάνει κάτι, έχει στείλει κάτι μέσα σε  ένα φόρουμ, σε ένα wiki, οπότε μπορώ 
να ξέρω ναι αυτούς έχει κάνει κάτι δηλαδή μπορώ να ξεχωρίσω αυτός που έχουν κάνει 
κάτι και αυτούς που δεν έχουν κάνει κάτι.¨ ΕΡ (5) 

Οι ερωτήσεις και οι εργασίες είναι οι σημαντικότερες ενέργειες που μπορεί να πάρει 
ο εκπαιδευτικός ρεαλιστικά δεδομένα για την παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων 
του, οι εργασίες μπορεί να γίνουν με την χρήση χρονοδιαγράμματος αλλά και με την 
δημιουργία μικρότερων ομάδων συνεργασίας σε  δωμάτια όπου ο εκπαιδευτικός έχει 
την δυνατότητα να τα επισκέπτεται και να ελέγχει την συμμετοχή τους. 

¨Ελέγχεται κυρίως με τις εργασίες, ε με το ότι δίνεις  κάποια deadline, κάποιες 
προθεσμίες τέλος πάντων και πρέπει φοιτητές εκεί να παρουσιάζουν κάποιο έργο και 
λοιπά.¨ ΕΡ (2) 

¨ Οπότε εγώ έμπαινα μέσα για 20 περίπου 15 δευτερόλεπτα, εάν δεν με χρειαζόταν και 
έβλεπα ποιοι είναι συνδεδεμένοι, πώς χειριζόταν, πώς αλληλεπιδρούσαν δηλαδή εάν 
είχαν εγγραφεί, εάν είχαν μιλήσει κι όλα αυτά, και άκουγα λίγο και το... 
αφουγκραζόμουν και το τι γινότανε.¨ ΕΡ (10) 

Η παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων είναι από τα σημαντικότερα θέματα που 
καλείται ο εκπαιδευτικός να δείξει προσοχή και είναι ένα θέμα που ομολογουμένως 
δύσκολα ελέγχεται. 
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3.2.10 Ικανότητα αντίληψης κλίματος της ηλεκτρονικής τάξης και δημιουργίας 
αλληλεπίδρασης. 
 

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι 
ευνοείται η συνεργατική μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι σε διάφορους χώρους ο καθένας 
από διαφορετικό μέρος έχει την δυνατότητα να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους 
εκπαιδευομένους και να αναδειχτούν πολύ σημαντικά στοιχεία. Ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να προσπαθεί να ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών του. 

Εάν ο εκπαιδευτικός αρκεστεί σε απλή διάλεξη το μάθημα θα γίνει μονότονο και το 
κλίμα της τάξης δεν θα είναι το ιδανικότερο. 

¨Πρώτα από όλα δεν έχει νόημα να κάνεις εξ αποστάσεως διάλεξη. Εάν θέλεις να 
κάνεις διάλεξη μαγνητοσκόπησε την βιντεοσκόπησε την και δώσε τη στους φοιτητές να 
την δουν.¨ ΕΡ (11) 

Έτσι θα πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες ώστε να αναληφθεί το κλίμα και να 
προώθηση την αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων κάτι το οποίο είναι το κλειδί 
στην επιτυχία της ηλεκτρονικής μάθησης. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνουν κάποια 
σύγχρονα εργαλεία που υπάρχουν σε πλατφόρμες όπου με την βοήθεια της κάμερας ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει στοιχεία για την ψυχολογική διάθεση των φοιτητών. 

¨ Υπάρχουν τα practin tutor in systems πλέον τα οποία το ότι εκτός ότι παρακολουθούν 
την συμμετοχή παρακολουθούν και την συναισθηματική κατάσταση των 
συμμετεχόντων. Τα practin tutor in systems είναι plug-in που μπαίνουν σε σύγχρονες 
πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης. Μια απλή κάμερα μπορεί να παρακολουθήσει τον τρόπο 
με τον οποίο, από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο συμμετέχοντας αν όντως 
συμμετέχει η σωματικά βρίσκεται απλά πίσω από την κάμερα. Και το δεύτερο είναι ότι 
οι διαδραστικές ασκήσεις στα practin tutor in systems στα καινούργια συστήματα 
τηλεδιάσκεψης προσαρμόζουν την ερώτηση ανάλογα την συμμετοχή του χρήστη.¨ ΕΡ 
(3) 

Αν και αυτά τα συστήματα απαιτούν την χρήση κάμερας από όλους, κάτι που θα 
επιβαρύνει το σύστημα του ιδρύματος και πιθανόν να δημιουργήσει τεχνικά 
προβλήματα, υπάρχουν ενέργειες οι οποίες βελτιώνουν το κλίμα, δίνουν στοιχεία 
στον εκπαιδευτή για την συμμετοχή και προάγουν την αλληλεπίδραση.  

΄΄…μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο συνάδελφό τους στο ίδιο πανεπιστήμιο στο ίδιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κάπου αλλού να το βρεις σε κάποιο άλλο άκρο της γης και να 
ζητήσει βοήθεια και να ξεκινήσει μία συνεργασία το οποίο είναι φανταστικό.΄΄ΕΡ (7) 
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Η χρήση forum και η δημιουργία ομαδικών εργασιών με προσεχτική επιλογή ομάδων 
συνήθως ολιγομελών 4-5 ατόμων είναι κάτι που στην ηλεκτρονική μάθηση πρέπει να 
γίνεται γιατί τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά και για τους εκπαιδευομένους διότι 
τους δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με άτομα τα οποία σε κλασσική τάξη δεν θα 
μπορούσαν να έχουν αυτή την δυνατότητα αλλά και για τους εκπαιδευτικούς γιατί θα 
έχουν την ευκαιρία να συλλέξουν στοιχεία τα οποία θα είναι πολύ χρήσιμα και για 
την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.  

¨Ναι συνήθως είναι μέσω του φόρουμ γιατί στο wiki θα είναι πιο πολύ συνεργατική 
άσκηση που θα πρέπει να κάνουν δηλαδή θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά 
η αλληλεπίδραση είναι συνήθως μέσω των φόρουμ.¨ ΕΡ (5) 

¨ Ναι ναι βέβαια πάρα πολύ προσπαθούμε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα ειδικά 
στη φιλοσοφία μου και έχουμε και ομαδικές εργασίες έχουμε αλληλεπίδραση 
εκπαιδευομένων ασχέτως απόσταση που λέγαμε πριν,  δηλαδή μπορεί να δουλεύει ένα 
άτομο στην Κρήτη με ένα άτομο στον Έβρο ας πούμε,  και να πρέπει να συνεργαστούν 
αρκετά στενά.¨ Ερ (2) 

¨ οι ασύγχρονες πλατφόρμες όπως είναι και το Moodle  μπορεί να κάνει ομαδικά 
assignments δηλαδή ομαδικές εργασίες, στις οποίες αναγκάζει τους συμμετέχοντες να 
συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους.¨ ΕΡ (3) 
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3.2.11 Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευομένων. 
 

Η αξιολόγηση είναι μία πηγή σημαντική πληροφοριών, είτε επιβεβαιώνει τις 
εκτιμήσεις, είτε τις τροποποιεί, έτσι δίνεται στον εκπαιδευτή η ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα και να βελτιώσει την δομή, την οργάνωση της 
διδασκαλίας. 

Η μορφή της αξιολόγησης στην εξ αποστάσεως εξαρτάται από τον ίδιο τον 
εκπαιδευτή, ανάλογα τι κρίνει κάθε φορά σημαντικό στο να αξιολογήσει. 

¨Η αξιολόγηση είπα, είπα νομίζω ανέφερα κάποιο παράδειγμα ότι μπορεί να γίνει μέσα 
από έρευνα που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, η ομάδα εκπαιδευτικών θα κάνουν, μπορεί να 
γίνει η αξιολόγηση πάνω στα analytics Εξαρτάται τι θέλουμε να αξιολογήσουμε βέβαια 
είναι η συμμετοχή; είναι η μάθηση;¨ ΕΡ (7) 

Συνήθως γίνεται προσπάθεια να αξιολογηθεί η συμμετοχή και κατά πόσο συνέβαλε ο 
εκπαιδευόμενος στο μαθησιακό αποτέλεσμα.  

¨και βλέπουμε πραγματικά ποιος συμμετείχε, ποιες ήταν οι απόψεις του, πόσο συνέβαλε 
στο αποτέλεσμα¨ ΕΡ (10) 

Ο εκπαιδευτής έχει την βοήθεια των στοιχείων που καταγράφει η πλατφόρμα για να 
βγάλει κάποια συμπεράσματα σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής και τις ενέργειες που 
εκτέλεσε ο εκπαιδευόμενος αλλά θα πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα διαχείρισης 
και ερμηνείας όλων αυτών των στοιχείων που του προσφέρονται μέσα από το 
σύστημα. 

¨Ε στο μεταπτυχιακό μετράει και ο χρόνος και η συμμετοχή γιατί αυτά ηχογραφούνται 
από την πλατφόρμα και στην συνέχεια γίνεται η επεξεργασία του υλικού από εμάς¨ ΕΡ 
(10) 

Κατά ένα βαθμό δεν αλλάζει πολύ με τον τρόπο που ο εκπαιδευτής μιας κλασσικής 
τάξης διαχειρίζεται την αξιολόγηση, και εδώ έχουμε εκτός από την παρακολούθηση 
της συμμετοχής την αξιολόγηση εργασιών κατά την διάρκεια του διδακτικού 
εξαμήνου και την υποβολή μιας τελικής εργασίας. 

¨Η αξιολόγηση γίνεται παρόμοια όπως με τις, όπως με τη συμβατική εκπαίδευση και 
εκεί δεν βλέπω μεγάλες διαφορές δηλαδή πάντα έχουμε εξετάσεις και έχουμε και μία 
μεγάλη εργασία, είτε πολλές μικρότερες εργασίες που αξιολογούνται στην διάρκεια του 
εξαμήνου.¨ ΕΡ (2) 

¨Οι μαθητές αξιολογούνται από τέσσερις γραπτές εργασίες και από την τελική εξέταση¨ 
ΕΡ (6) 
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Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να αναθέτει εργασίες που ο 
χρόνος παράδοσης να είναι αρκετός με τις απαιτήσεις της εργασίας και επίσης να 
διατυπώνει με σαφήνεια, το τι ακριβώς πρέπει να παραδώσει ο φοιτητής και με ποια 
μορφή επιθυμεί να έχει η εργασία. Θα πρέπει η διατύπωση του να είναι λεπτομερείς 
ώστε να μην δημιουργούνται συγχύσεις.  

¨Επιβάλλεται να γίνουν πάρα πολλές δοκιμαστικές εξετάζεις πριν φτάσουμε στο σημείο  
πραγματικά  να γίνει η αξιόλογη.¨ ΕΡ (3) 

¨ Εεε συνήθως δίνουμε κατευθυντήριες και τα κριτήρια αξιολόγησης τους, οπότε λογικά 
ο φοιτητής που θα την εκπονήσει θα προσανατολιστεί ερμηνεύοντας τα κριτήρια.¨ Ερ 
(9) 

¨Και αυτό είναι θέμα εκπαιδευομένου κυρίως κάποιες φορές ναι λόγω προσωπικών 
λόγων ενδεχομένως γιατί έχουν μικρά deadline και πολλές εργασίες οπότε ενδεχομένως 
προσωπικοί λόγοι, εξαρτάται τον εκπαιδευόμενο¨ ΕΡ (8) 

Όλοι οι εκπαιδευτές δέχονται και αυτοί μια αξιολόγηση από τους εκπαιδευομένους 
και θα πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα της αξιολόγησης για 
βελτίωση της διδασκαλίας τους.  

¨Βεβαίως Ναι πάντα υπάρχει και στην εξ αποστάσεως αλλά και στην δια ζώσης 
τριτοβάθμια σε όλα τα επίπεδα κάθε εξάμηνο οι φοιτητές ανώνυμα αξιολογούν τους 
διδάσκοντες.¨ ΕΡ (9) 

¨Βεβαίως, βεβαίως σε κάθε μάθημα με το τέλος του course οι εκπαιδευόμενοι 
αξιολογούν τον εκπαιδευτή και την πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε.¨ ΕΡ (3) 
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3.2.12 Ικανότητα αναπλήρωσης της φυσικής παρουσίας του. 
 

Η ανάγκη των εκπαιδευομένων να νοιώθουν κοντά τους τον εκπαιδευτή είναι ένας 
παράγοντας που επηρεάζει την όλη μαθησιακή πορεία του μαθητή. Ο μαθητής έχει το 
πρόσωπο του εκπαιδευτή ως καθοδηγητή στην πορεία που θα ακολουθήσει για να 
αποκτήσει την νέα γνώση. 

 Έτσι όπως σε όλες τις σχέσεις έτσι και  στην σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου 
αναπτύσσονται συναισθήματα τα οποία μπορούν να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν 
έναν μαθητή και από την άλλη τον εκπαιδευτική να έχει να αντιμετωπίσει το 
φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. 

Η ικανότητα του εκπαιδευτή να χτίσει μια φιλική εικόνα προς τους εκπαιδευομένους 
θα βοηθήσει αντίστοιχα στην δημιουργία καλού κλίματος και στην προτροπή των 
εκπαιδευομένων να είναι πιο εξωστρεφής και να συμμετέχουν περισσότερο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι ενέργειες που θα βελτιώσουν την φυσική απουσία του είναι προπαντός να 
εξασφαλίσει μια καλή ποιότητα εικόνας και ήχου και από τεχνικής άποψης αλλά και 
από τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο ίδιος την ηλεκτρονική τάξη.   

¨Με το να φροντίζει να έχει καλή ποιότητα ήχου και εικόνας, να μπορεί να έχει, να 
απαντά με ταχύτητα και να έχει ετοιμάσει το οπλοστάσιο του  εκ των προτέρων έτσι 
ώστε να μην περιμένει κατά την διάρκεια της online της ζωντανής του συμμετοχής να 
βρει αυτό που θα τον ενδιαφέρει αυτό που θα ενδιαφέρει τους φοιτητές. ¨ ΕΡ (1) 

Ενέργειες δημιουργίας αλληλεπίδρασης μέσω forum κατά την διάρκεια του 
μαθήματος με προσωπική δική του παρότρυνση είναι ένα πολύ καλό βήμα για να 
δώσει την ώθηση στους εκπαιδευομένους να συνεργαστούν. 

¨εεε παρακολουθώντας το τι γίνεται για παράδειγμα είναι φόρουμ να απαντήσει και 
αυτός κάποια μηνύματα. Δηλαδή να δείξει ότι είναι να δίνει ένα feedback , πιστεύω με 
αυτόν τον τρόπο.¨ ΕΡ (5) 
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Από την άλλη η συμμετοχή του με κάποια feedback σε εργασίες και η δημιουργία 
ανακοινώσεων και υπενθυμίσεων είναι κάτι που κάνει τους μαθητές να νοιώθουν τον 
εκπαιδευτή παρόν.   

¨ Οπότε συχνά το κάνω αυτό να θυμίσω μία προθεσμία ή να δώσω κάποιες συμβουλές 
ή από κάποια ερωτήματα από 1-2 φοιτητές και θεωρώ ότι ίσως θα βοηθούσε και τους 
άλλους να κοινοποιήσω τι συζητήθηκε. Άρα υπάρχει αυτή η online παρουσία με αυτού 
του είδους τις ανακοινώσεις και τα e-mail.¨ ΕΡ (2) 

¨Μάλλον όχι επικοινωνίας με αυτή την έννοια αλλά πρόκλησης εμπλοκής δηλαδή ανά 
τακτά διαστήματα ένα μήνυμα, μία υπενθύμιση, κάτι τέτοιο ναι αυτό είναι σκόπιμο.¨ ΕΡ 
(9) 

¨Εεε ναι είναι σημαντικό πολύ για μένα και προσπαθώ να απαντήσω εντός ολίγων όσο 
πιο άμεσα μπορώ απορίες που μπορώ να απαντήσω άμεσα, τους στέλνω συχνά email 
για υπενθύμιση δραστηριοτήτων, υπενθύμιση μαθημάτων, και εμ πχ για τις εργασίες 
πότε έχουνε deadline, καινούργια μαθήματα ή για καινούργιες εκδηλώσεις του 
μεταπτυχιακού.¨ ΕΡ (8) 

Η επικοινωνία μαθητή διδάσκοντα θα είναι τέτοια που να δημιουργεί θετικό κλίμα 
αλλά με μέτρο ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατάχρησης του 
προσωπικού χρόνου του εκπαιδευτή και εξάρτησης των εκπαιδευομένων από αυτόν. 
Στόχος είναι η ενίσχυση του αισθήματος ότι έχουν κάποιο βοηθό στο διδακτικό έργο 
που έχουν αναλάβει αλλά ταυτόχρονα η ανάπτυξη ανεξάρτητων προσωπικοτήτων και 
ελεύθερης κριτικής σκέψης. 

¨ δηλαδή πρέπει ο facilitator ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πότε να επεμβαίνει και ποτέ 
να μην επεμβαίνει γιατί αλλιώς δημιουργείς εξάρτηση και αυτό είναι προβληματικό, 
γιατί λέμε να δημιουργήσουμε ανεξάρτητους και αυτόνομους μαθητές φοιτητές 
αναλόγως.¨ ΕΡ (7) 
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3.2.13 Ικανότητα συνεργασίας με τρίτους. 
 

O e-εκπαιδευτής εκτός από την καλή σχέση που πρέπει να έχει με τους 
εκπαιδευομένους  έρχεται σε επαφή και με άλλα πρόσωπα όπου θα πρέπει να μπορεί 
να συνεργάζεται αρμονικά. Για να δημιουργηθεί μια εξ αποστάσεως διδασκαλία ο 
εκπαιδευτής έρχεται με μια σειρά προσώπων σε επαφή όπως είναι τα άτομα που 
δουλεύουν στην βιβλιοθήκη, η διοικούσα επιτροπή, οι διοικητικές υπηρεσίες. 

¨Οι διοικητικές υπηρεσίες που παρέχουν τις υποδομές που πρέπει να έχουμε όταν θα 
πάμε στην τάξη παραδείγματος  χάρη να υπάρχει προτζέκτορας να υπάρχει υπολογιστής 
κατά τα λοιπά η πλατφόρμα είναι το εργαλείο που εμείς έχουμε επικοινωνία με τους 
φοιτητές. ¨ ΕΡ (6) 

¨ και υπάρχει και ένα, μία συνεργάτης σαν program manager που έχει αναλάβει πιο 
πολύ τα διοικητικά καθήκοντα του μαθήματος πχ  μοιράσει να ανοίξει την πλατφόρμα 
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους ή πχ να τους 
ενημερώσει για τις οικονομικές εκκρεμότητες τους τέτοια θέματα.¨ ΕΡ (8) 

Επίσης πολλές φορές το ίδιο το μάθημα γίνεται ταυτόχρονα με άλλον διδάσκοντα 
οπότε υπάρχει συνεργασία σε πολλά θέματα, αλλά επίσης συνεργάζεται και με 
άλλους συναδέλφους ιδίων αντικειμένων που διαμοιράζεται υλικό και ιδέες. 

¨ στα πλαίσια του μεταπτυχιακού είμαστε δύο συνδιδάσκοντες οπότε έχουμε κάποιες 
ενότητες τις οποίες τις χειρίζεται ο καθένας και έχουμε και κάποιες άλλες ενότητες που 
έχουμε συνδιδασκαλία. Με ότι αυτό συνεπάγεται. Να βγουν θέματα, να βγουν 
δραστηριότητες, καταλαβαίνετε.¨ ΕΡ (10) 

¨Ναι αυτό που είπαμε στην αρχή πρέπει να συνεργάζεσαι με διάφορα άτομα, άτομα της 
τεχνικής υποστήριξης άλλους συναδέλφους που είναι στην ομπρέλα του ίδιου 
προγράμματος σπουδών, με γραμματείς που συντονίζουν και βοηθάνε υπάρχει ένα 
team δηλαδή που είναι χρήσιμο να υπάρχει μία καλή συνεργασία, ως ένα βαθμό δηλαδή 
χρειάζεται να συνεργαστείς με διάφορα άτομα στο ίδρυμα που είσαι¨ ΕΡ (2) 

Το τεχνικό τμήμα είναι συνέχεια στην υποστήριξη του και κατά συνέπεια  υπάρχει 
συνεργασία με τεχνικούς για πολλά θέματα από το απλό ανέβασμα αρχείων στην 
πλατφόρμα μέχρι κάποιο τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορεί ο ίδιος να το 
αντιμετωπίσει και χρειάζεται τις οδηγίες του.  

¨Στην δική μας περίπτωση συνεργαζόμαστε με το τεχνικό τμήμα το οποίο αναλαμβάνει 
να μας παρέξει, παρέχει την τεχνική υποστήριξη και την εκπαίδευση στους 
συμμετέχοντες¨ ΕΡ (3) 

Οι ικανότητες συνεργασίας με συναδέλφους δεν διαφοροποιούνται από κάποιον 
εκπαιδευτή δια ζώσης εκπαίδευσης παρόλα αυτά θα πρέπει να μπορεί να είναι 
συνεργάσιμος με αρκετούς ανθρώπους στον εργασιακό του χώρο. 
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3.3 Σύγκριση εκπαιδευτών 
 

Στο κομμάτι αυτό της εργασίας γίνεται προσπάθεια να βρεθούν οι ομοιότητες αλλά 
και οι διαφορές μεταξύ των δυο τύπων εκπαιδευτών.     

Διοικητικές ικανότητες (Administrative competencies) 
 

Ομοιότητες 

Ο κάθε εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο της δομής που εργάζεται, 
ποιοι κανόνες υπάρχουν για τους εκπαιδευτές αλλά και για τους εκπαιδευόμενους και 
με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται.  

Διαφορές  

Ο e-εκπαιδευτής πρέπει να είναι πιο ενήμερος για τα πνευματικά δικαιώματα από τα 
εργαλεία και τα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσει και για τον τρόπο επίλυσης 
προβλημάτων σε θέματα που αφορούν την επικοινωνία μέσω υπολογιστή. 

 

Προσωπικές ικανότητες (Personal competencies) 
 

Ομοιότητες 

Ο κάθε εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει καλά το διδακτικό του αντικείμενο, συνεχώς 
να επιμορφώνεται και να το συνδέει με άλλες επιστήμες ενισχύοντας την αξία της τη 
διαθεματικότητας. 

Διαφορές  

Ο e-εκπαιδευτής πρέπει να είναι πιο υπομονετικός γιατί το μάθημα στην ηλεκτρονική 
τάξη είναι πιο αργό, να μπορεί να διαχειρίζεται τον προσωπικό του χρόνο καλυτέρα 
γιατί θα χρειάζεται συνεχείς αίσθηση της παρουσίας του, και να μπορεί να 
επικοινωνεί με γραπτό κείμενο και με το πληκτρολόγιο με τρόπο τέτοιο ώστε να 
φαίνεται προσιτός και να μην δημιουργεί ασάφειες και παρανοήσεις. 
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Τεχνολογικές ικανότητες (Technological competencies) 
 

Ομοιότητες   

Απλά κάθε τύπος εκπαιδευτή θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία εκεί που χρειάζεται 
με σκοπό το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. 

Διαφορές 

Εδώ είναι το μεγάλο φορτίο εφοδίων που πρέπει να έχει ένας e-εκπαιδευτής, εδώ δεν 
επαρκεί η απλή γνώση της τεχνολογίας, εδώ θα πρέπει να γνωρίζει όλη την δομή της 
ηλεκτρονικής τάξης, να διαχειρίζεται προγράμματα διαχείρισης τάξης, να έχει γνώση 
από Hardware αλλά και από λογισμικά (software) που είναι απαραίτητα τόσο για την 
λειτουργία της τάξης όσο για να δώσουν προστιθέμενη αξία σε ένα διδακτικό 
αντικείμενο. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να συμβουλεύει τους εκπαιδευόμενους σε 
θέματα τεχνολογίας, και να επιλύει προβλήματα όπου χρειάζεται. 

Εκπαιδευτικές ικανότητες (Instructional competencies) 
 

Ομοιότητες 

Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να θέτει στόχους που να βασίζονται στις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων, χρησιμοποιώντας έγκυρες, πρόσφατες και αξιόπιστες 
πηγές προσπαθεί να κερδίσει το ενδιαφέρων των εκπαιδευομένων. Η χρήση των 
πηγών τους πρέπει να μπορεί να αξιολογηθεί από τους ίδιους εάν δίνει το μαθησιακό 
αποτέλεσμα που επιδιώκουν, η σύνδεση με άλλες επιστήμες και η διαθεματικότητα 
είναι και αυτός σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβουν υπόψη τους. 

Διαφορές 

Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ωστόσο ο e-εκπαιδευτής πρέπει να κάνει χρήση 
της τεχνολογίας περισσότερο από τον εκπαιδευτή ενηλίκων και εδώ πρέπει να είναι 
πολύ καλά ενημερωμένος για το οποιαδήποτε είδος τεχνολογίας χρησιμοποιήσει γιατί 
μπορεί να δημιουργηθούν παρά πολλά προβλήματα από το να εμποδίσουν την 
λειτουργία του προγράμματος μέχρι να δημιουργηθούν παρανοήσεις. 
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Παιδαγωγικές ικανότητες (Pedagogical competencies)  
 

Ομοιότητες 

Ο κάθε εκπαιδευτής προσπαθεί να δημιουργήσει ομάδες όπου θα υπάρχει συνεργασία 
και όσο τον δυνατόν περισσότερο ενεργή συμμετοχή, γνωρίζοντας ο καθένας τις 
παιδαγωγικές θεωρίες και εναλλάσσοντας τες ανάλογα με τον σκοπό έχει στόχο να 
πραγματοποιηθούν βραχυπρόθεσμοι αλλά και μακροπρόθεσμοι στόχοι, η ενθάρρυνση 
είναι συνεχείς και η αντιμετώπιση προβλημάτων διαφορετικής κοινωνικής, 
οικονομικής κατάστασης και άλλων διαφορών επιβεβλημένη. 

 

Διαφορές 

Στις διαφορές θα αναφέρουμε τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, στους 
εκπαιδευτές ενηλίκων υπάρχουν θεωρίες προσέγγισης, θεωρίες σπασίματος πάγου, 
καθώς και ο τρόπος δημιουργίας ομάδων, ενώ στην περίπτωση της ηλεκτρονικής 
τάξης ο εκπαιδευτής πρέπει να βρει ευκαιρίες να δηλώνει την παρουσία του και να 
επικοινωνεί με κατάλληλο τρόπο όπου να είναι ευχάριστος, να αποφεύγονται οι 
παρερμηνείες και να ενισχύεται η ηλεκτρονική του παρουσία. Τεχνικές όπως η 
δραματοποίηση, το παίξιμο ρόλων και οι εκπαιδευτικές εκδρομές καθώς και 
δραστηριότητες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αύξησης της 
αυτοπεποίθησης έχουμε στην εκπαίδευση ενηλίκων ενώ στην ηλεκτρονική 
εκπαίδευση κυριαρχούν προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά λογισμικά και ηλεκτρονικές 
συζητήσεις ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν οι εκπαιδευτές τους διδακτικούς 
στόχους τους. Επίσης ένα σημαντικό εργαλείο είναι τα προγράμματα διαχείρισης 
τάξης (cms) , οι  e-εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν να ερμηνεύουν τα στοιχειά από 
τα προγράμματα διαχείρισης μάθησης ώστε να μπορούν να βγάλουν κάποια 
συμπεράσματα για την πορεία των μαθητών τους. 

  



 
 

95 
 

Ικανότητες αξιολόγησης (Assessment competencies) 
 

Ομοιότητες 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να γνωρίζουν διαφόρους τρόπους να μπορούν να 
αξιολογήσουν τόσο τον εαυτό τους όσο τόσο και την πορεία των εκπαιδευομένων 
τους, θα πρέπει να έχουν εναλλακτικούς τρόπους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το 
όλο πρόγραμμα χρίζει και αυτό συνεχούς αξιολογητής και βελτίωσης όποτε ο 
εκπαιδευτής πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης. 

Διαφορές 

Η αξιολόγηση στους εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πιο ανοιχτή περισσότερο 
διαμορφωτική, πρέπει ο εκπαιδευτής να αναλύσει τις ευκαιρίες που δοθήκαν στον 
εκπαιδευόμενο για βελτίωση του εαυτό του και την δημιουργία στάσεων. Όσον 
αφορά τον  άλλον τύπο εκπαιδευτή πρέπει να τονίσουμε ότι η αξιολόγηση είναι πιο 
κλειστή και ο εκπαιδευτής πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες παρουσίασης 
αποτελεσμάτων, δημιουργίας πρότυπου δείγματος απαντήσεων αλλά και την κριτική 
ικανότητα της επιλογής βαθμολογίας ή την χρήση κάποιας ρουμπρίκας αξιολόγησης, 
η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι συνεχείς προς τους εκπαιδευόμενους και η 
παράδοση των εργασιών πρέπει να είναι μέσα σε χρονοδιαγράμματα τα όποια θα 
τηρούνται από τους εκπαιδευόμενους για την ομαλή ροη του προγράμματος. 

Κοινωνικές ικανότητες (Social competencies) 
 

Ομοιότητες 

Οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι και δυο τύποι εκπαιδευτών είναι η 
σύνδεση της τάξης με άλλους εξωτερικούς φορείς, ώστε να υπάρχει ενεργή 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων και η επίτευξη περαιτέρω στόχων. Ακόμη πρέπει οι 
εκπαιδευτές να έχουν διαρκή συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς για την 
ανταλλαγή ιδεών και απόψεων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη διεξαγωγή του 
προγράμματος. 

Διαφορές 

Οι διαφορές είναι ότι ο εκπαιδευτής στην ηλεκτρονική τάξη έχει να αντιμετωπίσει τις 
διαμάχες και τις παρανοήσεις λόγο της φύσης του συστήματος που είναι απρόσωπο 
και πρέπει με διαφόρους τρόπους να ενισχυθεί η συμμετοχή, η επικοινωνία και  το 
θετικό κλίμα στην ομάδα. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί μέσα από εκπαιδευτικές 
εκδρομές να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την συνεργασία των ομάδων, ενώ ο e-
εκπαιδευτής πρέπει να δημιουργεί χώρο για συζητήσεις, να είναι πιο υπομονετικός 
και να προωθεί την ηλεκτρονική συνεργασία.  
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4.1 Συμπεράσματα εργασίας – Συζήτηση. 
 

Εκπαιδευτής ενηλίκων. 

Ο εκπαιδευτικός ενηλίκων είναι ένας σπουδαίος ρόλος εκπαιδευτή που χαρίζει 
ευκαιρίες σε ανθρώπους  που θέλουν να αναπληρώσουν την χαμένη εκπαίδευση ή να 
την συνεχίσουν και να την βελτιώσουν. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει μια σειρά 
ικανοτήτων που είναι στραμμένες στον άνθρωπο, στο ενήλικο άτομο με περιορισμούς 
στον ελεύθερο  του χρόνο και τον ιδιαίτερο τρόπο που μαθαίνει. 

Όσον αφορά τις διοικητικές ικανότητες ο εκπαιδευτής πρέπει να διαχειρίζεται θέματα 
που αφορούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο των δόμων που εργάζεται. Η καλή γνώση του 
αντικείμενου που θα διδάξει είναι σημαντική αλλά πιο σημαντικό θεωρείται η γνώση 
του πως μαθαίνουν οι ενήλικες καθώς και της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ 
εκπαίδευσης παιδιών και εκπαίδευσης ενηλίκων.Οι τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει 
να έχει δεν είναι κάποιες απαιτητικές και αρκείται ο ίδιος στην απλή χρήση 
εποπτικών μέσων, παρόλο που θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει για να 
δημιουργήσει διαδραστικότητα καθώς η τεχνολογία είναι κάτι που προκαλεί το 
ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. 

Οι διδακτικοί στόχοι, ο ρυθμός μάθησης καθώς και η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις, στις ανάγκες και στο επίπεδο των εκπαιδευομένων. 
Τα βιώματα και οι εμπειρίες θα πρέπει να εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και να γίνεται σύνδεση με αυτήν. Η ανάπτυξη στάσεων, της αυτοπεποίθησης και 
καινούργιων δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι ο στόχος αλλά και τα κριτήρια 
αξιολόγησης του εκπαιδευτή.Μια ακόμα ικανότητα που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής 
είναι να κρατά το σχολειό ανοιχτό στην κοινωνία. Οι εκπαιδευόμενοι αναρωτιούνται 
συνεχώς την αξία αυτού που θα μάθουν κατά συνέπεια ο εκπαιδευτής θα πρέπει όσο 
του επιτρέπεται, να συνεργάζεται και να προσκαλεί εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματικούς φορείς στην τάξη όπου θα υπάρχει αλληλεπίδραση με τους 
εκπαιδευομένους. 

Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων προέρχονται 
συνήθως από την ανομοιογένεια των εκπαιδευομένων σε θέματα πεποιθήσεων, 
ηλικίας, βιωμάτων, πνευματικού επίπεδου και της θέλησης για μάθηση. Η διαχείριση 
ενός ανομοιογενούς τάξης είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Η ανομοιογένεια 
μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα από τον απλό προβληματισμό της επιλογής 
του υλικού και του επίπεδου που θα επιλέξουν να διδάξουν μέχρι και την δημιουργία 
εντάσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων. 

Το μυστικό της επιτυχίας ενός εκπαιδευτή ενηλίκων είναι η συναίσθηση των 
εκπαιδευομένων και η προσαρμογή του κάθε φορά στις απαιτήσεις που έχουν. Το να 
μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα είναι το κλειδί σε μια επιτυχημένη πορεία που 
θα έχει όπως ομολογούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές. 
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Ε-εκπαιδευτής. 

Η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργεί έναν καινούργιο τύπο 
εκπαιδευτή ο οποίος πρέπει να αναπτύξει καινούργιες ικανότητες ώστε να μπορεί να 
αξιοποιεί τις δυνατότητες που του δίνει τεχνολογία και να αντιμετωπίζει τους 
περιορισμούς της δημιουργώντας το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα σε μία μη 
φυσική ηλεκτρονική εικονική τάξη. Για τον ρόλο του e-εκπαιδευτή 
κατηγοριοποιήσουμε τις δεξιότητες σε επτά επιμέρους κατηγορίες. 

Οι διοικητικές ικανότητες (administrative competencies) έχουν να κάνουν με το πώς 
θεσμικά ο εκπαιδευτής θα αντιμετωπίσει θέματα που αφορούν την δομή του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος, της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, των κανόνων 
λειτουργίας και τα ηθικά θέματα που προκύπτουν στην επικοινωνία με τους 
εκπαιδευόμενους. Όσον αφορά τις προσωπικές (Personal competencies) οφείλει να 
δείχνει ευελιξία σε θέματα διαχείρισης προσωπικού χρόνου και στις ασάφειες που 
προκύπτουν, να έχει η γνώση του διδακτικού αντικειμένου και να είναι θετικός στην 
προσωπική ανατροφοδότηση και δια βίου εξέλιξη του. 

Στο σημαντικότερο κομμάτι αυτού του τύπου εκπαιδευτή πρέπει ο διδάσκων να έχει 
καλή γνώση τεχνολογίας σε θέματα υλικού, λογισμικού διαδικτύου αλλά και 
επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με γνώση της πλατφόρμας 
επικοινωνίας και των εργαλείων επικοινωνίας και να μπορεί μόνος του να 
αντιμετωπίσει απλά τεχνικά προβλήματα ώστε να μη δημιουργείται καθυστέρηση 
στην διδασκαλία. 

Από άποψη εκπαιδευτικών ικανοτήτων (instructional competencies)  θα πρέπει να 
διατηρεί πρόσφατες και έγκυρες πηγές υλικού οι οποίες θα δημιουργούν 
διαδραστικότητα των εκπαιδευομένων και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία αφού 
μπορεί εκ των προτέρων να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία της και 
των  δυνατοτήτων που του παρέχει. 

Στις παιδαγωγικές ικανότητες θα πρέπει να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα που προσφέρει η ηλεκτρονική μάθηση και να μπορεί να δημιουργεί 
αλληλεπίδραση, συζητήσεις και συνεργασίες γνωρίζοντας τη γλώσσα του 
πληκτρολογίου, τις παρανοήσεις που προκύπτουν από τον γραπτό λόγο και την κακή 
ποιότητα του ήχου. Μία από τις πιο σημαντικές ικανότητες πρέπει να αναπτύξει ο 
εκπαιδευτής είναι η ικανότητα παρακολούθησης των εκπαιδευομένων και η ανάλυση 
των στοιχείων που του προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να μπορέσει να γί 
και τέλος στις κοινωνικές ικανότητες ο εκπαιδευτής πρέπει να παρέχει δυνατότητα 
επικοινωνίας, διάδρασης, συζήτησης στους εκπαιδευομένους και να μπορεί να 
αναγνωρίζει γρήγορα και να αντιμετωπίζει διαμάχες που μπορεί να προκύψουν κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Τα προβλήματα που πιθανόν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε αυτόν τον τύπο 
εκπαιδευτή θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες οι οποίες είναι πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά του μαθήματος. πριν ακόμα ξεκινήσει στο μάθημα 
εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα διαδραστικό υλικό το 
οποίο να μπορεί να προσφέρει πολλές δυνατότητες στον ίδιο και στους 
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εκπαιδευόμενους, αυτό το υλικό τις περισσότερες φορές δεν είναι διαδραστικό γιατί 
απαιτείται μεγάλος χρόνος για την δημιουργία του, έτσι οι εκπαιδευτές στρέφονται σε 
creative commons license υλικό ανοιχτό χωρίς την απαίτηση πνευματικών 
δικαιωμάτων αλλά και στην ανταλλαγή υλικού με εκπαιδευτές της ίδιας θεματικής 
ενότητας. 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται την ώρα της διδασκαλίας όπου πέρα από 
μερικές παρανοήσεις λόγω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ο εκπαιδευτής έχει να 
αντιμετωπίσει τις μεγάλες τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν λόγω της 
ταυτόχρονης σύνδεσης πολλών εκπαιδευομένων έτσι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
έχει καλή γνώση της τεχνολογίας για να μπορεί μόνος του χωρίς καθυστέρηση του 
μαθήματος, να αντιμετωπίσει απλά τεχνικά προβλήματα αλλιώς απαιτείται η τεχνική 
υποστήριξη από το ίδρυμα στο οποίο εργάζεται τεχνική υποστήριξη συνήθως 
παρέχεται και στον εκπαιδευτή και πολλές φορές και στους εκπαιδευόμενους από το 
φορέα που διοργανώνει τα εξ αποστάσεως μαθήματα αλλά κάθε τεχνικό πρόβλημα 
δημιουργεί καθυστέρηση στον εκπαιδευτή και στον ρυθμό του μαθήματος. 

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτής είναι η 
παρακολούθηση των εκπαιδευομένων όπως αναφέρθηκε μπορούν να δούνε στο 
σύστημα ποιοι είναι συνδεδεμένοι και ποιοι όχι, και μερικές φορές εάν συμμετέχουν 
ή όχι αλλά δεν μπορούν να αντιληφθούν το πόσο ενεργά συμμετέχουν. Έτσι πολλές 
φορές ο ρυθμός του μαθήματος μπορεί να γίνει πιο αργός. Πέρα από την υπομονή 
που πρέπει να δείχνει ο εκπαιδευτής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να 
κάνει και μία σειρά από πράγματα ώστε το μάθημα να γίνεται πιο αποδοτικό και 
αυτός να μπορεί να αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους καλύτερα. 

Η διάλεξη είναι αποτρεπτική στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η δημιουργία 
ομάδων, κλειστών ομάδων συνήθως 4-5 ατόμων, οι συχνές ερωτήσεις και η 
προσπάθεια δημιουργία αλληλεπίδρασης, είναι τα βασικά εργαλεία που θα κάνουν το 
μάθημα πιο αποδοτικό, λύση στην παρακολούθηση των εκπαιδευομένων είναι η 
δημιουργία δωματίων όπου μέσα εκεί θα αλληλεπιδρούν οι εκπαιδευόμενοι και ο 
εκπαιδευτής θα έχει τη δυνατότητα επίσκεψης του δωματίου, οι προσωπικές 
ερωτήσεις ώστε να υπάρχει συνεχής εμπλοκή των εκπαιδευομένων και η δημιουργία 
εργασιών με πολλά σταδιακά βήματα τα οποία θα βαθμολογούνται και θα 
παρακολουθούνται από το σύστημα. 

Τέλος μετά τη λήξη του μαθήματος ο εκπαιδευτής πρέπει να δείξει περισσότερη 
ευελιξία στο τρόπο διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου με τους εκπαιδευόμενους 
καθώς δεν υπάρχουν οι λεγόμενες ώρες γραφείου και οι εκπαιδευόμενοι έχουν την 
ανάγκη να επικοινωνούν μαζί του. 
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Από τον εκπαιδευτή ενηλίκων στον e-εκπαιδευτή. 

Το επίκεντρο στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει ο 
εκπαιδευόμενος. Ο εκπαιδευτής πρέπει να χρησιμοποιήσει μια σειρά από τεχνικές 
ώστε να δημιουργήσει καλό κλίμα στην ομάδα και οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν 
καινούργιες στάσεις και δεξιότητες. Από την άλλη μεριά στην ηλεκτρονική 
εκπαίδευση το μυστικό είναι να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί η τεχνολογία με 
το έπακρο των δυνατοτήτων της και να προσπεραστούν οι αδυναμίες της. Η γνώση 
του γιατί χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και πως πρέπει να την διαχειριστούμε είναι  
τα πρώτα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων για να γίνει e-
εκπαιδευτής. 

Η βασική ικανότητα που πρέπει να αποκτήσει είναι αυτή της διαχείρισης της 
τεχνολογίας για παιδαγωγικούς σκοπούς. Να είναι σε θέση να οργανώσει ένα μάθημα 
ηλεκτρονικά, να αντιμετωπίζει κάποια τεχνικά προβλήματα που μπορεί να του 
δημιουργήσουν πρόβλημα και να μάθει τους τρόπους που γίνεται η αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση των εκπαιδευομένων στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Η ηλεκτρονική 
εκπαίδευση απαιτεί αρκετές παραπάνω γνώσεις τεχνολογίες από την απλή χρήση 
εποπτικών μέσων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων. 

Οι παιδαγωγικές τεχνικές που χρησιμοποιούν στην προσπάθεια προσέγγισης των 
εκπαιδευομένων θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, όπου 
η παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, όπως αναφέρουν οι e-
εκπαιδευτές. Η προσπάθεια να μην δημιουργηθούν  εντάσεις και διαμάχες λόγω της 
ανομοιογένειας των εκπαιδευομένων πρέπει να επικεντρωθεί στο ότι τώρα εκτός των 
άλλων υπάρχει και η απόσταση και πολλές φορές η έλλειψη εικόνας και η χρήση 
γραπτού λόγου που δημιουργεί παρανοήσεις. 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων για την ηλεκτρονική εκπαίδευση και η καλύτερη γνώση της 
τεχνολογίας είναι κάτι που οδηγεί σε νέες δυνατότητες τον εκπαιδευτή και φυσικά 
πρέπει να προσαρμοστεί και να εξελέγχει ο ίδιος όπως η ιδία η κοινωνία εξελίσσεται. 
Η μετάβαση με κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση είναι εφικτή και παράλληλα 
δυναμώνει και ενισχύει και τις υπόλοιπες δεξιότητες του εκπαιδευτή. 

  



 
 

100 
 

4.2 Ιδέες για περεταίρω έρευνα. 
 

Η ιδέα της αρχικής έρευνας ήταν να μελετήσουμε τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο 
κάθε τύπος εκπαιδευτή, και πώς ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να εξελίξει 
κάποιες δεξιότητες ώστε να γίνει e- εκπαιδευτής. Η έρευνα μας οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι οι δεξιότητες αυτές ήταν αρκετές και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε 
σε βάθος για την κάθε μία ξεχωριστά.  

Η προσπάθεια μας ήταν να τις κατηγοριοποιήσουμε και να αναφέρουμε τα 
σημαντικότερα κατά την προσωπική γνώμη των στοιχείων που την επηρεάζουν. 
Συνεπώς προσφέρονται ευκαιρίες για βελτίωση και συνέχιση της έρευνας. 

Η κάθε κατηγορία δεξιοτήτων  είναι αφορμή για περαιτέρω μελέτη σε βάθος όλων 
αυτών των παραγόντων που δυσκολεύουν τον εκπαιδευτή αλλά και τον 
εκπαιδευόμενο. Η αντιμετώπιση της χρήσης της τεχνολογίας αλλά και το κατά πόσο 
γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τα θεωρητικά μοντέλα αξιοποίησης της τεχνολογίας στην 
διδακτική πράξη θα μπορούσε να είναι αφορμή για επόμενη μελέτη. 

Στην έρευνα μας το δείγμα μας ήταν οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσε περαιτέρω 
έρευνα να αναζητήσει τα προβλήματα που οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν στην 
ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διδασκαλία, θα μπορούσε να διερευνηθεί ποιες 
θεωρούνται από τους εκπαιδευομένους  οι ευκαιρίες που τους δίνονται στην 
ηλεκτρονική τάξη οι οποίες δεν δίνονται σε μια κλασσική τάξη. 

Θα μπορούσε να είχαμε μια έρευνα στο κομμάτι της αλληλεπίδρασης των 
εκπαιδευομένων και ποιες τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να γίνει το 
μάθημα πιο διαδραστικό. Γενικά το πεδίο της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης που χρίζει διερεύνησης. 
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 Παράρτημα 1. Ερωτηματολόγια Συνεντεύξεων. 
 

1.1  Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτές ενηλίκων. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

1. Όνομα 
2. Ηλικία 
3. Νομός 
4. Πόλη 
5. Ειδικότητα 
6. Επαγγελματική εμπειρία σε έτη; 
7. Σε ποιον φορέα εργάζεστε; 
8. Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εκπαίδευση 
ενηλίκων; 

Διοικητικές ικανότητες 

Ο εκπαιδευτής λαμβάνει υπόψη το ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που έχει 
ο εκπαιδευόμενος; Δημιουργούνται σχετικά προβλήματα; 

Προσωπικές ικανότητες 

Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και αλλαγής του εκπαιδευτικού υλικού ώστε 
να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Τεχνολογικές ικανότητες 

Χρησιμοποιείτε τεχνολογικά μέσα στην διδασκαλία; Αυτό είναι αποδεκτό από τους 
εκπαιδευομένους η δημιουργεί προβλήματα; 

Ποια τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιείτε;(υπολογιστή, προτζέκτορα, τηλεόραση, 
οτιδήποτε) 

Εκπαιδευτικές ικανότητες 

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή του διδακτικού υλικού αλλά και του 
περιεχομένου; 

(βάση του αναλυτικού προγράμματος, βάση τους στόχους του εκπαιδευτή, βάση των 
αναγκών των εκπαιδευομένων) 
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Παίζει ρόλο η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων; Γίνεται κάποια αλλαγή ώστε να προσαρμοστεί η διδασκαλία στο 
επίπεδο των μαθητών; 

Παιδαγωγικές ικανότητες 

Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου για την καλλιέργεια θετικού 
κλίματος στην τάξη; 

Η εμπειρία και τα βιώματα του εκπαιδευομένου βοηθούν ή γίνονται εμπόδιο στην 
διδασκαλία; 

Ικανότητες αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση στους ενήλικες γίνεται με κριτήριο εάν έγινε αποστήθιση της ύλης ή 
αξιολογείται η δημιουργία στάσεων, η ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
εκπαιδευόμενου και κατά πόσο είχε ενεργό συμμετοχή; 

Κοινωνικές ικανότητες 

Γίνεται κάποια προσπάθεια σύνδεσης της κοινωνίας με τους εκπαιδευομένους; Π.χ 
εκπαιδευτικές εκδρομές, συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές, επιστημονικούς φορείς. 

• Ποια πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας 
εκπαιδευτής ενηλίκων; 

• Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύσσει περισσότερο ο εκπαιδευτής; 

Πχ (Επικοινωνία με την ομάδα, αξιολόγησης, γνώση τεχνολογίας. γνώση του τρόπου 
που μαθαίνουν οι ενήλικες, αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία 
ενδιαφέροντος.) 
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1.2 Ερωτηματολόγιο για e-εκπαιδευτές. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

1. Όνομα 
2. Ηλικία 
3. Νομός 
4. Πόλη 
5. Ειδικότητα 
6. Επαγγελματική εμπειρία σε έτη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 
7. Σε ποιον φορέα εργάζεστε 

8. Ποιο είναι το αντικείμενο που διδάσκετε εξ αποστάσεως; 

8. Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση; 

Διοικητικές ικανότητες 

Πως επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού την διδασκαλία; 

Προσωπικές ικανότητες 

Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή με δεδομένου ότι στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας η επικοινωνία του με τους εκπαιδευομένους, πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να τον νοιώθουν παρόν. 

Τι προβλήματα προκύπτουν, στην επικοινωνία εκπαιδευτή με τους εκπαιδευομένους, 
με δεδομένο ότι χρησιμοποιείται ο γραπτός λόγος στο πληκτρολόγιο και όχι άλλα 
ερεθίσματα όπως ο τόνος της φωνής ή η στάση του σώματος; 

Πως επηρεάζει η απόσταση τον ρυθμό του μαθήματος; Τι ενέργειες γίνονται για να 
βελτιωθεί αυτό; Υπάρχει διαφορά στον ρυθμό με την δια ζώσης διδασκαλία; Κάνετε 
το μάθημα με διαφορετικό τρόπο; 

Η επιμόρφωση πιστεύεται ότι  είναι απαραίτητη; Σε ποιον τομέα ειδικότερα;  

Τεχνολογικές ικανότητες 

Ποιες πρέπει να είναι οι τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής στην 
εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Τι παραπάνω πρέπει να γνωρίζει από έναν εκπαιδευτή που κάνει μάθημα δια ζώσης; 

Ποιες τεχνικές δυσκολίες μπορεί να συναντήσετε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία; 
Έχετε κάποια εξωτερική βοήθεια για να τις  ξεπεράσετε; 



 
 

106 
 

Ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα τεχνικά προβλήματα (της σύγχρονης η 
της ασύγχρονης) και γιατί; 

Με εργαλεία  γίνεται η επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους στην σύγχρονη και με 
ποια στην ασύγχρονη; (chat,email,cms) 

Εκπαιδευτικές ικανότητες 

Χρειάζεται να επεξεργαστείτε το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε για να μπορούν να 
το παρακολουθούν όλοι; Πρέπει να είναι συγκεκριμένης μορφής; Ανεβάζετε ο ίδιος 
το υλικό στην πλατφόρμα που γίνεται το μάθημα; 

Είναι διαδραστικό το υλικό που χρησιμοποιείται; (τι υλικό χρησιμοποιείται 
διαφάνειες , ηλεκτρονικό quiz,ψηφιακή αφήγηση, διαδραστική ξενάγηση) 

Εάν το υλικό που χρησιμοποιείτε είναι διαδραστικό υλικό αξιολογείται την 
προστιθέμενη  αξία του; 

Παιδαγωγικές ικανότητες 

Πως ελέγχετε την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; 

Με ποιον τρόπο μπορείτε να αντιληφθείτε το κλίμα της τάξης; Εάν αυτά που λέτε 
είναι κατανοητά; Εάν οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με διάθεση;  

Πιστεύετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη αποχώρηση στα εξ αποστάσεως μαθήματα; Για 
ποιον λόγο; 

Πως δημιουργείτε αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων; 

Ικανότητες αξιολόγησης 

Πως γίνεται η αξιολόγηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Δίνεται κάποιο πρότυπο απαντήσεων; Δημιουργούνται συγχύσεις στο τρόπο που θα 
πρέπει να απαντούν; 

Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτές; 

Κοινωνικές ικανότητες 

Με ποιους τρόπους ενισχύει ο εκπαιδευτής την online παρουσία;  

Με ποιους άλλους συνεργάζεστε για την δημιουργία μιας εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας; 
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Παράρτημα 2. Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων. 
 
2.1. Απομαγνητοφωνήσεις εκπαιδευτών ενηλίκων. 

 Συνέντευξη 1 

 Ερ: Ε το όνομά σας; 

Απ: Α. Ν. 

 Ερ: Ηλικία; 

 Απ: 38 χρόνων. 

 Ερ: Νομός; 

Απ: Θεσσαλονίκης. 

 Ερ: Πόλη Θεσσαλονίκη; 

Απ: Θεσσαλονίκη. Ναι. 

 Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Ειδικότητα, διοίκηση, οικονομία κατά κύριο λόγο κάνω μάθημα μάρκετινγκ και 
πωλήσεις. 

 Ερ: Η επαγγελματική σας εμπειρία σε έτη; 

Απ: 14 χρόνια όχι στην εκπαίδευση μόνο και γενικά στο επαγγελματικό κλάδο και 
εκπαίδευση τα τελευταία δύο χρόνια. 

 Ερ: Τώρα εργάζεστε; 

Απ: Ναι. 

 Ερ: Σε ποιόν φορέα εργάζεστε; 

Απ: Σε δημόσιο και ιδιωτικά ΙΕΚ. 

 Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό που να αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Μεταπτυχιακό όχι σεμινάρια. 

 Ερ: Σεμινάρια... προγράμματα επιμόρφωσης σεμινάρια, μάλιστα. 

Λαμβάνετε..Τώρα θα ξεκινήσω κάποιες ερωτήσεις γιατί τις δεξιότητες, λαμβάνετε 
υπόψη το ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που έχει εκπαιδευόμενος για τη 
διδασκαλία σας; 



 
 

108 
 

Απ: Εεε όχι ιδιαίτερα γιατί υπάρχει ποικιλομορφία στα τμήματα που αν το λάμβανα 
αυτό υπόψη θα μπερδευόμασταν γιατί κάποιοι ήδη εργάζονται κάποιοι επειδή κάνω 
και σε, όπως σας είπα έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, οπότε θα μπερδευόμασταν. 

 Ερ: Τα μαθήματα από ποιον οργανώνονται; τι ώρες θα γίνονται από το φορέα 
αποφασίζεται τι ώρες θα γίνονται, όποτε έρχονται οι μαθητές... 

Απ: Ναι είναι συγκεκριμένο ωράριο, καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι μπορεί να 
δουλεύουν αλλά υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ας πούμε και το τι 
πρέπει να γίνει. 

 Ερ: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Ναι βεβαίως. 

 Ερ: Γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και αλλαγής του εκπαιδευτικού υλικού 
ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ναι. 

 Ερ: Από τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιείτε στη διδασκαλία σας; 

Απ: Από τεχνολογικά μέσα ναι, κατά κύριο λόγο παρουσίασης σε προτζέκτορα, μετά 
βίντεο και online διάφορες πλατφόρμες όπως είναι το YouTube. Ε.. μπορεί να 
χρειαστεί να τα κατεβάσω. Εμ από κει και πέρα είτε κάποια άλλα εξαρτάται από το 
μάθημα και από τους εκπαιδευόμενους. 

 Ερ: Η χρήση της τεχνολογίας είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους ή τους 
δημιουργεί προβλήματα; 

Απ: Εξαρτάται υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι το επηρεάζουν αυτό, ένα είναι ηλικία, 
μορφωτικό επίπεδο αλλά γενικά είναι αποδεκτή. 

 Ερ: Μάλιστα. Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του διδακτικού υλικού αλλά και 
του περιεχομένου που θα διδάξετε; βάση αναλυτικού προγράμματος; βάση τους 
στόχους τους δικούς σας; 

Απ: Βάσει του προγράμματος, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και από κει και πέρα και το 
στόχο μου το τι θα ήταν αυτό το οποίο θα μείνει στους εκπαιδευόμενους και πως 
αυτό θα μπορέσει να συμβάλλει καλύτερα στην απόδοσή τους. 

 Ερ: Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων επηρεάζουν στην επιλογή του υλικού; 

Απ: Φυσικά απλά είναι λίγο δύσκολα σε κάποια πράγματα να σκεφτώ γιατί υπάρχει 
ποικιλομορφία των μαθητών γιατί έχω διάφορα τμήματα με διάφορες ηλικίες 
διάφορους φορείς όπου ο καθένας προσαρμόζεται αντίστοιχα με τις ανάγκες που έχει 
το κάθε τμήμα, και τις δυνατότητες εκτός από τις ανάγκες γιατί παίζει ρόλο και αυτό. 
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 Ερ: Η αλληλουχία των μαθημάτων πιστεύετε ότι παίζει ρόλο για την ενεργό 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων; κάνετε κάποια αλλαγή; η σειρά των μαθημάτων, 
κάνετε κάποια αλλαγή ώστε να προσαρμοστεί διδασκαλία στο επίπεδο των μαθητών; 

Απ: Συνήθως ανάλογα και με το πρόγραμμα σπουδών έχουνε μία συνέχεια δηλαδή 
ξεκινάς από τα απλά και πας στα πιο σύνθετα αλλά αυτό που έχω να πω που κάποιες 
φορές χρειάζεται κάποια επανάληψη για να δεις και το επίπεδο των μαθητών και 
κατά πόσο είναι έτοιμοι να αντιληφθούν το επόμενο βήμα. 

 Ερ: Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου για την καλλιέργεια θετικού 
κλίματος στην τάξη; 

Απ: Ναι φυσικά θέλω τόσο πολύ σημαντικό ιδίως τα πρώτα μαθήματα που μπορεί να 
μην γνωριζόμαστε με τους μαθητές για να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα το οποίο 
πιστεύω έχει άμεση επίδραση στην απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Ερ: Η εμπειρία και τα βιώματα που έχει ένας εκπαιδευόμενος βοηθούν γίνονται 
εμπόδιο στη διδασκαλία; 

Απ: Ωραία ερώτηση γιατί...Αυτό έχει να κάνει, πολλές φορές επιδρά θετικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και προσπαθώ και όλας να τα μοιραστώ με τους υπόλοιπους 
και να τα συζητάμε, απλά κάποιες φορές σε μεγαλύτερες κατά κύριο λόγο ηλικίες 
αυτό μπορεί να είναι αρνητικό γιατί αυτά τα βιώματά τους εγκλωβίζουν εν μέρη στο 
να αποδεχτούνε την εκπαιδευτική διαδικασία και στο να είναι ανοιχτοί σε νέα,  στο 
να μάθουμε νέα πράγματα τα οποία πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά που ξέρουν 
αλλά αυτό είναι περιορισμένο κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

Όσο μεγαλύτερη ηλικία τόσο πιο δύσκολο να αλλάξει... 

Όχι πάντα βέβαια γιατί είναι κάποιοι αν και είναι μεγάλοι σε ηλικία, αν και έχει τύχει 
να κάνω και πάνω από 50 έχω μαθητευόμενους μπορεί να είναι ανοιχτοί αλλά μερικοί 
είναι λίγο πιο κλειστοί και αυτό είναι πρόβλημα. 

 Ερ: Καταλαβαίνω, η αξιολόγηση τώρα σε ενήλικες γίνεται με κριτήριο εάν έγινε η 
αποστήθιση της ύλης; ή αξιολογείται η δημιουργία στάσεων, εάν αναπτύχθηκε η 
προσωπικότητά τους κατά πόσο είχαν ενεργό συμμετοχή; 

Απ: Προσπαθώ το δεύτερο όσο γίνεται. Απλά να πω εδώ ότι ιδίως στις μικρότερες 
ηλικίες έρχονται από το σχολείο με ένα συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης και 
αξιολόγησης και αυτό καμιά φορά δυσκολεύει κυρίως τις μικρότερες ηλικίες να 
χρησιμοποιήσουν την κρίση τους και να δουν κάποια πράγματα παραπάνω σε σημείο 
κιόλας που μερικές φορές μπορώ να  από ότι κάποιες γκρίνιες για αυτό, αλλά μετά 
νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και οι εκπαιδευόμενοι και το αξιολογούν θετικά. 

 Ερ: Οι γρίνιες στο τι, ότι είναι ότι πήρα καλύτερο βαθμό; 

Απ: Όχι η γκρίνια έχει να κάνει με, δηλαδή εάν η ερώτηση είναι ανοιχτή, 
κρίσεως...και εμείς πού θα βρούμε την απάντηση... και λέω μα αυτό ακριβώς...επειδή 
είστε κιόλας, κάποιοι είστε καθαρά επαγγελματική εκπαίδευση, δεν χρειάζεται να 
ψάχνετε σε ένα βιβλίο να βρείτε την απάντηση...πρέπει να την συνθέσετε μόνοι σας, 
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με αυτά που γνωρίζετε και αυτά που κάνουμε στο μάθημα, αυτά που έχετε διαβάσει... 
Απλά μερικές φορές κάποιους εκπαιδευόμενους του ζορίζει λίγο... γιατί εγώ αλλιώς 
έχω μάθει... 

 Ερ: Μάλιστα σχετικά με κοινωνικές ικανότητες πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής γίνεται 
κάποια προσπάθεια σύνδεσης της κοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους, κάποιες 
εκπαιδευτικές εκδρομές; κάποια συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές; 

Απ: Αυτό όσο γίνεται περισσότερο γιατί έχω παρατηρήσει ότι σε ορισμένα τμήματα, 
είναι, τους λαμβάνουν.... τα παιδιά τα ίδια πράγματα αν ακούσουν από έναν 
επαγγελματία ή σε ένα χώρο εργασίας είναι πολύ πιο μεγάλες από ότι το ίδιο πράγμα 
το πω μέσα στην τάξη. οπότε, όποτε είναι αυτό δυνατό προσπαθώ να το βλέπουμε όχι 
από την άποψη της θεωρίας, και αυτό κάνουμε, μόνο μέσα στην τάξη. 

 Ερ: Ποιος είναι υπεύθυνος στο να έρθει η κοινωνία μέσα στην τάξη; Δηλαδή ποιος 
κανονίζει ποιος φορέας θα έρθει; το κανονίζετε εσείς; 

Απ: Όσο το ποιος θα έρθει, πηγαίνουμε και εμείς. αλλά κατά κύριο λόγο το κανονίζω 
εγώ συν ότι υπάρχει παρότρυνση από το εκάστοτε Ίδρυμα ότι πρέπει να γίνονται 
τέτοιου είδους επισκέψεις και να μη μείνουμε μόνο σε θεωρία συν ότι πρέπει να 
γίνονται σεμινάρια, επαγγελματίες του κλάδου να έρχονται να μιλάνε και όσο μπορώ, 
δεν ξέρω τώρα αυτό αν πάντα στην ερώτησή σας, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 
εμπειρία γιατί όπως σας είπα κάποιοι είναι μεγάλοι και είναι διατεθειμένοι να τη 
μοιραστούν και όχι να επιβάλουν την άποψή τους όσο γίνεται στα νεότερα, τους 
νεώτερους που δεν έχουν εμπειρία να τα ακούνε για να μπαίνουν σε όλα αυτά, 
γίνονται και δουλεύουν στην αγορά έξω και στην κοινωνία. 

 Ερ: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις, η μία είναι ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη 
δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων; 

Απ: Ναι. δυσκολία; έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την στάση κάποιες φορές των 
εκπαιδευομένων, σχετικά με το για ποιο λόγο παρακολουθούν ένα μάθημα είτε είναι 
σεμινάριο είτε οτιδήποτε άλλο, εε, γιατί έχει να κάνει και άμεσα με τη συμμετοχή 
τους εάν κατανοήσουν και καταλάβουν για ποιο λόγο είναι εκεί και αποδεχτούν και 
αυτή τη στάση του, από τον εκπαιδευτή σχετικά με το τι πρέπει να μάθουν και ποια 
είναι η εκπαιδευτική διαδικασία μετά τα πράγματα γίνονται και πιο απλά. Και ένα 
άλλο είναι ότι πολλές φορές γιατί μιλάμε για ενήλικες, ο ενήλικας διαφέρει όταν 18 
χρονών από ότι όταν είναι 38 48 ή 58 χρόνων, αυτό μερικές φορές όταν υπάρχει 
ποικιλομορφία στο τμήμα δημιουργεί κάποια προβλήματα σχετικά με τον μέσο όρο 
που πρέπει να κινηθείς, όσον αφορά το μάθημα πρέπει να κάνεις, αυτό. Δεν έχω κάτι 
άλλο στο μυαλό μου. 

 Ερ: Και η τελευταία ερώτηση είναι, ποια δεξιότητα πρέπει να αναπτύξει κατά τη 
γνώμη σας περισσότερο εκπαιδευτής; επικοινωνία με την ομάδα; της αξιολόγησης; 
της γνώσης της τεχνολογίας; τη γνώση του τρόπου μαθαίνουν οι ενήλικες; να 
αξιολογεί το εκπαιδευτικό υλικό; να δημιουργεί το ενδιαφέρον; σας είπα μερικά. 

Απ: Πιστεύω, πιστεύω ότι δεν είναι ένα μόνο του, είναι πολλά μαζί τα οποία 
αλληλοσυμπληρώνονται και καμιά φορά, εντάξει μπορεί να ακούγεται για λίγο γενικό 
αυτό το οποίο λέω, σαν μία θεωρία, εντάξει, καλό είναι να τα χρησιμοποιούμε όλα 



 
 

111 
 

αλλά κάθε φορά έχει να κάνει με το feedback που παίρνεις από τους 
εκπαιδευόμενους. δηλαδή τι θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις πιο πολύ αλλά σίγουρα το 
βασικότερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει επαφή στο να καταλαβαίνεις τι έχει περάσει 
κάτω στην τάξη. Όχι μόνο μονόπλευρα τι λες εσύ...το ότι έχουν καταλάβει οι 
αποδέκτες του μηνύματος. 

 Ερ: Μάλιστα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

Απ: Παρακαλώ. 

 Ερ: Αυτά ήθελα να ρωτήσω να είστε καλά. 

Απ: Εγώ να ρωτήσω κάτι; 

 Ερ: Πείτε μου... 

Απ: αυτό σχετικά με ανωνυμίες, πώς θα χρησιμοποιήσετε τη διπλωματική, θα 
υπάρχουν αρχικά; ο ερωτώμενος 1,2,3,4; 

 Ερ: Ναι θα είναι, δεν θα αναφερθεί το όνομα. 

 

 

 Συνέντευξη 2 

Ερ: Το όνομά σας; 

Απ: Α.Γ. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: 54. 

Ερ: Νομός; 

Απ: Ρέθυμνο.  

Ερ: Πόλη; 

Απ: Ρέθυμνο. 

Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Τεχνολόγος Γεωπονίας. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία; 

Απ: Επαγγελματική εμπειρία σε έτη; 
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Ερ: Σε έτη. 

Απ: Σε έτη είναι 34. 

Ερ: Τώρα εργάζεστε; 

Απ: Εργάζομαι, ναι. 

Ερ: Σε ποιο φορέα εργάζεστε; 

Απ: Εργάζομαι στο δήμο Ρεθύμνης, στο γραφείο αγροτικής ανάπτυξης. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό που να αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Μεταπτυχιακό, διδακτορικό όχι αλλά έχω λάβει από το φορέα μια κατάρτιση 
μέσω ενός ΚΕΚ. 

Ερ: Λαμβάνεται υπόψη ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που έχει ο 
εκπαιδευόμενος; 

Απ: Φυσικά είναι υποχρέωση του ίδιου του ΚΕΚ που εκπονεί το πρόγραμμα, εγώ 
είμαι μέλος του προγράμματος αυτουνού, το ΚΕΚ λαμβάνει είτε είναι άνεργος είτε 
είναι εργαζόμενος το χρόνο τον οποίο εργάζεται ή έχει διάθεση για να επιμορφωθεί. 

Ερ: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Φυσικά, Φυσικά, βεβαίως. 

Ερ: Από μεριά σας γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και αλλαγής του 
εκπαιδευτικού υλικού ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Εεε, η δικιά μου, η δικιά μου η βιβλιογραφία, η δικιά μου η διαδικασία 
επιμόρφωσης συνήθως είναι μοντέλο, δηλαδή εκεί, εκεί δηλαδή που καλούμε εγώ να 
εκπαιδεύσω έχω συγκεκριμένο, συγκεκριμένη βιβλιογραφία, συγκεκριμένη 
θεματολογία, διανθισμένη αν θέλετε με ένα ποσοστό 15-20 τις εκατό που έχει θέμα 
την καθημερινότητα και την εμπειρία, το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται. 
Παραδείγματος χάρη από τον ΟΦΕΠ, παραδείγματος χάρη από την επιστήμη της 
γεωπονίας, παραδείγματος χάρη από το υπουργείο εσωτερικών, παραδείγματος χάρη 
από την διαδικασία των γεωργικών φαρμάκων του υπουργείου γεωργίας και αυτού 
καθεξής. 

Ερ: Πρέπει να είναι πάντα επίκαιρο; 

Απ: Ε προφανώς. Ναι βεβαίως, πρέπει να είναι πάντα επίκαιρο συνήθως όμως είναι 
μοντέλο, δηλαδή σε ποσοστό 85% η διαδικασία της εκπαίδευσης, η παρεχόμενη 
εκπαίδευση από εμένα, είναι μοντέλο. Επίκαιρο θέλω να πιστεύω. 

Ερ: Ε χρησιμοποιείτε κάποια τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία; 
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Απ: Εποπτικά εννοείται; 

Ερ: Τεχνολογικά, υπολογιστή, προτζέκτορα, τηλεόραση. 

Απ: Εποπτικά; 

Ερ: Ναι. 

Απ: Εποπτικά μέσα, ίσως είναι δεν είναι σωστή έκφραση. Βεβαίως, βεβαίως. 

Ερ: Αυτό είναι αποδεκτό από τους εκπαιδευόμενους ή δημιουργεί προβλήματα; 

Απ: Συνήθως είναι αποδεκτό. Ανάλογα το επίπεδο των εκπαιδευομένων έχει συμβεί 
παραδείγματος χάρη να κάνουμε εκπαίδευση σε χωριό με θέμα αν θέλετε 
ελευθεριάζων που έχει να κάνει με την κρητική διατροφή γενικά, και ήταν κατά 
κάποιο τρόπο ένας απλός προτζέκτορας, ένα πρόβλημα. Είχαμε δυσκολία εκεί να τον 
δεχτούμε από την άλλη μεριά όμως όσο ανεβαίνει το επίπεδο, βεβαίως χρειάζονται τα 
εποπτικά μέσα και εξειδικεύομαι μάλιστα, είναι αναγκαία. 

Ερ: Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του διδακτικού υλικού αλλά και του 
περιεχομένου; 

Απ: Σε όλες τις περιπτώσεις είναι το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο εκπονείται από 
το ΚΕΚ και επιβεβαιώνεται από την διαδικασία του φορέα χρηματοδότησης. 

Ερ: Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων; 

Απ: Είναι ένας παράγοντας φυσικά. 

Ερ: Κάνετε κάποιες αλλαγές ώστε να προσαρμοστεί η διδασκαλία στο επίπεδο των 
μαθητών; 

Απ: Φυσικά, φυσικά σε σημεία βέβαια όχι πάρα πολύ, δεν έχουμε πάντα την 
δυνατότητα αλλά βεβαίως μπαίνει ο προσωπικός παράγοντας σε ένα 15 με 20% 
βεβαίως. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου για την καλλιέργεια θετικού 
κλίματος στην τάξη; 

Απ: Φυσικά, φυσικά. 

Ερ: Η εμπειρία και τα βιώματα που έχουν οι εκπαιδευόμενοι βοηθούν ή γίνονται 
εμπόδιο στη διδασκαλία σας; 

Απ: Συνήθως βοηθούν, συνήθως βοηθούν ένα σημείο δηλαδή που αναλύεται και 
κουβεντιάζεται και έχουμε και μία συγκεκριμένη συζήτηση, στο πώς δηλαδή θα 
σπάσουμε ίσως την λάθος αντίληψη που επικρατεί, είναι ένας τομέας που έχει σχέση 
με το αντικείμενο μας. 
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Ερ: Όσο αφορά την αξιολόγηση με ποια κριτήρια γίνεται; εάν είναι, με την 
αποστήθιση της ύλης, εάν έχει δημιουργηθεί μία καινούργια στάση; εάν έχει 
αναπτυχθεί η προσωπικότητα του εκπαιδευόμενου; πόσο έχει η ενεργή συμμετοχή; 

Απ: Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης τα οποία βγαίνουν από το 
πρόγραμμα, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε στη διαδικασία του 
προγράμματος και το, και το οποίο εμείς εποπτεύουμε τη διαδικασία όταν 
εμπλεκόμαστε, εποπτεύουμε την διαδικασία της αξιολόγησης, αξιολόγηση κάνει 
συγκεκριμένο κομμάτι του και ΚΕΚ, συγκεκριμένο δηλαδή κομμάτι του φορέα 
εκπαίδευσης. Εμείς ενδεχομένως καλούμαστε κάποια στιγμή να δώσουμε κάποια 
θέματα, να δώσουμε δηλαδή κάποιες διαδικασίες αξιολόγησης, αλλά συνήθως την 
αξιολόγηση την κάνει το ίδιο το ΚΕΚ και όταν εμείς εμπλεκόμαστε σαν επιπλέον 
βήμα, δηλαδή της θεματολογίας είναι να εποπτεύουμε την ορθότητα και την 
αξιοπρέπεια της αξιολόγησης. 

Ερ: Γίνεται κάποια προσπάθεια σύνδεσης κοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο; 
παράδειγμα κάποια εκπαιδευτική εκδρομή; αν συνεργάζεστε με άλλους εκπαιδευτές ή 
άλλους επιστημονικούς φορείς; 

Απ: Πολλές φορές, πολλές φορές τα πράγματα έχουν και πρακτική και δηλαδή εκτός 
χώρου, εκτός της αίθουσας παραδείγματος χάρη, αλλά και εκδρομές εκπαιδευτικού 
τύπου, εκδρομές έχει σχέση δηλαδή με το πώς εκπονείται ένα πρόγραμμα, θυμάμαι 
παραδείγματος χάρη, που εκπαιδεύσαμε ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται στην 
πράξη με τα κυλικεία των σχολείων. Ένα πρόγραμμα το οποίο έβγαινε από τον 
ΟΦΕΠ με συγκεκριμένο μοντέλο που προερχόταν από τον ΟΦΕΠ το οποίο 
περιλάμβανε μετά και επίσκεψη στα κυλικεία, τους έπαιρνε δηλαδή επικεφαλής ο 
καθηγητής τους, εγώ δηλαδή με τον ιδιοκτήτη του κυλικείου και πηγαίναμε στο 
κυλικείο του ως εκπαιδευτική εκδρομή, με τους υπόλοιπους. Ήταν μέρος, ήταν 
σημείο της διδασκαλίας ήταν δηλαδή θεματική ενότητα της διδασκαλίας και κάναμε 
δηλαδή κάποιες βελτιώσεις μετά από διάλογο στο συγκεκριμένο κυλικείο. 

Ερ: Μάλιστα και δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι ποια πιστεύετε είναι 
μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων; 

Απ: Συνήθως, οι δυσκολίες συμβαίνουν με κάποια, δηλαδή η μεγαλύτερη δυσκολία 
υπάρχουν και άλλες, με κάποια νοοτροπία που υπάρχει κυρίως στην διαδικασία 
εκπαίδευσης ανέργων, στο ότι ήρθα για να πάρω ξέρω γω ένα ποσό και περιμένω να 
περάσει η ώρα να φύγω. Αυτό είναι συνήθως προγράμματα στα οποία γίνονταν και 
γίνονται από τον ΟΑΕΔ από το ΛΑΕΚ δηλαδή τα υπόλοιπα όμως προγράμματα που 
έχουν να κάνουν είτε με εργαζόμενους, είτε με άτομα τα οποία περιστασιακά είναι 
άνεργοι, αυτό ατονεί, είναι όμως ένα πρόβλημα. Όταν εκπονούμε προγράμματα τα 
οποία έχουν να κάνουν με ανέργους οι οποίοι πολλοί μέσα στο μυαλό τους έχουν τη 
λογική να πάνε να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα απλά για να πάρουνε ξέρω γω 
ένα χιλιάρικο, εκεί θέλει μια μαγκιά για το πώς θα τονώσεις το ηθικό πώς θα 
τονώσεις το ενδιαφέρον πως θα του κάνεις τον μαθητή, τον εκπαιδευόμενο πώς θα 
τον κάνεις ενεργό. Αυτή είναι δυσκολία. 

Ερ: Και η τελευταία ερώτηση είναι ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει 
περισσότερο εκπαιδευτής παράδειγμα η επικοινωνία με την ομάδα; της αξιολόγησης; 
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η γνώση τεχνολογίας; η γνώση του τρόπου μαθαίνουν οι ενήλικες; αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού υλικού; δημιουργία ενδιαφέροντος; ποια θεωρείτε εσείς; 

Απ: Εάν θέλουμε να πούμε ότι ποια πρέπει να είναι γενικά η προσπάθεια του 
εκπαιδευτή νομίζω ότι θα πρέπει να είναι όλα αυτά, η συνεχή προσπάθεια στο να 
κρατήσει ψηλά το ενδιαφέρον, στο να μπει σε ζητήματα καθημερινότητας, το να μπει 
σε σημεία πρακτικής δίνοντας όμως μία θεωρητική έννοια στην διδασκαλία του που 
να μπορεί να δίνει βάθος και πλάτος σε όλα αυτά τα οποία παρουσιάζει αυτή νομίζω 
είναι η απάντηση στην ερώτησή σας πώς θα δώσει δηλαδή ο εκπαιδευτής μέσα από 
πρακτικές συγκεκριμένες από ζητήματα τα οποία είναι στην πράξη, από 
παραδείγματα στην πράξη, κατανοήσει, την δυνατότητα να κατανοήσει  ο 
εκπαιδευόμενος και σε πλάτος και σε βάθος τις έννοιες του σεμιναρίου, αυτή νομίζω 
είναι η προσπάθεια που πρέπει συνεχώς να έχει ο εκπαιδευτής. Και βέβαια σε μία 
διαδικασία αξιολόγησης σοφότερα, αν πούμε η οποία όμως δεν είναι στα χέρια 
καθαρά του εκπαιδευτή, μάλιστα πολλά προγράμματα διά της αξιολόγησης των 
εκπαιδευομένων αξιολογούν και τον εκπαιδευτή για να καταλάβετε. 

Ερ: Μάλιστα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

Απ: Και εγώ ευχαριστώ. 

Ερ: Γεια σας. 

 

 Συνέντευξη 3 

Ερ: Γεια σας το όνομά σας; 

Απ: Α. Σ. λέγομαι. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: 49 

Ερ: Νομός; 

Απ: Δράμας. 

Ερ:, Δράμα; 

Απ: ναι ναι ναι. 

Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Φυσικός ραδιοηλεκτρολόγος είμαι. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία; 
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Απ: Καθηγητής στη δευτεροβάθμια εδώ και καμιά εικοσαετία και έχω και 9 χρόνια 
στην τριτοβάθμια σε τει. και έχω και κάποια εκπαίδευση ενηλίκων. 

Ερ: τώρα εργάζεστε; 

Απ: Τώρα στη δευτεροβάθμια είμαι, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, κάποιο μεταπτυχιακό, 
κάποια διδακτορικό που να αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Επιμόρφωσης εκπαίδευσης ενηλίκων; ναι είχα κάνει ένα πριν από επτά οκτώ 
χρόνια εάν θυμάμαι καλά. 

Ερ: Λαμβάνετε υπόψη το ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που έχει ο 
εκπαιδευόμενος στη διδασκαλία σας; 

Απ: Εννοείται στην περίπτωση που κάνω ανάλογο πρόγραμμα με τέτοια άτομα. 

Ερ: Ναι στην εκπαίδευση ενηλίκων εννοώ, όταν είναι ενήλικες. 

Απ: Ναι βέβαια σαφώς, ναι γιατί εντάξει, αυτά τα άτομα συνήθως είναι πιο πιεσμένα, 
και πρέπει να το λάβεις υπόψη δεν γίνεται διαφορετικά. 

Ερ: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτών, σε θέματα που 
αφορούν εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Σαφέστατα πρέπει γιατί... δεν ξέρω αν είναι πιο απαιτητικοί.... αλλά τέλος 
πάντων έχουν ιδιαιτερότητες. και μάλιστα πρέπει να είσαι...να έχεις ικανότητες στο 
να τους χειριστείς διότι δεν είναι και παιδάκια ας πούμε, μπορεί να δημιουργηθούν 
εντάσεις οπότε βεβαίως και χρειάζεται να έχεις τις ανάλογες γνώσεις, βεβαίως ναι. 

Ερ: Γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και αλλαγής του εκπαιδευτικού υλικού 
ώστε να είναι επίκαιρο οι ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ε αυτό πρέπει να γίνεται ναι, τουλάχιστον όσο μπορούσα να το κάνω εγώ το 
έκανα, γιατί καμιά φορά έχει να κάνει και με τα ενδιαφέροντα που έχουνε οι 
εκπαιδευόμενοι γιατί όταν ξεκινάς μπορεί να έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου και να 
δεις στην πορεία ότι κάτι άλλο τους ενδιαφέρει, και με το δίκιο τους δηλαδή, δεν 
είναι κακό αυτό, πρέπει να προσαρμοστείς και εσύ σε ένα βαθμό με αυτούς. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία; 

Απ: Ναι βεβαίως πιστεύω ότι είναι, με βοηθάνε πολύ στο να καταλάβει κάποιος 
άλλος κάποια πράγματα καλύτερα έτσι πρέπει να γίνει νομίζω, εντάξει η ιστορία δεν 
γυρίζει πίσω, αυτά νομίζω είναι αναγκαία. 

Ερ: Ποιά τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιείτε; 
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Απ: Κυρίως Powerpoint αλλά καμιά φορά και στο YouTube να δούμε κάτι σχετικό ή 
κάποια βίντεο οποία είναι προσιτά, δεν έχω κάποιο θέμα ποιο είναι αυτό αλλά και 
κυρίως παρουσιάσεις βίντεο ανάλογα με την περίπτωση 

Ερ: Η χρήση της τεχνολογίας είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους ή 
δημιουργεί προβλήματα; 

Απ: Μπα θα λεγα αποδεκτή είναι τους αρέσει κιόλας δηλαδή προκειμένου να 
βλέπουν εμένα απέναντι και να τους λέω, ότι είναι να τους πω, προτιμούν κάτι που να 
έχει να κάνει, με κινούμενη εικόνα με κάτι άλλο νομίζω και αυτοί το θέλουνε, τους 
είναι πιο ευχάριστο δηλαδή, πιο εύκολο τους έρχεται. 

Ερ: Όσον αφορά το διδακτικό υλικό με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή του υλικού 
αλλά και του περιεχομένου που θα διδάξετε; με βάση αναλυτικό πρόγραμμα; με βάση 
στόχους δικούς σας; τις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Τώρα αυτό εξαρτάται, εντάξει σαν βάση έχεις βέβαια το αναλυτικό το 
πρόγραμμα αλλά από κει και πέρα, εντάξει αυτό πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά με 
αυτό που είπα νωρίτερα με το ποιά ενδιαφέροντα έχουνε, Ποιο είναι πιο, ποια είναι 
ποια πράγματα είναι πιο προσιτά για να τα καταλάβουνε, δηλαδή σαν βάση υπάρχει 
βέβαια το αναλυτικό αλλά μερικές φορές φεύγουμε λιγάκι από τη βάση μας με σκοπό 
να έχουμε τι να πω τώρα να έχουμε την καλύτερη, την καλύτερη κατανόηση κάποιων 
πραγμάτων δηλαδή δεν πιστεύω ότι πρέπει να μένουμε πιστά στο αναλυτικό, είναι 
μια βάση, βασικά μπορούμε να κινούμαστε όπως μας βολεύει. 

Ερ: Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ε νομίζω πως ναι, δηλαδή πάνω-κάτω νομίζω από την αρχή πρέπει να τους 
ξεκαθαρίσεις ότι πάνω-κάτω θα κάνουμε αυτά τα πραγματάκια με αυτήν την πορεία, 
ότι μπορεί να έχουμε κάποια ελευθερία ανάλογα με το τι θέλετε, νομίζω πρέπει να 
ξεκαθαριστούν τα πράγματα και να υπάρχει μία συνέχεια ή τουλάχιστον αν κάποια 
στιγμή δεν υπάρχει μία τόσο καλή χημεία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για το 
τι θα τι θα αντιμετωπίσουν αλλά νομίζω ναι έχει σημασία να μην τους έχεις συνέχεια 
στις εκπλήξεις καμιά φορά μπορεί να το δουν και αρνητικά, νομίζω πως ναι. 

Ερ: Κάνετε κάποια αλλαγή ώστε να προσαρμοστεί η διδασκαλία στο επίπεδο των 
μαθητών; 

Απ: Ναι αυτό είναι αναγκαίο νομίζω, διαφορετικά τους έχεις χάσει από την πρώτη 
στιγμή ναι αυτό είναι αναγκαίο. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου για την καλλιέργεια θετικού 
κλίματος στην τάξη; 

Απ: Τώρα κοίταξε σε αυτό δεν μπορείς σε ενήλικες να μπαίνεις μέσα και να θεωρείς 
τον εαυτό σου ας πούμε ότι είναι τι να πω τώρα, ότι είσαι κάτι τελείως ξεκομμένο 
από αυτούς, επομένως πρέπει με κάποιον τρόπο να έχεις μία οικειότητα μαζί τους, να 
τους κάνεις να μην αισθάνονται άσχημα με πράγματα που δεν ξέρουνε, νομίζω ναι 
πρέπει να είσαι οικείος με αυτούς και το σπάσιμο πάγου ας πούμε, νομίζω είναι μέσα 
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στο παιχνίδι δηλαδή πρέπει να σταθεί άνετα διαφορετικά, ναι το έχω χρησιμοποιήσει 
και αυτό. 

Ερ: Η εμπειρία και τα βιώματα του εκπαιδευόμενου βοηθούν ή γίνονται εμπόδιο 
στην  διδασκαλία; 

Απ: Τώρα αυτό είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι οι εμπειρίες σε ενήλικες βοηθάει, η 
εμπειρία σε μη ενήλικες μαθητές καμιά φορά μπορεί και να μη βοηθάει και να είναι 
εμπόδιο με την έννοια ότι αν κάποιος έχει εμπειρία σε μικρές ηλικίες, με παιδιά ας 
πούμε γυμνασίου ή λυκείου που καμιά φορά αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα 
με την έννοια εντάξει τώρα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο πρέπει να είσαι, πώς να το 
πω αναγκαστικά σε κάποια απόσταση από τους μαθητές αισθάνεσαι και μία σιγουριά 
ότι ξέρεις εγώ ξέρω πολύ παραπάνω πράγματα σε σχέση με αυτούς και αυτό αν το 
συνεχίσεις με τους ενήλικες μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό ξέρεις 
ότι εγώ είμαι η διάνοια σε σχέση με σας, Τότε νομίζω η εμπειρία σε σχέση με 
ενήλικες σαφώς βοηθάει. 

Ερ: Όχι η εμπειρία, δεν καταλάβατε την ερώτηση εγώ δεν... η εμπειρία και τα 
βιώματα που φέρει ο εκπαιδευόμενος όχι ο εκπαιδευτής. 

Απ: Α ναι αυτό σίγουρα εντάξει αυτό σίγουρα, ε βέβαια βοηθάει αλλα εντάξει ναι, 
εύκολη απάντηση δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό βεβαίως και βοηθάει. 

Ερ: Σε όλες τις ηλικίες ή σε; γιατί έχω ακούσει ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορούν 
να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. 

Απ: Εντάξει η αλήθεια είναι ότι μερικοί ας πούμε ειδικά έχουν εμπειρία σε κάτι πας 
εσύ να τους μιλήσεις για το συγκεκριμένο το θέμα και αυτός είναι εντάξει εγώ το 
ξέρω και εγώ το  δουλεύω και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω αυτό έχει να 
κάνει θα λεγα και με νοοτροπία, δηλαδή αν ο άλλος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, οτι και 
να του πεις ναι με την έννοια που το θέτετε τώρα ίσως ναι, δηλαδή το να έχει σε 
κάποιο πράγμα ας πούμε και να πας του μιλήσεις εσύ για αυτό φαντάσου το σκεπτικό 
του, εγώ τα ξέρω τώρα τι θα μου πεις εσύ ας πούμε, αλλά δεν ξέρω νομίζω αυτό 
παλεύεται, αν ο άλλος είναι λίγο συζητήσιμος και τον πάρεις με το καλό, να πεις 
εντάξει και εσύ ξέρεις αλλά και εγώ θα σου πω κάποια πράγματα, άκουσε τα και 
ανάλογα πράξε ας πούμε, ναι αυτό έχει θέλει λίγο προσοχή, πιθανόν να οδηγήσει σε 
κάποιες προστριβές νομίζω. 

Ερ: Η αξιολόγηση σε ενήλικες γίνεται με κριτήριο εάν έγινε η αποστήθιση της ύλης ή 
αξιολογείται η δημιουργία στάσεων, ανάπτυξης προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου 
ή κατά πόσο έχει ενεργό συμμετοχή; 

Απ: Ε τώρα νομίζω η αποστήθιση σε τέτοιες ηλικίες δεν έχει κανένα νόημα οπότε η 
αξιολόγηση έχει να κάνει πάντα με αυτό που είπατε κατά πόσο αλλάζει στάση ποσό 
ενδιαφέρον θα δείξει, πόσο θα δεις ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα, ή θα σκεφτεί 
κάποια καινούργια πράγματα αλλά το αποστήθιση δεν μου λέει τίποτα ειδικά για 
ενήλικες δεν μου λέει το απολύτως τίποτα. 
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Ερ: Γίνεται κάποια προσπάθεια να συνδεθεί η κοινωνία με τους εκπαιδευόμενους 
παράδειγμα κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές, συνεργασία με άλλους επιστημονικούς 
φορείς, άλλους εκπαιδευτές; 

Απ: Αυτό μερικές φορές δεν είναι εύκολο και  το προσπαθώ όσο μπορώ το 
προσπαθούσα δηλαδή όσο ασχολούμουνα περισσότερο αλλά μερικές φορές δεν είναι 
εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν ξέρω έξω τι γίνεται αλλά στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει μία έτσι ικανοποιητική σύνδεση ανάμεσα σε αυτό που είναι πάνω στην 
πράξη και σε αυτό που έχει να κάνει με το ότι διδάσκει και κάποια πράγματα αλλά 
όσο μπορούμε νομίζω το κάνουμε, δεν είναι εύκολο πάντως γιατί καμιά φορά ας 
πούμε οι επιχειρήσεις ή αυτός που είναι στον εργασιακό χώρο δεν είναι και τόσο 
πρόθυμος ας πούμε να βοηθήσει σε κάποια πράγματα. 

Ερ: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις έχω η μία είναι ποια πιστεύετε ότι είναι η 
μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων, πείτε μου αυτήν 
και... 

Απ: Εγώ νομίζω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι συνήθως υπάρχουν άτομα 
απέναντί του τα οποία έχουν μεταξύ τους πολύ μεγάλη ανομοιογένεια, δηλαδή 
συνήθως έχεις κάποιο τμήμα ας πούμε, στο οποίο τμήμα υπάρχουνε αυτοί που ξέρω 
εγώ πιάνουν τις άκρες, υπάρχουν κάποιοι που είναι κάπου στη μέση,  κάποιος που 
έχει κάποιες ακραίες απόψεις, κάποιος που θέλει για να φανεί, να υποστηρίζει τις 
ακραίες απόψεις δηλαδή έχει μερικούς που ότι και να πεις φέρουνε την αντίθετη, ας 
πούμε, την αντίθετη θέση μόνο και μόνο για να για να κάνουν το δικηγόρο του 
διαβόλου και καμιά φορά αυτό μπορεί να οδηγήσει, όχι τόσο θα λεγα σε εντάσεις 
αλλά όσο ότι αποπροσανατόλιζει αυτό που στην πραγματικότητα πας να κάνεις, 
δηλαδή η μεγάλη ανομοιογένεια δημιουργεί κάποια προβλήματα, και καμιά φορά οι 
εντάσεις ανάμεσα στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους με το σκεπτικό ότι κάποιος θα 
σου πει εγώ ήρθα να μάθω, ναι αλλά εντάξει με αυτά που λες εγώ δεν συμφωνώ 
άλλος ψάχνει την ουσία άλλος ψάχνει να βρει λόγο να μιλήσει γιατί απλά θέλει να 
φανεί και γίνεται λίγο μπέρδεμα όλο αυτό να το χειρίζεσαι είναι κάπως δύσκολο, ας 
πούμε και συν τοις άλλοις εντάξει δεν είναι και παιδάκια πρέπει να τους χειριστείς με 
έναν τρόπο και να μην τους προσβάλλεις και να μη χάσεις την ουσία νομίζω αυτό 
είναι κάπως δύσκολο δηλαδή δυσκολία για μένα είναι ότι έχεις απέναντί σου άτομα 
τα οποία έχουν ένα ολοκληρωμένο χαρακτήρα και κάποιους, δεν είναι εύκολο να 
τους αλλάξεις εκείνο το χρονικό διάστημα και είναι και δύσκολοι στο χειρισμό, πολύ 
δύσκολα τα πράγματα. 

Ερ: Και όσον αφορά τις δεξιότητες... την τελευταία ερώτηση...Ποιές δεξιότητες 
πρέπει να αναπτύξει περισσότερο εκπαιδευτής; επικοινωνία με την ομάδα, 
αξιολόγησης, γνώση τεχνολογίας. γνώση του τρόπου που μαθαίνουν οι ενήλικες, 
αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία ενδιαφέροντος; πρέπει να έχει όλο το 
πακέτο αλλά τι πιστεύετε εσείς, ποιες δεξιότητες είναι πιο σημαντικές; 

Απ: Εγώ νομίζω πρέπει να έχει να προσέξει με ποιον τρόπο θα το χειριστεί το όλο 
θέμα με ποιον τρόπο θα χειριστεί τους ανθρώπους που έχει απέναντί του και να τους 
κρατάει με κάποιον τρόπο στο ενδιαφέρον δηλαδή με κάποιον τρόπο να τους  κάνει 
να ενδιαφέρονται, νομίζω αυτά είναι τα πιο σημαντικά γιατί το επιστημονικό κομμάτι 
παίζει βέβαια πολύ μεγάλο ρόλο αλλά τι να το κάνεις εάν ξέρεις πάρα πολλά 
πράγματα αλλά με κάποιον τρόπο δεν τους, δεν τους προκαλείς το να μάθουμε κάτι 
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τους, τους δημιουργείς με έμμεσο τρόπο κάποια προβλήματα σε σχέση με τις σχέσεις 
τους, ή εντάσεις οτιδήποτε το επιστημονικό κομμάτι νομίζω είναι σημαντικό αλλά 
είναι κάτι σαν δεδομένο που δεν λέει και πολλά πράγματα και πρέπει να βρεις το 
κομμάτι σχέσεις και πόσο τους τονώσεις το ενδιαφέρον νομίζω αυτά είναι τα πιο 
σημαντικά. 

Ερ: Έγινε κύριο Σταύρο ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία να είστε καλά. 

Απ: Καλό κουράγιο σε ότι κάνετε. 

 

  Συνέντευξη 4 

Ερ: Λοιπόν καλησπέρα ε το όνομά σας; 

Απ: Δ.Ε. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: 45 

Ερ: Σε ποιο νόμο, ε από ποιο νόμο είστε; 

Απ: Ημαθία.  

Ερ: Πόλη; 

Απ: Βέροια. 

Ερ: Τι ειδικότητα έχετε; 

Απ: Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και θεολόγος. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία που έχετε; 

Απ: Εεε 16 χρόνια στην εκπαίδευση 

Ερ: Ε τώρα σε ποιο... 

Απ: Δευτεροβάθμια. 

Ερ: Τώρα εργάζεστε; σε ποιο φορέα εργάζεστε τώρα; 

Απ: Είμαι σε σχολείο σε... είμαι δημόσιος υπάλληλος σε τεχνικό επαγγελματικό,  σε 
επαγγελματικό λύκειο στη Βέροια. Σε νυχτερινό. 

Ερ: Ωραία έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης ή έχετε κάποιο 
μεταπτυχιακό διδακτορικό που να αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 
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Απ: Όχι. 

Ερ: Μάλιστα, λαμβάνεται υπόψη το ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που 
έχει ο εκπαιδευόμενος; όταν... 

Απ: εεε... 

Ερ: για το πώς θα οργανώσετε το μάθημά σας, λαμβάνεται υπόψη το ωράριο 
εργασίας  και τον ελεύθερο χρόνο που θα έχει ο εκπαιδευόμενος; 

Απ: Βέβαια ναι. 

Ερ: Έχουν δημιουργηθεί σχετικά προβλήματα με τον ελεύθερο χρόνο; 

Απ: Επειδή οι μαθητές μας στο εσπερινό ΕΠΑΛ είναι ως επί το πλείστον ενήλικες 
και εργαζόμενοι και έχουν και..... και είναι και οικογενειάρχες εμμμ..... δεν 
ανταποκρίνονται ανάλογα στις απαιτήσεις οπότε και εμείς.... εεε την ύλη την 
ελαφρύνουμε λίγο, δηλαδή δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις που θα έχουμε με μαθητές 
που έχουμε στο πρωινό, που είναι ανήλικοι, που η δουλειά τους είναι να είναι 
μαθητές, 

Ερ: Κατάλαβα. 

Απ: Δεν βάζουμε εργασίες για το σπίτι, αυτό εννοώ ότι κάνουμε είναι μέσα στο 
σχολείο 

Ερ: Ωραία, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα 
που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Ναι... Ναι.... 

Ερ: Γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και αλλαγής του εκπαιδευτικού υλικού 
ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Βέβαια ναι ναι ναι ναι αναγκαστικά αναγκαστικά εεεε... εμένα που είναι 
τεχνολογικά μαθήματα αναγκαστικά... θα πρέπει να είναι... επειδή τα βιβλία είναι 
πολύ παλιά, αναγκαστικά παίρνουμε υλικό από το ιντερνέτ. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία; 

 Απ: Ναι ναι τον υπολογιστή πάρα πολύ, δεν έχουμε διαδραστικούς πίνακες στο 
σχολείο, αλλά χρησιμοποιούμε και προτζέκτορα, διαφάνειες αλλά υπολογιστή ως επί 
το πλείστον.  

Ερ: Αυτό είναι αποδεκτό από τους εκπαιδευόμενους ή δημιουργεί προβλήματα; 

Απ:  Όχι όχι όχι είναι πολύ εξοικειωμένοι στην τεχνολογία, με τα smartphone όλα. 
και.. 
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Ερ: Τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιείτε, είπατε είναι ο υπολογιστής και 
προτζέκτορας; 

Απ: Ναι και ο πίνακας αναγκαστικά και βέβαια πολλές φωτοτυπίες δίνουμε γιατί τα 
βιβλία είναι απαρχαιωμένα τελείως, δεν έχουν ενημερωθεί. 

Ερ: Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του διδακτικού υλικού που θα 
χρησιμοποιείτε και το περιεχόμενο που θα διδάξετε; 

Απ: Μας έρχονται, μας έρχεται αναλυτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας. 

Ερ: Ναι, χρησιμοποιείτε το αναλυτικό; 

Απ: Δηλαδή από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ερ: Βάσει του αναλυτικού προγράμματος; βάσει τους στόχους του εκπαιδευτή; 

Απ: βάσει αναλυτικού προγράμματος, βάση αναλυτικού προγράμματος. 

Ερ: ή τις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ναι, Έχετε δίκιο σε αυτό συγνώμη, δίνουμε περισσότερη βάση και στις ανάγκες 
των εκπαιδευομένων δηλαδή στο αναλυτικό πρόγραμμα λέει να κάνουμε διάφορες 
ασκήσεις, συγκεκριμένα όμως αυτοί που ενδιαφέρονται ενδιαφέρονται περισσότερο 
για μία θέση στο εργοστάσιο εκεί πέρα δεν θα κάνω αναλυτικά μαθηματικά σε 
αυτούς θα δώσω περισσότερη βάση στα.... 

Ερ: Προσαρμόζεστε πιο πολύ δηλαδή στους εκπαιδευόμενους; 

Απ: ναι ναι ναι ναι προσανατολισμένο στις ανάγκες τους. 

Ερ: Η αλληλουχία; 

Απ: Ναι εγώ προσωπικά... 

Ερ: Καταλαβαίνω. 

Ερ: Η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων 
παίζει ρόλο γίνεται κάποια προσαρμογή της διδασκαλίας στο επίπεδο; 

Απ: Ναι Ναι Ναι βέβαια ναι θέλοντας και μη αναγκαστικά και το επίπεδο αλλάζει 
κάθε φορά κάποια τμήματα είναι δυνατά που λέμε αλλά κάποια τμήματα δεν μπορούν 
να παρακολουθήσουν αναγκαστικά προσαρμοζόμαστε.. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου για καλλιέργεια θετικού 
κλίματος στην τάξη; 

Απ: Ναι. 

Ερ: Είναι απαραίτητο δηλαδή για να τους προσεγγίσεις; 
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Απ: Ναι είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο βέβαια γιατί γιατί έρχονται κουρασμένοι 
έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και δεν μπορείς να φέρεσαι το ίδιο όταν έχεις 
ενήλικες όπως φέρεσαι σε μαθητές, δεν είναι το ίδιο που είναι 15-16 και ένας που 
είναι 40. 

Ερ: Η εμπειρία και τα βιώματα του εκπαιδευόμενου βοηθούν ή γίνονται εμπόδιο 
στην διδασκαλία σας; 

Απ: Εξαρτάται ως επί το πλείστον νομίζω βοηθούνε, Αλλά καμιά φορά τώρα είναι 
που δεν είναι δεκτικοί σε νέες ιδέες,  δηλαδή εξαρτάται από τον εκπαιδευόμενο. 

Ερ: Η αξιολόγησή τους ενήλικες γίνεται με κριτήριο εάν έγινε αποστήθιση της ύλης 
ή αξιολογείται η δημιουργία στάσεων η ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
εκπαιδευόμενου και κατά πόσο είχε ενεργή συμμετοχή; 

Απ: Η ενεργός συμμετοχή μετράει, όλα μαζί όλα μαζί αξιολογούνται αλλά θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις του μαθήματος, δεν είναι μόνο να έχεις,  καλή 
στάση κατάλαβες τι εννοώ δεν ξέρω αν απάντησα 

 Ερ: Όχι όχι καταλαβαίνω εσείς να μου πείτε πιο πολύ που δίνετε βάση; γιατί έχετε 
και το αναλυτικό πρόγραμμα που πρέπει ναι.. 

Απ: ναι ναι ναι ναι θα πρέπει τα ζητάνε 10 πράγματα άμα άμα κάνει τα εφτά είμαστε 
ευχαριστημένοι,, όχι όχι όχι ακολουθούμε και το αναλυτικό πρόγραμμα δεν 
μπορούμε να μην το κάνουμε, θα πρέπει να... γιατί η στάση δεν αλλάζει εύκολα στους 
ενήλικες δεν έχουμε τέτοια περιθώρια, δεν δεν είναι όπως τα παιδιά οι μαθητές που 
είναι που είναι που είναι στην εφηβεία δεν είναι το ίδιο. Όχι όχι αναλυτικό 
πρόγραμμα είναι η πρώτη μου επιλογή αυτό που είπες το πρώτο. 

Ερ: Αναλυτικό πρόγραμμα και μετά είναι η ενεργός συμμετοχή αφού η στάση δεν 
αλλάζει πιο δύσκολα 

Απ: Είναι η ενεργός συμμετοχή βέβαια δεν αρκεί η παρουσία εκεί μέσα είναι σχολείο 
δεν είναι κεκ καταλαβαίνεις ε; Ούτε ΙΕΚ είναι, δευτεροβάθμια εκπαίδευση έρχονται 
για πτυχίο, οι περισσότεροι έχουν απολυτήριο λυκείου και έρχονται για μία 
ειδικότητα, τέλος πάντων για για να πάρουν ένα πτυχίο. 

Ερ: Γίνεται καποια προσπάθεια σύνδεσης της κοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους 
π.χ. εκπαιδευτικές εκδρομές συνεργασία με κάποιους άλλους εκπαιδευτές. 

Απ: ναι ναι ναι ναι ναι έχουμε έχουμε ναι έχουμε εκτός από τα προγράμματα 
μαθητείας που υπάρχουν στην τελευταία τάξη δηλαδή σημαίνει ότι θα μπορούν να 
εργαστούν έξω έχουμε συνεχή ενημέρωση επειδή έχουμε σελίδα Facebook Α.... 
κατάλαβα τι λες συγνώμη έρχονται απέξω εξωτερικοί επαγγελματίες και κάνουνε σαν 
ημερίδες στο σχολείο πώς να το εξηγήσω π.χ. Έχουμε τώρα προγραμματισμένο για τα 
τμήματα υγείας αλλά θα τα παρακολουθήσει όλο το σχολείο να ρθεί μία μη 
κυβερνητική οργάνωση για να δείξει πως γίνονται οι πρώτες βοήθειες κατάλαβες; 

Ερ: Ναι ναι  καταλαβαίνω. υπάρχει σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. 
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Απ: Έχουμε πάρα πολύ  σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και ότι γίνεται που 
μας ενδιαφέρει σε σχέση με κάποια μαθήματα τα παρακολουθούμε δηλαδή 
πηγαίνουμε ως τμήματα ως σχολείο όλοι μαζί και παρακολουθούμε κάποια ημερίδα, 
κάποια σεμινάρια επιμόρφωσης, που γίνονται είμαστε πάρα πολύ συνδεδεμένοι τα 
ζητάνε οι μαθητές, οι μαθητές μου. 

Ερ: Ναι καταλαβαίνω 

Απ: Και η διευθύντρια είναι πολύ δεκτική σε αυτό. 

Ερ: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις έχω, 

Απ: Ναι ότι θες. 

Ερ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας 
εκπαιδευτής ενηλίκων και ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει περισσότερο ο 
εκπαιδευτής; επικοινωνία με την ομάδα, της αξιολόγησης, της γνώσης της 
τεχνολογίας, της γνώσης του τρόπου μαθαίνουν οι ενήλικες, αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού υλικού δημιουργία ενδιαφέροντος; ποια δεξιότητα πρέπει να αναπτύξει 
κατά τη γνώμη σας παραπάνω; 

Απ: εεεεεεε, επικοινωνία αυτό που είπες επικοινωνία με την ομάδα, βέβαια θα πρέπει 
να πρέπει να έχει γνώση της τεχνολογίας γιατί αυτή βοηθάει στο να στο να 
αποτυπώνουν περισσότερο δηλαδή δεν μπορούν να διαβάσουν δεν έχουν το χρόνο 
δεν έχουν την όρεξη με ελάχιστες εξαιρέσεις, οπότε μέσω της τεχνολογίας βοηθάμε 
ώστε  να τους μείνει κάτι πώς να το πω; καταλαβαίνεις τι εννοώ ε; αυτό πρέπει. Και 
βέβαια θα πρέπει, να αναπτύξει εκπαιδευτικός κάποια επικοινωνία και να μάθει ότι 
δεν μπορεί να φέρεται το ίδιο στους ενήλικες και το ίδιο και το ίδιο σε μαθητές 15-16 
χρονών, δεν το ίδιο, η συμπεριφορά δηλαδή εμείς έχουμε καθηγητή ο οποίος 
συμπεριφέρεται το ίδιο και αυτός έχει προβλήματα μέσα στο τμήμα, κατάλαβες; 

Ερ: καταλαβαίνω 

Απ: Η προηγούμενη ερώτηση ποια ήτανε; 

Ερ: Ποια είναι ποια πιστεύετε ότι είναι μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο 
εκπαιδευτή; 

Απ: Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι περισσότεροι έρχονται με πάγιες απόψεις και 
και πολύ προβάλουν το αχ δεν μπορώ ,δεν είμαι, δεν είναι η ηλικία μου τώρα, να 
διαβάσω να κάνω, δεν μου μένει, δηλαδή βρίσκουν πολλές δικαιολογίες, νομίζω αυτή 
είναι δυσκολία δύσκολα αλλάζουν. 

Ερ: στάσεις και γνώμες... 

Απ: ναι ναι ναι ναι κάτι τέτοιο δεν μπορείς να τους επηρεάσεις, δηλαδή απλά θα 
μάθουν κάποια νέα στοιχεία, δεν επιδρά, σπάνια μπορείς να επηρεάσεις το 
χαρακτήρα και την προσωπικότητα του, δηλαδή λίγοι είναι που είναι ανοιχτοί και 
δεκτικοί σε κάτι άλλο, αυτά.  
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Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις ευχαριστώ πολύ. 

Απ: Σώπα βρε πόσες εκπαιδευτές πρέπει να βρεις; 

  

 

 Συνέντευξη 5 

Ερ: Το όνομά σας; 

Απ: Η. Τ. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: 40 

Ερ: Νομός; 

Απ: Εργάζομαι στο νομό Αττικής, κατάγομαι από το νομό Έβρου. 

Ερ: Πόλη; νομός Αττικής; 

Απ: Αθήνα. 

Ερ: Η ειδικότητά σας; 

Απ: Πληροφορική. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία; 

Απ: Εεεε έχω εργαστεί 8 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα σε τμήμα πληροφορικής, 
πολυεθνικής εταιρείας, έχω εργαστεί στο δημόσιο ως καθηγητής πληροφορικής στην 
τυπική εκπαίδευση αλλά 8 χρόνια και στην εκπαίδευση ενηλίκων από το 2006. 

Ερ: Σε ποιον φορέα εργάζεστε τώρα; 

Απ: Στο υπουργείο Παιδείας. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα, μεταπτυχιακό, διδακτορικό που να 
αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Ε  μεταπτυχιακό, διδακτορικό, όχι έχω κάνει διάφορες επιμορφώσεις, απλώς το 
μεταπτυχιακό που έκανα στο παιδαγωγικό Αθηνών ένα από τα μαθήματα που είχαμε, 
ήταν στην εκπαίδευση ενηλίκων. Από κει και πέρα έχω κάνει διάφορες επιμορφώσεις 
στην εκπαίδευση ενηλίκων στο ΕΚΕΠΥ, στο ΙΔΕΚΕ όπως λεγόταν παλιά, στον 
ΕΟΠΠΕΠ και είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. 
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Ερ: Αυτές οι ερωτήσεις ήταν σχετικά με το προφίλ σας και τώρα έχω να κάνω 
κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής. 
Λαμβάνετε υπόψη το ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που έχει ο 
εκπαιδευόμενος στη διδασκαλίας σας; 

Απ: Είναι η πιο σημαντική παράμετρος στην εκπαίδευση ενηλίκων, προς τους 
καταρτιζόμενους οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ενήλικη ζωή τους να τα 
χωρέσουν όλα πάντοτε είσαι πιο επιεικής και πρέπει να έχεις έντονο το συναίσθημα 
της ενσυναίσθησης ώστε να μπορείς να καταλάβεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
στην μόρφωση τους, τα απογεύματα ενώ ταυτόχρονα έχουνε δουλειές, παιδιά και τα 
λοιπά. 

Ερ: Καταλαβαίνω, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε 
θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Των εκπαιδευτών ενηλίκων; σαφώς πρέπει να γίνονται επιμορφώσεις πάνω στο 
αντικείμενο αλλά επιμορφώσεις όχι μόνο γενικότερα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων αλλά και στις, στη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου τους δηλαδή οι 
καθηγητές της πληροφορικής να φροντίζουνε να είναι updated με τις εξελίξεις στις 
νέες τεχνολογίες και αντίστοιχα και οι υπόλοιποι καθηγητές στις άλλες ειδικότητες. 

Ερ: Από μεριά σας γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και αλλαγής του 
εκπαιδευτικού υλικού ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Πάντοτε γίνεται επικαιροποίηση του υλικού ειδικά σε δομές εκπαίδευσης 
ενηλίκων που αλλάζονται προγράμματα σπουδών, ύλη σπουδών και στη συνέχεια οι 
καταρτιζόμενοι οδηγούνται σε εξετάσεις πιστοποίησης, οφείλεις να ανανεώνεις το 
υλικό σου ανάλογα με τις απαιτήσεις της δομής που εργάζεσαι. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία; 

Απ: Χρησιμοποιώ ναι. 

Ερ: Τι τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιείτε; 

Απ: Χρησιμοποιώ από τον απλό υπολογιστή, παρουσιάσεις Powerpoint, έως και 
εκπαιδευτικά προγράμματα compilers και άλλο λογισμικό το οποίο αντιστοιχεί στη 
διδασκαλία του κάθε μαθήματος που κάνω. 

Ερ: Η χρήση της τεχνολογίας είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους ή τους 
δημιουργεί κάποια προβλήματα; 

Απ: Στην ειδικότητα που διδάσκω εγώ... 

Ερ: Είναι απαραίτητη... 

Απ: Οι καταρτιζόμενοι είναι επάνω στην πληροφορική είναι απαραίτητη. 
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Ερ: Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του διδακτικού υλικού αλλά και το 
περιεχομένου; με βάση αναλυτικό πρόγραμμα; με βάση στόχους δικούς σας; με βάση 
τις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει  να το ακολουθήσεις αλλά πάντοτε με την 
ευελιξία να μπορείς να προσθέσεις οτιδήποτε θεωρείς, μπορεί να οδηγήσει καλύτερα 
στη μάθηση οπότε ακολουθείς το αναλυτικό πρόγραμμα πάντοτε προσαρμοσμένο 
στις απαιτήσεις, τις ανάγκες του κάθε τμήματος. 

Ερ: Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων; Κάνετε κάποιες αλλαγές να προσαρμόζεται η 
διδασκαλία στο επίπεδο των μαθητών; 

Απ: Εεεε όταν οι μαθητές έχουν κοινή αφετηρία και παρακολουθούν ένα πρόγραμμα 
όλοι από την ίδια βάση έναρξης, αυτό δεν είναι τόσο αναγκαίο, σε τμήματα στα οποία 
υπάρχει μεγαλύτερη ανομοιομορφία τότε σίγουρα πρέπει να βρεις ένα τρόπο να 
καλύπτεις τις ανάγκες όλων χωρίς να αισθάνονται αποκλεισμένοι ή ότι φεύγουν από 
το μάθημα χωρίς να έχουν καταλάβει τι τους δίδαξες. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου για την καλλιέργεια θετικού 
κλίματος στην τάξη; 

Απ: Θεωρώ ότι το χιούμορ είναι βασικό αν προκύπτει από τη στιγμή τη διάθεση και 
του εκπαιδευόμενου και των εκπαιδευτών, εεε, των εκπαιδευομένων και του 
εκπαιδευτή, από κει και πέρα η ομαδική εργασία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο αν 
τους βάζεις να λειτουργήσουν σαν ομάδες και έτσι να μάθουν ο ένας τον άλλον 
καλύτερα και αν δημιουργήσεις μέσα από τη μάθηση την δυνατότητα να βγάζουν και 
τα βιώματά τους και να παραλληλήσουν αυτό που έχουνε μάθει με κάτι που έχουν 
ζήσει. 

Ερ: Η εμπειρία και τα βιώματα που έχει ο εκπαιδευόμενος βοηθούν ή γίνονται 
εμπόδιο στη διδασκαλία; 

Απ: Σ... γίνονται ποτέ εμπόδιο, πολλές, πολύ σπάνια, αν και είναι κανόνας στην 
εκπαίδευση ενηλίκων ότι είναι δύσκολο να μάθεις σε ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα 
πολλές φορές θεωρώ εγώ ότι είναι υπέρ τα βιώματα και δεν είναι δεν δημιουργούν 
πρόβλημα, δηλαδή όταν κάποιος έρχεται να μάθει σε μία μεγάλη ηλικία κάτι παρά το 
γεγονός ότι έχει σχηματισμένες τις γνώσεις του και είναι κριτικός απέναντι σε κάποια 
νέα γνώση παρόλα αυτά αν τον αξιοποιήσεις, αξιοποιήσεις σωστά το χρόνο του και 
θεωρήσει ότι έχεις κάτι καινούργιο να του πεις κάθεται και παρακολουθεί χωρίς 
πρόβλημα αλλά και τα βιώματα μπορούν να κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρουσα την 
διαδικασία της μάθησης για τους υπόλοιπους. 

Ερ: Η αξιολόγηση στους ενήλικες γίνεται με κριτήριο εάν έγινε αποστήθιση της ύλης 
ή αξιολογείται κάτι άλλο; δημιουργία στάσεων; ανάπτυξη προσωπικότητας; αν είχε 
ενεργό συμμετοχή; 

Απ: Η αποστήθιση της ύλης είναι ότι χειρότερο και για την τυπική εκπαίδευση όχι 
μόνο για την μη τυπική, σίγουρα στους ενήλικες δεν μπορείς να απαιτήσεις κάτι 
τέτοιο πέρα από συγκεκριμένους όρους που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε 
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περίπτωση που χρειαστεί να πιστοποιηθούν επάνω σε κάτι, όλη η υπόλοιπη 
διαδικασία της μάθησης και τα αποτελέσματα αυτής είναι πολύ καλύτερη όταν 
γίνεται σε ένα πιο ανοιχτό πλαίσιο. 

Ερ: Γίνεται κάποια προσπάθεια να συνδεθεί η κοινωνία με τους εκπαιδευόμενους; 
εκπαιδευτικές εκδρομές; συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές; άλλους επιστημονικούς 
φορείς; 

Απ: Κάνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές σε εταιρείες startups κάνουμε εκπαιδευτικές 
εκδρομές σε εταιρείες για gaming, κάνουμε μία προσπάθεια αλλά θεωρώ ότι είναι 
ψύλλος στα άχυρα, είναι πολύ αποσπασματικές, είναι στη διακριτική ευχέρεια του 
κάθε καθηγητή και των επαφών που μπορεί να έχει για να πάρεις μαθητές κάπου να 
δουν κάτι παραπάνω δεν υπάρχει οργάνωση, ούτε απαιτείται, ούτε είναι υποχρεωτικό, 
μέσα σε εισαγωγικά που μπορεί για μένα να ταν και καλό και ούτε υπάρχει σοβαρή 
διασύνδεση, υπάρχει διασύνδεση μόνο για να κάνουν μαθητές μέσα  σε εισαγωγικά 
να τους εκμεταλλευτούν οι εταιρείες ή οι φορείς κάνοντας την πρακτική τους χωρίς 
αμοιβή και στη συνέχεια υποβάλουν την παραίτησή τους και βρίσκονται άνεργοι 
χωρίς υποστήριξη από το κράτος. Άρα αυτό πρέπει να διορθωθεί δηλαδή καλό να 
κάνουν την πρακτική τους και να μαθαίνουν σε εταιρικό περιβάλλον το επάγγελμα 
που θέλω να ακολουθήσουν αλλά πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια μετά την πρακτική, 
να οδηγούνται σε χώρους εργασίας που πρέπει να πληρώνονται. 

Ερ: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις, ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία 
που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων; 

Απ: Η έλλειψη υποδομών θεωρώ, κτηριακών, τεχνολογικών, εργαστηριακών. 

Ερ: Και ποιές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει περισσότερο εκπαιδευτής; επικοινωνία 
με την ομάδα; αξιολόγηση; γνώση τεχνολογίας; γνώση του τρόπου μαθαίνουν οι 
ενήλικες; αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού; δημιουργία ενδιαφέροντος; Τι 
πιστεύετε; 

Απ: Θα ξαναπώ την ενσυναίσθηση ως βασικότερο κριτήριο, το βασικότερο προσόν 
ενός εκπαιδευτή ενηλίκων, αυτό θεωρώ  ότι είναι το πιο σημαντικό, να μπορεί να 
μπαίνει στα παπούτσια των άλλων και να μπορεί να λειτουργήσει γνωρίζοντας τις 
ιδιαιτερότητες που έχουν οι ενήλικες οι καταρτιζόμενοι. 

Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. 

  

 

 Συνέντευξη 6 

Ερ: Το όνομά σας; 

Απ: Ονομάζομαι Μ. Ε. 

Ερ: Ηλικία; 
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Απ: Είμαι 36 χρονών. 

Ερ: Νομός; 

Απ: Θεσσαλονίκης. 

Ερ: Πόλη; 

Απ: Θεσσαλονίκη. 

Ερ: και ειδικότητα σας; 

Απ: Είμαι φυσικοθεραπεύτρια. 

Ερ: Επαγγελματική σας εμπειρία; 

Απ: Εεε,  

Ερ: σε έτη; 

Απ: Είναι γύρω στα, δεκαετία, δωδεκαετία. 

Ερ: Ποιο φορέα εργάζεστε τώρα, αν ναι σε ποιο φορέα; 

Απ: Δουλεύω σε ιδιωτικά ΙΕΚ και σε δημόσια και σαν κλινική ψυχοθεραπεύτρια 
εργάζομαι σε έναν αθλίατρο. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα, μεταπτυχιακό, κάποιο διδακτορικό που 
να αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Όχι, ε όχι το μεταπτυχιακό μου δεν αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Ερ: Μάλιστα ε τώρα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις λαμβάνετε υπόψη το ωράριο 
εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που έχει ο εκπαιδευόμενος στη διδασκαλία σας; και 
στην προετοιμασία; 

Απ: Όσον αφορά το πώς βγαίνει το μάθημα έτσι; γιατί δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ 
για το αν θα βάλω απουσία ή όχι γιατί κάποιος εργάζεται. Αυτό γίνεται από ιδιωτικό 
τμήμα έτσι; Αυτό δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση. 

Ερ: Όλες αυτές οι υποχρεώσεις που έχουν οι εκπαιδευόμενοι αν θα πρέπει ο 
εκπαιδευτής, να τις έχει υπόψη του όταν θα βάλει κάποιος εργασίες ή να πρέπει να 
δείχνει κατανόηση όταν θα αργήσει. 

Ναι, ναι. 

Ερ: Πώς θα του μιλήσει, γιατί άργησες; αν θα πρέπει να ξεπεράσει κάποιες απουσίες 
είναι ο υπεύθυνος αυτός πως θα το ρυθμίσει. 
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Απ: Φυσικά και το κάνω, σαφώς δεν γίνεται διαφορετικά, αν δεν προσαρμοστούμε 
στο πρόγραμμά τους θεωρώ ότι είναι και επικίνδυνο που δεν είναι ο στόχος μας να τα 
παρατήσουν, ο στόχος μου να τελειώσουν τη σχολή τους. Έτσι, οπότε ασφαλώς και 
προσαρμόζομαι μέσα σε λογικά πλαίσια πάντα. 

Ερ: Μάλιστα καταλαβαίνω, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Ναι Ασφαλώς, το πιστεύω δεν έδωσα την πιστοποίηση, αν και η πιστοποίηση 
εμένα δεν με βοήθησε ιδιαίτερα, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μία περαιτέρω 
εκπαίδευση, δεν αρκεί δηλαδή για κάποιον, εκπαιδευτή εκπαιδευτικό, δεν θεωρώ ότι 
είναι απόλυτα καταρτισμένος μετά την πιστοποίηση έχοντας στα χέρια του την 
πιστοποίηση θεωρώ ότι πρέπει να κάνει και κάτι παραπάνω. 

Ερ: Να γίνεται συνεχής επιμόρφωση, γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και 
αλλαγής του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων; 

Απ: Ε ναι εννοείται ότι ενημερωνόμαστε. Εγώ προσωπικά ενημερώνομαι και 
προσπαθώ να το κάνω αυτό. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε κάποιο τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία; 

Απ: Εννοείται εποπτικά μέσα; 

Ερ: Τεχνολογικά μέσα. 

Απ: δηλαδή λίγο πιο; 

Ερ: Ε κάποιον υπολογιστή, κάποιον προτζέκτορα κάποια τηλεόραση. 

Απ: Ναι φυσικά. Φυσικά κάθε φορά. 

Ερ: Το διαδίκτυο; 

Απ: Στα ιδιωτικά ΙΕΚ εννοείται ότι χρησιμοποιώ όλα αυτά που προαναφέρατε, στα 
δημόσια όταν μου δίνεται η ευκαιρία πάω και το κάνω. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω 
μάθημα χωρίς Powerpoint, χωρίς να χρησιμοποιήσω υπολογιστή, χωρίς να δείξω 
κάποια βίντεο με διευκολύνει και εμένα πάρα πολύ. 

Ερ: Αυτό είναι αποδεκτό από τους εκπαιδευόμενους ή τους δημιουργεί κάποιο 
πρόβλημα; 

Απ: Κανένα νομίζω ότι τους βοηθάει και το θέλουν και οι ίδιοι. 

Ερ: Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του διδακτικού υλικού αλλά και το 
περιεχόμενο που θα διδάξετε με βάση αναλυτικό πρόγραμμα; 

Απ: Με βάση τον οδηγό σπουδών, σίγουρα και μετά συνεννοούμαι και με τον 
τομεάρχη όσον αφορά τα ιδιωτικά ΙΕΚ γιατί τα δημόσια δεν έχουν, σου δίνουν λάδι 
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μόνο την ύλη από τον οδηγό σπουδών που είναι από το υπουργείο και ότι θεωρώ και 
εγώ πιο σημαντικό, επικεντρώνομαι δηλαδή σε ότι θεωρώ εγώ πιο σημαντικό, 
κοιτάζω τις ερωτήσεις πιστοποίησης, αυτά σε γενικές γραμμές. 

Ερ: Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων; 

Απ: Εμ 

Ερ: Κάνετε κάποια αλλαγή ώστε να προσαρμοστεί η διδασκαλία στο επίπεδο των 
μαθητών; 

Ερ: Κάποιο κεφάλαιο αν πρέπει να διδαχτεί με συγκεκριμένη σειρά. 

Απ: Ναι ναι εννοείται. 

Ερ: Αν χρειαστεί γίνεται κάποια αλλαγή; 

Απ: Δεν μπορώ να διδάξω, δεν μπορώ, εγώ ας πούμε που κάνω κινησιολογία δεν 
μπορώ να κάνω μυολογία πριν διδάξω την οστεολογία. Εννοείται, εννοείται ότι 
γίνεται αυτό. Σε όλα τα μαθήματα όταν χρειάζεται, πάντα χρειάζεται πιστεύω. 

Ερ: Μάλιστα χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου για την καλλιέργεια 
θετικού κλίματος στην τάξη; 

Απ: Προσπαθώ η πρώτη μου μέρα κυρίως που είναι της γνωριμίας προσπαθώ να το 
κάνω αυτό γιατί η πρώτη εικόνα μετράει πάρα πολύ και θεωρώ μας ακολουθεί σε όλο 
το διδακτικό εξάμηνο αλλά και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ναι. 

Ερ: Είναι απαραίτητο το καλό κλίμα ειδικά με ενήλικες; 

Απ: Φυσικά δεν γίνεται διαφορετικά και μάλιστα κάνω και κάποιο ειδικό σεμινάριο 
για εκπαιδευτικούς για αυτό το λόγο. Για να μπορώ και εγώ να βάζω όρια να 
διαχειρίζομαι συγκεκριμένες καταστάσεις, να μπορώ να ανταπεξέρχομαι στις 
προσδοκίες τους. Ναι εννοείται. 

Ερ: Η εμπειρία και τα βιώματα που έχουνε βοηθούνε ή γίνονται εμπόδιο στη 
διδασκαλία σας; 

Απ: Θεωρώ ότι οι ενήλικες μόνο ε αυτό τον τρόπο μπορούν να διδαχθούν, ότι πρέπει 
να χρησιμοποιήσεις τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, να προσαρμοστείς δηλαδή σε 
αυτά, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να τους επαναφέρεις σε μία, δηλαδή είναι μία 
μεταλυκειακή εκπαίδευση είναι κάτι θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να γίνεται, δεν 
μπορεί να γίνεται διαφορετικά, δεν μπορώ να τους βάλω δηλαδή σε ένα πρόγραμμα ή 
σε καλούπια όπως μπορούμε να βάλουμε τους ανήλικους. 

Ερ: Οπότε με βάση τη δικιά τους εμπειρία προσαρμόσουμε το μάθημα. 

Απ: Ναι Ασφαλώς. Ναι προσπαθώ. Βέβαια αν και επειδή, συνήθως οι ενήλικες 
κουβαλάνε εμπειρίες δυσάρεστες από τα μαθητικά τους χρόνια, αυτό προσπαθώ να το 
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αλλάξω όσο μπορώ και έχει να κάνει δηλαδή καθαρά με εμένα το πόσο μπορούν να 
με εμπιστευτούν, το πώς θα γίνεται ο τρόπος του μαθήματος, αλλά και φυσικά και 
προσπαθώ να προσαρμοστώ στις εμπειρίες τους. 

Ερ: Όσον αφορά την αξιολόγηση στους ενήλικες γίνεται με κριτήριο αν έγινε η 
αποστήθιση της ύλης ή αξιολογείται δημιουργία στάσεων, η ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου ή κατά πόσο είχε ενεργό συμμετοχή; 

Απ: Εννοείται και την ενεργό συμμετοχή και την κριτική ικανότητα, όχι αποστήθιση 
για κανένα λόγο. Κάποιες έννοιες οι οποίες πρέπει να μαθαίνονται έτσι όπως είναι η 
ορολογία δηλαδή, ναι πρέπει να μαθαίνονται, να αποστηθίζονται. Αλλά προσπαθώ με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δίνω το ν...με εικόνες να τους μένουν πράγματα χωρίς να μπουν 
σε αυτή τη διαδικασία του Λυκείου στο πώς αποστηθίζαμε την ιστορία 
παραδείγματος χάρη. Θεωρώ μέσα από ερωτήσεις από συγκεκριμένο υλικό, από 
οπτικό υλικό ότι μπορούν να γίνει το μάθημα κατανοητό και να τους μείνουν 
πράγματα που πρέπει να μείνουν με συγκεκριμένο τρόπο δηλαδή, χωρίς να δηλαδή, 
δεν μπορείς να πεις στην οστεολογια ότι η κνήμη να το πουν με δικά τους λόγια είναι 
η κνήμη, τελείωσε, είναι η περόνη. Αλλά προσπαθώ με συγκεκριμένο τρόπο να μείνει 
αυτό όχι δηλαδή άνοιξε το βιβλίο και... 

Ερ: Απλά όταν θα πρέπει να τους αξιολογήσετε, παίρνετε λαμβάνεται υπόψη σας τη 
συμμετοχή τους; 

Απ: Ναι ναι φυσικά. 

Ερ: Μάλιστα. 

Ερ: Τώρα γίνεται κάποια προσπάθεια σύνδεσης της κοινωνίας με τους 
εκπαιδευόμενους; 

 Ερ: Παράδειγμα κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές; 

Απ: Ναι ναι. 

Ερ: Κάποια συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές ή επιστημονικούς φορείς; 

Απ: Μμμ,  σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές λίγο, αν κάνουν κάποιο σεμινάριο 
μπορεί να, όχι μπορεί, πάμε και βλέπουμε τα σεμινάρια που διδάσκουν οι συνάδελφοι 
που κάνουν οι συνάδελφοι. Αλλά κυρίως εκπαιδευτικές εκδρομές, θεωρώ ότι είναι 
απαραίτητο για να δούνε τι τους αρέσει, δηλαδή στον τομέα της φυσιοθεραπείας δεν 
κάνουμε μόνο νευρολογικά περιστατικά ή  μόνο μυοσκελετικά περιστατικά υπάρχουν 
εξειδικεύσεις στον τομέα μας , οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δουν τα πάντα, ώστε να 
δουν τι θέλουν να κάνουν, να αποφασίσουν, τελικά τι θέλουν να κάνουν και να δουν 
πως είναι πραγματικά το αντικείμενο της δουλειάς στην πράξη. 

Ερ: Είναι απαραίτητη δηλαδή σύνδεση της τάξης με την κοινωνία; 

Απ: Οπωσδήποτε ναι, ναι. Φυσικά. 
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Ερ: Τώρα θέλω να σας κάνω δύο τελευταίες ερωτήσεις, ποια πιστεύετε ότι είναι, αν 
θα έπρεπε να βάλουμε τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής 
ενηλίκων; 

Απ: Μεγαλύτερη δυσκολία ε; εεε πρακτικά ανάλογα με το που εργάζεται θεωρώ. 
είναι διαφορετικά δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής 
ενηλίκων όταν εργάζεται σε ένα φροντιστήριο, διαφορετικά όταν εργάζεται σε ένα 
δημόσιο ΙΕΚ, διαφορετικά όταν εργάζεται σε ένα Ιδιωτικό ΙΕΚ. Εξαρτάται δηλαδή 
και από τον χώρο εργασίας αλλά θεωρητικά αν θέλατε ότι ο κάθε εκπαιδευτικός 
αντιμετωπίζει προσωπικά προβλήματα Θέλω να πω ότι ανάλογα με τα ελλείμματα 
που έχει και ο ίδιος ως προσωπικότητα, τα βρίσκει μπροστά του. Δηλαδή εάν δεν 
δουλέψει κάποιος θεωρώ τον εαυτό του, αν εγώ έχω ένα πρόβλημα με το αντίθετο 
φύλο και καθρεφτίζομαι στους μαθητές μου, σίγουρα θα έχω ένα πολύ μεγαλύτερο 
πρόβλημα με τα αγόρια μαθητές ή εάν είμαι ανταγωνιστική με το γυναικείο φύλο θα 
έχω πρόβλημα με τις κοπέλες. Οπότε θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το δουλέψει ο 
καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι τα πιο βασικά μας 
προβλήματα. 

Ερ: Μάλιστα. 

Απ: Και στα άλλα προσπαθείς να τα λύσεις με όποιους τρόπους, τρόπους έχεις 
εκπαιδευτεί. Δηλαδή αν δεν έχω προτζέκτορα και υπολογιστή θα κάνω καταιγισμό 
ιδεών, θα κάνω παιχνίδια ρόλων, θα κάνω πράγματα από ότι έχω διδαχθεί και ξέρω 
εγώ ποιος έχει κάνει ΑΣΠΑΙΤΕ ή όποιος έχει πάρει την πιστοποίηση ή ο όποιος έχει 
ασχοληθεί λίγο παραπάνω μπορεί να τα κάνει αλλά το.... 

Ερ: Η προσαρμογή στην ομάδα δηλαδή; Να μπορεί να προσαρμοστεί. 

Απ: Ναι ναι ναι. 

Ερ: Οπότε έχω, η τελευταία ερώτηση είναι ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει 
περισσότερο εκπαιδευτής; επικοινωνία με την ομάδα; γνώση της τεχνολογίας; η 
γνώση του τρόπου μαθαίνουν οι ενήλικες; αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού; 
δημιουργία ενδιαφέροντος; οπότε ποιό; 

Απ: Επικοινωνία με την ομάδα γιατί όλα τα άλλα τα βρίσκεις. 

Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

Απ: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. 

Ερ: Έγινε γεια σας. 

  

 

 Συνέντευξη 7 

Ερ: Καλημέρα Το όνομά σας; 
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Απ: Μ.Π. 

Ερ: Ηλικία σας; 

Απ: 36 

Ερ: Νομός; 

Απ: Θεσσαλονίκης. 

Ερ: Πόλη Θεσσαλονίκη; 

Απ: Ναι. 

Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Περιβαλλοντολόγος. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία που έχετε; 

Απ: Έξι χρόνια στην εκπαίδευση. 

Ερ: Σε ποιο φορέα εργάζεστε; εργάζεστε τώρα; 

Απ: Εεεε... τώρα είμαι σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. 

Ερ: Ωραία... 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, κάποιο μεταπτυχιακό, 
κάποιο διδακτορικό που να αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Σε  πρόγραμμα επιμόρφωσης. 

Ερ: Που έχει γίνει αυτό; 

Απ: Έχω λάβει σε δύο που έχουν γίνει  από το ΙΝΕΔΕΒΙΜ  τότε ονομαζόταν ΔΕΚΕ, 
και ένα σε ιδιώτη. 

Ερ: Ωραία...Τώρα θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες. 

Ερ: Λαμβάνετε υπόψη το ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που έχει ο 
εκπαιδευόμενος στην διδασκαλία σας; 

Απ: Σαφώς. 

Ερ: Έχουν δημιουργηθεί σχετικά προβλήματα; 

Απ: Εεεμμμμ...στα ΣΔΕ όχι στα ΙΕΚ μπορεί... 
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Ερ: Γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να είναι 
επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ναι. 

Ερ: Είναι απαραίτητο αυτό κάθε φορά δηλαδή; 

Απ: Ναι, ανάλογα με τους εκπαιδευόμενους που έχεις, πρέπει να προσαρμόζεται. 

Ερ: Από τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία χρησιμοποιείτε κάποια; 

Απ: Ναι,ναι. 

Ερ: Ποια τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιείτε; 

Απ: Να αναφέρω; 

Ερ: Ναι, ναι... 

Απ: Υπολογιστή, είτε laptop είτε σταθερό, εε προτζέκτορα ηχεία, ε φωτογραφική 
μηχανή, αυτά κυρίως. 

Ερ: Η τεχνο... τα τεχνολογικά μέσα αυτά είναι αποδεκτά από τους εκπαιδευόμενους ή 
δημιουργούνε προβλήματα; 

Απ: Είναι αποδεκτά. 

Ερ: Μπορούν, συνεργάζονται δηλαδή με την τεχνολογία; 

Απ: Ναι ναι και τους αρέσει. 

Ερ: Εε μάλιστα,  θέλω να σας ρωτήσω με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του 
διδακτικού υλικού αλλά και του περιεχομένου που θα διδάξετε, με βάση κάποιο 
αναλυτικό πρόγραμμα που υπάρχει; με βάση δικούς σας στόχους; με βάση τις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Εεε επιτρέψτε μου να το επιμερίσω, στα ΙΕΚ υπάρχει συγκεκριμένη ύλη που 
πρέπει να καλυφθεί, οπότε ακολουθώ αυτό και την προσαρμόζω στις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων. στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κυρίως το βασίζω στις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων. 

Ερ: Μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες; 

Απ: Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία εκεί, στην ύλη για αυτό, ενώ στα ΙΕΚ είναι πιο 
συγκεκριμένη. 

Ερ: Μάλιστα, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα 
που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 
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Απ: Κοιτάξτε, τώρα εμείς οι ωρομίσθιοι είμαστε ούτως ή άλλως υποχρεωμένοι 
πάρουμε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, οπότε κάτι επιπλέον ίσως είναι περιττό. Τώρα 
όσοι απασχολούνται χωρίς να έχουνε αυτή την πιστοποίηση σαφώς θα πρέπει να γίνει 
κάποια επιμόρφωση. 

Ερ: Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων; κάνετε κάποια αλλαγή ώστε να προσαρμοστεί η 
διδασκαλία στο επίπεδο των μαθητών; 

Απ: Δεν κατάλαβα το πρώτο μέρος της ερώτησης... 

Ερ: Η σειρά των μαθημάτων, το πώς πρέπει να γίνει η σειρά των μαθημάτων 

Ερ: Δηλαδή μπορεί να έχει... 

Απ: Τις ενότητες. 

Ερ: Ναι... 

Απ: Ναι βέβαια πρέπει να υπάρχει ακολουθία. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου για την καλλιέργεια θετικού 
κλίματος στην τάξη; 

Απ: Εεε ναι, κυρίως για το σπάσιμο πάγου εργασία σε ομάδες. 

Ερ: Ε η εμπειρία, τα βιώματα των εκπαιδευομένων βοηθούν ή γίνονται εμπόδιο στη 
διδασκαλία σας; 

Απ: Προσπαθώ να μην γίνονται, καμιά φορά κάποιες αρνητικές εμπειρίες μπορεί να 
μην είναι τόσο θετικές, αλλά προσπαθώ να πάρω τα θετικά από κάθε εμπειρία. 

Ερ: Η αξιολόγηση, τώρα θέλω να ρωτήσω στους ενήλικες, γίνεται με κριτήριο εάν 
έγινε αποστήθιση της ύλης ή αξιολογείται η δημιουργία στάσεων, η ανάπτυξη 
προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου, η ενεργός συμμετοχή που είχε στο μάθημα. 

Απ: Περισσότερο αξιολογούμε την θετική στάση, τη συμμετοχή και την 
ανταπόκριση. 

Ερ: Και όχι τόσο η αποστήθιση της ύλης; 

Απ: Όχι. 

Ερ: Θέλω να ρωτήσω τώρα κατά πόσο υπάρχει προσπάθεια σύνδεσης της κοινωνίας 
με τους εκπαιδευόμενους, δηλαδή υπάρχουν κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές, 
υπάρχει κάποια συνεργασία με άλλες φορείς, με άλλους εκπαιδευτές; 

Απ: Κοίταξε στα, στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, τα τελευταία χρόνια που 
ασχολούμαι γίνεται πολύ σημαντική έτσι... πολύ σημαντικό άνοιγμα στην στην 
κοινωνία είτε με επισκέψεις σε μουσεία, πολιτιστικούς χώρους, είτε με συνεντεύξεις 
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που παίρνουμε από διαφορές ανθρώπους σε διαφορετικά αντικείμενα  που έχουν 
ενεργοποιηθεί. Οπότε  θεωρώ ότι γίνεται ένα σημαντικό, γιατί μας δίνατε και αυτή η 
ευελιξία μέσα από αυτήν την δομή εκπαίδευσης. 

Ερ: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις  έχω να σας κάνω, ποιά πιστεύετε είναι η 
μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων είναι πρώτη 
ερώτηση, κατά τη γνώμη σας. 

Απ: Ναι μέσα στην τάξη γενικά; 

Ερ: Γενικά αλλά και μέσα στην τάξη, πιο πολύ με τους μαθητές, με τους 
εκπαιδευόμενους, αλλά και γενικά δηλαδή. 

Απ: Γενικά θα πω ξεκάθαρα ότι είναι το εργασιακό καθεστώς. ξεκάθαρα γιατί έτσι 
όπως έρχονται τα προγράμματα από το ΙΝΕΔΕΒΙΜ δεν είναι λειτουργικά, δηλαδή 
πάντα ξεκινάνε πολύ αργά μέσα στη σχολική χρονιά και οι πληρωμές γίνονται με 
πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους Τώρα όσον 
αφορά τους εκπαιδευόμενους νομίζω περισσότερο είναι  είναι να τους κερδίσεις και 
να αναπτυχθεί μία καλή σχέση επικοινωνίας. 

Ερ: Αυτό ταιριάζει με τη δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω, ποιες δεξιότητες 
πρέπει να αναπτύξει τώρα περισσότερο εκπαιδευτής; επικοινωνία με την ομάδα; τις 
αξιολογήσεις; να γνωρίζει την τεχνολογία; να γνωρίζει τον τρόπο που μαθαίνουν οι 
ενήλικες; να μπορεί να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό υλικό;  να δημιουργεί 
ενδιαφέρον στους εκπαιδευόμενους; ποια κατά τη γνώμη σας δεξιότητα θα πρέπει να 
αναπτύξει ο κάθε εκπαιδευτικής παραπάνω; 

Ερ: Αυτή της επικοινωνίας με την ομάδα; 

Απ: Πρώτα θα πρέπει ναι, της επικοινωνίας με την ομάδα, και το δεύτερο είναι να 
μπορέσει να διακρίνει  τις μαθησιακές ανάγκες της κάθε ομάδας και να προσαρμόσει 
το εκπαιδευτικό υλικό σε αυτές. 

Ερ: Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

Απ: Να σαι καλά ελπίζω να σε βοήθησα. 

Ερ: Να στε καλά. 

 Συνέντευξη 8 

 Ερ: Γεια σας το όνομά σας; 

Απ: Σ. Ε. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: 45 

Ερ: Νομός; 
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Απ: Αττικής. 

Ερ: Πόλη; 

Απ: Διόνυσος. 

Ερ: Η ειδικότητα σας; 

Απ: Είμαι νηπιαγωγός στην ειδική αγωγή. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία; 

Απ: 20 χρόνια περίπου. 

Ερ: Τώρα εργάζεστε; 

Απ: Ως αναπληρώτρια ναι. 

Ερ: Σε ποιο φορέα εργάζεστε;  

Απ: Στο υπουργείο Παιδείας. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, κάποιο μεταπτυχιακό, 
κάποιο διδακτορικό που να αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ:  Έχω πάρει μέρος σε ένα επιμορφωτικό που ήτανε 100 ωρών που ήταν από το 
Καποδιστριακό πανεπιστήμιο επίσης είχα κάνει έτσι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτών ενηλίκων σε ένα φορέα εκπαιδευτικών που το έκανε εξ αποστάσεως. 

Ερ: Μάλιστα ε, αυτό ήταν σχετικά με το προφίλ σας, τώρα να προχωρήσουμε στις 
ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω λαμβάνετε υπόψη το ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο 
χρόνο που έχει ο εκπαιδευόμενος για την διδασκαλία σας; δημιουργούνται κάποια 
προβλήματα σε αυτό; 

Απ: Ε ναι δημιουργούνται προβλήματα γιατί, εγώ στους ενήλικες που κάνω, οι 
περισσότεροι εργάζονται το πρωί, ε οπότε πρέπει να το λαμβάνω αυτό υπόψη και στις 
εργασίες που κάνουμε όπως επίσης και στις επιμορφωτικές εκπαιδευτικές εκδρομές 
που πρέπει να οργανώσουμε, τι ώρα θα τις κάνουμε, και πότε θα πάμε, τι μέρα θα 
πάμε. 

Ερ: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Ναι ναι. 

Ερ: Γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και αλλαγής του εκπαιδευτικού υλικού 
ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Από μεριά μου έτσι; 
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Ερ: Ναι από μεριά σας. 

Απ: Ναι η αξιολόγηση που τους βάζω εγώ να κάνουνε είναι συνήθως στη μέση του 
εξαμήνου, ανώνυμα, να μου γράψουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία,, ως προς τη 
δομή του μαθήματος τον τρόπο διδασκαλίας τέτοια πράγματα. και το εκπαιδευτικό 
υλικό το αλλάζω ανάλογα με την ομάδα ενηλίκων που έχω, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους. 

Ερ: Ναι καταλαβαίνω, ότι έχει να κάνει με την τεχνολογία χρησιμοποιείτε 
τεχνολογικά μέσα στην διδασκαλία; 

Απ: Έχω υπολογιστή μαζί μου όταν ο χώρος που εργάζομαι έχει προτζέκτορα 
χρησιμοποιώ και τον προτζέκτορα. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι χώροι δεν έχουν 
προτζέκτορα οπότε έχω τον υπολογιστή και για να τους δείχνω περισσότερο οπτικό 
υλικό και βίντεο, για να κατανοούν τις έννοιες. 

Ερ: Είναι αποδεκτό από τους εκπαιδευόμενους ή δημιουργεί προβλήματα η χρήση 
της τεχνολογίας; 

Απ: Όχι την θέλουνε την τεχνολογία, κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα αυτό μου λένε 
εκπαιδευόμενοι. 

Ερ: Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του διδακτικού υλικού αλλά και του 
περιεχομένου, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα; με βάση τους στόχους τους δικούς 
σας; τις ανάγκες; 

Απ: Με βάση τον οδηγό σπουδών που υπάρχει για την ειδικότητα για την οποία είμαι 
εκπαιδεύτρια συνήθως, και βλέπω την ομάδα των ενηλίκων δεν είναι όλες οι ομάδες 
ίδιες. και ανάλογα χρησιμοποιώ το υλικό μου, σε ομάδες δηλαδή ενηλίκων που έχουν 
μεγαλύτερη διάθεση ή μεγαλύτερη εμπειρία μπαίνω λίγο πιο βαθιά στο αντικείμενο, 
στο γνωστικό αντικείμενο. Σε ομάδες που είναι άπειρες ή είναι μικρότερης ηλικίας 
εμμμ προσπαθώ να είναι το μάθημα, όχι τόσο αναλυτικό να πιάσουμε τις βασικές 
έννοιες. 

Ερ: Άρα κάνετε συνεχώς αλλαγές ώστε να προσαρμοστεί η διδασκαλία στο επίπεδο 
των μαθητών; 

Απ: Ναι. 

Ερ: Η αλληλουχία των μαθημάτων πιστεύετε παίζει ρόλο στην ενεργό συμμετοχή; η 
σειρά που θα πρέπει να έχουν τα μαθήματα; 

Απ: Ε ναι και έχω προσέξει ότι όσο, όταν κάνω ένα μάθημα περισσότερα χρόνια, 
τόσο γίνομαι και εγώ πιο έμπειρη πάνω σε αυτό οπότε κάνω αλλαγές, δηλαδή άλλη 
σειρά είχα σε ένα μάθημα, τα προηγούμενα χρόνια και τώρα που το κάνω αυτό το 
μάθημα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια το αλλάζω, αλλάζω την σειρά. 

Ερ: Κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου χρησιμοποιείτε για την καλλιέργεια θετικού 
κλίματος στην τάξη; 
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Απ: Σπασίματος και πάγου, τι εννοείτε; 

Ερ: Όταν μπαίνετε παράδειγμα για πρώτη φορά μέσα σε ένα τμήμα πως να 
δημιουργήσετε ένα καλό τμήμα τάξη. 

Απ: Ναι νομίζω ότι το χιούμορ είναι πολύ βασικό, ε επειδή τα μαθήματα που κάνω 
είναι θεωρητικού περιεχομένου πρέπει ενδιάμεσα να κάνουμε ένα διάλειμμα και να 
αναφέρουμε προσωπικές εμπειρίες για να μπορούν να παρακολουθήσουν με προσοχή 
στη συνέχεια το μάθημα. 

Ερ: Σχετικά με την εμπειρία που είπατε και τα βιώματα που έχει ο εκπαιδευόμενος 
αυτά βοηθούν ή γίνονται εμπόδιο στη διδασκαλία; 

Απ: Θεωρώ ότι βοηθούν άλλα από αξιολόγηση των εκπαιδευομένων όταν η ομάδα 
έχει διαφορετικές ηλικίες δηλαδή ηλικίες γύρω στα 20 και ηλικίες γύρω στα 40 οι 
μικρότερες ηλικίες δυσανασχετούν λίγο από τις εμπειρίες που διηγούνται οι 
μεγαλύτεροι. 

Ερ: Ένα παράδειγμα μπορείτε να μου δώσετε; 

Απ: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τους αρέσει έτσι να λένε προσωπικά βιώματα, οι 
μικρότερες το βαριούνται αυτό το πράγμα δεν θέλουν να το ακούν, προτιμάν να μην 
το ακούν. 

Ερ: Μία καινούργια έννοια όταν θα πάτε να την διδάξετε, η εμπειρία που έχει ειδικά 
ένας μεγαλύτερος, θα τον αποτρέψει να την ακούσει ή θα, δηλαδή έχει κάποια 
στερεότυπα που δύσκολα αλλάζουν. 

Απ: Ε, στερεότυπα εγώ αυτό που έχω δει, είναι ότι έχουμε σε σχέση με την 
διαπολιτισμικότητα εκεί υπάρχουν κάποια στερεότυπα, σε σχέση με άλλες έννοιες 
που έχουν να κάνουν με το μάθημα θα πούνε την άποψή τους. Ε όμως θα ακούσουν 
και τη δική μου άποψη όπως και εγώ θα ακούσω τη δική τους και μπορεί να κάνουμε 
μία σύγκριση και αυτό που θα βγει με το να το δώσω μέσα στον ορισμό τον δικό μου 
δηλαδή έχω εγώ στο νου μου ένα ορισμό αλλά θα βάλω και τα στοιχεία τα δικά τους. 

Ερ: Μάλιστα ότι αφορά την αξιολόγηση στους ενήλικες γίνεται με κριτήριο εάν έγινε 
αποστήθιση της ύλης; ή αξιολογείται η δημιουργία στάσεων, η ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των εκπαιδευομένων και κατά πόσο είχε ενεργή συμμετοχή; 

Απ: Η αξιολόγηση επειδή όπως είναι το μάθημα είναι βαθμολογική, έτσι δηλαδή ε 
υπάρχει, εάν υπάρχει ανάπτυξη της προσωπικότητας και αυτά, εγώ αυτό θα το πω 
μέσα στην τάξη, ε όμως λαμβάνω υπόψη μου δηλαδή όταν δεν έχουν διαβάσει καλά 
και δεν παίρνουμε καλό βαθμό μπορεί να μείνουν, εγώ θα αξιολογήσω και την στάση 
τους και την συμμετοχή τους και θα τους το πω, στο τέλος, ε αυτό κάνω στην 
αξιολόγηση. Έτσι και εγώ δεν τους κάνω αποστήθιση. Δεν θέλω να κάνω αποστήθιση 
τους έχω δώσει συγκεκριμένες ερωτήσεις με τις απαντήσεις και προσπαθώ να βάζω 
μέσα στα φύλλα αξιολόγησης, να βάλω όχι τόσο ερωτήσεις ανάπτυξης, 
όσο  ερωτήσεις σύντομης απάντησης για να δω εάν έχουν κατανοήσει, να βάλω 
σωστό λάθος και πολλαπλών επιλογών. 
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Ερ: Καταλαβαίνω, οπότε πιο πολύ να μάθουν την ύλη αλλά με τον δικό τους τρόπο 
και όχι... 

Απ: Ναι, ναι. 

Ερ: …σαφής αποστήθιση. Γίνεται κάποια προσπάθεια σύνδεσης της κοινωνίας με 
τους εκπαιδευόμενους π.χ. κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές; συνεργασία με άλλους 
εκπαιδευτικούς; με άλλους επιστημονικούς φορείς; 

Απ: Με άλλους εκπαιδευτές, είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν έχουμε τις ίδιες ώρες 
διδασκαλίας, όταν δουλεύω στον ίδιο χώρο για αρκετά χρόνια τότε αναπτύσσεται μία 
τέτοια συνεργασία. Και εκπαιδευτικές εκδρομές κάνουμε και εκεί πέρα σε άλλους 
χώρους, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία των εκπαιδευομένων δηλαδή θα έρθουν 
αυτοί που το επιθυμούν, που το επιθυμούν αρκετά. Ε αλλιώς οι υπόλοιποι δεν 
έρχονται. Όχι είναι εθελοντική δηλαδή η εκπαιδευτική εκδρομή, όποιος θέλει έρχεται 
γιατί το επιθυμεί. 

Ερ: Και δύο τελευταίες... Όχι αν επιβάλλεται εάν γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί η 
κοινωνία με την τάξη. 

Απ: Ναι γίνεται όσο μπορούμε το κάνουμε, ναι ναι. 

Ερ: Δύο τελευταίες ερωτήσεις έχω, η πρώτη είναι, ποια πιστεύετε είναι η μεγαλύτερη 
δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων; 

Απ: Το βασικό μου πρόβλημα στον χώρο αυτόν είναι ότι είναι λίγο τα πράγματα 
ρευστά. Εννοώ ότι δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να το ψάξεις λίγο μόνος σου 
δεν υπάρχουν πολλές επιμορφώσεις και θεωρώ ότι πλέον εμένα με ενοχλεί, ότι δεν 
πληρώνω  τον χρόνο που πρέπει αυτό έχει αρχίσει και με ενοχλεί. 

Ερ: Μάλιστα και η τελευταία, ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτύξει 
περισσότερο ο εκπαιδευτής; επικοινωνία με την ομάδα; αξιολόγησης; γνώση 
τεχνολογίας; γνώση τρόπου που μαθαίνουν οι ενήλικες; πώς να αξιολογεί το 
εκπαιδευτικό υλικό; να δημιουργεί ενδιαφέρον τι πιστεύετε; 

Απ: Το πρώτο για μένα είναι η επικοινωνία, το δεύτερο, επειδή εγώ είμαι 
συνηθισμένη να εργάζομαι με μικρές ηλικίες λόγω του επαγγέλματός μου, είναι να 
μάθω το πώς μαθαίνουν οι ενήλικες, δηλαδή εκεί νομίζω ότι πρέπει να ρίξω 
περισσότερο βάρος και να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου πάνω σε αυτό. Από εκεί 
και πέρα για να οργανώσεις διδακτικό υλικό, οι τεχνολογίες όταν χρησιμοποιείς 
πάντα βοηθάνε στο να έχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα πρώτο όμως είναι η 
επικοινωνία. 

Ερ: Επικοινωνία, μάλιστα. 

Ερ: Αυτά, αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

Απ: Να στε καλά. 

Ερ: Γεια σας. 
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 Συνέντευξη 9 

Ερ: Γεια σας το όνομά σας; 

Απ: Σ. Α. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: 35 

Ερ: Νομός; 

Απ: Αττικής. 

Ερ: Η πόλη; 

Απ: Η πόλη Αθήνα, Αττική, Πετρούπολη μένω. 

Ερ: Ειδικότητά σας; 

Απ: Τεχνολόγος τροφίμων. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία; 

Απ: Σε έτη; 

Ερ: Σε έτη ναι. 

Απ: 9 

Ερ: Αυτή τη στιγμή εργάζεστε; 

Απ: Ναι. 

Ερ: Σε ποιο φορέα εργάζεστε; 

Απ: Είμαι σε τρία διαφορετικές επιχειρήσεις. Είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ σαν 
υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας, είμαι επιθεωρητής σε ένα φορέα Τuv Austria 
Hellas λέγεται και είmαι σε μία αλυσίδα ζαχαροπλαστείων τα Fresh πατισερί. 

Ερ: Σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων τι εμπειρία έχετε; 

Απ: Από το 2010 είμαι εκπαιδευτής ενηλίκων σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων πάνω 
στο κομμάτι ασφάλειας τροφίμων και τα λοιπά. 
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Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα, μεταπτυχιακό, διδακτορικό που να 
αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Όχι έχω μεταπτυχιακό και διδακτορικό αλλά δεν αφορά την εκπαίδευση, όχι. 

Ερ: Ε αυτό ήταν σχετικά με το προφίλ οι ερωτήσεις, τώρα πάνω στις δεξιότητες 
λαμβάνεται υπόψη το ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που έχει ο 
εκπαιδευόμενος στη διδασκαλία; 

Απ: Πάντα, ναι. 

Ερ: Δημιουργούνται κάποια προβλήματα με τον ελεύθερο χρόνο των 
εκπαιδευομένων; 

Απ: Σε μεγάλο ποσοστό όχι γιατί ρυθμίζεται έτσι ώστε να μπορούν όλοι. 

Ερ: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που 
αφορούν εκπαίδευση ενηλίκων; 

Ναι ναι πρέπει να γίνεται. 

Ερ: Γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και αλλαγής του εκπαιδευτικού υλικού 
ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ανάλογα με την επικαιρότητα και το θέμα που θα εκπαιδευτούν πάντα γίνεται 
ένα update μία εβδομάδα πριν κλείσει το εκπαιδευτικό υλικό. 

Ερ: Από τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιείται κάποια στην διδασκαλία σας; 

Απ: Ναι ναι χρησιμοποιώ. 

Ερ: Ποία χρησιμοποιείτε; 

Απ: Προτζέκτορα, μικρόφωνο, πίνακα, αυτά. 

Ερ: Η τεχνολογία είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους ή τους δημιουργεί 
κάποιο πρόβλημα; 

Απ: Επειδή είναι απλά πράγματα αυτά που χρησιμοποιώ είναι κατανοητή και δεν 
τους δημιουργεί πρόβλημα κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης. 

Ερ: Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και του 
περιεχομένου βάσει αναλυτικού προγράμματος; βάση δικούς σας στόχους; βάσει τις 
ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευόμενοι; 

Απ: Βάσει, βάσει του τι θέλω να εκπαιδεύσω, ποιο είναι το θέμα φτιάχνονται οι 
ενότητες και υποενότητες που είναι focus σε αυτό και έτσι χτίζεται πάνω σε αυτό το 
διδακτικό υλικό. 
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Ερ: Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ναι εννοείται είναι πολύ σημαντικό. 

Ερ: Κάνετε κάποια αλλαγή ώστε να προσαρμοστεί η διδασκαλία στο επίπεδο των 
μαθητών; 

Απ: Αλλαγές δεν κάνω, διότι έχω μαζέψει πριν από το εκπαιδευτικό υλικό, πριν 
χτίσω το εκπαιδευτικό υλικό, το μορφωτικό επίπεδό τους, και γενικότερα την 
εμπειρία τους και το χτίζω πάνω στο κομμάτι αν τώρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
από εκπαιδευόμενο σε εκπαιδευόμενο, εκεί προσαρμόζομαι και παίζω κάπου σε ένα 
medium level. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου για την καλλιέργεια θετικού 
κλίματος στην τάξη; 

Απ: Ναι πάντα χρειάζεται γιατί δεν μπορεί να είσαι μονότονος, ξεφεύγουμε και λίγο 
από το θέμα, μπορεί να συζητήσουμε και λίγο τα θέματα της επικαιρότητας π.χ. να 
μου πουν τη γνώμη τους ανά ομάδες ή ο καθένας μόνος του για να σπάσουν τον πάγο 
και να συνεχίσουμε μετά το μάθημα. 

Ερ: Η εμπειρία και τα βιώματα που φέρνουν βοηθούν γίνονται εμπόδιο στη 
διδασκαλία; 

Απ: Τα δικά μου τα βιώματα και η εμπειρία; 

Ερ: Όχι τα βιώματα των εκπαιδευομένων που έχουν. 

Απ: Ναι βοηθούν πολύ γιατί μέσα από αυτά δημιουργούνται και οι συζητήσεις, που 
τα συζητάμε ανά ομάδες και δίνουμε τα, τα συζητάμε και δίνουμε τα αποτελέσματα. 

Ερ: Η αξιολόγηση σε ενήλικες γίνεται με ποια κριτήρια; την αποστήθιση της ύλης; τη 
δημιουργία στάσης; την ενεργό συμμετοχή; 

Απ: Γίνεται με την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευομένου και κάποια τεστ 
αξιολογήσης, περισσότερο πρακτικού περιεχομένου και όχι τόσο αποστήθισης της 
ύλης. Δεν με ενδιαφέρει αυτό προσωπικά. 

Ερ: Γίνεται κάποια προσπάθεια σύνδεσης της κοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους 
παράδειγμα κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές, με 
άλλους επιστημονικούς φορείς; 

Απ: Ε, ανάλογα το θέμα συνεργαζόμαστε με το πανεπιστήμιο που είμαι διδάκτωρ και 
αυτά που λέμε της αίθουσας, τα βλέπουμε και πρακτικά μέσα σε ένα πανεπιστήμιο 
πως λειτουργούνε. Ναι γίνεται. 

Ερ: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις, ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία 
που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων είναι η πρώτη. 
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Απ: Ένας εκπαιδευτής ώστε να καταλάβει το θέμα; ώστε να το παρακολουθήσει; ως 
προς ποιο θέμα; 

Ερ: Αν θα έπρεπε να δώσετε την πιο δύσκολη, Εμ, τη μεγαλύτερη αυτό που θα σας 
σε δυσκολεύει πιο πολύ. 

Απ: Ναι ναι... 

Απ: Ναι πολλές φορές αυτό που με δυσκολεύει στο να παρακολουθήσουν το μάθημα, 
δεν το αντιμετωπίζω εγώ προσπαθώ, να είναι το πρόγραμμά μου σωστό και αυτά. Το 
πρόβλημα είναι το θέμα ότι δεν έχουν πολύ ευέλικτο ωράριο. 

Ερ: Όχι,  όχι την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, εσείς την 
μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσετε; 

Απ: Εγώ ο εκπαιδευτής; 

Ερ: Ναι. 

Απ: Ναι διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης των 
παιδιών και είναι λίγο θέμα η προσέγγιση της, η προσέγγιση του θέματος. 

Ερ: Και η τελευταία ερώτηση είναι ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει 
περισσότερο εκπαιδευτής παραδείγματος χάρη επικοινωνία με την ομάδα; δεξιότητα 
αξιολόγησης; γνώση τεχνολογίας; γνώση του τρόπου που μαθαίνουν οι ενήλικες; 
αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού; να μπορεί να δημιουργήσει το ενδιαφέρον μέσα 
στην τάξη; 

Απ: Είναι, είναι πολλαπλός ρόλος του εκπαιδευτή από το να μπει μέσα και να έχει 
ένα φιλικό προφίλ απέναντι στους εκπαιδευόμενους, από το να φτιάξει ωραία και 
ομοιόμορφα τις ομάδες ώστε να μπορούν όλοι να συμμετάσχουν και να μην αφήσω 
κάποιον απέξω, από ένα απλό παιχνίδι να τους βάλει ώστε να σπάσει τον πάγο ή να 
προσεγγίσει το θέμα, από τα τεχνολογικά μέσα ένα προτζέκτορα ή κάτι ένα 
μικρόφωνο μπορεί να είναι πιο αρεστός να μπορεί να ακουστεί καλύτερα ώστε  να 
τους πει καλύτερα, να το καταλάβει οι άλλοι αυτά πάνω-κάτω σαν εργαλεία ώστε να 
είναι κοντά στον εκπαιδευόμενο. 

Ερ: Αυτές είναι οι ερωτήσεις σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. 

Απ: Να στε καλά, Ευχαριστώ πολύ και εγώ. 

   

 

Συνέντευξη 10 

Ερ: Γεια σας το όνομά σας; 

Απ: Τ. Μ. 
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Ερ: Ηλικία; 

Απ: 39. 

Ερ: Νομός; 

Απ: Κυκλάδων. 

Ερ: Πόλη; 

Απ: Ερμούπολη. 

Ερ: Ειδικότητά σας; 

Απ: Σχεδιάστρια. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία σε έτη; 

Απ: 18. 

Ερ: Σε ποιο φορέα εργάζεστε; 

Απ: Ελεύθερος επαγγελματίας. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό που να αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Ε όχι διδακτορικό ή μεταπτυχιακό, έχω την εκπαίδευση ενηλίκων από τον 
ΕΟΠΠΕΠ. 

Ερ: Λαμβάνετε.. 

Απ: Όχι δηλαδή 

Ερ: Ναι πείτε μου 

Απ: Όχι δηλαδή μεταπτυχιακό απάνω στην εκπαίδευση καθαρά ενηλίκων. 

Ερ: Μάλιστα, Τώρα αυτό ήταν σχετικά με το προφίλ σας θέλω να μου πείτε τώρα για 
τις δεξιότητες, λαμβάνεται υπόψη το ωράριο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο που 
έχει ο εκπαιδευόμενος για την διδασκαλία σας; 

Απ: Πάντα. 

Ερ: Δημιουργούνται κάποια σχετικά προβλήματα; έχουν δημιουργηθεί; 

Απ: Έχουν να κάνουν με το, με την διοργάνωση του εκάστοτε σεμιναρίου. Γιατί 
πολλές φορές απευθύνεται σε εργαζόμενους, οπότε μπορεί να δουλεύουν απογεύματα 
και να έχουν κάποιο πρόβλημα εκεί. Εγώ προσωπικά δεν, δεν βάζω κάτι έξτρα πέρα 
από τις ώρες του σεμιναρίου δηλαδή ποτέ δεν βάζω κάποιο homework ας πούμε. 
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Ερ: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα που να 
αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Πάντα, είναι στοιχειώδη, είναι απαραίτητο ένας μη πιστοποιημένος και 
εκπαιδευμένος εκπαιδευτής στους ενήλικες δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι μία 
τελείως διαφορετική προσέγγιση από ότι η τυπική εκπαίδευση. 

Ερ: Γίνεται κάποια μορφή αυτοαξιολόγησης και αλλαγής του εκπαιδευτικού υλικού 
ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Αυτό στην πράξη είναι αρκετά σπάνιο, εξαρτάται από τους φορείς που 
διοργανώνουν του εκάστοτε σεμινάριο αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει. 

Ερ: Δεν γίνεται καθόλου αλλαγή; σας δίνουν ένα διδακτικό πακέτο και αυτό, 
σύμφωνα με αυτό γίνεται το σεμινάριο; 

Απ: Αρκετές φορές ακόμα και το διδακτικό πακέτο είναι κάτι που οφείλει 
εκπαιδευτής να το βρει και να το προσφέρει στην πράξη. 

Απ: Στη θεωρία υποτίθεται ότι όλα είναι στρωμένα αλλά σαν εκπαιδευτές έχουμε να 
κάνουμε και αυτό, πολύ συχνά η οργάνωση, πολλές φορές ανάλογα τους φορείς είναι 
κάτω του μετρίου. 

Ερ: Όσο αφορά τον τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία χρησιμοποιείτε κάποια από 
αυτά; 

Απ: Χρησιμοποιώ τεχνολογικά μέσα σίγουρα οπωσδήποτε χρειάζεσαι ένα 
προτζέκτορα και ένας υπολογιστής ένας πίνακας και πολλά workstations γιατί 
πρόκειται για βιωματικές ασκήσεις, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τα μέσα, πρέπει να 
βρεθεί ένας τρόπος ώστε να γίνει. 

Ερ: Η χρήση της τεχνολογίας είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευόμενους ή τους 
δημιουργεί κάποια προβλήματα; 

Απ: Συχνά έχουν πάρα πολλά προβλήματα με αυτό γιατί ανάλογα τις ομάδες στις 
οποίες απευθύνεται το σεμινάριο μπορεί να είναι άνθρωποι που να μην έχουν καμία 
σχέση με τεχνολογία, οπότε πάντα προσπαθούμε να προσαρμόζουμε τις τεχνολογικές 
ανάγκες στα δεδομένα και στις ικανότητες της κάθε ομάδας. 

Ερ: Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του διδακτικού υλικού αλλά και του 
περιεχομένου; με βάση αναλυτικό πρόγραμμα; με βάση στόχους τους δικούς σας; με 
βάση τις ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευόμενοι; 

Απ: Καταρχήν οπωσδήποτε πρέπει να κοιτάξουμε το υλικό, δηλαδή τι οφείλουμε να 
κάνουμε στους εκπαιδευόμενους από κει και πέρα το επίπεδο που θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εξαρτάται πάρα πολύ από την δυναμική της ομάδας. Εάν η ομάδα 
έχει χαμηλές δυνατότητες αναγκαστικά θα προσαρμόσουμε αυτό το υλικό στις πιο 
χαμηλές δυνατότητες της ομάδας. Εάν είναι πιο ικανή σαν ομάδα στο σύνολό της θα 
ανεβάσουμε κάπως το επίπεδο πάντα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα τις ομάδες, 
στην ικανότητα της ομάδας. 
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Ερ: Οπότε γίνεται προσαρμογή στο επίπεδο των εκπαιδευόμενων. Η αλληλουχία των 
μαθημάτων παίζει ρόλο για την ενεργό συμμετοχή; 

Απ: Η αλήθεια είναι πως όχι πολλές φορές δεν παίζει ούτε καν το ίδιο το μάθημα, 
σημασία στην εκπαίδευση ενηλίκων νομίζω το σημαντικό είναι να επανεντάξεις 
κάποιες ομάδες που είναι αποκομμένες από τη Διά Βίου Μάθηση, να τους βάλεις σε 
μία τάξη να ενεργοποιηθούν κοινωνικά να ενεργοποιηθούν γενικότερα. Δεν έχω δει 
να τους ενδιαφέρει το μάθημα ποτέ, ότι μάθημα και να είναι, η ανταπόκριση θα είναι 
ίδια, τους ενδιαφέρει να μπουν και να ενεργοποιηθούν σε μέσα μία ομάδα βιωματικά. 

Ερ: Μάλιστα σχετικά με την προσέγγιση απέναντί τους χρησιμοποιείτε κάποιες 
τεχνικές σπασίματος πάγου για να καλλιεργήσετε ένα θετικό κλίμα; 

Απ: Πάντα από την αρχή είναι πάρα πολύ απαραίτητο και πρέπει να το κρατάς μέχρι 
το τέλος αλλά ιδίως στο πρώτο μάθημα είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και σχεδόν 
να αφιερωθείς σε αυτό. 

Ερ: Η εμπειρία τώρα και τα βιώματα που φέρνουν οι ίδιοι στην τάξη βοηθούν 
γίνονται εμπόδιο στη διδασκαλία; 

Απ: Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βασίζεται, η διδασκαλία πρέπει να βασίζεται στις 
εμπειρίες και τα βιώματά τους και όχι αντίστροφα. 

Ερ: Είναι όμως; Τι πιστεύετε γίνεται εμπόδιο ή βοηθάει; Έχετε αντιμετωπίσει κάποια 
προβλήματα με αυτό; 

Απ: Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα όταν βρίσκονται στην ίδια ομάδα, 
ιδίως άτομα που μπορεί να ανήκουν σε πάρα πολύ διαφορετικές ομάδες, κοινωνικές, 
έεε για παράδειγμα όταν σε μία ομάδα μπορεί να υπάρχουν μετανάστες και να μπορεί 
να υπάρχουν άνθρωποι που να είναι ενάντια στους μετανάστες και πρέπει αυτούς να 
τους ενώσεις και να τους βάλεις να δουλέψουν συνεργατικά, η εμπειρία τους μπορεί 
να είναι πρόβλημα σε τέτοιου είδους επίπεδα, αλλά πάντα προσπαθούμε να το 
εξομαλύνουμε και να εξομαλύνουμε τις εντάσεις. 

Ερ: Σχετικά με την αξιολόγηση σε ενήλικες με ποιο κριτήριο γίνεται; εάν έγινε 
αποστήθιση της ύλης; εάν έχει δημιουργηθεί μία καινούργια στάση; εάν είχαν ενεργό 
συμμετοχή;  

Απ: Γενικώς η αξιολόγησή στους ενήλικες είναι κάτι το οποίο το αποφεύγω, και εγώ 
προσωπικά όσο μπορώ να το αποφεύγω, το αποφεύγω. Δεν, ανάλογα βέβαια κάθε 
φορά την εκάστοτε οργάνωση, στις περισσότερες δεν ζητάνε κάποια αξιόλογη στο 
τέλος, αυτό εμένα με βρίσκει αρκετά σύμφωνη. 

Ερ: Σχετικά με τη σύνδεση που έχει η κοινωνία με τους εκπαιδευόμενους γίνεται 
κάποια προσπάθεια σύνδεσης; υπάρχουν κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές; κάποια 
συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές; με άλλους επιστημονικούς φορείς; 

Απ: Είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν το έχω συναντήσει μέχρι τώρα. 

Ερ: Δεν γίνεται κάποια προσπάθεια; 
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Απ: Όχι δεν έχω δει κάτι τέτοιο. 

Ερ: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις έχω, ποια πιστεύετε ότι είναι μεγαλύτερη 
δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων; 

Απ: Είναι μία εργασία η οποία χρειάζεται ενσυναίσθηση, πρέπει να μπορείς να 
καταλάβεις την ομάδα σου και αυτό πολλές φορές δημιουργεί θέματα. Η μεγαλύτερη 
δυσκολία νομίζω είναι στο να προσαρμόσεις την εκπαιδευτική ύλη στις δυνατότητες 
της ομάδας που αντιμετωπίζει δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να 
ειπωθούν μέσα στην τάξη αλλά πολλές φορές αυτά τα πράγματα πρέπει να τα 
προσαρμόσεις στις δυνατότητες της ομάδας σου, εκεί πέρα ίσως είναι η πρόκληση 
αυτή. Επίσης πολλές φορές οι διοργανώσεις του κάθε σεμιναρίου μπορεί να μην μας 
προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία αυτό για εμάς, μπορεί να είναι από το να μην 
έχουμε έναν πίνακα να γράψουμε ή ένα προτζέκτορα να παρουσιάσουμε κάτι, να μην 
έχουμε μία αίθουσα στην οποία να μπορούμε να βάλουμε τα workstations να μην 
μπορούμε να δουλέψουμε ή να μην μας δώσουνε η ύλη και να πρέπει να βρούμε 
μόνοι μας την ύλη την οποία καλούμαστε να διδάξουμε. Θέματα οργάνωσης λοιπόν, 
εκεί πέρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 

Ερ: Οργάνωση λοιπόν και ενσυναίσθηση με την τάξη. 

Ερ: Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει περισσότερο εκπαιδευτής; επικοινωνία με 
την ομάδα; της αξιολόγησης; της γνώσης της τεχνολογίας; γνώση του τρόπου που 
μαθαίνουν οι ενήλικες;αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού; δημιουργία ενδιαφέροντος; 
αν θα έπρεπε έτσι κάποιο να δώσετε προτεραιότητα ποιο θα ήταν απο αυτό; 

Απ: Θα μου τα ξαναπείς άλλη μία φορά; 

Ερ: Επικοινωνία με την ομάδα; έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση που είπατε πριν. 

Απ: Πάρα πολύ η επικοινωνία με την ομάδα είναι βασικό. Ναι. 

Ερ: Αξιολόγηση; γνώση τεχνολογίας; γνώση του τρόπου μαθαίνουν οι ενήλικες; 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού; η δημιουργία ενδιαφέροντος στην τάξη; 

Απ: Γνώση του τρόπου που μαθαίνουν οι ενήλικες γιατί είναι κάτι το βιωματικό, 
αυτό οπωσδήποτε και φυσικά η δημιουργία ενδιαφέροντος απέναντι στο αντικείμενο. 
Και πάλι πιστεύω στην εκπαίδευση ενηλίκων το πιο σημαντικό είναι, το να 
ενεργοποιήσεις μία ομάδα η οποία πολλές φορές είναι αποκομμένη τελείως από τη 
διαδικασία της μάθησης, να την ενεργοποιήσεις και να την κάνεις να αγαπήσει και να 
νιώσει την αυτοπεποίθηση, μέσα σε μία τάξη να μπορεί να πει την γνώμη της, να 
μοιράσει τα βιώματά της και να μάθει κάποια πράγματα και να συνδεθεί με αυτό τον 
τρόπο, πολλές φορές η ύλη και το κατεξοχήν υλικό το οποίο πρέπει να διδάξεις είναι 
κάτι το οποίο μπορεί να περάσει σε δεύτερη μοίρα, να είναι λιγότερο σημαντικό όσο 
η προσέγγιση της ομάδας δηλαδή. 

Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Απ: Παρακαλώ. 
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Συνέντευξη 11 

Ερ: Ε...Όνομα; το όνομα σας; 

Απ: Χ. Τ. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: 35. 

Ερ: Νομός; 

Απ: Αττικής. 

Ερ: Πόλη; 

Απ: Αθήνα. 

Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Νηπιαγωγός. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία; 

Απ: Τέσσερα χρόνια. 

Ερ: Τώρα εργάζεστε; 

Απ: Τώρα όχι, εμ, ναι τώρα όχι, παραιτήθηκα δηλαδή χθες. 

Ερ: Μέχρι, πριν πρότερος σε ποιον φορέα εργαζόσασταν; 

Απ: Σε δημόσιο, σε δημόσια ΙΕΚ και σε ιδιωτικά κολλέγια. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης; μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό που να αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Έχω πάρει μέρος σε επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων που έγιναν γύρω στις 
εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ που έγιναν από κάποιους φορείς από το Δία βίου από το 
ΕΑΠ, συγνώμη. 

Ερ: Μάλιστα, θέλω να σας ρωτήσω λαμβάνετε υπόψη το ωράριο εργασίας και τον 
ελεύθερο χρόνο που έχει ο εκπαιδευόμενος; 

Απ: Ναι. 
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Ερ: Έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα; 

Απ: Κατά καιρούς ναι. Λόγω εργασίας. Να είναι; συγνώμη τώρα; ανοιχτές ή κλειστές 
είναι; 

Ερ: Ανοιχτές. 

Απ: Κάνω σχόλια; 

Ερ: Ανοιχτές είναι ναι ναι σχολιάζετε κανονικά. 

Απ: Ναι ναι μπορώ ωραία. Ναι γιατί κάποιες φορές κάποιοι από τους 
εκπαιδευόμενους εργάζονται άρα συμπίπτει με κάποιες από τις ώρες του. Το οποίο 
βέβαια λύνεται πάντα με συνεννόηση με τη διεύθυνση. 

Ερ: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Απ: Βεβαίως εμ δηλαδή ασχέτως πόσα χρόνια δούλευα, μετά την επιμόρφωση τα 
έβλεπα, τα είδα όλα με μία άλλη ματιά. 

Ερ: Γίνεται κάποια προσπάθεια αυτοαξιολόγησης και αλλαγής εκπαιδευτικού υλικού 
ώστε να είναι επίκαιρο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Νομίζω ότι πάντα γίνεται και πάντα γινότανε. Τουλάχιστον από μέρους μου, 
αλλά ναι και επιβάλλεται, τουλάχιστον σε κάθε ολοκλήρωση του εξαμήνου, αν και 
ενδιάμεσα κάποιες φορές αν χρειαστεί. 

Ερ: Χρησιμοποιείτε τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία; 

Απ: Χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή και προβολέα προτζέκτορα, εμ στα 
πλαίσια αυτά κάποιες φορές προβάλω και κάποια βίντεο ανάλογα το μάθημα πάντα. 

Ερ: Αυτό είναι αποδεκτό από τους εκπαιδευόμενους δημιουργεί προβλήματα; 

Απ: Όχι όχι ναι απολύτως αποδεχτό, εμμ ναι το δέχονται ναι. 

Ερ: Με ποια κριτήρια κάνετε την επιλογή του διδακτικού υλικού αλλά και το 
περιεχομένου; 

Απ: Ε κυρίως με... 

Ερ: Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα; τις ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ναι αυτό θα έλεγα. πάντα πάμε σύμφωνα με βάση το πρόγραμμα του ΙΕΚ ή 
αναλόγως του κολλεγίου πού είμαι και πάντα σε συνδυασμό με τις ανάγκες που 
προκύπτουνε είτε τις παρούσες ανάγκες δηλαδή δεδομένου τις ανάγκες που μπορούν 
να δούνε σε μία τάξη παιδικού, εεε, ή γενικότερα με τις ανάγκες που μπορεί να 
δημιουργηθεί με την παρούσα φάση. 
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Ερ: Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η αλληλουχία των μαθημάτων για την ενεργό 
συμμετοχή; 

Απ: Μου την ξανακάνετε λίγο, γιατί... 

Ερ: Ναι ναι ναι,  εάν παίζει ρόλο η αλληλουχία που έχουν τα μαθήματα στην ενεργό 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ε ναι γιατί πάλι υπάρχει μία ποικιλία μέσω όλων αυτών και νομίζω ότι το ένα 
μάθημα μπορεί να βοηθήσει για κάποια συζήτηση σε κάποιο άλλο... 

Ερ: Γίνεται... 

Απ: Ή αλληλοκαλύπτονται κάποια κενά, ίσως κατά καιρούς. 

Ερ: Γίνεται κάποια αλλαγή ώστε να προσαρμοστείτε στη διδασ..., η διδασκαλία να 
προσαρμοστεί στο επίπεδο των μαθητών; 

Απ: Αναλόγως πάντα το επίπεδο των μαθητών και τι ανάγκες έχουν πάντα, δηλαδή 
αν το δυναμικό είναι χαμηλό εντάξει θα τους δείξεις και αν δεν έχουνε κατακτήσει 
κάποιες βασικές έννοιες που έπρεπε ήδη να έχουν ήδη κατακτηθεί, φαντάζομαι ότι θα 
πρέπει να πας λίγο πίσω και να το προσαρμόσεις, 

Ερ: Χρησιμοποιείτε κάποιες τεχνικές σπασίματος πάγου ώστε να καλλιεργηθεί 
θετικό κλίμα στην τάξη; 

Απ: Εμ ντάξει συνήθως ναι, πάντα στο πρώτο μάθημα γίνονται διάφορες τεχνικές 
γνωριμίες,  και κατά τη διάρκεια επίσης των μαθημάτων άμα δεις, άμα δω μάλλον ότι 
μπορεί να σε βαρεθούν να φέρεις λίγο να χαλαρώσουν γιατί δεν μπορούν να 
εκφραστούν ίσως κάποιες φορές ντρέπονται φοβούνται τις ανάλογες τεχνικές που 
έχουμε διδαχτεί και εμείς ως εκπαιδευτές ενηλίκων, σε αυτά τα πλαίσια. 

Ερ: Η εμπειρία και τα βιώματα που έχει ο εκπαιδευόμενος βοηθούν ή γίνονται 
εμπόδιο στη διδασκαλία; 

Απ: Εεεμμ κάποιες φορές γίνονται εμπόδιο, είναι πολύ δύσκολο να τους κάνεις να 
αλλάξουν τρόπο σκέψης, μερικές φορές όταν έχουν ήδη απ.....και ειδικά αυτό 
συμβαίνει στους μεγαλύτερους ακόμα και όχι σε αυτούς που ξεκινούν τις σπουδές 
τους γύρω στα 18, αλλά νομίζω πάντα με τη σωστή συζήτηση και τα επιχειρήματα 
κάποια πράγματα τουλάχιστον μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή, να το πω έτσι. 

Ερ: Η αξιολόγηση στους ενήλικες γίνεται με κριτήριο έγινε η αποστήθιση της ύλης ή 
αξιολογείται η δημιουργία στάσεων, η ανάπτυξη προσωπικότητας του 
εκπαιδευόμενου, κατά πόσο είχε ενεργό συμμετοχή; 

Απ: Γίνεται, κάποιες φορές  γίνεται σε συνδυασμό, γενικότερα αν ήταν στο χέρι μου 
θα προτιμούσα το δεύτερο, αλλά επειδή πολλές φορές, μας προτείνουν και εμάς να 
ακολουθούμε κάποιον οδηγό για την πιστοποίηση που πρέπει να καλυφθεί, μερικές 
φορές πρέπει να πας σύμφωνα με αυτό, αλλά κατά τα άλλα νομίζω πως η αξιολόγηση 
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γίνεται με πιο δημιουργικές μεθόδους και όχι με ένα τεστ το βλέπεις όλη την πορεία 
του μαθήματος και όχι μόνο στην περίοδο των εξετάσεων. 

Ερ: Γίνεται κάποια προσπάθεια να συνδεθεί η κοινωνία με τους εκπαιδευόμενους; 
παράδειγμα κάποια εκπαιδευτική εκδρομή, εάν συνεργάζεστε με κάποιους 
εκπαιδευτές ή κάποιους επιστημονικούς φορείς; 

Απ: Τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας, τη δική μας ειδικότητα, εγώ είμαι 
νηπιαγωγός και κάνω μάθημα στους βρεφονηπιοκόμους, αυτό συμβαίνει καθημερινά 
έτσι κι αλλιώς γιατί πολλά από τα μαθήματα γίνονται και στα, στους παιδικούς 
σταθμούς, Πέρα από αυτό γίνονται πάρα πολλές επισκέψεις με αφορμή τα μαθήματά 
τους πηγαίνουμε σε κουκλοθέατρα, μουσεία, σε θεατρικές παραστάσεις, με ότι έχει 
να κάνει με αυτή την ειδικότητα τέλος πάντων. 

 Ερ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας 
εκπαιδευτής ενηλίκων; 

Απ: Ένα λεπτό να σκεφτώ. Ίσως να μπορέσει να προσαρμοστεί και αυτός στα ωράρια 
των εκπαιδευομένων, που συνήθως δουλεύουν, σου λένε ότι δεν έχω χρόνο για 
διάβασμα γιατί δουλεύω, δεν έχω χρόνο να έρθω στο μάθημα γιατί δουλεύω. 
Εμ καμιά φορά ίσως έχει να κάνει και με το επίπεδο γενικότερα κάποιων παιδιών που 
έχουν συνηθίσει, πολλές φορές να μη διαβάζουν, τουλάχιστον την ύλη που τους 
προτείνεις, τους φαίνεται μεγάλη, αυτό νομίζω, πιο πολύ έχει να κάνει με την εργασία 
τους θα έλεγα. 

Ερ: Και όσον αφορά τις δεξιότητες είναι η τελευταία ερώτηση, ποιες δεξιότητες 
πρέπει να αναπτύσσει περισσότερο εκπαιδευτής ενηλίκων; επικοινωνία με την ομάδα; 
αξιολόγησης; γνώση τεχνολογίας; γνώση του τρόπου που μαθαίνουν οι ενήλικες; 
αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού; δημιουργία ενδιαφέροντος; Τι πιστεύετε; 

Απ: Φαντάζομαι ότι για να είσαι, για να γίνεις μάλλον, γιατί κανείς δεν είναι, ένας 
ιδανικός εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να τις συνδυάσεις όλες αυτές τις μεθόδους, 
Δηλαδή άμα έχεις πολύ καλή επικοινωνία αλλά δεν έχεις υπόβαθρο, κάποια στιγμή 
θα το βαρεθούν οι μαθητές σου. Άρα θέλεις να συνδυάσεις και αυτό πολλές φορές η 
τεχνολογία τους εξιτάρει λίγο και τους κάνει να παρακολουθήσουν με περισσότερο 
ενδιαφέρον το μάθημα. Άρα θεωρώ ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω ανάλογα 
με το τι συμβαίνει στην παρούσα φάση, στη δεδομένη στιγμή που κάνεις μάθημα, και 
ίσως αναλόγως με τις ανάγκες του Τμήματος πάντα. 

Ερ: Μάλιστα σας ευχαριστώ αυτές ήταν οι ερωτήσεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για 
τη συνεργασία. 

Απ: Παρακαλώ, σας εύχομαι καλή επιτυχία. 

Ερ: Να στε καλά. 
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2.1. Απομαγνητοφωνήσεις e- εκπαιδευτών. 

Ερωτηματολόγιο 1 

 

 Ερ: Το όνομα σας; 

Απ: Ζ.Π. 

 Ερ: Ηλικία; 

Απ: 55. 

 Ερ: Νόμος; 

Απ: Εεε  Αχαΐας. 

 Ερ: Πόλη; 

Απ: Πάτρα. 

 Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Επίκουρος καθηγητής. 

 Ερ: Επαγγελματική εμπειρία σε έτη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Εεε πάνω από 20 χρόνια. 

 Ερ: Σε ποιόν φορέα εργάζεστε; 

Απ: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 Ερ: Ποιο είναι το αντικείμενο που διδάσκεται εξ αποστάσεως; 

Απ: Ευρωπαϊκή ιστορία. 

 Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; 

Απ: Ε σε 3 διδακτορικά, πάνω από δέκα, είκοσι, τριάντα μεταπτυχιακά, εμ 
και διδάσκω στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο μεταπτυχιακό και στο προπτυχιακό 
από το 2002 μέχρι σήμερα. 

 Ερ: θέλω να ρωτήσω πώς επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού, την 
διδασκαλία. 
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Απ: Εεεμμ,  συνήθως δεν την επηρεάζουν διότι οι, διότι  χρησιμοποιούμε κείμενα 
δικά μας, για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα ή χρησιμοποιούμε κείμενα που 
συνήθως έχουνε, είναι γραμμένα από κλασσικούς  και έτσι έχει παρέλθει η, η 
περίοδος που διεκδικούνται, που διεκδικούν πνευματικά δικαιώματα, αν έχω 
καταλάβει σωστά την ερώτηση και παραδείγματι διδάσκουμε Freire ή Mezirow ή 
Jarvis που συνήθως αυτά είναι σε πολλά open access, Εμμμ είτε ιστοσελίδες είτε 
περιοδικά, είτε βιβλία.  

 Ερ: Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή με δεδομένο ότι στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία η επικοινωνία του με τους εκπαιδευόμενους, πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να τον νοιώθουν παρόν. 

Απ: Ξανακάντε μου την ερώτηση, πως; 

 Ερ: Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή με δεδομένο ότι στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία η επικοινωνία του με τους εκπαιδευόμενους, να είναι 
συνεχείς ώστε να τον νοιώθουν παρόν. 

Απ: Παρόντα. 

 Ερ: Ορίστε δεν άκουσα. 

Απ: Παρόντα θα βάλετε, όχι παρόν. 

 Ερ: Ναι. 

Απ: Ναι, λοιπόν εμμ εξαρτάται από το πως νοιώθει ο εκπαιδευτής το όλο του, 
υπάρχουν εκπαιδευτές που έχουν πολύ συγκεκριμένο ωράριο, στο οποίο βρίσκονται 
κοντά στους φοιτητές. Εμένα σε ότι με αφορά το ωράριο μου είναι ανοικτό όλο το 
24ωρο για τους φοιτητές. Πρέπει να πω ότι όμως παρά ότι τους έχω ανοίξει όλο το 
24ωρο είναι πάρα πολύ τυπικοί και σπανίως έχουν παραβεί τους κανόνες καλής 
συμπεριφοράς 

 Ερ: Προκύπτουν κάποια προβλήματα στην επικοινωνία του εκπαιδευτή με τους 
εκπαιδευομένους με δεδομένο ότι λείπουν ερεθίσματα από την στάση του σώματος, 
από τον τόνο της φωνής; 

 Απ: Φυσικά, φυσικά 

 Ερ: Ε τι κάνετε για να τα διορθώσετε αυτά τα προβλήματα; 

Απ: Προσπαθώ με ιστορίες με βιβλιογραφικές αναλύσεις, προσπαθώ να ξεφύγω από 
ένα ξερό θεωρητικό μοντέλο και να προσπαθήσω να προσεγγίσω την καθημερινότητα 
τους, να τους κάνω να νοιώσουν την συζήτηση σαν να είναι δική τους ούτος ώστε να 
αναγκαστούν να ανασύρουν και εμπειρίες  και βιώματα ούτος ώστε να ενισχυθεί αυτή 
η ζωντάνια και ο βιωματικός χαρακτήρας της μάθησης, δηλαδή προσπαθώ να μου 
παρουσιάσουν δικά τους δείγματα που να αφορούν το υπό ανάλυση θέμα για να 
διαπιστώσω αν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται και πως το έχουν βιώσει, αυτό 
προσπαθώ να κάνω, επίσης στην τελευταία μου διάλεξη τους έπαιξα την ταινία, 
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γκουχ γκουχ , συγγνώμη τους έστειλα την ταινία εκπαιδεύοντας την Ρίτα, δεν ξέρω 
αν το έχετε δει; 

 Ερ: Δεν το έχω δει όχι. 

Απ: Πρέπει να σας το στείλω και σας, το εκπαιδεύοντας την Ρίτα, αφορά μια 
κομμώτρια στο , στο Δουβλίνο που αποφασίζει να μπει στο ανοικτό πανεπιστήμιο και 
εξετάζει την πορεία της μέχρι το πτυχίο , ε παρουσιάζοντας με ένα πολύ καλό, 
δραματικό ας το πούμε εμ , τρόπο ένα δραματικό στυλ, το πώς αλλάζει η ζωή της, το 
πώς πως συγκρούεται με την οικογένεια της, το πώς αντιλαμβάνεται ότι εκτός από 
τον μικρόκοσμο της καθημερινότητας υπάρχει και ο μαγευτικός κόσμος της γνώσης 
και πως αυτός ο κόσμος βοηθά, καταρχήν να ομορφαίνεις την καθημερινότητα και 
περισσότερο να μπορείς να επιλέγεις με πολύ ποιο σοβαρά κριτήρια την πορεία της 
ζωής σου, την κατεύθυνση της ζωής σου. Έδωσα λοιπόν στους φοιτητές πριν το 
μάθημα την ταινία να την δουν και στην συνεχεία την συζητήσαμε εν λεπτομέρεια, 
εις βάθος. 

 Ερ: Έτσι νοιώθει ποιο κοντά τον εκπαιδευτή του ο εκπαιδευόμενος. 

Απ: Ε ναι διότι αισθάνεται ότι οι ζωές τους ανακατεύονται κατά κάποιο τρόπο δεν 
είναι κάποιος που μιλά εξ κάντρα  αλλά είναι και αυτός ένα καθημερινός άνθρωπος 
που έχει παρόμοιε πρόβλημα και εμπορίες και με αυτό τον τρόπο νοιώθουν ότι 
αναδιαμορφώνουν το μάθημα, συνδιαμορφώνουν το νέο, το να ανακαλύπτουν δεν 
είναι μια σχέση δούναι και λαβείν, εννοώ συγγνώμη το είπα λάθος δεν είναι μια 
σχέση αμφιμονοσημαντη όπου ο ένας δίνει και ο άλλος παίρνει, αλλά είναι μια σχέση 
δούναι και λαβείν. 

 Ερ: Πως επηρεάζει η απόστ... Πως επηρεάζει η απόσταση τον ρυθμό του μαθήματος; 

Απ: Πως επηρεάζει η απόσταση είπατε; 

 Ερ: Ναι σε σχέση με την δια ζώσης διδασκαλία η εξ αποστάσεως επηρεάζει τον 
ρυθμό του μαθήματος; 

Απ: Τον επηρεάζει, τον επηρεάζει διότι στην δια ζώσης μπορείς να βλέπεις το 
πρόσωπο τα μάτια, το αν οι φοιτητές σε ακούνε ή αν μιλάνε μεταξύ τους αν παίζουν 
με τα κινητά, αν κοιτούν αριστερά δεξιά, βλέποντας ότι σε καταλαβαίνουν μπορείς να 
επιταχύνεις, βλέποντας ότι δεν σε καταλαβαίνουν ή ότι δεν προσέχουν επιβραδύνεις 
για να τους ξανά φέρεις πάλι στο πλαίσιο που επιδιώκεις να διατηρήσεις, στην δια 
ζώσης αυτό το βλέπεις στην ηλεκτρονική δεν μπορείς να το δεις. 

 Ερ: Τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτής για να κυλήσει καλύτερα ο ρυθμός; 

Απ: Θα πρέπει , υπάρχουν δυο τρόποι , ο ένας τρόπος είναι να κάνεις πολλές μικρές 
ερωτήσεις σε όσους ποιο πολλούς επιμορφωμένους γίνεται και ο άλλος τρόπος είναι 
να διαμορφώσεις ένα είδος chat όπου εκεί θα βλέπεις το πόσο γρήγορα τοποθετούνται 
ή ξέρω εγώ διατυπώνουν απόψεις οι επιμορφωμένοι. 

 Ερ: Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται και το κλίμα της τάξης αλλά και αν αυτά που λέτε 
είναι κατανοητά; 
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Απ: Κατά κάποιο τρόπο όχι τόσο καλά όσο το ζωντανό. 

 Ερ: Η παρακολούθηση πως ελέγχεται των εκπαιδευόμενων; 

Απ: Με τον ίδιο τρόπο βλέπεις σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται στο chat και σε ποιο 
βαθμό ανταποκρίνονται στις άμεσες ερωτήσεις εμ, που γίνονται υπό μορφήν σχολίου, 
ατάκας δεν περιμένεις δηλαδή να δει κάποιος και να μιλήσει και να τοποθετηθεί θα 
χάσεις όλη την ώρα. 

 Ερ: Προσπαθείτε να δημιουργήσετε αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων; 

Απ: Πάντοτε πάντοτε. 

 Ερ: Πως γίνεται αυτό; με κάποιες εργασίες; 

Απ: Ουσιαστικά αφού μάθεις το background του καθενός, μετά αρχίζεις να τους 
φέρεις σε επαφή, δηλαδή αν έχεις μια τάξη με μουσικούς προσπαθείς να βρεις αυτούς 
που παίζουν το ίδιο όργανο για να τους φέρεις σε αντιπαράθεση ή ας πούμε 
προσπαθείς να είσαι αυτούς που έχουν παιδιά στην ιδία ηλικία, και προσπαθείς να 
δεις αν αντιμετωπίζουν προβλήματα, αν τα παιδιά τους πηγαίνουν σε μουσικά 
σχολεία, αν οι ίδιοι... τι μουσική ακούν τα παιδία τους και πως η μεν αντιμετωπίζουν 
την κοινωνικοποίηση των παιδιών και πως οι δε, δηλαδή προσπαθείς να εντοπίσεις τα 
κοινά τους χαρακτηριστικά και μετά τους βάζεις να τα επεξεργαστούν ζωντανά, 
ανοίγεις δηλαδή την πλατφόρμα και έχει τρία τέσσερα άτομα όπως τα παράθυρα της 
τηλεόρασης να μιλάνε.   

 Ερ: Σχετικά με τις τεχνολογικές γνώσεις, ποιες είναι αυτές που πρέπει να έχει 
αναπτύξει ο εκπαιδευτής στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Απ: Ο εκπαιδευτής πρέπει να νοιώθει άνετα, με τα με τους υπολογιστές με τις 
κάμερες, με τα μικρόφωνα και πρέπει να έχει κάποιες τεχνικές γνώσεις, πρέπει να 
έχει κάποιες λίγες τεχνικές γνώσεις, τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει wireless; Τι 
σημαίνει wifi; Τι σημαίνει γιατί κάποιες μέρες όταν έχει νεροποντή το σύστημα το 
wifi δεν λειτούργει κανονικά, τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται όταν υπάρχει μια 
παροχή η οποία χρησιμοποιείται από πολλούς αποδέκτες, πρέπει γενικά να νοιώθει 
ασφάλεια με τους υπολογιστές, μια στοιχειώδη ασφάλεια, δεν λέω να τα παίζει στα 
δάχτυλα, αλλά να ξέρει αν σταματήσει, τι σημαίνει ας πούμε όταν δεν λειτούργει το 
flash, ή όταν δεν λειτουργεί το java.Τι τι τι σημαίνει όταν  η κάρτα των γραφικών 
είναι πολύ αργή ή πολύ γρήγορη, τι διαφορές υπάρχουνε, τέτοια πράγματα όχι πάρα 
πολλά, αλλά κάποια πραγματάκια που να έχουν σχέση, που να αφορούν το πώς, ε το 
πώς , που στηρίζεται αυτή η επικοινωνία μεταξύ δυο ανθρώπων που μιλούν με ήχο 
και εικόνα. 

 Ερ: Οι τεχνικές δυσκολίες αντιμετωπίζονται με κάποια βοήθεια ή τις ξεπερνάτε 
μόνος σας; 

Απ: Προτιμώ να τις ξεπερνάω μόνος μου, γιατί αν χρησιμοποιήσω βοήθεια, αν 
καλέσω δηλαδή τον τεχνικό ο οποίος ενδέχεται να βρίσκεται standby ή να μην 
βρίσκεται τότε θα χάσω πάρα πολύ ώρα. Εάν δώ ότι δεν έχω ήχο, εάν δω ότι δεν έχω 
εικόνα πολλές φορές θα συνεχίσω το μάθημα μόνο με τον ήχο γιατί αν περιμένω να 
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αποκατασταθεί η σχέση με την εικόνα θα πρέπει να ξεκινήσω το μάθημα από την 
αρχή. 

 Ερ: Ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα τεχνικά προβλήματα της 
σύγχρονης ή της ασύγχρονης; 

Απ: Προφανώς της σύγχρονης. 

 Ερ: Και με ποια εργαλεία γίνεται η επικοινωνία με του εκπαιδευομένους  στην 
σύγχρονη και με ποια στην ασύγχρονη. 

Απ: Στην ασύγχρονη, στην σύγχρονη γίνεται με πλατφόρμες όπως είναι το big blue 
button ή το Skype for business, ή άλλες πλατφόρμες που υπάρχουν στην αγορά. Εμ 
στην ασύγχρονη μπορεί να γίνει με πολλαπλούς τρόπους όχι μόνο  μέσω της 
πλατφόρμας αλλά και μέσω email και με μέσω, μέσω της συγκρότησης ομάδων οι 
οποίες επικοινωνούν πάλι με email η με Skype μεταξύ τους σε μικρούς αριθμούς 
ούτος ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. μπορείς κάλλιστα επίσης μπορείς να στέλνεις 
links , να στέλνεις συνδέσμους και να κατεβάζουν υλικό από το διαδίκτυο το όποιο 
έχεις προετοιμάσει εκ των προτέρων. Μπορείς να στείλεις με αυτό το σύστημα με τα, 
αποστολής μεγάλων αρχείων, πάλι μέσω του διαδικτύου, μέσα από ένα cloud ας 
πούμε να τους στείλεις ταινίες μουσικές κείμενα βιβλία ολόκληρα, γενικά η 
ασύγχρονη είναι πιο εύκολη γιατί υπάρχει χρόνος  που επιτρέπει σε κάποιον να 
εξηγήσεις τον άλλον πώς να το κάνει πώς θα επωφεληθεί. Ή επιτρέπει την 
νεα….στην σύγχρονη δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί ο χρόνος είναι πάντοτε 
μια πολύ σημαντική διάσταση, σε οποιαδήποτε σε οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας. 

 Ερ: Γίνεται κάποια επιμόρφωση των εκπαιδευτών πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες; Ή 
τις ανακαλυπ.. 

Απ: Γίνεται στο πανεπιστήμιο γίνεται. 

 Ερ: Το υλικό που χρησιμοποιείται θα πρέπει να το διαμορφώσετε έτσι, σε 
συγκεκριμένη μορφή, ώστε να μπορούν να το παρακολουθούν όλοι; 

Απ: Εμ αυτό γίνεται συνήθως ναι, ειδικά όταν έχεις μεγάλο όγκο δεδομένων 
προσπαθείς να τα κωδικοποιήσεις έτσι ώστε να μην πρέπει οι φοιτητές να κάνουν οι 
ίδιοι αυτή την δουλεία, αλλά να το έχεις έτοιμο ούτος ώστε να γλιτώσουν λίγο χρόνο 
γιατί οι περισσότεροι εργάζονται και δεν έχουν την ηρεμία της ψυχής ούτε τον χρόνο 
για να μπορέσουν να κωδικοποιήσουν γνώσεις και μεγάλο υλικό, ογκώδες υλικό, 
οπότε καθόμαστε και τους το προετοιμάζουμε. 

 Ερ: Το ανεβάζετε εσείς ο ίδιος στην πλατφόρμα; 

Απ: Ε ναι εγώ το ανεβάζω στην πλατφόρμα, ή μπορείς να το στείλεις στο αρμόδιο 
γραφείο όσο αφορά το ανοικτό πανεπιστήμιο για να το ανεβάσουν αυτοί αλλά, εγώ 
επειδή είμαι ως συντονιστής έχω την δυνατότητα να ανεβάσω στην πλατφόρμα ότι 
κρίνω καλό για τους φοιτητές. 

 Ερ: Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι διαδραστικό; 



 
 

159 
 

Απ: Εεε όχι κατά ανάγκη δηλαδή η ταινία θα έλεγα ότι είναι διαδραστική, την 
βλέπουν και γράφουν τις απόψεις τους προτείνουν διαφορετικούς τρόπους 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ήρωας ή η ηρωίδα  της ταινίας, 
είναι κάπως διαδραστική τα υπόλοιπα όχι γιατί είναι τα όποια αποστέλλεις και πρέπει 
να διαβάσουν , πρέπει επειδή αν θέλετε είναι φτιαγμένα θεωρητικά κάποια από αυτά 
πρέπει να συγκεντρωθούν και να πώς να το πω, να εμπλακούν με τα κείμενα, και να 
τα καταλάβουν, να τα κατανοήσουν, και να τα επικοινωνήσουν, αλλά συνήθως δεν 
είναι διαδραστικο αυτό το κομμάτι εκτός αν βάλεις κείμενα τα οποία έχουν hypertext 
και πηγαίνεις από το ένα στο άλλο και απαντάς σε ερωτήσεις στο δρόμο για να 
δείξεις μια πλατφόρμα μέχρι την  επόμενη, τότε ναι κάτι σαν παιχνίδι είναι 
διαδραστικό αλλά όχι ως επί των πλείστων. 

 Ερ: Πως γίνεται η αξιολόγηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Στην εξ αποστάσεως έχουμε γραπτές εργασίες σε φυσικό χώρο στο τέλος του 
χρόνου ή του εξαμήνου ή μπορεί να έχουμε γραπτές εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία στο 
χώρο του υποκειμένου. 

 Ερ: Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αξιολογήσουν τους 
εκπαιδευτές; 

Απ: Πάντοτε, πάντοτε. 

 Ερ: Υπάρχει κάποιο πρότυπο απαντήσεων; Πως θα απαντήσουν; Πρέπει να το 
ανεβάσουν ηλεκτρονικά; Είπατε σε φυσικό χώρο, οπότε είναι κανονικά σε αίθουσα; 

Απ: Όχι για τις εξετάσεις για την αξιολόγηση μιλάμε τώρα. Ή για τις εξετάσεις; 

 Ερ: Η αξιολόγηση αντίστοιχα ναι, οι εξετάσεις δεν είναι μέρος της αξιολόγησης; 

Απ: Είπατε αξιολόγηση διδασκόντων. 

 Ερ: Όχι διδασκόντων, στην πρώτη ερώτηση ξαναγύρισα πώς εσείς αξιολογείτε τους 
εκπαιδευομένους και μετά είχα ρωτήσει πως αξιολογούν αυτοί εσάς; 

Απ: Ηλεκτρονικά.  

 Ερ: Με ποιους τρόπους ενισχύει ο εκπαιδευτής την online παρουσία;  

Απ: Με το να φροντίζει να έχει καλή ποιότητα ήχου και εικόνας, να μπορεί να έχει, 
να απαντά με ταχύτητα και να έχει ετοιμάσει το οπλοστάσιο του  εκ των προτέρων 
έτσι ώστε να μην περιμένει κατά την διάρκεια της online της ζωντανής του 
συμμετοχής να βρει αυτό που θα τον ενδιαφέρει αυτό που θα ενδιαφέρει τους 
φοιτητές. Το μυστικό στην online διδασκαλία είναι η ταχύτητα η αξιοποίηση του 
χρόνου. 

 Ερ: Κάνει και κάποιες ενέργειες και εκτός μαθήματος; 
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Απ: Βέβαια να ετοιμάσει το υλικό, να το κατηγοριοποιήσει να το έχει έτοιμο 
μπροστά του έτσι ώστε να μην το ψάχνει την ώρα που το έχει ανάγκη γιατί όπως 
είπαμε της online είναι περιορισμένος  

 Ερ: Κάποιες ενέργειες για επικοινωνία με τους εκπαιδευομένους; Τους στέλνει 
κάποια μηνύματα;  

Απ: Μπορεί να τους στείλει βέβαια όπως τους έστειλα εγώ, πάντα έχουμε στην ταινία 
η σε κάποια ποιήματα η σε κάποια κείμενα τα οποία στέλνω δέκα μέρες μια 
εβδομάδα πριν το μάθημα  και προσπαθώ μετά να επανέλθω σε αυτά και να τους 
βάλω να μιλήσουν για αυτά, να συζητιόσουν  να διαφωνήσουν κτλ κτλ και γενικά και 
αυτοί οι φοιτητές οι μαθητές δηλαδή προετοιμάζονται όπως και ο εισηγητής. 

 Ερ: Με ποιους άλλους συνεργάζεστε για να δημιουργηθεί μιας εξ αποστάσεως 
διδασκαλία; 

Απ: Εεε οπωσδήποτε συνεργάζεσαι με τους υπεύθυνους επιστήμονες των , της 
επικοινωνίας, οπωσδήποτε συνεργάζεσαι με την βιβλιοθήκη για να σε δώσουν 
διευθύνσεις και συνδέσμους  που μπορεί να βρουν οι φοιτητές βιβλία και να τα 
κατεβάσουν, οπωσδήποτε συνεργάζεσαι με το προσωπικό του φοιτητικού μητρώου 
και των ακαδημαϊκών θεμάτων όπου παρατηρείς κατά πόσο η υλη έχει διδαχτεί σε 
ποια εβδομάδα βρίσκονται οι φοιτητές, αν έχουν μείνει πίσω στην υλη , αν έχουν 
προχωρήσει βιαστικά, άρα πρέπει να μιλάς και με αυτούς πάντα. Και φαντάζομαι 
μιλάς και με την διοικούσα επιτροπή στην περίπτωση των πανεπιστήμιων, με τους 
οποίους εξετάζεις την εξέλιξη των προγραμμάτων, τα προβλήματα, τι θα κάνεις , τις 
βελτιώσεις, ναι συνεργάζεσαι με αρκετό κόσμο τελικά δεν είσαι μόνος. 

 Ερ: Και το τεχνικό τμήμα προφανώς αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. 

Απ: Πάντα και χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Καλό είναι να το 
προλαβαίνεις αυτό, την ημέρα που κάνεις το μάθημα δεν μπορείς να το λύσεις το 
πρόβλημα. 

 Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας ευχαριστώ πολύ. 

Απ: Ωραία να είστε καλά. 

Ερωτηματολόγιο 2 

 Ερ: Το όνομα σας; 

Απ: Κ.Τ. 

 Ερ: Ηλικία; 

Απ: 35, 

 Ερ: Νόμος; 
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Απ: Εμείς είμαστε Κύπρο τώρα, Κύπρος Πάφος. 

 Ερ: Κύπρος με Πάφο. Ειδικότητα; 

Απ: Ειδικότητα είμαι της... γράψτε πειραματική ψυχολογία. 

 Ερ: Επαγγελματική εμπειρία σε έτη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Ε τώρα ας πούμε δύο. 

 Ερ: Σε ποιόν φορέα εργάζεστε; 

Απ: Στο Νεάπολης. 

 Ερ: Ποιο είναι το αντικείμενο που διδάσκεται εξ αποστάσεως; 

Απ: Διδάσκω στατιστική, μεθοδολογία έρευνας και στατιστική. 

 Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; 

Απ: Όχι, όχι. 

 Ερ: Θέλω να ρωτήσω πως επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού την 
διδασκαλία; 

Απ: Εεε, καλή ερώτηση επηρεάζουνε υπάρχει μία μικρή δυσκολία στους φοιτητές με 
το κόστος που πρέπει να επωμιστούν για να προμηθευτούν κάποια βιβλία και να που 
δεν μπορούμε να τους τα παρέχουμε δωρεάν λόγω της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
ε  όπως επίσης και το ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι καλό να έχεις πολλές 
διαφορετικές πηγές όχι να έχεις ένα βιβλίο ανάγνωσμα μαθήματος όπως κάνουμε σε 
κάποια πανεπιστήμια στην Ελλάδα, οπότε και εκεί υπάρχει μία σύγκρουση με την 
πνευματική ιδιοκτησία, ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσεις πολλές πηγές είτε 
πρέπει να αγοράσεις πολλά διαφορετικά βιβλία, είτε καμιά φορά να αποφύγεις να 
χρησιμοποιήσεις υλικό λόγω ότι θα ανέβαζε πολύ το κόστος για τους φοιτητές γιατί 
αγοράζουνε τα βιβλία. 

 Ερ: Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος ο δικός σας, του εκπαιδευτή με δεδομένου 
ότι στην εξ αποστάσεως διδασκαλίας η επικοινωνία του με τους εκπαιδευομένους, 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε σας νοιώθουν παρόν. 

Απ: Εεε υποτίθεται λένε αρκετοί λένε ότι είναι καλό. Έτσι είναι ότι ο ρόλος του 
εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σε ένα σημαντικό βαθμό να 
υποστηρίξει τους φοιτητές του να τους κάνει να νιώθουν πιο άνετα να τους 
καθοδηγήσει και λίγο και λοιπά οπότε από τη μία είναι καλό να να διαθέτεις κάποιο 
χρόνο και εκτός ωρών εργασίας σου, ή να διαθέτεις ευέλικτα το χρόνο σου που έχει 
έναν αντίκτυπο στο πώς ρυθμίζει εκπαιδευτικός το χρόνο του, κάνει καλό δηλαδή 
στους φοιτητές από την άλλη όμως κάποιες φορές μπορεί να γίνει και κατάχρηση, ή 
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ας πούμε κάποιοι φοιτητές προσπαθούν να επικοινωνήσουν πιο πολύ για να να 
κάνουν, βγάλουν κάποιο άγχος και λοιπά. 

 Ερ: Έχει κάνει διακοπή, με ακούτε έχει κάνει μία διακοπή, κάποιοι φοιτητές είπατε 
επικοινωνούμε... 

Απ: Κάποιοι κάνουν κατάχρηση, αυτό να επικοινωνούνε για κάποια θέματα τα οποία 
δεν είναι τόσο σημαντικά, κυρίως για ψυχολογικό δικό τους, διαχείριση του άγχους 
οπότε αυτό όταν έχεις πολλούς φοιτητές, συνήθως στα εξ αποστάσεως έχει κάποιο 
αντίκτυπο στο...χρόνου.. 

 Ερ: Θέλω να ρωτήσω τι προβλήματα προκύπτουν στην επικοινωνία εκπαιδευτή με 
τους εκπαιδευόμενους με δεδομένο ότι συνήθως όταν γράφουμε στο πληκτρολόγιο 
υπάρχουν διαφορετικά ερεθίσματα από ότι όταν έχουμε τον τόνο της φωνής η την 
στάση του σώματος, αν και ο ήχος βοηθάει δημιουργούνται κάποια προβλήματα σε 
σχέση με τη δια ζώσης διδασκαλία; 

Απ: Βέβαια σωστό πολύ σωστό γιατί όπως λες ο λόγος ο προφορικός περιέχει πολλά 
μικρά συναισθηματικά και χρωματισμό που βοηθάει στην επικοινωνία τυχαίνει 
δηλαδή να υπάρχουν και παρανοήσεις αν κάποιος φοιτητής ας πούμε μπορεί να είναι 
και λίγο πιο ευαίσθητος να θεωρήσει  κάποια ειρωνεία ας πούμε εκεί που δεν 
υπάρχει, κάποιο τέτοιο πράγμα ή  να πει κάτι ο εκπαιδευτής συμβουλευτικά και ο 
φοιτητής να νομίζει ότι γίνεται κριτική, όλα αυτά τα στοιχεία στον προφορικό λόγο 
δεν θα προέκυπταν τόσες παρεξηγήσεις γιατί υπάρχουν άλλα στοιχεία που 
επηρεάζουν. 

 Ερ: Η απόσταση πως επηρεάζει τον ρυθμό του μαθήματος; 

Απ: Ναι η απόσταση δεν θεωρώ ότι επηρεάζει ιδιαίτερα επειδή ακριβώς είναι στη 
νοοτροπία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ότι ο καθένας μελετάει με δικό του ρυθμό 
και πάει, δίνεται το υλικό και ο φοιτητής μελετάει με το χρόνο που έχει και 
λοιπά,  δεν το θεωρώ δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το συγκρίνεις με δια ζώσης 
εκπαίδευση δεν είναι δηλαδή ότι απλά λέει λέει ο φοιτητής ο καθηγητής ας πούμε 
κάνει μία διάλεξη τον ακούνε από διάφορες από διάφορες τοποθετήσεις και 
αποστάσεις νομίζω ότι δεν είναι ανάλογο. Άρα θεωρώ ότι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα. 

 Ερ: Θέλω να ρωτήσω εάν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια, επειδή δεν υπάρχει 
αυτό το ζωντανό προσπαθείτε, υπάρχει αυτό το ζωντανό μόνο από μία κάμερα που 
μπορεί τυχόν να σας βλέπουνε, εάν βαριούνται εάν κάνει αντίστοιχα εσάς να 
βαριέστε, εάν θέλετε περισσότερη υπομονή; 

Απ: Ναι σωστό και σε αυτό ας πούμε σίγουρα, όσο περισσότεροι, έτσι ερεθίσματα 
έχεις τόσο καλύτερα έστω να υπάρχει και η κάμερα και λοιπά, εεε δεν μπορείς 
εύκολα να παρακολουθήσεις τι γίνεται, ειδικά εάν έχει πολλά άτομα οπότε έχεις μία 
λίστα ονομάτων αυτών, μπορεί να πέσει η γραμμή κάποιου η να φύγει πιο νωρίς να 
ξανάρθει. Δεν μπορεί να έχει ο εκπαιδευτής την εικόνα που έχει σένα δια ζώσης 
πρόγραμμα δεν είμαι και σίγουρος για  κάποια από αυτά. Μία άλλη παρανόηση 
σχετική, δεν ξέρω αν τη ρωτήσετε μετά αλλά νομίζω είναι σχετική σε αυτή την 
ερώτηση από την άλλη ότι επειδή ειδικά οι νεότερες γενιές έχουν συνηθίσει τη χρήση 
του chat τον γραπτό λόγο τα μηνύματα και λοιπά ενώ έχουν και αυτοί τη δυνατότητα 
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να έχουν μία κάμερα να μιλήσουνε ζωντανά και λοιπά, έχω παρατηρήσει ότι 
επιλέγουμε κυρίως μηνύματα,  που και αυτό πάλι έχει ιδιαιτερότητες κόβονται λέξεις 
ή δεν εκφράζονται νοήματα αναλυτικά οπότε επηρεάζει και λίγο την ποιότητα του 
μηνύματος που θα επικοινωνήσει με το διδάσκοντα σίγουρα. 

 Ερ: Ποιες πρέπει να είναι οι τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας 
εκπαιδευτής στην εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Απ: Ωραία εξαρτάται από το πόσο ικανοποιητική υποστήριξη έχει από το ίδρυμα του, 
στο κομμάτι το τεχνολογικό αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρκετά προχωρημένες 
δεξιότητες επικοινωνίας, να μπορεί να ρυθμίζει έτσι τεχνικά στοιχεία όπως η κάμερα, 
πρέπει να μάθεις συνήθως εξειδικευμένα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στις 
τηλεδιασκέψεις όπως τις λέμε, οπότε σίγουρα χρειάζεται μέτρια προς καλή γνώση 
θεωρώ. 

 Ερ: Οι τεχνικές δυσκολίες είπατε ότι ξεπερνιούνται με τη βοήθεια κάποιου τεχνικού; 
Χρειάζεται πολλές φορές να τις ξεπεράσετε μόνος σας;  

Απ: Βέβαια είπα ιδανικά ότι θα έπρεπε να ξεπερνιούνται με τη βοήθεια του 
τεχνικού,  αλλά στην πράξη σίγουρα μπορεί να προκύψουν αρκετά σύνθετα 
προβλήματα και να χρειαστεί να τα λύσει επιτόπου ο εκπαιδευτικός μόνος του με 
βάση τις γνώσεις που έχει. 

 Ερ: Με ποια εργαλεία γίνεται η επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους στη σύγχρονη 
και με ποια στην ασύγχρονη διδασκαλία; χρησιμοποιείται e-mail χρησιμοποιείτε 
κάποια εργαλεία; 

Απ: Ναι και εδώ δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές γιατί υπάρχουν 
πολλά κοινά και στην σύγχρονη και στην ασύγχρονη χρησιμοποιείται το email 
χρησιμοποιείται το τηλέφωνο χρησιμοποιούνται online πλατφόρμες όπου δίνεται το 
υλικό, αυτά είναι τα κοινά και στα δια ζώσης προγράμματα και στα εξ αποστάσεως η 
διαφορά κυρίως για μένα είναι ότι οι εξ αποστάσεως δεν έχουνε τη δυνατότητα να 
έχουνε προσωπική επικοινωνία που την έχει ένας φοιτητής που είναι κοντά και να 
έρθει από το γραφείο σου και αντίστοιχα βασίζεται περισσότερο στα e-mail στα 
τηλέφωνα σε σχέση με ένα φοιτητή που θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία να 
μιλήσει κατά πρόσωπο κάποιες απορίες και από κει και πέρα το εξ αποστάσεως 
πρόγραμμα έχει και τα εξειδικευμένα λογισμικά ας πούμε εμείς συγκεκριμένα 
χρησιμοποιούμε ένα που λέγεται WizIQ και είναι συμβατό με το Moodle που 
χρησιμοποιούμε γενικά για την παράθεση πληροφοριών online, την οργάνωση του 
μαθήματος.  Άρα υπάρχουν εξειδικευμένα λογισμικά για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. 

 Ερ: Ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα τεχνικά προβλήματα της 
σύγχρονης ή της ασύγχρονης; 

Απ: Της σύγχρονης ή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η 
ερώτηση,  σωστά; 

 Ερ: Ναι ναι. Το καθένα έχει προφανώς... 
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Απ: Ναι δεν έχω θα λεγα δεν έχω σύγχρονη αυτό που ονομάζομαι σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, αυτό που κάνω είναι κυρίως στα πλαίσια ασύγχρονης θα 
έλεγα,  αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία ας πούμε αυτές οι τηλεδιασκέψεις που είναι 
ζωντανά συγκεκριμένες ώρες και λοιπά θα έλεγα ότι κάνουμε αυτό που εννοείς 
μάλλον σύγχρονη τηλεκπαίδευση όπου εκεί μπορεί να προκύψουν περισσότερα 
προβλήματα πάλι επειδή υπάρχει αυτό το στοιχείο της ζωντανής, ζωντανού χρόνου, 
τέλος πάντων. που μπορεί να προκύψει οτιδήποτε και να πρέπει να λυθεί σύντομα. 
Ενώ στην ασύγχρονη μπορεί να γίνει ας πούμε π.χ. Ένα link που δουλεύεις στο υλικό 
στην πλατφόρμα θα με ενημερώσει κάποιος θα το διορθώσω, θεωρώ.... την λύση 
προβλημάτων στην ασύγχρονη. 

 Ερ: Χρειάζεται να επεξεργαστείτε το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε για να μπορούν 
να το παρακολουθούν όλοι; είναι συγκεκριμένης μορφής;  

Απ: Ναι βέβαια χρειάζεται είναι πολύ πιο αναλυτικό από ότι τα δια ζώσης 
προγράμματα εδώ απλώς δεν έχεις την εβδομαδιαία ή τέλος πάντων συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο επικοινωνία που θα μπορούσες να εξηγήσεις κάποια πράγματα και 
πρέπει να εξηγούνται κυρίως από το υλικό. Να μπορεί μόνος του ο άλλος να 
ακολουθήσει. 

 Ερ: Το υλικό που χρησιμοποιείτε είναι διαδραστικό; κάποιο ηλεκτρονικό quiz; είναι 
απλές διαφάνειες; μία ψηφιακή αφήγηση; μία διαδραστική ξενάγηση; κάποια 
προσομοίωση; 

Απ: Ναι είναι καλό ιδανικά θα έπρεπε να είναι, ε δεν είναι πολύ διαδραστικά ακόμα 
όχι, είναι λίγο πιο διαδραστικά από ότι στα μαθήματα δια ζώσης όπως τα ονομάζουμε 
αλλά αλλά δεν έχει και τεράστια διαφορά.  Αν και θα ταν καλό δεν υπήρχε ακόμα δεν 
θεωρώ ότι είμαι σε αυτό το επίπεδο. 

 Ερ: Πώς ελέγχεται την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ελέγχεται κυρίως με τις εργασίες, ε με το ότι δίνεις  κάποια deadline, κάποιες 
προθεσμίες τέλος πάντων και πρέπει φοιτητές εκεί να παρουσιάζουν κάποιο έργο και 
λοιπά. Ελέγχεται επίσης με τις τηλεδιασκέψεις που είπαμε βλέπεις ότι κάποια άτομα 
μπορεί να συμμετέχουν ή κάποιοι άλλοι να λείπουν. Τεχνικά μπορείς να ελέγξεις και 
κάπως πιο εξειδικευμένα πράγματα το χρόνο πρόσβασης ας πούμε στην πλατφόρμα, 
πότε μπήκε τελευταία φορά και λοιπά υπάρχουν τρόποι να ελεγχθεί στην πράξη όμως 
για μένα το πιο βοηθητικό είναι ο έλεγχος μέσω του να δίνεις προθεσμίες πολλές, 
πολλά μικρά κομμάτια τις διάφορες εργασίες και να γίνονται σιγά-σιγά και να 
υπάρχει ένας συνεχής έλεγχος στο εξάμηνο. 

 Ερ: Ε αυτά γίνεται περισσότερο τηλεδιάσκεψη είναι ασύγχρονο το μάθημα που 
κάνετε; 

Απ: Εμείς κάνουμε ασύγχρονο με κάποιες τηλεδιασκέψεις μοιρασμένες στο εξάμηνο, 
αλλά θα έλεγα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ασύγχρονο. 

 Ερ: Όταν γίνεται τηλεδιάσκεψη με πιο τρόπο μπορείτε να αντιληφθείτε το κλίμα της 
τάξης εάν αυτά που λέτε είναι κατανοητά, εάν το παρακολουθούν το μάθημα με 
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διάθεση, φαίνεται στο σύστημα εάν είναι online ή όχι αλλά το κλίμα της τάξης με 
ποιούς τρόπους το καταλαβαίνετε; 

Απ: Ναι σωστά μόνο με τα σχόλια τα οποία είναι γραπτά όπως είπα των φοιτητών. 
Άρα αν υπάρχει κάποια έτσι, μπέρδεμα κάτι δεν κατανόησαν, θα ρωτήσουν κάτι 
σχετικό, οπότε θα καταλάβεις ότι ας πούμε υπάρχει  μία μπέρδεμα, ένα μπέρδεμα, 
εεε, κυρίως με τα σχόλια τη συμμετοχή αυτό. 

 Ερ: Προσπαθείτε να δημιουργήσετε αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων; 

Απ: Ναι ναι βέβαια πάρα πολύ προσπαθούμε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα 
ειδικά στη φιλοσοφία μου και έχουμε και ομαδικές εργασίες έχουμε αλληλεπίδραση 
εκπαιδευομένων ασχέτως απόσταση που λέγαμε πριν,  δηλαδή μπορεί να δουλεύει 
ένα άτομο στην Κρήτη με ένα άτομο στον Έβρο ας πούμε,  και να πρέπει να 
συνεργαστούν αρκετά στενά. 

 Ερ: Η αξιολόγηση πώς γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Η αξιολόγηση γίνεται παρόμοια όπως με τις, όπως με τη συμβατική εκπαίδευση 
και εκεί δεν βλέπω μεγάλες διαφορές δηλαδή πάντα έχουμε εξετάσεις και έχουμε και 
μία μεγάλη εργασία, είτε πολλές μικρότερες εργασίες που αξιολογούνται στην 
διάρκεια του εξαμήνου. 

 Ερ: Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αξιολογήσουν τους 
εκπαιδευτές; 

Απ: Ναι βέβαια υπάρχει και αυτό βέβαια αυτό γίνεται και στα συμβατικά 
προγράμματα,  υπάρχει ανατροφοδότηση για το μάθημα για τους εκπαιδευτές και 
λοιπά για να βγούνε χρήσιμες πληροφορίες για βελτιώσεις. 

 Ερ: Με ποιους τρόπους ενισχύει ο εκπαιδευτής την online παρουσία; 

Εεε, Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω μπορείς να μου εξηγήσεις την ερώτηση ή να σου 
απαντήσω έτσι όπως την καταλαβαίνω; 

 Ερ: Εεε, εννοώ παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα όταν ειδικά στην 
ασύγχρονη μπορεί ένας εκπαιδευτής να στείλει κάποιο μήνυμα σε όλους τους 
φοιτητές του με κάποιες διευκρινήσεις έτσι οι φοιτητές θα το νιώσουν λίγο πιο κοντά 
σε άκυρη στιγμή. 

Απ: Σωστό σωστό Ναι αυτό το κάνουμε αρκετά κι αυτό δηλαδή όπως είπα για μένα 
υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες στον τρόπο επικοινωνίας, ιδιαιτερότητες με βάση τα 
συμβατικά προγράμματα και επειδή ας το πούμε, η αλληλεπίδραση και του 
εκπαιδευόμενου μεταξύ τους και του εκπαιδευτή βασίζεται στην καλή επικοινωνία 
και στην καλή ροή πληροφοριών, πιστεύω αυτό που μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτής 
είναι να διασφαλίσει αυτή την καλή ροή, ας πούμε υπάρχουν συχνά ανακοινώσεις 
στον πίνακα ανακοινώσεων του μαθήματος που πάνε αυτόματα και στα email των 
φοιτητών. Οπότε συχνά το κάνω αυτό να θυμίσω μία προθεσμία ή να δώσω κάποιες 
συμβουλές ή από κάποια ερωτήματα από 1-2 φοιτητές και θεωρώ ότι ίσως θα 
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βοηθούσε και τους άλλους να κοινοποιήσω τι συζητήθηκε. Άρα υπάρχει αυτή η 
online παρουσία με αυτού του είδους τις ανακοινώσεις και τα e-mail. 

 Ερ: Και μία τελευταία ερώτηση, με ποιους άλλους συνεργάζεστε για να 
δημιουργηθεί μία εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Απ: Ναι αυτό που είπαμε στην αρχή πρέπει να συνεργάζεσαι με διάφορα άτομα, 
άτομα της τεχνικής υποστήριξης άλλους συναδέλφους που είναι στην ομπρέλα του 
ίδιου προγράμματος σπουδών, με γραμματείς που συντονίζουν και βοηθάνε υπάρχει 
ένα team δηλαδή που είναι χρήσιμο να υπάρχει μία καλή συνεργασία, ως ένα βαθμό 
δηλαδή χρειάζεται να συνεργαστείς με διάφορα άτομα στο ίδρυμα που είσαι, ως ένα 
βαθμό υπάρχουν και αρκετά πράγματα που μπορείς να τα κάνεις και μόνος σου. 

 Ερ: Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας αυτές ήταν οι ερωτήσεις. 

Απ: Ωραία. 

Ερωτηματολόγιο 3 

 Ερ: Όνομα; 

Απ: Σ.Χ. 

 Ερ: Ηλικία; 

Απ: 40. 

 Ερ: Χώρα; 

Απ: Κύπρος. 

 Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανικός υπολογιστών. 

 Ερ: Επαγγελματική εμπειρία σε έτη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Τρία. 

 Ερ: Σε ποιον φορέα εργάζεστε; 

Απ: Πανεπιστήμιο Νεάπολης. 

 Ερ: Ποιο είναι το αντικείμενο που έχετε διδάξει  εξ αποστάσεως; 

Απ: Υπολογιστική νοημοσύνη. 

 Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; 

Απ: Όχι. 



 
 

167 
 

 Ερ: Πως επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού την διδασκαλία; 

Απ: Με κατάλληλη κατοχύρωση του υλικού που κατανέμεται, καθόλου. απαιτείται 
όμως από τον εκπαιδευτή να γνωρίζει τις διαδικασίες προστασίας των πνευματικών 
δικαιωμάτων του υλικού που διανέμει. 

 Ερ: Ο  ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή, πως επηρεάζεται με δεδομένου ότι στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας η επικοινωνία του με τους εκπαιδευομένους, πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να τον νοιώθουν παρόν; 

Απ: Επηρεάζεται πάρα πολύ ο ελεύθερος χρόνος  για τον λόγο ότι ο εκπαιδευόμενος 
αισθάνεται ότι έχει το ελεύθερο να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτή ανά πάσα 
στιγμή. Καταργούνται οι ώρες γραφείου. 

 Ερ: Τι προβλήματα προκύπτουν, στην επικοινωνία εκπαιδευτή με τους 
εκπαιδευομένους, με δεδομένο ότι χρησιμοποιείται ο γραπτός λόγος στο 
πληκτρολόγιο και όχι άλλα ερεθίσματα όπως ο τόνος της φωνής ή η στάση του 
σώματος; 

Απ: Αρκετά προβλήματα αλλά οι σύγχρονες πλατφόρμες τα ξεπερνούν γιατί 
χρησιμοποιούν και την φωνή και την κάμερα. 

 Ερ: Πως επηρεάζει η απόσταση τον ρυθμό του μαθήματος;  

Απ:  Εεεε πάρα πολύ γιατί δεν μπορείς να παρακολουθήσεις σε πραγματικό χρόνο 
την αντίδραση των συμμετεχόντων. 

 Ερ: Και τι ενέργειες γίνονται για να βελτιωθεί αυτό;  

Απ: Παρακολούθηση, η συμμετοχή να γίνεται υποχρεωτικά και με κάμερα, δηλαδή 
να μπορείς να δεις και εικόνα του συμμετέχοντα όχι μόνο το ότι συμμετέχει στην 
πλατφόρμα. 

 Ερ: Το δίνει το σύστημα αυτή την δυνατότητα, το να συνδέονται όλοι μαζί 
ταυτόχρονα; Ή κατά καιρούς κάνετε κάποιες ερωτήσεις και παίρνουν τον λόγο 
δίνοντας εικόνα; 

Απ: Ανάλογα με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν, υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες 
πλατφόρμες που επιτρέπουν μέχρι 40 άτομα να συμμετάσχουν ταυτόχρονα. 

 Ερ: Η επιμόρφωση πιστεύεται ότι  είναι απαραίτητη;  

Απ: Εεε αναλόγως του αντικείμενου με το οποίο ο εκπαιδευτής καταπιάνεται. 

 Ερ: Η επιμόρφωση πάνω σε θέματα εξ αποστάσεως. 

Απ: Ναι ναι αν απευθύνεσαι σε τεχνολογικά επαγγέλματα θεωρώ ότι οι πλατφόρμες 
είναι αρκετά εύκολα στον χειριστούν από τον οποιοδήποτε κατέχει τις στοιχειώδης 
γνώσεις πληροφορικής. Εάν όμως η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι σε κοινωνικές 
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επιστήμες ή ανθρωπιστικές επιστήμες τότε ναι πρέπει να εκπαιδευτεί σωστά ο 
εκπαιδευτής. 

 Ερ: Ποιες πρέπει να είναι οι τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής 
στην εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Απ: Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Ερ: Δεν διαφέρει δηλαδή από έναν καθηγητή που κάνει μάθημα δια ζώσης; 

Απ: Συγγνώμη ε συγγνώμη; 

 Ερ: Ε τι παραπάνω πρέπει να γνωρίζει από έναν εκπαιδευτή που κάνει μάθημα δια 
ζώσης; 

Απ: Βασικές γνώσεις πληροφορικής, δηλαδή να μπορεί να χειριστεί την πλατφόρμα η 
οποία …. Απαιτεί όμως να μπορείς να χειριστείς τεχνολογίες πληροφορικής. Τίποτα 
περισσότερο από βασικές τεχνολογίες πληροφορικής. 

 Ερ: Οι τεχνικές δυσκολίες που μπορείτε να συναντήσετε στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία; 

Απ: Εξαρτώνται από την πλατφόρμα για αυτό το σημαντικό στην  αποστάσεως, στην 
εξ αποστάσεως  διδασκαλία είναι να προσφέρεται από φορείς, οι οποίοι παρέχουν 
τεχνική υποστήριξη  τον εκπαιδευτή, ο εκπαιδευτής απλά χρησιμοποιεί την 
πλατφόρμα. 

 Ερ: Έχετε κάποια εξωτερική βοήθεια δηλαδή για να αντιμετωπίζετε αυτά τα 
προβλήματα; 

Απ: Υπάρχει υπηρεσία ΙΤ του πανεπιστήμιου που είναι συνεχώς διαθέσιμη κατά την 
διάρκεια στην οποία γίνεται εξ αποστάσεως μαθήματα. 

 Ερ:  Ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα τεχνικά προβλήματα της 
σύγχρονης η της ασύγχρονης; 

Απ: Της σύγχρονης προφανώς γιατί συνδέονται πολλοί άνθρωποι. 

 Ερ: Με εργαλεία όπως email; Με τι εργαλεία γίνετε η επικοινωνία στην σύγχρονη 
και με ποια στην ασύγχρονη; 

Απ: Στην ασύγχρονη είναι κυρίως με μέσα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην 
σύγχρονη με ειδικές πλατφόρμες. 

 Ερ: Το υλικό πρέπει; χρειάζεται  να το επεξεργαστείτε που θα χρησιμοποιήσετε, για 
να το ανεβάσετε πάνω στην πλατφόρμα; 

Απ: Εεε όχι δεν χρειάζεται κάποια ειδική επεξεργασία. Κάποια ειδική 
προεπεξεργασία.  
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 Ερ: Είναι διαδραστικό το υλικό που χρησιμοποιείτε; 

Απ: Στην περίπτωση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ναι. 

 Ερ: Αξιολογείται την προστιθέμενη αξία; Γιατί να χρησιμοποιήσω ένα διαδραστικό 
υλικό και όχι μια απλή διαφάνεια; 

Απ: Συγγνώμη, συγγνώμη μπορείτε να επαναλάβετε γιατί κάπου έγινε διακοπή; 

 Ερ: Εάν το υλικό που χρησιμοποιείτε είναι διαδραστικό, αξιολογείτε την 
προστιθέμενη αξία του; 

Απ: Βεβαίως βεβαίως είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείς διαδραστικό υλικό  
να δεις πως αντιδρά σε πραγματικό χρόνο ο συμμετέχοντας γιατί αξιολογείς όχι μόνο 
την γνώση αλλά και την ικανότητα σου να σε παρακολουθεί, την ικανότητα του να σε 
παρακολουθεί την ώρα ης διδασκαλίας. 

 Ερ: Πως ελέγχεται την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; Το είπατε και πριν 
μέσω της κάμερας; 

Απ: Η παρακολούθηση καταρχήν πιστοποιείται μέσο της πλατφόρμας ότι ο 
συμμετέχοντας είναι online αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Στο δεύτερο επίπεδο είναι 
οι ερωτήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το τελευταίο επίπεδο είναι η κάμερα.  

 Ερ: Και με ποιο τρόπο μπορείτε να αντιλήφθητε το κλίμα; Δηλαδή φαίνεται ότι είναι 
online το κλίμα; Αν το καταλαβαίνει αν έχει διάθεση; 

Απ: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κλίμα σε αυτήν την περίπτωση. Υπάρχουν τα practin 
tutor in systems πλέον τα οποία το ότι εκτός ότι παρακολουθούν την συμμετοχή 
παρακολουθούν και την συναισθηματική κατάσταση των συμμετεχόντων. Τα practin 
tutor in systems είναι plug-in που μπαίνουν σε σύγχρονες πλατφόρμες 
τηλεκπαίδευσης. Μια απλή κάμερα μπορεί να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον 
οποίο, από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο συμμετέχοντας αν όντως συμμετέχει η 
σωματικά βρίσκεται απλά πίσω από την κάμερα. Και το δεύτερο είναι ότι οι 
διαδραστικές ασκήσεις στα practin tutor in systems στα καινούργια συστήματα 
τηλεδιάσκεψης προσαρμόζουν την ερώτηση ανάλογα την συμμετοχή του χρήστη. 
Δηλαδή εάν κάποιος χρήστης απαντά γρήγορα του βάζει πιο δύσκολες ερωτήσεις, εάν 
κάποιος χρήστης απαντά πιο αργά του βάζει πιο εύκολες ερωτήσεις, αυτό αυτομάτως 
ο εκπαιδευόμενος αντιλαμβάνεται το επίπεδο των συμμετεχόντων, ο εκπαιδευτής 
λοιπόν παίρνει από την πλατφόρμα ένα feedback  για το πόσο καλά συμμετέχουν οι 
εκπαιδευόμενοι. Σας ξαναλέω όμως αυτά αφορούν κυρίως τηλεκπαίδευση ατόμων 
της πληροφορικής. 

 Ερ: Η χρήση της πλατφόρμας, γίνεται κάποια επιμόρφωση των εκπαιδευτών πάνω 
στην πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο; 

Απ: Στο πανεπιστήμιο ναι γίνεται, ενημέρωση για το πώς χειρίζεται πως λειτούργει η 
πλατφόρμα. 
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 Ερ: Πιστεύεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη αποχώρηση στα εξ αποστάσεως μαθήματα;  

Απ: Μεγαλύτερη αποχώρηση; 

 Ερ: Ναι.  

Απ: Εεε νομίζω οι γραμματείες είναι καταλληλότερες να απαντήσουν, η αίσθηση μου 
είναι πως όχι. Αποχώρηση εννοείται να τα παρατήσουν έτσι; 

 Ερ: Ναι να παρατήσουν το μάθημα. 

Απ: Το μάθημα ή το πτυχίο; Δηλαδή ήρθαν να πάρουν ένα πτυχίο και να τα 
παρατήσουν; 

 Ερ: Γενικά στην εξ αποστάσεως γιατί ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο αναγκαστικά θα 
πρέπει να το δώσει για να πάρει το πτυχίο του, αλλά άμα είναι ένα σεμινάριο μέσω 
ιντερνετ, συνήθως μπορεί εύκολα να το παρατήσει. 

Απ: Η αίσθηση μου είναι πως όχι. 

 Ερ: Ωραία, πως δημιουργείτε αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων; 

Απ: Μεταξύ των εκπαιδευομένων; μεταξύ του εκπαιδευτή ή μεταξύ τους; 

 Ερ: Μεταξύ τους. 

Απ: Μεταξύ τους, οι ασύγχρονες πλατφόρμες όπως είναι και το Moodle  μπορεί να 
κάνει ομαδικά assignments δηλαδή ομαδικές εργασίες, στις οποίες αναγκάζει τους 
συμμετέχοντες να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. 

 Ερ: Η αξιολόγηση πως γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Η αξιολόγηση γίνεται είτε μέσω της υποβολής των εργασιών δια μέσω της 
πλατφόρμας moodle ή οποιαδήποτε άλλης πλατφόρμας, είτε μέσω συστήματος στο 
οποίο καθένας εκτελεί ατομικά στον υπολογιστή του και σε πραγματικό χρόνο βλέπει 
τα αποτελέσματα ο εκπαιδευτής. Μια πλατφόρμα πολλαπλής , ερωτήσεων πολλαπλής 
επιλογής για περιορισμένο χρόνο ζωής εμφανίζεται στους συμμετέχοντες, ο 
αξιολογητής παίρνει τα αποτελέσματα μόλις γίνει η υποβολή των απαντήσεων. 

 Ερ: Υπάρχει κάποια σύγχυση στο τρόπο που θα πρέπει να απαντήσουν; Δίνεται 
κάποιο πρότυπο απαντήσεων; 

Απ: Επιβάλλεται να γίνουν πάρα πολλές δοκιμαστικές εξετάζεις πριν φτάσουμε στο 
σημείο  πραγματικά  να γίνει η αξιόλογη. 

 Ερ: Η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτές 
υπάρχει; 

Απ: Βεβαίως, βεβαίως σε κάθε μάθημα με το τέλος του course οι εκπαιδευόμενοι 
αξιολογούν τον εκπαιδευτή και την πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε. 
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 Ερ: Με ποιους τρόπους ενισχύει ο εκπαιδευτής την online παρουσία του; Εκτός 
μαθήματος. 

Απ: Με ποιους τρόπους ο εκπαιδευτής ενισχύει την online παρουσία του. Με την 
διαθεσιμότητα του μέσω του email και την συμμετοχή του στα forum που 
παραμένουν ανοιχτά στην διάρκεια που τρέχει όχι μόνο το μάθημα, η ώρα του 
μαθήματος αλλά το εξάμηνο στο οποίο το μάθημα είναι ενεργό. 

 Ερ: Και μια τελευταία ερώτηση με ποιους άλλους συνεργάζεστε για την δημιουργία 
μιας εξ αποστάσεως διδασκαλίας; Είπατε είναι οι τεχνικοί που αν αντιμετωπίσετε 
κάποια προβλήματα στην πλατφόρμα επεμβαίνουν αυτοί… 

Απ: Στην δική μας περίπτωση συνεργαζόμαστε με το τεχνικό τμήμα το οποίο 
αναλαμβάνει να μας παρέξει, παρέχει την τεχνική υποστήριξη και την εκπαίδευση 
στους συμμετέχοντες, νομίζω όμως ότι σε άλλα πανεπιστήμια που είχα υπηρετήσει 
πιο παλιά υπάρχουν αντίστοιχα ψυχολογικά τμήματα που στηρίζουν φοιτητές οι 
οποίοι λόγο της ανάγκης χρήσης καινούργιας τεχνολογίας νοιώθουν ότι ξεκινούν με 
ένα βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή σε παλαιότερες, σε παλαιότερη εμπειρία που είχα 
άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που επέλεγαν να κάνουν ένα δεύτερο πτυχίο ή ένα 
μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως ένοιωθαν ότι στερούνται σε σχέση με τους νέους γιατί 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν πλατφόρμες που δεν έχουν καμία εξοικείωση. 

 Ερ: Ευχαριστώ πολύ. 

Απ: Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο. 

Ερωτηματολόγιο 4 

 Ερ:  Το όνομα σας; 

Απ: Ι.Β., 54 

 Ερ:  Ηλικία; 54.Νομός; 

Απ: Θεσσαλονίκης, πόλη Θεσσαλονίκη. 

 Ερ:  Ειδικότητα; 

Απ: Νεότερη ελληνική ιστορία, παιδαγωγική σχολή πανεπιστήμιο.27 χρόνια. 

 Ερ:  Σε ποιον φορέα εργάζεστε; πανεπιστήμιο. Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Όχι. Είμαι αυτοδίδακτη. 

 Ερ:  Είναι απαρραίτητη η γνώση των πνευματικών δικαιωμάτων που χρησιμοποίει ο 
εκπαιδευτής; 

Απ: Ναι είναι. 
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 Ερ:  Έχετε συναντήσει κάποια προβλήματα; 

Απ: Ναι πάρα πολλά σε εργασίες φοιτητών, σε αναρτήσεις presentations μαθημάτων 
πάρα πολλά. Ναι. 

 Ερ:  Ο ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως διδασκαλία πως 
επηρεάζεται σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο στην δια ζώσης. 

Απ: Δεν επηρεάζεται σε μένα. 

 Ερ:  Δημιουργούνται κάποιες συγχύσεις στο γραπτό λόγο στην επικοινωνία που 
έχετε με τους εκπαιδευομένους; 

Απ: Ναι ναι ναι δημιουργούνται συγχύσεις και πολλές δυσκολίες. 

 Ερ:  Χρειάζεται μεγαλύτερη υπομονή στην εξ αποστάσεως από ότι στην διδασκαλία 
σε μια τάξη; 

Απ: Μεγαλύτερη υπομονή και μεγαλύτερη πλήξη ναι. 

 Ερ:  Περνά πιο αργά η ώρα;  

Απ: Ναι ναι ναι. Δεν έχει ενδιαφέρον δεν υπάρχει διαδραστικότητα, δεν μου αρέσει 
να το λέω αυτό αν κάνεις ανάλυση ποιοτικού λόγου είναι για τεμπέληδες. 

 Ερ:  Η επιμόρφωση πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη; 

Απ: Ναι είναι απαραίτητη. 

 Ερ:  Από τεχνολογικές γνώσεις ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει υψηλές τεχνολογικές 
γνώσεις; 

Απ: Όχι τα basic τα βασικά πρέπει να ξέρει. 

 Ερ:  Πως ξεπερνάτε τις τεχνικές δυσκολίες μόνη σας η με την βοήθεια κάποιου 
τεχνικού; 

Απ: Είμαι με υποψηφίους διδάκτορες συνέχεια. 

 Ερ:  Ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα τεχνικά προβλήματα της 
σύγχρονης η της ασύγχρονης; 

Απ: Ασύγχρονης. 

 Ερ:  Μπορείτε να περιγράψετε τον λόγο; 

Απ: Στο πανεπιστήμιο στην συγκεκριμένη σχολή που είμαστε έχουμε προβλήματα με 
το δίκτυο συνήθως και επειδή μπαίνουν πάρα πολλά άτομα γύρω στα 45 άτομα στα 
εξ αποστάσεως που κάνουμε στα μεταπτυχιακά, υπάρχει ένα ζήτημα με την 
επικοινωνία όλων, και με το σύστημα, έτσι τουλάχιστον με έχουν εξηγήσει οι 
τεχνικοί άλλα μπορεί να λέω και βλακείες. 
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 Ερ:  Πως αντιμετωπίζεται η ανατροφοδότηση στην σύγχρονη και πως στην 
ασύγχρονη; Με ποια εργαλεία; 

Απ: Εμείς έχουμε ένα μεγάλο μενού δίπλα και επικοινωνούμε με μηνύματα. 

 Ερ:  Μέσω chat; 

Απ: Μέσω chat. 

 Ερ:  Είναι μέσα στην πλατφόρμα αυτό το chat; 

Απ: Είναι μέσα στην πλατφόρμα, ναι να θυμηθώ τώρα έχουμε το zoom έχουμε και 
ένα καινούργιο  το big blue, όχι έχουμε το παλιό big blue button και τώρα έχουμε το 
zoo. Τα λέω καλά; 

 Ερ:  Ναι ναι το big blue button το έχουμε δει και εμείς στο πανεπιστήμιο. 

Απ: Ναι. 

 Ερ:  Για την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού χρησιμοποιείτε κάποιο αποθετήριο; 

Απ: Ναι τώρα άρχισες τις εξειδικευμένες ερωτήσεις. Τα στέλνω όλα στον διδάκτορα 
μου, τα στέλνει στον τεχνικό  και τα αναρτά στο e-class που μπαίνουν μέσα με 
κωδικούς οι επιμορφούμενοι. 

 Ερ:  Το υλικό που χρησιμοποιείτε είναι διαδραστικό; 

Απ: Το δικό μου συγκεκριμένα επειδή κάνω ιστορία όχι , άλλα άλλων συναδέλφων 
που κάνουν κινηματογράφο ή media education είναι και έχουμε προβλήματα με τα 
βίντεο με τις μουσικές γιατί το σύστημα το πανεπιστημιακό δημόσιο ελληνικό 
κρατικό δεν είναι καλά εξοπλισμένο. 

 Ερ:  Πως ελέγχετε την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; 

Απ: Όταν μπαίνουν και όταν βγαίνουν υπάρχουν πάλι διδάκτορες μου, οποίοι 
ουσιαστική υπηρεσία πληροφοριών σε εισαγωγικά καταγράφουν. 

 Ερ:  Προσπαθείτε να δημιουργήσετε συζητήσεις και συνεργασίες μεταξύ των 
εκπαιδευομένων; 

Απ: Δεν έχω κάνει ομαδοκεντρική, απλώς έχω κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις και 
πάνω στο διάλογο και βάζω πάρα πολλές ασκήσεις γιατί έτσι είμαι μαθημένη γιατί 
είμαι με το παλιό σύστημα εγώ στο δια ζώσης και είμαι humanities και είμαι 
καλύτερη στα δια ζώσης . 

  Ερ:  Η γλώσσα του πληκτρολογίου είχα ρωτήσει πριν  πως επηρεάζει εσάς με τους 
εκπαιδευομένους; Μεταξύ των εκπαιδευόμενων δημιουργούνται προβλήματα με την 
γλώσσα του πληκτρολογίου; 
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Απ: Μόνο εάν έχω μεγάλα άτομα, τα συνομήλικα 50 Plus με μένα εκείνα έχουν 
κάποια ζητήματα, όλοι οι νεώτεροι είναι απόλυτα εξοικειωμένοι. 

 Ερ:  Η αξιολόγηση με τους εκπαιδευομένους πως γίνεται με κάποιο 
ερωτηματολόγιο, κάποια εργασία; 

Απ: Εμείς δίνουμε εργασίες στα ανθρωπιστικά μαθήματα, γενικότερα στην ιστορία 
και τις οποίες μετά παραλαμβάνω μέσω του email και της γραμματειακής 
υποστήριξης του δια βίου προγράμματος ή του μεταπτυχιακού. 

 Ερ:  Δίνετε κάποιο πρότυπο απαντήσεων; 

Απ: Όχι όχι εμείς κάνουμε ανάπτυξη. 

 Ερ:  Δημιουργούνται συγχύσεις πως θα πρέπει να απαντήσουν; 

Απ: Όχι γιατί αναρτώ την εκφώνηση της εργασίας με μεγάλη λεπτομέρεια. Γενικά 
αναρτούμε συνέχεια . 

 Ερ:  Δημιουργούνται προβλήματα με κάποιο πιθανό χρονοδιάγραμμα που βάζετε; 

Απ: Τα ίδια που συμβαίνει και στα δια ζώσης μαθήματα. Οι τεμπέληδες αργούν, οι 
γρήγοροι δεν αργούν. 

 Ερ:  Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αξιολογήσουν τους 
εκπαιδευτές; 

Απ: Ναι έχουμε ένα πρόγραμμα αξιολόγησης σε κάθε μεταπτυχιακό και σε κάθε δια 
βίου με ερωτηματολόγια ανώνυμα. 

 Ερ:  Αυτό είναι μέσα στην πλατφόρμα ή; 

Απ: Το μοιράζουμε εκτός πλατφόρμας. 

 Ερ:  Και δυο τελευταίες ερωτήσεις πως ενισχύετε την online παρουσία σας είναι 
σημαντικό για τους εκπαιδευομένους να σας νοιώθουν παρών την ώρα που σας 
χρειάζονται; 

Απ: Ε ναι αυτοί με βλέπουν εγώ δεν τους βλέπω. Έχουν αυτή εικόνα από μένα και 
έχω συνέχεια  ένα διαφορετικό συνεργάτη κάθε φορά, διδάκτορα για να κάνω debate 
μαζί του και να μην πλήττουν με την φωνή μου, την αυταρχικότητα και την 
παραδοσιακότητα μου. 

 Ερ:  Με ποιους άλλους συνεργάζεστε για να δημιουργηθεί μιας εξ αποστάσεως 
διδασκαλία; 

Απ: Με τους τεχνικούς του πανεπιστήμιου. 

 Ερ:  Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που ήθελα να σας κάνω. 
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Απ: Καλή επιτυχία 

 Ερ:  Ευχαριστώ πολύ. 

Ερωτηματολόγιο 5  

Ερ:  Το όνομα σας; 

Απ: Δ.Λ.. 

Ερ:  Ηλικία; 

Απ: 37. 

Ερ:  Ε. Νομός; Τώρα είστε από την Κύπρο, εεε; 

Απ: Λευκωσία. 

Ερ:  Ειδικότητα; 

Απ: Ειδικότητα είναι, εεε διδακτική των γλωσσών. Επιστήμες της γλώσσας. 

Ερ:  Επαγγελματική εμπειρία σε έτη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Εεε, στην εξ αποστάσεως, εεε, η εμπειρία μου είναι πάντα σε υβριδική 
εκπαίδευση, δηλαδή ένα κομμάτι είναι εξ αποστάσεως, δεν είναι αποκλειστικά εξ 
αποστάσεως. 

Ερ:  Ναι. Που να ασχολείστε; 

Απ: Είναι εμ, για να το πω σε πλήρη απασχόληση ας πούμε από το 2010, δηλαδή 8 
χρόνια. 

Ερ:  Σε ποιον φορέα εργάζεστε; 

Απ: Στο πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Ερ:   Ποιο είναι το αντικείμενο που διδάσκετε εξ αποστάσεως; 

Απ: Είναι διδακτική των γλωσσών. Είναι μεθοδολογία, διδακτική, εμ, συνήθως αυτά. 

Ερ:  Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; 

Απ: Ναι. 

Ερ:  Τι πρόγραμμα είναι αυτό; 

Απ: Εμ, καταρχήν μεταπτυχιακό, το μεταπτυχιακό μου ήταν εξ αποστάσεως, 
διδακτορικό ήταν πάνω στην υβριδική εκπαίδευση. 
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Ερ:  Θέλω να ρωτήσω πως επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού την 
διδασκαλία; 

Απ: Πως επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που χρησιμοποιείται εξ 
αποστάσεως; 

Ερ:  Ναι ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και η πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε, 
πως επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα την διδασκαλία του εκπαιδευτή. 

Απ: Έμενα δεν νομίζω να με επηρεάζουν, δηλαδή οι αναφορές που θα κάνω και στην 
τάξη , και ότι θα βάλω εξ αποστάσεως είναι η ίδια αναφορά. 

Ερ:  Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή με δεδομένου ότι στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας η επικοινωνία του με τους εκπαιδευομένους, πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να τον νοιώθουν παρόντα. 

Απ: Σε αρκετά μεγάλο βαθμό αλλά πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το ελέγξει ο 
εκπαιδευτής. Δηλαδή για παράδειγμα εμείς συνήθως χρησιμοποιούμε πλατφόρμες, 
άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα συνδεθώ στην πλατφόρμα, αν δεν θέλω για παράδειγμα 
να απαντήσω σε κάποιον μαθητή το βράδυ ή το σαββατοκύριακο που θέλω να είναι 
ελεύθερο. 

Ερ:  Τι προβλήματα προκύπτουν, στην επικοινωνία εκπαιδευτή με τους 
εκπαιδευομένους, με δεδομένο ότι χρησιμοποιείται ο γραπτός λόγος στο 
πληκτρολόγιο και όχι άλλα ερεθίσματα όπως ο τόνος της φωνής ή η στάση του 
σώματος; 

Απ: Ναι. Εεμ, κοιτάξτε επειδή στην δική μου περίπτωση είναι πάντα υβριδική 
εκπαίδευση, μόνο μια φορά μπορώ να πω ότι έκανα εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, εεε ότι, διάφορα τέτοια προβλήματα τα λύνουμε συνήθως στις 
συναντήσεις που θα έχουμε στην τάξη. 

Ερ:  Προκύπτουν όμως στην εξ αποστάσεως κάποια θέματα; 

Απ: Ναι ναι συνήθως είναι τεχνικά προβλήματα, να μην ξέρουν να κάνουν κάτι, να 
μην ανεβάζει το αρχείο να μην το κατεβάζει, να μην βρίσκουν κάτι που να το βρουν 
κτλ, εμ οπότε σε αυτή την περίπτωση συνήθως χρησιμοποιώ το Print screen και τους 
δείχνω για παράδειγμα το τι πρέπει να κάνουν, αν μπορέσω φυσικά να καταλάβω 
ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα και να τους καθοδηγήσω πώς να το λύσω. 

Ερ:  Πως επηρεάζει η απόσταση εκπαιδευόμενου με εκπαιδευτή τον ρυθμό του 
μαθήματος; Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που κάνετε μάθημα δια ζώσης και στον 
τρόπο που κάνετε μάθημα εξ αποστάσεως; 

Απ: Ναι σίγουρα επηρεάζει, εμ κάποιες φορές θα πρέπει να φτιάξουμε να φτιάξουμε 
σε εισαγωγικά κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει ήδη online, δηλαδή 
κάποιες φορές τους ζητώ να κάνουν κάτι online να προετοιμαστούν ώστε να 
μπορέσουμε να συνεχίσουμε  την ώρα του μαθήματος αυτό που ήδη έχουν δουλέψει 
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online. Κάποιες φορές ίσως κάποιων δυσκολιών, είτε τεχνικών είτε άλλων δυσκολιών 
δεν το κάνουν είτε δεν το κάνουν όλοι οι φοιτητές στο ακροατήριο, και έτσι 
αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε, δηλαδή αν πάλι μπορώ να χρησιμοποιήσω να 
χάσουμε χρόνο από το χρόνο που εμείς θεωρήσαμε ότι θα δουλεύαμε πάνω σε κάτι 
καινούργιο, σε κάτι που έπρεπε ήδη να είχε γίνει online. Όποτε δεν ξέρω αν απαντώ 
στην ερώτηση σας; 

Ερ:  Ο ρυθμός είναι πιο αργός στην εξ αποστάσεως μου λέτε. 

Απ: Ααα αν ο ρυθμός είναι πιο αργός; Ε όχι ακριβώς, το αντίθετο θα έλεγα ότι 
παρόλου που θα έχουμε αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να τα φτιάξουμε θεωρώ ότι μας 
βοηθάει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, όταν έχουμε αυτή την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, γιατί εεε θεωρώ ότι θα ήταν πιο αργός ο ρυθμός αν είχαμε μόνο τις 
συναντήσεις στην τάξη. 

Ερ:  Ποιες πρέπει να είναι οι τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής 
στην εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Απ: Εξαρτάται τι μέσο χρησιμοποιεί, τι υλικό χρησιμοποιεί στην περίπτωση μας που 
χρησιμοποιούμε πλατφόρμες παράδειγμα το blackboard ή το Moodle θα πρέπει να 
γνωρίζει να χειρίζεται αυτές τις πλατφόρμες, δηλαδή να είναι ικανός να ανεβάσει 
υλικό αλλά όχι μόνο γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ τις πλατφόρμες απλά για να ανεβάσω 
υλικό. Χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες ακριβώς για να υπάρχει διάδραση μεταξύ των 
φοιτητών, δηλαδή χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα forum, τα wiki για να μπορούν να 
δουλεύουν και αυτοί μεταξύ τους. Άρα πιστεύω πρέπει να υπάρχει μια κατάρτιση 
πάνω σε αυτό το υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τώρα υπολογιστή και τα λοιπά, 
εντάξει πιστεύω ότι το χρειάζονται αυτό έτσι και αλλιώς και για να προετοιμάσουν το 
μάθημα χωρίς να είναι το μάθημα εξ αποστάσεως. 

Ερ:  Γίνεται κάποια μορφή επιμόρφωσης στο θέμα χειρισμού της πλατφόρμας; 

Απ: Στο πανεπιστήμιο Κύπρου ναι. Ναι στην αρχή όταν, όταν είχα αρχίσει εδώ να 
διδάσκω μου είχαν προτείνει δεν ήταν υποχρεωτικό, ακόμη και τώρα δεν είναι 
υποχρεωτικό για τους διδάσκοντες  που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές. 
Πρότειναν ε κάποια σεμινάρια για γνωριμία με το blackboard και μετά αυτά 
συνεχίζονται κάθε χρόνο, κάποιες φορές τα κάνουν για προχωρημένους και όχι, 
εντάξει, αν θα μιλήσουμε τώρα για αυτή την κατάρτιση που γίνεται εε εγώ μπορώ να 
πω ότι και ακόμα μαθήματα προχωρημένων που έχω παρακολουθήσει μετά από 
κάποια χρόνια που χρησιμοποιώ τα blackboard  δεν με έχουν καλύψει γιατί αυτά που 
θέλω να κάνω δεν είναι αυτά που υπάρχουν στην κατάρτιση. Οπότε έχω μια αρκετά 
καλή επαφή με τον υπεύθυνο εδώ και όποιο πρόβλημα προκύψει απλά μου εξηγεί ας 
πούμε τηλεφωνικώς συνήθως και μπορώ να το κάνω, δεν περιμένω κάποια κατάρτιση 
για να κάνω κάτι σε πιο προχωρημένο επίπεδο. 

Ερ:  Υπάρχει εξωτερική τεχνική βοήθεια; 
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Απ: Δεν είναι εξωτερική, είναι του πανεπιστήμιου αλλά δεν είναι σίγουρα μέσα στην 
τάξη είναι για όλο το πανεπιστήμιο. 

Ερ:  Τις τεχνικές; Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα τα οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστούν εκείνη την ώρα που κάνετε μάθημα μόνη σας; 

Απ: Ναι ναι έχω αντιμετωπίσει κάποιες φορές κάποια τέτοια προβλήματα, εντάξει 
πλέον έχω μάθει να τα χειρίζομαι δηλαδή μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί εκείνη 
την ώρα να το φτιάξω γιατί πολλές φορές η τάξη που κάνουμε μάθημα θα είναι 
εργαστήρια υπολογιστών αλλά και οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στον 
υπολογιστή, αλλά ακόμα και να μην είναι μια παραδοσιακή τάξη, πάντα έχω μαζί μου 
υπολογιστή οπότε και πάλι εκεί θα το φτιάξω. Αν πραγματικά δεν λύνεται θα 
επικοινωνήσω αμέσως μετά το μάθημα με τον υπεύθυνο ο οποίος πάντα είναι πολύ 
γρήγορος δηλαδή την ίδια μέρα, το πολύ την επομένη αν έχω μάθημα το απόγευμα θα 
απαντήσει και θα λύσει το πρόβλημα. 

Ερ:   Ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα τεχνικά προβλήματα της 
σύγχρονης ή της ασύγχρονης εκπαίδευσης; 

Η σύγχρονη, η σύγχρονη ναι. Η σύγχρονη την οποία όσες φορές  την έχω κάνει πέρα 
από το ότι πρέπει να έχουμε κοιτάξει διάφορα άλλα θέματα τα οποία για παράδειγμα 
ο ήχος η κάμερα η web camera, τα κλασσικά ας το πούμε μας έχει συμβεί και όλας να 
διακόπτεται η σύνδεση εκείνη την στιγμή οπότε είναι κάποια πράγματα τα όποια 
μπορούν να συμβούν έτσι και αλλιώς αλλά γενικότερα είναι η σύγχρονη που 
δημιουργεί πιο πολλά προβλήματα και όχι μόνο από την μεριά μας αλλά πολλές 
φορές και από την, επειδή εγώ συνεργάζομαι με κάποια πανεπιστήμια στο εξωτερικό 
οπότε όταν έχουμε αυτήν την επικοινωνία είναι με πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
πολλές φορές μπορεί να μην φταίει η δικιά μας σύνδεση αλλά η δικιά τους δεν είναι 
καλή. Εμείς από την μεριά μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να το λύσουμε απλά 
να περιμένουμε 

Ερ:  Με ποια εργαλεία  γίνεται η επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους στην 
σύγχρονη και στην ασύγχρονη;  

Απ: Ε με ποια εργαλεία εννοείτε forum, wiki και όλα αυτά; 

Ερ:  Ε ναι email τι χρησιμοποιείτε, τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής; 

Την διαχείριση ενός φόρουμ να μπορεί να το δημιουργήσει και να μπορεί μετά να το 
χειριστεί όσο αφορά σύγχρονη είναι αυτό το wiki, όσον αφορά την σύγχρονη εμείς 
έχουμε χρησιμοποιήσει και chats έχουμε χρησιμοποιήσει και τα hangouts επίσης και 
το hangout το near, και ο λόγος που ήθελα να χρησιμοποιήσουν το hangouts near 
είναι γιατί η Google έχει, δίνει την δυνατότητα να ηχογραφηθεί αυτή η συνομιλία που 
θα γίνει οπότε ήθελα να υπάρχει κάποια ηχογράφηση ας το πούμε. Δηλαδή να 
μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτήν την συνομιλία που θα υπήρχε εκείνη την στιγμή 
για μελλοντική χρήση, τώρα κάποια άλλα μπορείτε να με ρωτήσετε αν τα έχω 
χρησιμοποιήσει αλλά τώρα στο μυαλό δεν έχω κάποια άλλα. 
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Ερ:  Στην ασύγχρονη χρησιμοποιείτε κάποιο email; 

Απ: Χρησιμοποιώ το email γενικά ότι έχουν να κάνουν στο μάθημα εγώ πάντα τους 
δίνω, η παράδοση ότι έχει να κάνει γενικότερα τους ζητώ να γίνεται πάντα μέσω 
blackboard μέσω της πλατφόρμας. Με email θα το κάνουν οι φοιτητές όταν έχουν 
κάποιο πρόβλημα και δεν ξέρουν που να και πώς να επικοινωνήσουν πάνω στην 
πλατφόρμα, άρα αυτό που σας είχα πει στην αρχή ότι όταν έχουν κάποιο πρόβλημα 
και θα επικοινωνήσουν μαζί μου, αυτοί θα επικοινωνήσουν μαζί μου με email οπότε 
και εγώ θα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο  

Ερ:  Το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε  πρέπει να το επεξεργαστείτε για να μπορούν 
να το παρακολουθούν; πρέπει να είναι συγκεκριμένης μορφής; 

Απ: Όχι απαραίτητα όχι απαραίτητα. 

Ερ:   Ανεβάζετε η ίδια το υλικό στην πλατφόρμα; 

Ναι. 

Ερ:  Προσπαθείτε να είναι διαδραστικο το υλικό; 

Απ: Ναι, ναι πολλές φορές ο λόγος που χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες είναι 
ακριβώς για να υπάρχει διάδραση μεταξύ τους, οπότε μπορεί να είναι κάποια οδηγία 
η οποία αναγκαστικά τους ζητά να απαντήσουν, να κάνουν αυτό που τους ζητείται 
στην άσκηση να πρέπει να υπάρχει διάδραση μεταξύ τους. 

Ερ:  Πως ελέγχεται την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; 

Απ: Εεε ναι αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε 
τον βαθμό. Έναν τρόπο που έχω βρει εγώ τέλος πάντων για να λύσω αυτό το θέμα 
είναι μέσα στις παραμέτρους όταν δημιουργώ ένα φόρουμ, ένα wiki, journals τέλος 
πάντων τι θα χρησιμοποιήσω υπάρχει παράμετρος να δίνεται κάποιος βαθμός για 
αυτό, οπότε αυτόματα το σύστημα μπορεί να μου δείξει ότι ο Α,Β,Γ φοιτητής έχει 
λάβει μέρος ας πούμε  έχει κάνει κάτι, έχει στείλει κάτι μέσα σε  ένα φόρουμ, σε ένα 
wiki, οπότε μπορώ να ξέρω ναι αυτούς έχει κάνει κάτι δηλαδή μπορώ να ξεχωρίσω 
αυτός που έχουν κάνει κάτι και αυτούς που δεν έχουν κάνει κάτι. Το πρόβλημα είναι 
ότι δεν μπορώ να ξέρω σε ποιο βαθμό έχει κάνει κάποιος κάτι μέσω του συστήματος 
δηλαδή αν έχει στείλει ένα μήνυμα στο φόρουμ αν έχει στείλει δέκα αυτό δεν μπορώ 
να το ξέρω με τον αυτόματο τρόπο και η μοναδική λύση είναι να τα κοιτάζω εγώ ένα 
ένα δηλαδή να διαβάσω όλα όσα έχουν πει και να δω τι έχουν κάνει. 

Ερ:  Μπορείτε να αντιληφτείτε το κλίμα της τάξης; Εάν αυτά που λέτε είναι 
κατανοητά; Εάν οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με διάθεση; 

Απ: Αυτό το καταλαβαίνω από το ύφος που απαντούν ίσως επειδή τους γνωρίζω 
κιόλας τους βλέπω και στην τάξη. Οπότε το κλίμα ναι μπορώ να πω ότι μπορώ να 
καταλάβω κάποια πράγματα αλλά πιο πολύ φαίνεται από την αντίδραση τους στην 
τάξη. 
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Ερ:  Η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων είναι μέσω του φόρουμ που 
είπατε; Πως προσπαθείτε να δημιουργήσετε αλληλεπίδραση; 

Απ: Ναι συνήθως είναι μέσω του φόρουμ γιατί στο wiki θα είναι πιο πολύ 
συνεργατική άσκηση που θα πρέπει να κάνουν δηλαδή θα πρέπει να συνεργαστούν 
μεταξύ τους αλλά η αλληλεπίδραση είναι συνήθως μέσω των φόρουμ. 

Ερ:   Η αξιολόγηση πως γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Εεε η αξιολόγηση εξαρτάται πολλές φορές μπορεί να μην αξιολογήσω αυτό 
ακριβώς που κάνω δηλαδή μπορεί να κάνω ένα μέρος online και το άλλο μέρος θα 
είναι στην τάξη οπότε μετά θα τους ζητήσω ένα γενικό, ένα τελικό ας πούμε μια 
τελική εργασία πάνω σε αυτό, οπότε η αξιολόγηση δεν γίνεται ακριβώς στο τι έχουν 
κάνει online δηλαδή μπορώ όπως σας είχα πει πριν ότι μπορώ να ξέρω ότι έχουν 
κάνει κάτι αλλά αν θέλω να δω σε ποιο βαθμό έχει κάνει κάθε φοιτητής θα πρέπει 
εγώ να βάλω τα κριτήρια , να ορίσω τα κριτήρια και να κοιτάξω τι ακριβώς έχει κάνει 
ο καθένας. 

Ερ:  Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αξιολογήσουν τους 
εκπαιδευτές; 

Απ: Ναι. 

Ερ:  Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας; 

Απ: Ναι αυτό γίνεται ηλεκτρονικά αλλά όχι μέσο της πλατφόρμας είναι μέσο 
κάποιου άλλου συστήματος το οποίο το διαχειρίζεται τι πανεπιστήμιο είναι 
υποχρεωτικό όλοι οι φοιτητές να  κάνουν μια αξιολόγηση του μαθήματος και του 
διδάσκοντα πριν λάβουν τον τελικό βαθμό του μαθήματος, δηλαδή ο τελικός βαθμός 
ενός μαθήματος ανακοινώνεται πάντα σε ένα σύστημα, ένα άλλο σύστημα λέγεται 
banner web δεν είναι το blackboard τον οποίο ανεβάζουν οι καθηγητές και ο φοιτητής 
για να μπορεί να δει αυτό τον βαθμό θα πρέπει να έχει απαντήσει ήδη σε ένα 
ερωτηματολόγιο. 

Ερ:  Με ποιους τρόπους ενισχύει ο εκπαιδευτής την online παρουσία;  

Απ: Με ποιους τρόπους δεν άκουσα; 

Ερ:   Ενισχύει ο εκπαιδευτής την online παρουσία. 

Απ: Α εεε παρακολουθώντας το τι γίνεται για παράδειγμα είναι φόρουμ να απαντήσει 
και αυτός κάποια μηνύματα. Δηλαδή να δείξει ότι είναι να δίνει ένα feedback , 
πιστεύω με αυτόν τον τρόπο. 

Ερ:  Και μια τελευταία ερώτηση με ποιους άλλους συνεργάζεστε για μια εξ 
αποστάσεως διδασκαλία; 
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Απ: Εεε συνήθως μόνη μου δεν θα συνεργαστώ με κάποιον εκτός βέβαια από το από 
την συνεργασία που έχω σε κάποια όχι σε όλα με πανεπιστήμια του εξωτερικού, που 
εκεί θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Αλλά για τα 
μαθήματα εδώ στο πανεπιστήμιο Κύπρου έχω την ολοκληρωτική την ευθύνη για 
αυτά. 

Ερ:  Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. 

Απ: Παρακαλώ. 

Ερωτηματολόγιο 6 

 Ερ: Το όνομά σας; 

Απ: Ε.Σ. 

 Ερ: Ηλικία; 

Απ: 46 

 Ερ: Νόμος; 

Απ: Αττικής 

 Ερ: Πόλη; 

Απ: Αθήνα 

 Ερ: Ειδικότητα;  

Απ: Διοίκηση ολικής ποιότητας 

 Ερ: Διοίκηση; 

Απ: Διοίκηση ολικής ποιότητας 

 Ερ: Επαγγελματική εμπειρία σε έτη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Από το 2003 

 Ερ: Σε ποιον φορέα εργάζεστε; 

Απ: Στο ΕΑΠ 

 Ερ: Ποιο είναι το αντικείμενο που έχετε διδάξει εξ αποστάσεως; 

Απ: Διοίκηση ολικής ποιότητας. 
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 Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; 

Απ: Ναι έχω, 

 Ερ: Σε τι πρόγραμμα; μεταπτυχιακό τι; 

Απ: Ήταν στο εξωτερικό, όχι ήταν στο εξωτερικό σε πρόγραμμα που δίδασκα τότες 
σε άλλο πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό σε επίπεδο προγράμματος. Diploma ας το 
πούμε. 

 Ερ: Θέλω να ρωτήσω πώς επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του του υλικού 
την διδασκαλία εξ αποστάσεως; 

Απ: Εμείς έτσι κι αλλιώς αυτά τα πράγματα που διδάσκω δεν έχουνε πρόβλημα 
πνευματικών δικαιωμάτων και ότι είναι τόμοι που έχουν παραχθεί από το ΕΑΠ, άρα 
τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΕΑΠ. 

 Ερ: Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή με δεδομένου ότι στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας η επικοινωνία του με τους εκπαιδευομένους, πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να τον νοιώθουν παρόν. 

Απ: Ο εκπαιδευτής στην εξ αποστάσεως απόσταση εεε, εκπαίδευση έχει υποχρέωση 
να είναι σε επικοινωνία συστηματική με τους φοιτητές Αυτό γίνεται κυρίως με 
ηλεκτρονικά μέσα. τώρα είναι πιο εξελιγμένα ακόμη και μετά Skype for business 
υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ακόμη και για face to face επικοινωνία κυρίως όμως 
είναι ηλεκτρονική μέσω mail., απαντώ την ερώτηση; 

  Ερ: Ναι ναι χρειάζεται παραπάνω  χρόνος όμως; από ότι στην κανονική στην δια 
ζώσης εκπαίδευση; 

Απ: Αυτό είναι λίγο σχετικό τώρα γιατί και η δια ζώσης εκπαίδευση μπορεί να έχει 
πολύ χρόνο με τους φοιτητές. Εξαρτάται πόσο συχνά γίνεται το μάθημα, Όχι δεν θα 
έλεγα ότι χρειάζεται παραπάνω χρόνος από ότι στην δια ζώσης 
εκπαίδευση  δεδομένου ότι στη δια ζώσης εκπαίδευση έχεις τουλάχιστον δύο τρεις 
ώρες μάθημα την εβδομάδα με συγκεκριμένο κοινό τουλάχιστον τρεις ώρες την 
εβδομάδα έχουμε και εμείς επικοινωνία με τους φοιτητές. 

 Ερ: Χρειάζεται περαιτέρω χρόνος μετά το μάθημα για να υπάρχει επικοινωνία με 
τους εκπαιδευόμενους; 

Απ: Έτσι κι αλλιώς στο πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο τα μαθήματα είναι 
πέντε φορές το χρόνο και δεν είναι υποχρεωτικά. Όταν υπάρχουν αυτά τα μαθήματα 
είναι τετράωρα και θεωρώ ότι ο χρόνος των τεσσάρων ωρών στην δια ζώσης 
επικοινωνίας είναι αρκετός 

 Ερ: Η διδασκαλία γίνεται μόνο με τον γραπτό λόγο; είπατε πριν κάτι για κάμερα, 
οπότε η πλατφόρμα δίνει αυτήν τη δυνατότητα; 
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Απ: Εμείς στο ΕΑΠ έχουμε 5 φορές το χρόνο δια ζώσης επικοινωνία δηλαδή έχουμε 
φυσική παρουσία σε αίθουσα από φέτος έχει υπάρξει και η επιλογή οι φοιτητές να 
επιλέγουν και ηλεκτρονικό τμήμα δηλαδή να γίνεται μέσω Skype for business αυτή η 
τετράωρη παρουσίαση Άρα όταν είσαι σε φυσική αίθουσα μία κανονική διά ζώσης 
διδασκαλία. Όταν είσαι σε ηλεκτρονικό τμήμα είναι μέσω Skype. 

 Ερ: Όταν είναι σε ηλεκτρονικό τμήμα πώς επηρεάζει η απόσταση τον ρυθμό του 
μαθήματος; 

Απ: Δεν έχω καν ηλεκτρονικό τμήμα για να ξέρω, παρόλα αυτά από όλα αυτά που 
ακούω από τους συναδέλφους το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι εύκολο ένας 
αποδέκτης ένας φοιτητής να προσηλωθεί σε μία οθόνη για πάρα πολύ ώρα είναι 
δύσκολο να κρατήσεις το ενδιαφέρον του. Επίσης υπάρχουν και τα τεχνικά 
προβλήματα η σύνδεση μπορεί να μην είναι καλή, μπορεί να μην έχεις καλό ήχο και 
τα λοιπά. 

 Ερ: Οι τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία είναι πολύ παραπάνω από τις τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να έχει 
ένας εκπαιδευτής για να κάνει το μάθημα δια ζώσης; 

Απ: Όχι όχι ιδιαίτερα απλά να ξέρει λίγο το Skype for business και να δημιουργεί ένα 
group το οποίο ούτως ή άλλως παρέχεται από το πανεπιστήμιο σε αυτή τη φάση. 

 Ερ: Οι τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει αντιμετωπίζονται από 
τεχνικούς του πανεπιστημίου; 

Απ: Ναι υπάρχει τεχνική υποστήριξη. Δεν ξέρω όμως αν το πρόβλημα προκύψει την 
ώρα της διδασκαλίας πόσο μπορεί η τεχνική υπηρεσία να βοηθήσει εκείνη τη στιγμή 
σίγουρα μπορεί πριν για τεχνικά προβλήματα που έχουν προαναφερθεί δηλαδή. 

 Ερ: Ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα τεχνικής φύσης της 
σύγχρονης ή της ασύγχρονης; 

Απ: Δεν μπορώ να σας απαντήσω δεν το γνωρίζω. 

 Ερ: Η επικοινωνία που έχετε με τους εκπαιδευόμενους με ποια εργαλεία γίνεται 
συνήθως; 

Απ: Υπάρχει μία πλατφόρμα η οποία είναι Moodle περιβάλλον στην οποία γίνεται η 
επικοινωνία, η ανάρτηση των εργασιών, η διόρθωση των γραπτών τους δηλαδή 
φαίνεται εκεί οι βαθμολογίες τους εκεί φαίνεται που έχουν μάθημα, πότε έχουν 
εξετάσεις εκεί φαίνονται οι παρουσιάσεις. Όλα είναι μέσα αυτού του εργαλείο. 
Επικουρικά υπάρχει το email. 

 Ερ: Το υλικό που χρησιμοποιείται πρέπει να το επεξεργαστείτε εσείς η ίδια να έχει 
κάποια συγκεκριμένη μορφή για να το ανεβάσετε είναι εύκολο; πρέπει να έχει κάποια 
παραπάνω γνώση ο εκπαίδευσης να επεξεργαστεί το υλικό είναι απλά ένα αρχείο; 

Απ: Το υλικό βέβαια πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που θα έχουν οι 
εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που τρέχει το συγκεκριμένο 
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υλικό. Άρα θα πρέπει να έχει μία, να αντανακλά το γεγονός ότι ένας φοιτητής μπορεί 
και να μην έρθει καν στην παρουσίαση αυτήν όπου θα γίνει μια  ανακεφαλαίωση των 
βασικών σημείων μπορεί ο φοιτητής να το παρακολουθήσει. 

  Ερ: Αυτό είναι μες στην πλατφόρμα του  Moodle όμως, που είπατε; 

Απ:  Οι παρουσιάσεις ναι. 

 Ερ: Είναι ένα απλό αρχείο powerpoint παράδειγμα οι παρουσιάσεις; 

Απ: Pdf. Pdf Powerpoint ναι. 

Απ: Κάποιοι δίνουν επικουρικά κάποια παραδείγματα επιπλέον, κάποια βασικά 
σημεία σε παρόμοιες μορφές αρχείων. 

 Ερ: Πώς ελέγχεται η παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; 

Απ: Δεν ελέγχεται, συνδυάζω σε επικοινωνία που έχουμε μαζί τους ρωτάμε, επίσης 
κρατάμε παρουσιολόγιο όταν έρχονται στις φυσικές συναντήσεις εεε όμως δεν έχουν 
καμία υποχρέωση να έρθουν. Δεν είναι υποχρεωτικό από τον κανονισμό. Στο 
ηλεκτρονικό τμήμα είναι προφανές ποιοι μπαίνουνε μέσα την ώρα του μαθήματος, 
Επίσης όταν έχεις ηλεκτρονικό τμήμα  και τους βλέπεις μέσα δεν σημαίνει ότι είναι 
μέσα μπορεί απλά να έχουν συνδεθεί. Δεν έχεις φυσική εικόνα. 

 Ερ: Ναι απλά φαίνεται ότι είναι παρών, κάνετε κάποιες ενέργειες ώστε να 
αντιληφθείτε το κλίμα στην τάξη; Δηλαδή αν αυτά που λέτε τα καταλαβαίνουνε; 
Ηλεκτρονικά πάντα. Εάν τα καταλαβαίνουνε; 

Απ: Στα ηλεκτρονικά τμήματα δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχω κάνει 
ηλεκτρονικό τμήμα. Ότι σας λέω είναι από πληροφορίες που έχω από συναδέλφους. 
Το ηλεκτρονικό τμήμα λειτούργησε φέτος για πρώτη φορά. Επομένως υπάρχουν 
θεματικές που έχουνε κάποια ηλεκτρονικά τμήματα αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν 
τα φυσικά τμήματα όπως υπήρχαν μέχρι πέρυσι. 

 Ερ: Τα φυσικά τμήματα αυτά, απλά τα παρακολουθούν μέσω, από απόσταση; 

Απ: Όχι. Υπάρχουν πέντε οι διδασκαλίες τον χρόνο όπως σας ανέφερα όπου οι 
φοιτητές μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία. Αυτά είναι 
τα φυσικά τμήματα που σας λέω και αυτός ήταν και κανόνες μέχρι την χρονιά που 
μας πέρασε. από φέτος υπάρχει η δυνατότητα να  παρακολουθήσουνε  την ώρα που 
γίνεται η παρουσίαση το ηλεκτρονικό τμήμα εάν έχουνε δηλώσει αυτό, δεν υπάρχει 
δυνατότητα να μπουν οπότε θέλουνε να παρακολουθήσουν η παρουσίαση του 
διδάσκοντα δεν επιτρέπεται αυτό ακόμα. η καταγραφή δηλαδή της παρουσίασης και 
η ανάρτηση της στον δικτυακό χώρο. 

 Ερ: Μάλιστα η εμπειρία σας τώρα στο μάθημα στην εξ αποστάσεως είναι αυτή 
φέτος; που γίνεται που είπατε; 

Απ: Εγώ είμαι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το 2003, το ηλεκτρονικό τμήμα 
έχει ιδρυθεί φέτος για πρώτη τώρα για αυτό και αυτό που σας λέω δεν είναι δικές μου 
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εμπειρίες είναι συναδέλφων γιατί εγώ δεν έχω ηλεκτρονικό τμήμα. Στη δικιά μου 
ενότητα  φοιτητές κατά το ένα έκτο ζήτησαν ηλεκτρονικό τμήμα τα υπόλοιπα είναι 
φυσικά τμήματα ένα τέταρτο να το πω έτσι ένα πέμπτο, ένα τέταρτο. Καταλάβατε τι 
εννοώ; 

 Ερ: Δεν μπορώ να καταλάβω εσείς πώς εμπλέκεστε όμως με την εξ αποστάσεως,  τα 
μαθήματα γίνονται πέντε φορές το χρόνο εκεί πέρα δεν είναι υποχρεωτικά. 

Απ: Να πάμε από την αρχή. το ανοιχτό πανεπιστήμιο το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο που είναι μόνο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Παρέχει μόνο εξ αποστάσεως εκπαίδευση σωστά; 

 Ερ: Ναι. 

Απ: Η δομή του στηρίζεται σε κάποια συγκεκριμένα, σε κάποιες συγκεκριμένες 
ενέργειες εγώ από το 2003 έχω ένα φυσικό τμήμα άλλες φορές είναι στην Αθήνα. 
Άλλες φορές είναι στη Θεσσαλονίκη και άλλη φορά είναι Πάτρα όπως και 
εκατοντάδες άλλοι συνάδελφοι. Οι φοιτητές λοιπόν παρακολουθούν πέντε φορές το 
χρόνο κάποιες τετράωρες διδασκαλίες κατά τα λοιπά η επαφή που έχουμε μαζί τους 
είναι ηλεκτρονική. Όχι κάνοντας τους μάθημα, υποστηρίζοντας τους, δίνοντας τους 
υλικό, απαντώνται οι απορίες τους παίρνοντας τους εμείς τηλέφωνο για να δούμε τι 
κάνουνε εάν θέλουν υποστήριξη. Αυτή είναι η επικοινωνία που έχουμε με τους 
φοιτητές. Αυτό είναι η δομή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν υπάρχει 
κάτι άλλο. και όπως σας είπα από φέτος ξεκίνησε να υπάρχει το ηλεκτρονικό τμήμα 
το οποίο έχει την ίδια ακριβώς διαδικασία δηλαδή 5 φορές το χρόνο υπάρχει μία 
σύγχρονη παρακολούθηση μέσω του Skype for business. Δηλαδή ένας καθηγητής 
αντί να πάει στην τάξη την φυσική όπως πάω εγώ είναι σε ένα χώρο δικό του και 
παρουσιάζει αυτό που θέλει σε μία φυσική τάξη και μπαίνουν οι φοιτητές 
ηλεκτρονικά. Αυτό είναι το σύστημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δεν 
υπάρχει κάτι άλλο. 

 Ερ: Κατάλαβα. Ναι. 

Απ: Καταλάβατε; 

 Ερ: Ναι ναι, Απλά ήθελα οι ερωτήσεις είναι πιο πολύ να υπάρχει ηλεκτρονική τάξη 
κάπως και όχι... 

Απ: Αυτό δεν ήταν σαφές στο ερώτημα που μου θέσατε, εγώ είμαι στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση πολλά χρόνια αυτά που σας λέω είναι σίγουρα πολύ 
δουλεμένα γιατί είναι πόσα 15 χρόνια τώρα,13 πόσα είναι, ε  μπορούμε να 
συνεχίσουμε αν θέλετε να σταματήσω να κρίνετε ότι απαντήσεις δεν 
ανταποκρίνονται σε αυτό που περιμένατε. 

 Ερ: Όχι ας τελειώσουμε δεν υπάρχει δεν υπάρχει λόγος να σταματήσει πώς γίνεται η 
αξιολόγηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Στην μία Απριλίου μέχρι 15 Μαΐου υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικό, 
το οποίο είναι τελείως απόρρητο στο οποίο μπαίνουν μέσα φοιτητές και 
συμπληρώνουν τα σχόλια τους για τον διδάσκοντα για το μάθημα και τις διοικητικές 
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υπηρεσίες είναι προαιρετική η συμμετοχή τους, τους παροτρύνουμε όμως πάρα πολύ 
ενεργά για να παίρνουμε ένα μεγάλο δείγμα και να έχουμε εικόνα. 

 Ερ: Σε αυτό το ερωτηματολόγιο δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να 
αξιολογήσουν τους εκπαιδευτές; 

Απ: και τους εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό υλικό και τις διοικητικές υπηρεσίες. 

 Ερ: Εσείς πώς αξιολογείτε τους εκπαιδευόμενους; 

Απ: Εγώ τους αξιολογώ τους συναδέλφους μου δηλαδή γιατί τυχαίνει να είμαι και 
συντονιστής και οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα μου θα αξιολογήσουν 
εμένα ως συντονιστή, τους αξιολογούμε με  βάση του έργου που προσέφεραν με 
βάση τη συνεισφορά τους στις διάφορες υποχρεώσεις που έχουμε στην διαμόρφωση 
θεμάτων των τελικών εξετάσεων, στην διαμόρφωση των εργασιών  στο εκπαιδευτικό 
υλικό που χρειάζεται συχνά να ανανεώνεται, στη δημιουργία του υλικού 
παρουσίασης και άλλων που δεν έχει νόημα να αναφέρω εδώ και λεπτομερώς όπως 
επίσης και στο feedback που παίρνω πώς διαχειρίστηκαν διάφορα προβλήματα 
υπάρχει γενικά μία ένας μηχανισμός που βλέπεις πώς κινείται και η ενότητα σου.Τι 
προβλήματα δημιουργήθηκαν στα τμήματα, πώς αντέδρασαν σε αυτά; Γιατί έτσι κι 
αλλιώς εγώ γίνομαι αποδέκτης πολλών από αυτών των θεμάτων. 

 Ερ: Ναι η ερώτηση ήταν επάνω οι μαθητές πώς αξιολογούνται οι εκπαιδευόμενοι 
του ΕΑΠ,  όχι εκπαιδευτές. 

Απ: Οι μαθητές αξιολογούνται από τέσσερις γραπτές εργασίες και από την τελική 
εξέταση στο τέλος και από την επαναληπτική, εάν δεν περάσουν. για να φτάσουν να 
δώσουν τελικές εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα μίνιμουμ βαθμό από τις 
πέντε γραπτές εργασίες αλλιώς δεν μπορούν δεν τεκμηριώνεται το δικαίωμα το να 
προστατεύσεις εξετάσεις. 

 Ερ: Και μία τελευταία ερώτηση με ποιους άλλους συνεργάζεστε για να δημιουργηθεί 
μία εξ αποστάσεως διδασκαλία; Είπατε για την ηλεκτρονική τάξη υπάρχουν από πίσω 
κάποιοι τεχνικοί στο πανεπιστήμιο που μπορούν να συνεισφέρουν σε κάποια τεχνικά 
προβλήματα. Συνεργάζεστε με κάποιους άλλους; 

Απ: Οι διοικητικές υπηρεσίες που παρέχουν τις υποδομές που πρέπει να έχουμε όταν 
θα πάμε στην τάξη παραδείγματος  χάρη να υπάρχει προτζέκτορας να υπάρχει 
υπολογιστής κατά τα λοιπά η πλατφόρμα είναι το εργαλείο που εμείς έχουμε 
επικοινωνία με τους φοιτητές. Άρα η πλατφόρμα πρέπει να λειτουργεί καλά και αν δε 
λειτουργεί καλά η πλατφόρμα πάλι οι τεχνικές υπηρεσίες είναι αυτές που θα δώσουν 
τη λύση. 

 Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. 

Απ: Ωραία. 

 Ερ: Σας ευχαριστώ. 

Ερωτηματολόγιο 7 
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 Ερ: Το όνομά σας; 

Απ: Χ.Ν. 

  Ερ: Ηλικία; 

Απ: 51. 

 Ερ: Νόμος, τώρα νόμος; χώρα; 

Απ: Χώρα Αγγλία. 

 Ερ: Πόλη; 

Απ: Το Μάντσεστερ. 

 Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Ειδικότητα είναι, ειδικότητα η δικιά μου δεν υπάρχει στα ελληνικά μπορείς να 
πεις επιμόρφωση ακαδημαϊκών. Έτσι θα το έλεγα εγώ. 

 Ερ: Επαγγελματική εμπειρία σε έτη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Πάνω από 10 χρόνια. 

 Ερ: Σε ποιον φορέα εργάζεστε; 

Απ: Σε πανεπιστήμιο εδώ στο Μάντσεστερ, στο Μάντσεστερ στο Metropolitan 
University. 

 Ερ: Ποιο είναι το αντικείμενο που διδάσκετε εξ αποστάσεως; 

Απ: Παιδαγωγική για ακαδημαϊκούς. 

 Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; 

Απ: Ναι το διδακτορικό μου είναι πάνω στην ανοιχτή παιδεία για ακαδημαϊκούς και 
έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό που είναι επάνω σε δεν ξέρω αυτό πώς λέγεται τώρα 
blended, μικτή και online παιδεία. 

 Ερ: Ωραία. Πως επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού την διδασκαλία; 

Απ: Πώς επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα; Το θέμα είναι ότι εμείς ως 
εκπαιδευτές έχουμε νομίζω την υποχρέωση να μοιραζόμαστε τα υλικά που 
χρησιμοποιούμε. Πρώτον για να κάνουμε εξοικονόμηση χρόνου, δεύτερον και 
εμπλουτισμό του υλικού. Οπότε αυτό που κάνω εγώ είναι, προτιμώ να φτιάχνω υλικό 
το οποίο το μοιράζομαι με συναδέλφους και φοιτητές ως creative commons, πού είναι 



 
 

188 
 

creative commons license που είναι ξέρεις ανοιχτά licenses. Δεν ξέρω πώς το λένε 
στα ελληνικά να σου πω. 

 Ερ: Ναι. Άδειες, ναι. πώς επηρεάζουν; 

Απ: Ανοιχτές άδειες που δεν ξέρω πώς το λέτε; 

 Ερ: Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος του 
εκπαιδευτή με δεδομένου ότι στην εξ αποστάσεως διδασκαλίας η επικοινωνία του με 
τους εκπαιδευομένους, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τον νοιώθουν παρόν. 

Απ: Το παρόν είναι σημαντικό αλλά δεν σημαίνει ότι να είσαι και συνεχώς εκεί Αυτό 
τι σημαίνει από την αρχή όταν φτιάχνεις αυτά τα προγράμματα και έχεις κάνει 
facilitation πρέπει να να επικοινωνήσεις τους όρους, ώστε οι φοιτητές ή όποιοι 
συμμετέχουν τέλος πάντων στο πρόγραμμα, να γνωρίζουνε ποιος είναι ο τρόπος 
συνεργασίας, εμ γιατί πολλές φορές δημιουργούνται  προβλήματα και απαιτήσεις 
ιδίως από τους φοιτητές ότι θα συμμετάσχεις και το βράδυ, τα σαββατοκύριακα και 
είναι πολύ εύκολο να, να μπεις σε ένα κύκλο να δουλεύεις δηλαδή συνέχεια. Να 
ξεχάσεις την προσωπική σου ζωή και να δουλεύεις όλο το εικοσιτετράωρο. 

 Ερ: Τι προβλήματα προκύπτουν, στην επικοινωνία του εκπαιδευτή με τους 
εκπαιδευομένους, με δεδομένο ότι χρησιμοποιείται ο γραπτός λόγος στο 
πληκτρολόγιο και όχι άλλα ερεθίσματα όπως ο τόνος της φωνής ή η στάση του 
σώματος; 

Απ: Σήμερα έχουμε και άλλες δυνατότητες δηλαδή πέρα από το πληκτρολόγιο, πέρα 
από το γραπτό λόγο όπως επικοινωνούμε και εμείς τώρα είμαστε με Audio έτσι δεν 
είναι; ακούει ο ένας τη φωνή του άλλου οπότε εμπλουτίζει την επικοινωνία ακόμα 
και βίντεο. Το πρόβλημα με τη σύγχρονη επικοινωνία όταν έχεις και video link είναι 
ότι υπάρχει το πρόβλημα πολλές φορές στο bandwidth accessibility και πώς το λένε 
connectivity. Αυτά είναι προβλήματα και μειώνουν και δημιουργούν επιπρόσθετα 
προβλήματα τα οποία είναι προβληματικά ο γραπτός λόγος αν είναι μόνο γραπτός 
λόγος μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις δηλαδή μπορεί να είναι άκρως 
προβληματικό αν επικοινωνία αποκλειστικά και μόνο στο γραπτό λόγο και νομίζω ότι 
ο εκπαιδευτής έχει την υποχρέωση να βρει τρόπους να κάνει minimize, δηλαδή τα 
προβλήματα από τη γραπτή επικοινωνία. Εάν είναι αποκλειστική. και 
χρησιμοποιώντας έτσι έστω emoticons χαμόγελα και τα λοιπά βοηθάει νομίζω να 
προσθέσει κάτι κάποια άλλη χροιά να κάνει το μήνυμα έτσι πιο προσωπικό. ιδίως 
όταν έχεις συνεργασία με φοιτητές ή άτομα από άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες εκεί 
υπάρχουν μπορεί, να υπάρξουν αρκετά προβλήματα γιατί είναι άλλος ο τρόπος 
έκφρασης, αλλά τα ανέκδοτα και τα αστεία τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουνε 
αρκετά προβλήματα και να να δημιουργήσουν σε φυγή αποτροπής συμμετοχής 
κάποιων φοιτητών και ο εκπαιδευτής έχει υποχρέωση έτσι αυτά να τα κάνεις spots 
early  και να κάνει interventions που να μπορεί να κάνει minimize αυτές τις 
δυσκολίες, ώστε να δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον. 

 Ερ: Μάλιστα, πώς επηρεάζει η απόσταση τον ρυθμό του μαθήματος; 

Απ: Η απόσταση μπορεί να δημιουργεί motivation, Ε πώς το λένε ξέχασα και το 
motivation στα αγγλικά τώρα, πώς το λένε το motivation; 
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 Ερ: Κίνητρο; 

Απ: Κίνητρο ναι. Δημιουργεί μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετο κίνητρο. Η έρευνα η 
δικιά μου αυτό έδειξε, ότι είμαστε μακριά ότι είμαστε από άλλες κουλτούρες από 
άλλα επαγγέλματα και αυτό ισχύει και για φοιτητές και ακαδημαϊκούς δημιουργεί 
επιπρόσθετα ενδιαφέροντα. Στον άλλον προσωπικά ενδιαφέροντα, οπότε η απόσταση 
μπορεί να βοηθάει και να βαθύνει τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και την διδασκαλία. 
βέβαια δημιουργεί και προβλήματα Γιατί άλλο να βλέπεις τον άλλο στην τάξη και 
άλλο να πρέπει εσύ να ξέρεις και να έχεις την υπευθυνότητα να συμμετάσχεις ποιο 
self-organized. Self-directed. Δεν είναι, δεν είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να το 
κάνει εύκολα δηλαδή θέλει πριν συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα που είναι φουλ 
online, να κάνεις ένα άλλο πρόγραμμα θα έλεγα εγώ το οποίο να σε βοηθάει να 
καταλάβεις πώς μαθαίνεις online σε αυτό το περιβάλλον, ώστε να εξοικειωθείς. Για 
αυτό και εσύ μου ανέφερες τα moocs πρωτύτερα, τα moocs είναι για αυτούς που είναι 
εξοικειωμένοι με online environment που είναι, που έχουνε την ευχέρεια, την 
αυτοπεποίθηση σε αυτό το περιβάλλον οι άλλοι που είναι πιο κλειστοί, που όλα τους 
είναι καινούργια, που έχουνε προβλήματα με τα εργαλεία και τα λοιπά…δεν 
μπορούνε να ανταποκριθούνε  σε αυτό το είδος της μάθησης. 

 Ερ: Οπότε η επιμόρφωση πρέπει να είναι απαραίτητη και στους εκπαιδευτές αλλά να 
υπάρχει... 

Απ: Η επιμόρφωση ναι. Η επιμόρφωση για τους εκπαιδευτές είναι must, δηλαδή 
πρέπει οπωσδήποτε, δηλαδή δεν πρέπει κανείς να νομίζει ότι επειδή κάνω μάθημα σε 
σχολείο ή κάνω μάθημα στο πανεπιστήμιο face-to-face, ξαφνικά μπορώ να κάνω και 
online Είναι εντελώς διαφορετικό το κλίμα, το όλο περιβάλλον, το πώς γίνεται έχει η 
μάθηση online, οπωσδήποτε χρειάζεται επιμόρφωση ώστε οι καθηγητές πρώτον να 
εξοικειωθούν, να ζήσουνε πώς είναι να είσαι φοιτητής σε αυτό το περιβάλλον πώς 
είναι να είσαι μαθητής ή φοιτητής, ανάλογα το επίπεδο, αλλά και οι ίδιοι οι φοιτητές 
πριν ξεκινήσουνε ένα, πες ότι έχουνε κάποιο course μάθημα, σε ανθρωπολογία ή 
οτιδήποτε να κάνουν ένα εισαγωγικό μάθημα επάνω στην μάθηση online. Ώστε να 
εξοικειωθούν και με το περιβάλλον προτού μετά αρχίσουν το κανονικό τους μάθημα, 
κανονικό τους πρόγραμμα. 

 Ερ: Ποιές πρέπει να είναι οι τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας 
εκπαιδευτής στην εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Απ: Όπως είπαμε αυτές οι γνώσεις πρέπει να είναι επάνω στο digital technologies 
δηλαδή πώς θα τις χρησιμοποιήσει για τη μάθηση. Πολλές φορές νομίζουμε ότι 
επειδή χρησιμοποιούμε κάτι στον ελεύθερό μας χρόνο για παραδείγματα τα social 
media όλοι μαζί είμαστε στο Facebook και στο Twitter και τα λοιπά αλλά δεν έχουμε 
ιδέα πολλές φορές πως θα τα χρησιμοποιήσουμε για παιδαγωγικούς σκοπούς, οπότε 
αυτό είναι σημαντικό πάνω στην επιμόρφωση οι καθηγητές αλλά και οι φοιτητές να 
να μάθουνε πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία που έχουμε στην τσέπη μας να 
κουβαλάμε μαζί μας αλλά και αυτά που μας δίνουνε μας παρέχουνε τα πανεπιστήμια 
οι άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς όπως vle τα λέμε εδώ virtual learning environments 
όπως είναι το Moodle για παράδειγμα, δεν ξέρω εσείς τι έχετε; 

 Ερ: Ναι πείτε. 
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Απ: Ή blackboard και τα λοιπά να υπάρχει επιμόρφωση επάνω σε αυτό ώστε να τα 
αξιοποιούμε αναλόγως. Ώστε οι φοιτητές  να παίρνουν το maximum από αυτό αλλά 
και οι καθηγητές να απολαμβάνουν την εκπαίδευση και να μην γίνεται κάτι που δεν 
τους αρέσει κατάλαβες; 

 Ερ: Οι τεχνικές δυσκολίες που μπορείτε να συναντήσετε στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία; 

Απ: Όπως είπαμε, νομίζω το ανέφερα νωρίτερα το accessibility και το connectivity 
είναι από τα σημαντικότερα αλλά και η έλλειψη παιδαγωγικής γνώσης πώς 
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνολογίες αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Γιατί 
πολλές φορές τα πανεπιστήμια για παράδειγμα μας ζητάνε από δω και πέρα θα 
χρησιμοποιήσεις πώς τα λένε αυτά response systems που κάνεις quizzes online για 
παράδειγμα αλλά οι καθηγητές δεν έχουν ιδέα πώς να τα χρησιμοποιήσουν. 

 Ερ: Ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα τεχνικά προβλήματα της 
σύγχρονης ή της ασύγχρονης; 

Απ: Να σου πω δεν θα μπορούσα να πω που είναι τα περισσότερα γιατί και η 
ασύγχρονη όπως είπαμε αν γίνεται αποκλειστικά με τον γραπτό λόγο είναι 
προβληματική γιατί είναι ίσως το μόνο μέσο επικοινωνίας αλλά και η σύγχρονη έχει 
τα δικά της προβλήματα όπως είπαμε με την τεχνολογία θα έλεγα ειδικότερα, η 
σύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία και μάθηση έχει νομίζω περισσότερα 
προβλήματα με την τεχνολογία accessibility και connectivity γιατί σε κάποιες 
περιοχές δεν έχουμε αυτήν την ευκαιρία να έχουμε το bandwidth δεν ξέρω αυτό πως 
λέγεται στα Ελληνικά ξέρεις ανεβασμένο, να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία... 

 Ερ: Ποιοτική. 

Απ: Με προφορικό λόγο και με εικόνα και με γραπτό λόγο. 

 Ερ: Με ποια εργαλεία γίνεται η επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους στη σύγχρονη 
και στην ασύγρονη; 

Απ: Όπως είπαμε μπορείς να έχεις ένα φόρουμ κάποια γραπτή επικοινωνία μπορείς 
να έχεις και φωτογραφίες να στέλνεις ελληνικό ας πούμε εικόνα στατική εικόνα η 
κινούμενη εικόνα να κάνεις κάποιο βίντεο ή να έχεις live link όπως έχουμε εμείς 
τώρα που μιλάμε και να έχεις και ένα chat γραπτό ή μπορεί να έχεις και βίντεο. 

 Ερ: Το υλικό που χρησιμοποιείται πρέπει να το επεξεργαστείτε  για να το 
χρησιμοποιήσετε, για να μπορέσουν να παρακολουθούνε όλοι; είναι συγκεκριμένης 
μορφής; το ανεβάζετε εσείς η ίδια στην πλατφόρμα; 

Απ: Το υλικό που χρησιμοποιώ εγώ ναι πολλές φορές το δημιουργώ από Scratch από 
το τίποτα δηλαδή καινούργιο υλικό το δημιουργώ δικό μου για να μπορώ να έχω full 
control το τι είναι, το οποίο όμως βέβαια μετά πολλές φορές το ανεβάζω σε διάφορες 
μορφές δηλαδή μπορώ να τα έχω σε βίντεο, μπορώ να το έχω σε audio και να έχω και 
σε text οπότε με αυτό τον τρόπο επειδή  ίσως υπάρχουν προβλήματα τεχνολογικά 
αλλά και δεξιότητας γιατί έχουμε μαθησιακές δυσκολίες και τα λοιπά κάποιοι 
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φοιτητές; ή μαθητές μπορεί να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν fully και να τους 
δώσω μόνο το text. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω αναφέρει ακόμα αλλά το υλικό 
εάν το παρέχεις μόνο σε μία μορφή αποκλειστικά μπορεί να είναι προβληματικό 
παρόλο που μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με το connectivity και το ιντερνέτ και 
τα λοιπά είναι σημαντικό νομίζω για τον εκπαιδευτή να βρει τρόπο να δώσει να κάνει 
να δώσει το υλικό σε διάφορες μορφές ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να 
ανταποκριθούν γιατί υπάρχουν και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. 

 Ερ: Πώς ελέγχεται την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; 

Απ: Τώρα η παρακολούθηση των εκπαιδευομένων είναι πολύ εύκολη γιατί είναι όλα 
visible τα βλέπεις τα πάντα, βλέπεις αυτούς που συμμετάσχουν ενεργά αν είναι 
κάποια discussion. Εάν έχεις κάποιες ομάδες εργασίας βλέπεις πάλι ποιοι 
συμμετέχουν, ποιοι δεν συμμετέχουν αν βέβαια είναι ο αριθμός των μαθητών 
φοιτητών μικρός. Εάν είναι πολύ μεγάλος είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτό τον 
έλεγχο ως εκπαιδευτής αλλά υπάρχουν εργαλεία ανάλογα τις πλατφόρμες που 
χρησιμοποιείς που κάνουνε τα analytics πίσω στο background δηλαδή ενσωματωμένα 
εργαλεία τα λέμε analytics που μπορεί να σου δείξει που πήγε ο καθένας και που 
πάτησε πόση ώρα έκατσε εκεί και τα λοιπά βέβαια αυτό δεν δίνει καμία εγγύηση 
κατά την άποψή μου ότι συμμετάσχει με τον α ή Β τρόπο, απλώς δείχνει ότι έχει 
περάσει ότι έχει κάνει κάποια κλικ στην πλατφόρμα. Οπότε αυτό που είναι σημαντικό 
είναι πρώτον ο εκπαιδευτής να είναι παρών και να γνωρίζει τους φοιτητές και τους 
μαθητές, τι θέλουν να πάρουν από το μάθημα και πως μπορεί να τους βοηθήσει και 
τελευταίων είναι να κάνει έρευνα πάνω στο μάθημα του όχι μόνο να διδάσκει και να 
προετοιμάζει μαθήματα αλλά να αξιολογεί και ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 
η διδασκαλία και να κάνει έρευνα πάνω στον τομέα του για να μπορέσει να βελτιώσει 
την κατάσταση την μάθηση στο μέλλον, αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

 Ερ: Πως δημιουργείτε αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων; 

Απ: Όταν λέτε αλληλεπίδραση δηλαδή πως συνεργάζονται; 

 Ερ: Ναι.  

Απ: Το online δίνει περισσότερο αυτή την ευκαιρία από ότι το face to face δηλαδή 
όταν είμαστε στην τάξη γιατί στην τάξη συνήθως κλείνουμε την πόρτα και δεν 
βλέπουμε κανέναν άλλον. Το online και κυρίως το open η ανοιχτή παιδεία  είναι 
ανοιχτή η πόρτα και οποιοσδήποτε μπορεί να μπει δημιουργεί μία διαφάνεια 
μεγαλύτερη και δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασία και ο ένας να βοηθάει τον 
άλλον και για παράδειγμα κυρίως η τεχνολογία όταν κάποιος από τους 
εκπαιδευτικούς δεν γνωρίζει κάποια πλατφόρμα ή κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο 
μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο συνάδελφό τους στο ίδιο πανεπιστήμιο στο ίδιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κάπου αλλού να το βρεις σε κάποιο άλλο άκρο της γης και να 
ζητήσει βοήθεια και να ξεκινήσει μία συνεργασία το οποίο είναι φανταστικό. 

 Ερ: Η αξιολόγηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση πώς γίνεται; 

Απ: Η αξιολόγηση είπα, είπα νομίζω ανέφερα κάποιο παράδειγμα ότι μπορεί να γίνει 
μέσα από έρευνα που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, η ομάδα εκπαιδευτικών θα 
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κάνουν, μπορεί να γίνει η αξιολόγηση πάνω στα analytics Εξαρτάται τι θέλουμε να 
αξιολογήσουμε βέβαια είναι η συμμετοχή; είναι η μάθηση; μπορούμε να κάνουμε 
έρευνα μαζί με τους φοιτητές action research για παράδειγμα υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες και αξιολόγηση από τους φοιτητές ή μαθητές ή οποιοδήποτε 
συμμετάσχουν είναι σημαντική και μπορεί να είναι συνεχής δηλαδή είναι διάφοροι 
τρόποι που μπορείς να το κάνεις αλλά νομίζω μέσα από την έρευνα απλά 
ερωτηματολόγια συνήθως η δικιά μου εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι και πολύ 
χρήσιμα γιατί πολλές φορές βρίσκουμε απαντήσεις από ελάχιστα άτομα τα οποία 
είναι πολύ critical, και αυτοί που είναι συνήθως ευχαριστημένοι δεν είναι και 
πολλά, δηλαδή πολλοί χρησιμοποιούν τα surveys τα ερωτηματολόγια ως τόπο να 
παραπονεθούν το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό. Για 
αυτό νομίζω η έρευνα, η έρευνα πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία της διδασκαλίας 
είναι πιο χρήσιμο. 

 Ερ: Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αξιολογήσουν τους 
εκπαιδευτές; 

Απ: Βεβαίως πολλές φορές εδώ στην Αγγλία κυρίως είναι βασικό είναι υποχρέωση 
του εκπαιδευτή, δηλαδή γίνεται θέλουμε δεν θέλουμε για να κάνουνε reporting back 
κατάλαβες; 

 Ερ: Με ποιους συνεργάζεστε για να δημιουργηθεί μία εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Εγώ συνεργάζομαι πολλές φορές με συναδέλφους κυρίως από άλλα πανεπιστήμια 
λόγω της δουλειάς μου. 

 Ερ: Και με ποιους τρόπους ενισχύει ο εκπαιδευτής την online παρουσία του; 

Απ: Τώρα η παρουσία μας όπως είπαμε είναι σημαντική αλλά δεν πρέπει να είναι να 
κάνει upper power, δηλαδή να είσαι εκεί να το κάνεις Scaffold το facilitation χωρίς να 
είσαι και παντού δηλαδή πρέπει να δώσεις και λίγο αέρα στους φοιτητές ή στους 
μαθητές να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δικές... τους με άλλους φοιτητές με άλλους 
συμμετέχοντες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. δηλαδή πρέπει ο facilitator ο 
εκπαιδευτικός να γνωρίζει πότε να επεμβαίνει και ποτέ να μην επεμβαίνει γιατί 
αλλιώς δημιουργείς εξάρτηση και αυτό είναι προβληματικό, γιατί λέμε να 
δημιουργήσουμε ανεξάρτητους και αυτόνομους μαθητές φοιτητές αναλόγως. 

 Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας ευχαριστώ πολύ. 

Απ: Ωραία. 

Ερωτηματολόγιο 8 

Ερ: Γεια σας το όνομά σας; 

Απ: Το όνομά μου είναι Σ.Γ. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: Ηλικία 35 ετών. 
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Ερ: Νόμος; 

Απ: Θεσσαλονίκης. 

Ερ: Πόλη; Θεσσαλονίκη; 

Απ: Πόλη Θεσσαλονίκη. 

Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Βιολόγος είμαι. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία; 

Απ: Είμαι μεταδιδάκτορας ερευνητής, και ακαδημαϊκός συνεργάτης σε μεταπτυχιακό 
στο Διεθνές πανεπιστήμιο. 

Ερ: Σε ποιον φορέα εργάζεσαι τώρα; 

Απ: Τώρα είμαι ελεύθερος επαγγελματίας αλλά έχω και σύμβαση με το διεθνές 
πανεπιστήμιο Ελλάδας. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; 

Απ: Όχι. 

Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις σχετικά με το προφίλ. Τώρα θέλω να ρωτήσω,  είναι 
απαραίτητη η γνώση των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού που χρησιμοποιεί  ο 
εκπαιδευτής; 

Απ: Εεε τι εννοείτε; δεν την κατάλαβα την ερώτηση. Είναι απαραίτητη η γνώση ότι 
υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα στο υλικό; 

Ερ: Ναι θα πρέπει αυτά,  έχετε συναντήσει κάποια προβλήματα με το υλικό, κάπου 
να μην μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να πρέπει να πάρετε την άδεια; 

Απ: Ναι ναι και την χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα στο μεταπτυχιακό, στην 
εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πλατφόρμα ηλεκτρονική στην οποία θα ανεβάζουμε 
υλικό και θα πρέπει να έχουμε το πανεπιστήμιο να είναι ελεύθερα το υλικό ή να 
πάρουμε άδεια πνευματικών, χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων. Οπότε υπάρχουν 
προβλήματα ναι. 

Ερ: Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος από την διδασκαλία εξ αποστάσεως; Ο 
δικός σας ελεύθερος χρόνος; 

Απ: Εεε, ο ελεύθερος χρόνος δεν επηρεάζεται καθόλου, τι εννοείτε; για να μπορέσω 
να προετοιμαστώ για την διδασκαλία;  
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Ερ: Πρέπει να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο ή λιγότερο σε σχέση με την κλασική 
διδασκαλία; δηλαδή η ανατροφοδότηση μέσα στην τάξη γίνεται επιτόπου στην 
κλασσική διδασκαλία,  τώρα παράδειγμα θα πρέπει να είστε ταυτόχρονα, να φαίνεστε 
ότι είστε online για κάποιον μαθητή οπότε αυτό να σας στερεί τον ελεύθερο χρόνο. 

Απ: Ο τρόπος που κάνουμε εξ αποστάσεως διδασκαλία, ίσως είναι ένας συνδυασμός 
της κλασσικής γιατί έχουμε πέρα από την επικοινωνία με ηλεκτρονικούς τρόπους 
όπως email και με την ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουμε και τηλεδιάσκεψη που 
σημαίνει ότι οι φοιτητές παρακολουθούν από το σπίτι τους από τον υπολογιστή και 
και εγώ μάθημα στην αίθουσα, οπότε έχει και την διδασκαλία, την κλασσική μέσα. 
Δεν ξέρω αν αυτό άπτεται του μεταπτυχιακού σας; της ιδέας του μεταπτυχιακού; 

Ερ: Είναι σύγχρονη, είναι σύγχρονη διδασκαλία δεν είναι ασύγχρονη; 

Απ: Είναι ένας συνδυασμός και των δυο και σύγχρονη και ασύγχρονη. Ναι. 

Ερ: Θέλω να ρωτήσω τώρα δημιουργούνται συγχύσεις λόγω του γραπτού λόγου στην 
επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους; χρειάζεται να ξέρει ο εκπαιδευτής τη γλώσσα 
του πληκτρολογίου; 

Απ: Χρειάζεται βέβαια χρειάζεται και ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος. 

Ερ: Χρειάζεται μεγαλύτερη υπομονή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από ότι στην 
διδασκαλία σε μία τάξη; 

Απ: Εεεμμ, όχι, όχι μεγαλύτερη υπομονή αλλά χρειάζεται σίγουρα και στα δύο 
υπομονή και να αφιερώσεις χρόνο.  στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε για 
τον ελεύθερο χρόνο που ίσως δεν την κατάλαβα καλά, ουσιαστικά η διαφορά που έχω 
εδώ πέρα σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους, είναι ότι ο φοιτητής επειδή δουλεύει 
μόνος του, θα ήθελε έχω παρατηρήσει,  οι ερωτήσεις που κάνει ή η επικοινωνία που 
έχει να είναι πιο άμεσες, δηλαδή να μην μου στέλνει ένα email και να περιμένει δυο-
τρεις μέρες μέχρι να απαντήσω ή λίγες ώρες. Οπότε προσπαθώ με αυτή την έννοια να 
απαντάω και να είμαι διαθέσιμος όσο πιο άμεσα γίνεται οπότε με αυτή την έννοια 
που στην κλασική ίσως δεν υπάρχει, επειδή έχεις και πιο πολλές ώρες μαθήματος και 
όχι τόσο ανεξάρτητη ασύγχρονη εκπαίδευση. Ίσως αυτή είναι η διαφορά, όποτε 
χρειάζεται να απαντάω πιο άμεσα με την έννοια ότι πρέπει να στο κινητό μου, τέλος 
πάντων να λαμβάνω κάποιο mail και να απαντάω από το κινητό ή με τηλέφωνα. 
Οπότε ναι,  αυτή είναι η διαφορά. 

Ερ: Ναι για αυτό ρώτησα αν επηρεάζεται. 

Απ: Επηρεάζεται ναι, η αλήθεια είναι ότι επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος. 

Ερ: Η επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη; 

Απ: Ναι σίγουρα ναι. 

Ερ: Ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει υψηλές τεχνολογικές  γνώσεις; 
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Απ: Ε θα πρέπει να έχει ένα επίπεδο τεχνολογικών γνώσεων. Ναι. Αλλά όχι τόσο 
πολύ υψηλές δηλαδή κάποιες βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
των συστημάτων. 

Ερ: Κάποιες τεχνικές δυσκολίες τις ξεπερνάτε μόνος ή με τη βοήθεια κάποιου 
τεχνικού; 

Απ: Το μεγαλύτερο ποσοστό τις ξεπερνάω μόνος, ναι. Εεε, δεν με χρειάζεται κάποιος 
τεχνικός για... Ίσως κάτι πολύ εξειδικευμένο που δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα. 

Ερ: Ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα τεχνικά προβλήματα της σύγχρονης 
ή της ασύγχρονης; 

Απ: Της ασύγχρονης, κυρίως όμως λόγω των, της ανομοιομορφίας του επιπέδου 
γνώσης υπολογιστών των εκπαιδευομένων. 

Ερ: Μάλιστα.  πως αντιμετωπίζεται η ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους στην 
σύγχρονη και πώς στην ασύγχρονη με ποια εργαλεία; 

Απ: Τι εννοείται ανατροφοδότηση, αυτό δεν το καταλαβαίνω. 

Ερ: Όταν παράδειγμα έχει μία απορία εκπαιδευόμενος και θέλει να σας ρωτήσει πως 
γίνεται αυτό; αντίστοιχα όταν θέλει να δώσει μία εργασία και αντίστοιχα εσείς να του 
απαντήσετε σε αυτή την εργασία του. 

Απ: Ναι, στην σύγχρονη εκπαίδευση δεν έχει μεγάλες διαφορές με την δια ζώσης 
εκπαίδευση γιατί έχει τη δυνατότητα μέσω του software που χρησιμοποιούμε στην 
σιφόν να διακόπτουμε οποιαδήποτε στιγμή το μάθημα να ρωτάει την ερώτηση να 
γίνεται διάλογος και έχει πολλές δυνατότητες το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε για 
τη σύγχρονη οπότε δεν έχει διαφορά αυτό πιστεύω σε σχέση με την κλασική. Στο 
κομμάτι της διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε εμείς, που κάνω εγώ. Στο κομμάτι της 
ασύγχρονης είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως ζητάει, είναι απαραίτητη η πιο 
άμεσα απάντηση του εκπαιδευτή προς τις απορίες, ερωτήσεις των εκπαιδευομένων. 
Και στις εργασίες επειδή είναι σημαντικό κομμάτι της ασύγχρονης εκπαίδευσης οι 
εργασίες, έχουνε πολλές μικρές εργασίες τα παιδιά, οι φοιτητές και εκεί χρειάζεται 
πιο γρήγορη πιο γρήγορο feedback. Δεν μπορείς να τους αργήσεις περισσότερο,  γιατί 
άμα κάθε εβδομάδα έχουν διαφορετική εργασία δεν μπορείς να αργήσεις τα 
αποτελέσματα της πρώτης και να μπεις στη δεύτερη. 

Ερ: Αυτό πώς γίνεται, όμως η ανατροφοδότηση; μέσω κάποιου chat, μέσω email; 

Απ: Μέσω e-learning. μέσω πλατφόρμας e-learn. Όλα τα ανεβάζουμε, όλο το υλικό 
για μελέτη ανεβαίνει σε μία πλατφόρμα,  οι φοιτητές είναι συνδεδεμένοι σε μόνιμη 
βάση οπότε τι είναι έλεγχο σε συχνά διαστήματα,  Παραδίνουν εργασία τη βλέπω ή 
απορίες μέσω chat του, στο elearn ή  μέσω e-mail κάποιες φορές και απαντάω όλα 
γίνονται δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και e-mail ανά περιπτώσεις. 
Λιγότερο συχνά. 

Ερ: Για την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιήσετε, 
χρησιμοποιείτε κάποιο αποθετήριο;  
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Απ: Όχι τι εννοείτε αποθετήριο; database; βάση δεδομένων; 

Ερ: Στο internet  παράδειγμα υπάρχει μία σελίδα που να έχει διαδραστικό υλικό και 
από εκεί πέρα να πάρετε κάτι παράδειγμα είναι αποθετήριο είναι το... οι 
προσομοιώσεις που υπάρχουν στο Κολοράντο phet,  αν το γνωρίζετε. 

Απ: Όχι. δεν χρησιμοποιώ κυρίως χρησιμοποιώ βιβλία και εργασίες επιστημονικές 
κυρίως open access για να μην έχω πρόβλημα με τα δικαιώματα, στα αντίστοιχα βάση 
δεδομένων για επιστημονικές έρευνες επίσης κάποιες σημειώσεις,  άλλο ενδεικτικό 
υλικό είναι οι παρουσιάσεις σε Powerpoint που φτιάχνω για την σύγχρονη 
εκπαίδευση βίντεο από το διαδίκτυο σχετικά από το YouTube π.χ. αλλά 
συγκεκριμένο αποθετήριο όχι. 

Ερ: Είναι διαδραστικό το υλικό που χρησιμοποιείτε; 

Απ: Εεε πολύ λίγες. Όχι λίγες φορές. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι διαδραστικό 
κυρίως στη σύγχρονη εκπαίδευση στην ασύγχρονη με την έννοια ότι οι εργασίες θα 
πάρουνε feedback αλλά δεν θεωρώ ότι είναι διαδραστικό αυτό. κάποιες εργασίες 
κάποιες απορίες. Δεν νομίζω να μπορεί αυτό να θεωρηθεί διαδραστικό, έτσι; 

Ερ: Πώς ελέγχεται την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; 

Απ: Εεε είναι ένας, είναι ένα θέμα αυτό, αλλά άμα συνδεθούνε θεωρούμε ότι το 
παρακολουθούνε. Αν συνδεθούν στη σύγχρονη εκπαίδευση στην τηλεδιάσκεψη τώρα 
από κει και πέρα άμα κλείσουν την κάμερα π.χ. αν δεν συμμετέχουν δεν είναι εύκολο 
να καταλάβεις αν όντως παρακολουθούν το μάθημα ή αν έχουν φύγει ξέρω γω και 
έχουν αφήσει ανοιχτή τη συνομιλία. Συνήθως δεν έχω πρόβλημα γιατί γίνονται 
διαλείμματα κάθε μία ώρα π.χ. ή 45 λεπτά οπότε εκεί φαίνεται ποιος είναι παρών και 
ποιος όχι, τώρα άμα Κάποιος λείπει 10 λεπτά δεν μπορώ, δεν μπορείς να το ελέγξεις. 

Ερ: Προσπαθείτε να δημιουργήσετε συζητήσεις και συνεργασίες μεταξύ των 
εκπαιδευομένων; 

Απ: Ναι, πολύ μεγάλο μέρος της διδασκαλίας είναι με αυτή την έννοια διαδραστική 
ένας θέλω να αλληλεπιδρά ή με τον άλλον και μεταξύ και μαζί μου. 

Ερ: Η γλώσσα του πληκτρολογίου επηρεάζει την επικοινωνία των εκπαιδευομένων 
μεταξύ τους; 

Απ: Όχι ιδιαίτερα γιατί στην σύγχρονη εκπαίδευση γίνονται όλα προφορικά. Ίσως 
πολύ λίγα να χρειάζεται γραπτή επικοινωνία και στην ασύγχρονη εκπαίδευση έχουνε 
τον χρόνο. Οπότε και να υπάρχουν δυσκολίες ανάλογα έτσι με το computer literacy 
δεν θα δεν φαίνονται τόσο πολύ. Επηρεάζεται με την έννοια ότι κάποιος  μπορεί να 
δυσκολεύεται περισσότερο και να τρώει περισσότερο χρόνο. 

Ερ: Πως αξιολογείτε τους εκπαιδευόμενους με κάποιο ερωτηματολόγιο εργασίες; 
Πως γίνεται η αξιολόγηση; 

Απ: Εεε, η αξιολόγηση γίνεται με εργασίες οι οποίες μπορεί να είναι πολλαπλής 
επιλογής, μικρής ανάπτυξης, μεγάλης ανάπτυξης, ομαδικές, να υπάρχουν να 
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παρουσιάζουν ένα πρότζεκτ, έχει πάρα πολλές μορφές που έχουμε χρησιμοποιήσει 
και με εξετάσεις οι οποίες δεν είναι όμως εξ αποστάσεως αυτές. Στις εξετάσεις είναι 
υποχρεωμένοι οι φοιτητές να παρευρεθούν στους χώρους του πανεπιστημίου και να 
δώσουνε. 

Ερ: Αυτές τις εργασίες οι οποίες ανεβαίνουν λογικά στην πλατφόρμα επάνω, υπάρχει 
κάποιο πρότυπο απαντήσεων; δημιουργούνται συγχύσεις  στο πώς θα πρέπει να 
απαντήσουν; 

Απ:  Λίγες φορές δεν υπάρχει πρότυπο μεν, αλλά σε κάθε εργασία υπάρχει αναλυτική 
επεξήγηση το τι θέλουμε πχ  αν είναι πολλαπλής επιλογής είναι σημειώστε τον 
αριθμό της ερώτησης και τι επιλογή κάνετε, αν είναι ανάπτυξης λες αν είναι σε 
διακόσιες λέξεις να μου αναπτύξετε αυτό το θέμα με αυτά τα στοιχεία,  εάν είναι 
παρουσίαση έχει αναλυτικές πληροφορίες και δεν δημιουργείται σύγχυση όχι. Πολύ 
σπάνια έχω λάβει ερωτήσεις επεξήγησης πάνω στην εργασία. 

Ερ: Δημιουργούνται προβλήματα με κάποιο πιθανό χρονοδιάγραμμα που έχετε βάλει 
στις εργασίες; 

Απ: Και αυτό είναι θέμα εκπαιδευομένου κυρίως κάποιες φορές ναι λόγω 
προσωπικών λόγων ενδεχομένως γιατί έχουν μικρά deadline και πολλές εργασίες 
οπότε ενδεχομένως προσωπικοί λόγοι, εξαρτάται τον εκπαιδευόμενο. Όχι τόσο συχνά 
όσο θα περίμενα ίσως, δηλαδή μία στις δέκα φορές ας πούμε. 

Ερ: Και πώς το αντιμετωπίζετε; 

Απ: Συνήθως δίνω, άμα είναι δικαιολογημένες ο λόγος καθυστέρησης δίνω ένα 
deadline αλλιώς έχω πέναλτι, ένα πέναλτι που άργησε να την παραδώσει, δεν μου 
έχει τύχει κάποιος να την αργήσει μέρες ή να μην την παραδώσει καθόλου, δηλαδή 
μιλάμε για λίγη για μια-δυο μέρες, οπότε το πέναλτι είναι αντίστοιχα μικρό ή αν 
υπάρχει σοβαρός λόγος π.χ. ασθένεια ή προσωπικώς δίνω μία μικρή παράταση. 

Ερ: Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αξιολογήσουν τους 
εκπαιδευτές; 

Απ: Ναι. 

Ερ: Πάλι μέσα στην πλατφόρμα είναι ή είναι ερωτηματολόγια το οποία μοιράζονται 
κάποια στιγμή; 

Απ:  Ναι είναι στην πλατφόρμα και τους ανοίγει ένα link που έχουν αυτοί μόνο 
πρόσβαση και ανώνυμα απαντάνε ένα ερωτηματολόγιο και δίνουνε μία αξιολόγηση 
ας πούμε σε κάποια κύρια χαρακτηριστικά που που θα πρέπει να έχει ο 
εκπαιδευόμενος και το μάθημα, και το κάνουνε το καταθέτουν, κλείνει η πλατφόρμα, 
κλείνει το link και βγαίνουν τα αποτελέσματα ανώνυμα πάντα. 

Ερ: Πώς ενισχύετε την online παρουσία σας; Είναι σημαντικό για τους 
εκπαιδευόμενους ώστε να σας νιώθουν ότι είστε παρών την ώρα που σας χρειάζονται; 
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Απ: Εεε ναι είναι σημαντικό πολύ για μένα και προσπαθώ να απαντήσω εντός ολίγων 
όσο πιο άμεσα μπορώ απορίες που μπορώ να απαντήσω άμεσα, τους στέλνω συχνά 
email για υπενθύμιση δραστηριοτήτων, υπενθύμιση μαθημάτων, και εμ πχ για τις 
εργασίες πότε έχουνε deadline, καινούργια μαθήματα ή για καινούργιες εκδηλώσεις 
του μεταπτυχιακού. Προσπαθώ σε καθημερινή βάση να έχω μία επικοινωνία, ειδικά 
τις μέρες που είναι φορτωμένες το πρόγραμμά τους και επίσης στην ασύγχρονη 
εκπαίδευση προσπαθώ να τους ενθαρρύνω να μιλάνε μεταξύ τους, να υπάρχει 
συζήτηση πάντα για το θέμα του μαθήματος και με ρωτάνε ερωτήσεις τι δεν 
καταλαβαίνουνε και να κάνουν κάποιες παρουσιάσεις mini  μέσα στο μάθημα μικρό 
εργασιών μικρό ερωτημάτων που θέτω, τέτοια πράγματα. 

Ερ: Και μία τελευταία ερώτηση έχω, με ποιους άλλους συνεργάζεστε για να 
δημιουργήσετε μία εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Απ: Εεε έχουμε το τμήμα το ΙΤ το τεχνικό που συνεισφέρει πολύ στο κομμάτι της 
σύγχρονης εκπαίδευσης έτσι ώστε να παρακολουθεί ας πούμε και αυτό στην 
περίπτωση που τύχει κάποιο τεχνικό θέμα. Προς το παρόν δεν μου έχει τύχει κάτι για 
αυτό θα σε έχω πει τα έχω λύσει, ότι έχει τύχει το έχω λύσει μόνος μου απλά υπάρχει 
περίπτωση πχ να μην μπορεί να συνδεθεί ένας εκπαιδευτής άλλος του μεταπτυχιακού 
ή να μην μπορεί κάποιος να με ακούσει όταν κάνω μάθημα. Οπότε είναι το τεχνικό 
τμήμα του πανεπιστημίου σε επιφυλακή για να μπορέσει να λύσει αυτά τα πράγματα, 
και επίσης για τυχόν τεχνικές δυσκολίες των εκπαιδευομένων στην πλατφόρμα 
μπορεί να τις λύσει, και υπάρχει και ένα, μία συνεργάτης σαν program manager που 
έχει αναλάβει πιο πολύ τα διοικητικά καθήκοντα του μαθήματος πχ  μοιράσει να 
ανοίξει την πλατφόρμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους 
εκπαιδευόμενους ή πχ να τους ενημερώσει για τις οικονομικές εκκρεμότητες τους 
τέτοια θέματα. 

Ερ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Απ: Ωραία. Ελπίζω να σας βοήθησα. 

Ερ: Να στε καλά. 

Ερωτηματολόγιο 9 

Ερ: Το όνομά σας; 

Απ: Λ.Σ. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: 50 

Ερ: Νόμος; 

Απ: Δωδεκανήσων. 

Ερ: Πόλη; 
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Απ: Ρόδος. 

Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Καθηγητής πανεπιστημίου. 

Ερ: Επαγγελματική εμπειρία σε έτη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Πάνω από 10. 

Ερ: Σε ποιον φορέα εργάζεστε; 

Απ: Στην εξ αποστάσεως εργάζομαι στο ΕΑΠ και σε δια βίου εκπαιδευτικά 
προγράμματα, στην τριτοβάθμια δια ζώσης εργάζομαι 20 χρόνια. 

Ερ: Ποιο είναι το αντικείμενο που έχετε διδάξει εξ αποστάσεως; 

Απ: Παιδαγωγική, όχι, εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/μεταπτυχιακό/διδακτορικο που να αφορά την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; 

Απ: Όχι έχω γράψει βιβλίο πάνω σε αυτό. 

Ερ: Κύριε Λ. πώς επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του του υλικού την 
διδασκαλία εξ αποστάσεως; 

Απ: Στην δια ζώσης τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πνευματικά δικαιώματα είναι 
ταυτίζονται συνήθως με τον διδάσκοντα στην εξ-απ... ανοιχτά πανεπιστήμια ας πούμε 
όπως το ΕΑΠ δεν τίθεται θέμα πνευματικών δικαιωμάτων γιατί αυτά, το υλικό είναι 
γραμμένο από τον φορέα. Όμως σε δομές δια βίου εκπαίδευσης το υλικό γράφεται 
από τον επιστημονικά υπεύθυνο, άρα έχουμε διαφορετικές κατηγορίες πνευματικών 
δικαιωμάτων. Τώρα γενικότερα αν θέλετε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνήθως 
δημιουργείται ένα συγκεκριμένο υλικό που γράφεται είτε από ένα άτομο είτε από μία 
ομάδα ανθρώπων. 

Ερ: Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή με δεδομένου ότι στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία η επικοινωνία του με τους εκπαιδευομένους, πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να τον νοιώθουν παρόν. 

Απ: Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που στηρίζεται στην ηλεκτρονική επικοινωνία 
σύγχρονη ή ασύγχρονη αυξάνεται γεωμετρικά ο χρόνος. 

Ερ: Τι εννοείται δηλαδή; 

Απ: Ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για αυτού του είδους την εκπαίδευση 
σε σχέση με τη δια ζώσης. 
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Ερ: Τι προβλήματα προκύπτουν, στην επικοινωνία εκπαιδευτή με τους 
εκπαιδευομένους, με δεδομένο ότι χρησιμοποιείται ο γραπτός λόγος στο 
πληκτρολόγιο και όχι άλλα ερεθίσματα όπως ο τόνος της φωνής ή η στάση του 
σώματος; 

Απ: Στον βαθμό που η επικοινωνία γίνεται με chat ή με email,  και αν μιλάμε για 
σύγχρονη με chat  προφανώς είναι θέματα χρόνου με την έννοια ότι είναι δύσκολο να 
γράψει εκείνη τη στιγμή και να διαβάζεις, και αν υπάρχουν παράλληλα δωμάτια που 
λαμβάνεις μηνύματα, αυτό που πολλαπλασιάζει τις δυσκολίες παρακολούθησης 
επικοινωνίας αυτό απαιτεί και μια άλλη προσέγγιση βέβαια της οργάνωσης της 
ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Πάντως προκαλεί ζητήματα τα οποία καλείται κάποιος να 
επιλύσει. 

Ερ: Πως επηρεάζεται η απόσταση, πως επηρεάζει η απόσταση τον ρυθμό του 
μαθήματος; 

Απ: Εεε στην ηλεκτρονική σύγχρονη εκπαίδευση όταν δεν υποστηρίζεται συνήθως 
από κάποιο εμπορικό ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο δίνει τη δυνατότητα να 
έχουμε μικρές οθόνες και να βλέπουμε πραγματικά τους εκπαιδευόμενους τότε η 
επικοινωνία καθίσταται δύσκολη γιατί συνήθως έχουμε ένα είδος μονολόγου ο οποίος 
θα πρέπει να διακόπτεται και να πραγματοποιούνται ερωτήσεις προς τους 
εκπαιδευόμενους, προς τους φοιτητές για να διαπιστώσει κάποιος αν παρακολουθεί 
αν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης. Όλο αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με 
την δια ζώσης όπου όλα αυτά είναι εμφανής. 

Ερ: Τι ενέργειες γίνονται για να αποφευχθεί αυτό το πράγμα; 

Απ: Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να αποφευχθεί, δηλαδή αυτό που προανέφερα δεν 
αποτελεί αρνητικό στοιχείο χρειάζεται μία νέα μεθοδολογία δόμηση της διδασκαλίας, 
ε όπως θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες και 
διάλεξη του διδάσκοντα. Οι διαλέξεις να γίνονται πολύ σύντομες σε επίπεδο 
πεντάλεπτου δεκαλέπτου όπου θα διακόπτονται από διάφορες δραστηριότητες όπως 
είπα ή θα πρέπει να δίνονται οι διαλέξεις βιντεοσκοπημένες και στην δια ζώσης να 
πραγματοποιούνται επιμέρους εργασίες. 

Ερ: Οι εργασίες αυτές που θα... 

Απ: Άρα χρειάζεται μία νέα διδακτική προσέγγιση. 

Ερ: Οι εργασίες αυτές που θα δίνονται στους εκπαιδευόμενους θα αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους ή ο καθένας ατομικά και θα πρέπει να λύσει κάτι; 

Απ: Και τα δύο αν είναι δυνατόν να γίνουν και ατομικά μπορεί να απαντάν σε έτοιμο, 
είτε σε αναγωγή το ότι έχει ετοιμάσει ο διδάσκων που είτε μπορεί να είναι ατομικές 
εργασίες είτε μπορεί να είναι ανά δυάδες αυτό είναι ανάλογα πως έχει δομήσει το 
τμήμα του ηλεκτρονικού περιβάλλον. Κάθε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον έχει την 
δυνατότητα να φτιάξει ομάδες, είναι θέμα ικανοτήτων του διδάσκοντα αν θα φτιάξει 
ομάδες ή όχι. 

Ερ: Η επιμόρφωση πιστεύεται ότι είναι απαραίτητη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 
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Απ: Όπως και παντού. Δεν είναι μόνο στην εξ αποστάσεως, είναι σε κάθε τομέα 
απαραίτητη και στην διδακτική αν θέλετε είναι απαραίτητη, και αν δεν το έχετε κατά 
νου το αναφέρω μόνο ως παράδειγμα καθηγητής παιδαγωγικών τμημάτων αλλά 
πάρετε καθηγητές τμήματος χημείας, φυσικής, ιατρικής, μπορούμε να θέσουμε το 
θέμα κατά πόσο έχουνε γνώση στην παιδαγωγική στην διδακτική της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ως παράδειγμα το αναφέρω. 

Ερ: Ποιες πρέπει να είναι οι τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής 
στην εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Απ: Τεχνολογικές γνώσεις πρέπει να είναι λειτουργικές δηλαδή να γνωρίζει ότι 
υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία σχετίζονται με την διδακτική. 

Ερ: Κάποια συστήματα δεν σας άκουσα; 

Απ: Που σχετίζονται με την διδακτική και χειρισμού ώστε έτσι να μπορούν να 
αξιοποιήσουν σκόπιμα και προφανώς αυτό που λέμε, παιδαγωγική γνώση 
τεχνολογίας δηλαδή πέρα από τη γνώση ότι υπάρχει ένα σύστημα πέρα από τη γνώση 
χειρισμού πρέπει να γνωρίσει και μοντέλα παιδαγωγικής αξιοποίησης της 
τεχνολογίας. 

Ερ: Τι παραπάνω από τεχνολογικές γνώσεις πρέπει να έχει από έναν εκπαιδευτικό 
που κάνει μάθημα μόνο δια ζώσης; 

Απ: Είναι οι παιδαγωγικές γνώσεις για την αξιολόγηση, την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας και οι γνώσεις που προανέφερα χειρισμό της τεχνολογίας, Αυτά είναι τα 
δύο βασικά τα οποία δεν χρειάζεται ένας κλασικός εκπαιδευτής, τώρα αυτά μπορούν 
να εξελιχθούν σε πολλά περισσότερα επιμέρους. Αλλά σαν γενικότερες ομπρέλες 
κατηγορίες είναι αυτά τα δύο. 

Ερ: Ποιες τεχνικές δυσκολίες μπορεί να συναντήσετε στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία; και έχετε κάποια εξωτερική βοήθεια για να τις ξεπεράσετε; 

Απ: Αυτό έχει να κάνει με το παιδί,  μπορεί κάποιος να σε ξεπεράσει όταν είναι σε 
διαδικασία διδασκαλίας αν ο θεσμός παρέχει τεχνική υποστήριξη, συνήθως 
παρέχεται. 

Ερ: Αλλιώς θα πρέπει να είναι σε θέση μόνος του ο εκπαιδευτής μία κατάλληλη 
τεχνολογική γνώση ώστε να μπορέσει να τις ξεπεράσει; 

Απ: Αυτό αναφέρεται όπως προείπα στις γνώσεις χειρισμού. 

Ερ: Ποιο περιβάλλον, ποιο περιβάλλον αντιμετωπίζει περισσότερα τεχνικά 
προβλήματα της σύγχρονης η της ασύγχρονης; 

Απ: Τεχνολογικά προβλήματα από την εμπειρία μου δεν βλέπω να έχει κάποιο, κάτι 
περισσότερα ή  λιγότερα. Ίσως αν θέλετε λίγο κάπως παραπάνω όταν έχουμε 
τηλεδιδασκαλίες δηλαδή συσκέψεις,  εκεί συνήθως έχουμε προβλήματα 
συμβατότητας με τον ήχο, πολλοί φοιτητές που συνδέονται έχουν διαφορετικούς 
τύπους υπολογιστών, οι ίδιοι γιατί ξέρετε ρωτήσατε για τους διδάσκοντες αλλά οι 
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τεχνολογικές δυσκολίες δεν είναι μόνο από την μία μεριά είναι και από τις δύο. 
Δηλαδή μπορεί ο διδάσκων να έχει καλή επαφή και να έχει καλό ήχο και να μην έχει 
ο φοιτητής οπότε πάλι να διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία εάν 5 και 10 στους 
30 έχουν προβλήματα και αυτό συμβαίνει αν θέλετε συχνότερα, δηλαδή συχνότερα 
έχουν οι φοιτητές προβλήματα στους υπολογιστές και στα συστήματά τους παρά 
αντίστροφα ο διδάσκων. 

Ερ: Και αυτά τα προβλήματα πάλι καλύτερο εκπαιδευτής να τα λύσει; δίνετε οδηγίες; 

Απ: Ξέρετε τι γίνεται; σε αυτή την περίπτωση  Όταν συμβαίνει αυτό αν υποθέσουμε 
ότι είναι δύο ώρες online η διδασκαλία και ασχοληθείς μισή ώρα τρία τέταρτα με 
διαφόρου τύπου ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία έχεις χάσει το μάθημα. 
Συνήθως όμως οι δομές έχουνε stand by έναν τεχνικό πληροφορικό ο οποίος ατομικά 
τηλεφωνεί και επιλύει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή συνήθως στην εξ αποστάσεως 
υπάρχει όπως θα λέγαμε στην παράλληλη στήριξη μία παράλληλη τεχνική στήριξη. 

Ερ: Τι εργαλεία χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους; στην 
σύγχρονη και τί στην ασύγχρονη; 

Απ: Καταρχήν δεν χρησιμοποιούμε μεμονωμένα εργαλεία αλλά είτε είναι το Moodle 
ή το e-class. Οπότε συνδυάζονται και τα δύο εργαλεία. Όταν έχουμε τηλεδιασκέψεις 
σίγουρα εργαλεία όπως το bigbluebutton, όταν έχουμε ασύγχρονη το wiki το 
εσωτερικό, forum τέτοια πράγματα, και μετά έχουμε ανάπτυξη εργασιών 
δραστηριότητες όπως στα σύγχρονα. 

Ερ: Χρειάζεται να επεξεργαστείτε το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε για να μπορούνε 
να το παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευόμενοι; Πρέπει να είναι συγκεκριμένης 
μορφής; 

Απ: Το σύστημα δέχεται ποικίλης μορφής υλικό κειμενικό, ακουστικό, 
οπτικοακουστικό. Aυτό που χρειάζεται να κάνουμε στο οπτικοακουστικό είναι να το 
αποθηκεύσουμε σε χαμηλή ποιότητα για να μπορούνε να το μεταφορτώσουν οι 
φοιτητές. Έτσι γιατί ανάλογα αν έχουνε καλό δίκτυο μπορούν άλλοι...εεε ως προς το 
υλικό συνήθως είναι ηλεκτρονικά κείμενα που ανεβάζουμε. 

Ερ: Το ανεβάζετε εσείς ο ίδιος την πλατφόρμα; 

Συνήθως υπάρχει όπως είπα τεχνικός που βοηθάει παράλληλα εγώ προσωπικά το 
ανεβάζω μόνο που συνήθως. 

Ερ: Το υλικό που χρησιμοποιείτε είναι διαδραστικό; και αν είναι αξιολογείτε την 
προστιθέμενη αξία του; 

Απ: Το διαδραστικό υλικό είναι πιο χρονοβόρο να γίνει με αποτέλεσμα να μην 
πραγματοποιείται συχνά, εεε  γιατί εδώ θα χρειαζότανε μία διαφορετική δομή έτσι 
ώστε κάποιος να λαμβάνει το υλικό οδηγίες και να φτιάχνει το διαδραστικό υλικό. 

Ερ: Πως ελέγχετε την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; 

Απ: Εεε βάσει της συμμετοχής όπως φαίνεται μέσα από το σύστημα. 
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Ερ: Τι εννοείτε, τι εννοείται όπως φαίνεται μέσα από το σύστημα; 

Απ: Φαίνεται ο χρόνος μελέτης του κάθε μαθητή, φαίνεται πόσο, τι από τα υλικά έχει 
μελετήσει και σε ποιο χρόνο έχει μελετήσει καθένα από τα υλικά. Όταν έχουμε 
τηλεδιάσκεψη έχουμε τις ηλεκτρονικές παρουσίες των φοιτητών. Στα μαθήματα μου 
πάντα ρωτάω, απευθύνω ερωτήματα έτσι ώστε όλοι να απαντήσουν άρα με 
πολλαπλούς τρόπους μπορώ να καταλάβω η συμμετοχή των φοιτητών και τον βαθμό 
συμμετοχής. 

Ερ: Το ίδιο το σύστημα που βοηθάει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει δηλαδή 
αυτή τη δυνατότητα να φαίνεται ο εκπαιδευόμενος Πόση ώρα είναι μέσα; 

Απ: Βεβαίως Ναι πόση ώρα έχει μελετήσει κάποιο κείμενο, πόση ώρα έχει σταθεί σε 
μία δραστηριότητα, και έτσι καταλαβαίνω υπάρχουν φοιτητές που μπαίνουν μέσα 
κατεβάζουν το υλικό και το χρησιμοποιούν το σύστημα μόνο ως ένα αποθετήριο 
λαμβάνουν το υλικό άλλοι κάθονται και την μελετάνε online. 

Ερ: Όταν διδάσκετε πώς αντιλαμβάνεστε το κλίμα της τάξης; Εάν είναι κατανοητά 
αυτά που λέτε; με τις ερωτήσεις που είπατε; με τις συχνές ερωτήσεις; 

Απ: Ναι και με την εμπλοκή στις δραστηριότητες που προετοιμάζω. 

Ερ: Πιστεύετε; 

Απ: Πάντα προσπαθώ να... 

Ερ: Ναι ναι πείτε μου. 

Απ: Προσπαθώ δηλαδή όπως είπα ένα τέταρτο να διακόπτω και να κάνουμε κάτι, 
δραστηριότητα εμπλοκής που έχω προετοιμάσει από πριν. 

Ερ: Μάλιστα πιστεύετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη αποχώρηση στα εξ αποστάσεως 
μαθήματα; 

Απ: Εεε,  

Ερ: Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία γενικότερα. Όχι στο δικό σας το μάθημα. 

Απ: Κοιτάξτε να δείτε δεν το έχω διαπιστώσει ούτε στα δια βίου τμήματα που έχουμε 
ούτε στην εξ αποστάσεως το έχω δει ότι αποχωρούν με την έννοια δηλαδή διαρροής 
τώρα αν κάποιος φοιτητής τύχει και δεν ολοκληρώσει δεν είναι ένα ποσοστό πού 
είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχω δει στα τμήματα έτσι; που έχω. Η βιβλιογραφία 
όμως βέβαια λέει ότι υπάρχει ένα κατά μεγαλύτερος βαθμός διαρροής αλλά από την 
εμπειρία μου εγώ δεν το έχω δει. Συνήθως αυτοί που συμμετέχουν συνεχίζουν. 

Ερ: Πώς γίνεται η αξιολόγηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Η αξιολόγηση στην εξ αποστάσεως γίνεται στην βάση εμπλοκής των φοιτητών 
στις δραστηριότητες, στις γραπτές εργασίες και στην τελική εξέταση. 
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Ερ: Οι γραπτές εργασίες πρέπει να τις ανεβάσουν στο σύστημα; Υπάρχει κάποιο 
πρότυπο απαντήσεων που πρέπει να ακολουθήσουν; 

Απ: Εεε συνήθως δίνουμε κατευθυντήριες και τα κριτήρια αξιολόγησης τους, οπότε 
λογικά ο φοιτητής που θα την εκπονήσει θα προσανατολιστεί ερμηνεύοντας τα 
κριτήρια. 

Ερ: Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τους 
εκπαιδευτές; 

Απ: Βεβαίως Ναι πάντα υπάρχει και στην εξ αποστάσεως αλλά και στην δια ζώσης 
τριτοβάθμια σε όλα τα επίπεδα κάθε εξάμηνο οι φοιτητές ανώνυμα αξιολογούν τους 
διδάσκοντες. 

Ερ: Με ποιους τρόπους ο εκπαιδευτής ενισχύει την online παρουσία του; 

Απ: Με την οργάνωση δραστηριοτήτων εκ των προτέρων προκειμένου να 
προκαλέσει την γνωστική εμπλοκή των φοιτητών. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος ο 
κλασσικός είναι η διάλεξη. 

Ερ: Την ώρα που δεν είναι μέσα στο σύστημα πρέπει να αφιερώνει τον ελεύθερο του 
χρόνο ώστε να έρχεται σε επικοινωνία με τους, με κάποιες ανακοινώσεις ώστε να 
νιώθουν ότι είναι παρόν; 

Απ: Αυτός αποτελεί ένα καλό τρόπο να υπάρχουν σποραδικά τέτοια εναύσματα 
επικοινωνίας. Μάλλον όχι επικοινωνίας με αυτή την έννοια αλλά πρόκλησης 
εμπλοκής δηλαδή ανά τακτά διαστήματα ένα μήνυμα, μία υπενθύμιση, κάτι τέτοιο 
ναι αυτό είναι σκόπιμο. 

Ερ: Και με ποιους άλλους συνεργάζεστε για να δημιουργηθεί μία εξ αποστάσεως 
διδασκαλία; 

Απ: Εγώ προσωπικά; τι εννοείτε; 

Ερ: Εσείς. Ναι, μου είπατε ότι συνήθως το κάθε τμήμα έχει έναν τεχνικό που 
αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα χρησιμοποιούνται κάποιοι άλλοι συνεργάτες; 

Απ: Εεε  Προφανώς με ανθρώπους από τον τομέα της πληροφορικής και ανάλογα το 
θεματικό πεδίο με άλλους συναδέλφους αν έχουμε ίδιες θεματικές να συγγράψουμε 
ως προγνωστικό περιεχόμενο αλλά συνήθως είναι άνθρωποι του γνωστικού 
αντικειμένου και της πληροφορικής. 

Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Απ: Ωραία, παρακαλώ. 

Ερωτηματολόγιο 10 

Ερ: Το όνομά σας; 
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Απ: Μ.Λ. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: Είμαι 50 χρονών. 

Ερ: Νόμος; 

Απ: Δωδεκανήσων. 

Ερ: Πόλη; 

Απ: Ρόδος. 

Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Ε  ασχολούμαι με την εκπαίδευση ενηλίκων και την κοινωνική έρευνα. 

Ερ: Η επαγγελματική εμπειρία σε έτη που έχετε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Είμαι στον τρίτο χρόνο. 

Ερ: Σε ποιον φορέα εργάζεστε; 

Απ: Συγνώμη; 

Ερ: Σε ποιον φορέα εργάζεστε; 

Απ: Εεε στο,  δουλεύω στο δημόσιο και συνεργάζομαι από το 2006 με το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Από το... εδώ και τρία χρόνια περίπου διδάσκω το μάθημα 
της εκπαίδευσης ενηλίκων σε ένα μεταπτυχιακό που ήταν εξ αποστάσεως στη Ρόδο, 
το νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης και διδάσκω επίσης στα δια βίου εξ 
αποστάσεως μαθήματα του πανεπιστημίου. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος; ναι ναι αυτό ήταν και η όγδοη.. για το αντικείμενο, έχετε 
πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μεταπτυχιακό, διδακτορικό που να 
αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Αυτή τη στιγμή, εκπονώ κάνω την μεταδιδακτορική μου έρευνα η οποία είναι 
στοχευμένη στην καινοτομία στην εκπαίδευση ειδικά μελετώ προσαρμογές 
σύγχρονων τεχνικών εκπαίδευσης όπως ηθικό δίλημμα παιχνίδι ρόλων και τα λοιπά 
βιωματικές δραστηριότητες δηλαδή σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά συστήματα. 

Ερ: Μάλιστα θέλω να ρωτήσω, αυτό ήταν σχετικά με το προφίλ οι ερωτήσεις τώρα 
σχετικά με τις ικανότητες που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής, πώς επηρεάζουν τα 
πνευματικά δικαιώματα του υλικού την διδασκαλία; 

Απ: Πώς επηρεάζουν τη διδασκαλία; 
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Ερ: Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού, και της πλατφόρμας και του υλικού που 
θα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να τα γνωρίζει ο εκπαιδευτής; είναι υποχρεωμένος να 
τηρεί κάποια πράγματα; 

Απ: Εεε συνήθως αναγράφουμε, κάνουμε συγκεκριμένες δηλώσεις στο υλικό που 
στέλνουμε, αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό σε γενικές γραμμές ισχύει και, θα λεγα 
στην, μορφές και τεχνικές που γίνονται στην δια ζώσης εκπαίδευση. Εεεμ δεν θα 
έλεγα ότι περιορίζουν περισσότερο από άλλες μορφές εκπαίδευσης. Δεν το πιστεύω. 

Ερ: Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή με δεδομένου ότι στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας η επικοινωνία του με τους εκπαιδευομένους, πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να τον νοιώθουν παρόν. 

Απ: Εεε ναι σίγουρα δεν μπορεί να είναι το ίδιο όσο σε σχήματα ας το πούμε έτσι πού 
βρίσκονται και ο εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι μαζί. Παρόλα αυτά η τεχνολογία 
και κάνει βήματα, και μπορούμε ειδικά αν εφαρμόσουμε εμπλουτισμένη διδασκαλία 
και είναι και αυτό που μελετάω νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν αρκετά 
καλά και να προσεγγίσουμε λίγο την το αποτέλεσμα που θα είχε η τυπική μία τυπική 
ας πούμε μορφή διδασκαλίας. 

Ερ: Αυτό έχει να κάνει με την επικοινωνία και εκπαίδευση με εκπαιδευόμενο; και 
τον ρυθμό του μαθήματος; 

Απ: Ακριβώς. Κυρίως αυτό που είπα να φέρω αναφέρομαι στην σύγχρονη 
εκπαίδευση. 

Ερ: Ναι. 

Απ: Σύγχρονη εκπαίδευση, όπου βρίσκονται στην πλατφόρμα όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
την ίδια στιγμή και γίνεται όπως λέω εμπλουτισμένη εκπαίδευση δηλαδή και 
διδασκαλία, τρέχει το Powerpoint ταυτόχρονα, γίνεται η διάλεξη αλλά ταυτόχρονα 
μπαίνουνε και συγκεκριμένες δραστηριότητες και εφαρμογή τεχνικών που θα έλεγα 
ότι ορισμένες φορές μπορεί να γίνει και ομαδοσυνεργατική η διαδικασία. Αν 
μείνουμε έτσι σε πολύ τυπική εφαρμογή θα έλεγα ναι όντως υστερεί πάρα πολύ η εξ 
αποστάσεως. Αυτό πιστεύω. 

Ερ: Κάνει τον ρυθμό του μαθήματος πιο αργό δηλαδή; αν δεν μπουν αυτές οι 
κατάλληλες τεχνικές αυτό λέτε; 

Απ: Εεε πιο αργό; Όχι δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει πιο, αν θα γίνει πιο αργός και πιο 
γρήγορος θα έλεγα ότι εξαρτάται από τον ρυθμό που θέλει να δώσει ο εκπαιδευτής τις 
περισσότερες φορές. Το θέμα για μένα είναι τι αποτέλεσμα θέλεις να έχεις; Δηλαδή 
αν είναι εντελώς διεκπεραιωτική η διαδικασία όπως βέβαια διεκπεραιωτική μπορεί να 
γίνει και μία τυπική διαδικασία σε ένα σε ένα αμφιθέατρο βγαίνεις λες 10 πράγματα 
χωρίς να σε ενδιαφέρει, ποιος τα ακούει αν τα αφομοιώνει και αν τα καταλαβαίνει, 
οτιδήποτε τελειώνει η ώρα και φεύγεις. Και οι δύο είναι διεκπεραιωτικές. Ε αν στην 
εξ αποστάσεως γίνει διεκπεραιωτικά είναι πάρα πολύ απρόσωπο, πάρα πολύ θα έλεγα 
με μειωμένη αποτελεσματικότητα. Ε αν δεν γίνει με τον τρόπο αυτό μπορεί να 
υπάρχουν αξιόλογα αποτελέσματα,  Άρα ως την ταχύτητα εκτέλεσης, έκβασης τον 
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ρυθμό που είπατε νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να απαντήσω με μία λέξη. 
Μονολεκτικά ναι ή όχι, είναι πολλές οι παράμετροι που το καθορίζουνε. 

Ερ: Τι ενέργειες είναι αυτές οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε το μάθημα να γίνει 
διαφορετικά και να μην γίνει βαρετό και να προσεγγίσετε καλύτερα τους 
εκπαιδευόμενους; 

Απ: Εεε αυτό που προσπαθώ να εφαρμόσω εγώ είναι ότι στέλνω το υλικό πριν τη 
συνάντηση και πάντα ξαναμιλάω αναφέρομαι στην σύγχρονη. 

Ερ: Στη σύγχρονη ναι ναι. 

Απ: Εντάξει; που γίνεται συνάντηση τηλεδιάσκεψη ας το πούμε έτσι. Οπότε πριν την 
τηλεδιάσκεψη δυο-τρεις μέρες πριν έχουνε πάρει το υλικό τους, οι οποίοι θα βάλω 
εισαγωγικά είναι υποχρεωμένοι να το διαβάσουνε. Εντάξει; ξαναλέω βάζω 
εισαγωγικά. 

Ερ: Ναι. 

Απ: Λοιπόν, στη συνέχεια από εμένα παρουσιάζεται ένα, γίνεται μία πολύ μικρή 
διάλεξη περίπου γύρω στα 15 λεπτά, 20 με κάποια που αναφέρομαι κάποια στοιχεία 
τα οποία θεωρώ πάρα πολύ πιο βασικά, δεν γίνεται δηλαδή μία διάλεξη πιθανόν 2ωρη 
που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο υλικό με σκεπτικό ότι το υλικό το συγκεκριμένο το 
έχουνε διαβάσει. Εγώ που την διάλεξη μου θέλω, στα πλαίσια της διάλεξης αφενός 
θέλω να καταλάβω αν έχουν κοιτάξει αν έχουν μελετήσει αφενός και αφετέρου να 
εστιαστώ σε κάποια σημεία τα οποία είτε είναι δύσκολα και νιώθω ότι πρέπει να 
επενδύσουμε παραπάνω είτε πρέπει να βεβαιωθώ ότι οπωσδήποτε ειπώθηκαν αυτά 
γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στη συνέχεια τον υπόλοιπο χρόνο της 
τηλεδιάσκεψης τον αφιερώνω σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, εεε που 
σχετίζονται με το υλικό το οποίο έχουν στα χέρια τους και είναι αφιερωμένη η 
συγκεκριμένη συνεδρία. Έτσι εμπλέκονται όλοι οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες 
είτε κατά μόνας είτε συνεργαζόμενη ομαδικά και αυτή η δυναμική την ξέρουμε 
ούτως ή άλλως όλοι από την ομαδοσυνεργατική κλασική μάθηση έχει πάρα πολύ 
δυνατά εεε και πολλά αποτελέσματα, πολύ καλά αποτελέσματα. Οπότε περίπου σας 
περιέγραψα την δική μου θέση για το θέμα αυτό την τακτική στρατηγική πώς να το 
πω. 

Ερ: Η αλληλεπίδραση πώς γίνεται των εκπαιδευομένων; 

Απ: Η αλληλεπίδραση είναι κάτι πολύ μαγικό, πρώτα από όλα η πλατφόρμα που 
χρησιμοποιούμε είναι το Moodle και χρησιμοποιούμε το big Blue button για την... 

Ερ: Τηλεδιάσκεψη. 

Απ: Επικοινωνία. 

Ερ: Ναι. 

Απ: Τηλεδιάσκεψη. Εεε  και δοκιμάσαμε διάφορα μοντέλα με chat και τα λοιπά, αυτή 
τη στιγμή την τελευταία φορά που έγινε το μάθημα, τελείωσε το Φεβρουάριο που μας 
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πέρασε στο προηγούμενο εξάμηνο χρησιμοποιούσα τις ομάδες, τα δωμάτια συγνώμη, 
όπου έβαζα με τυχαίο τρόπο τους φοιτητές σε συγκεκριμένα δωμάτια όπου μπορούν 
εικονικά δωμάτια όπου μπορούσαν να συνεργαστούν δηλαδή αλληλεπιδρούσαν μόνο 
η συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε φανταστείτε ότι γινόταν ότι γίνεται σε μία τάξη που 
θέλει να δουλέψει σε ένα τμήμα, που θέλει να δουλέψει ομαδοσυνεργατικά. Τι 
κάνουμε;  μπορεί να στείλουμε τετράδες πεντάδες μαθητών φοιτητών στις άκρες στις 
γωνίες της τάξης να δουλέψουν και αν στη συνέχεια να έρθουν στην ολομέλεια. 
Ακριβώς αυτό το πράγμα γινόταν και στο, στην τηλεδιάσκεψη όταν ερχόταν 
συγκεκριμένη ώρα με τυχαίο τρόπο έμπαιναν οι φοιτητές σε ένα συγκεκριμένο 
δωμάτιο όπου συζητούσαν μεταξύ τους και δούλευαν, μπορεί να έπρεπε να 
αναζητήσουν πηγές εκείνη την ώρα, να κάνουν μία μικρή ανάλυση περιεχομένου και 
στην συνέχεια να συζητήσουμε όλοι στην ολομέλεια τα πορίσματα. Και εννοείται ότι 
ο εκπαιδευτικός ο εκπαιδευτής μπορεί να μπαίνει σε όλα τα δωμάτια και να 
παρακολουθεί την εξέλιξη, πώς να μην κλέβει κάποια ομάδα, εάν είναι στο στόχο, 
οπότε πιθανόν να δώσει και μικρές διορθώσεις, κατευθύνσεις και ούτω καθεξής. 

Ερ: Η επικοινωνία και με το γραπτό λόγο; ή δίνετε την δυνατότητα να υπάρχει 
εικόνα μεταξύ των εκπαιδευομένων όταν αλληλεπιδρούν; 

Απ: Η εικόνα για πρακτικούς λόγους, δεν τη χρησιμοποιούσαμε αν και γίνεται, 
κυρίως ήταν με ηχητικό, δηλαδή μέσα στο δωμάτιο μπορούσες να μιλήσεις και να σε 
ακούσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και υπήρχε δεξιά και chat. Εεε  όποτε 
μπορούσε να γραφτεί κάποιο μήνυμα και τα λοιπά επίσης με τα mail τους να μετά 
πώς το λένε, να μοιραστούν κάτι, υλικό εν πάση περιπτώσει που είχε ο καθένας στα 
χέρια του και έπρεπε να το δώσει στους υπόλοιπους. 

Ερ: Η παρακολούθηση πώς ελέγχεται των εκπαιδευομένων; 

Απ: Η παρακολούθηση όπως είπα λίγο πριν ο εκπαιδευτής μπορεί να μπει σε κάθε 
δωμάτιο. 

Ερ: Και να ακούσει την αλληλεπίδραση. 

Απ: Οπότε εγώ έμπαινα μέσα για 20 περίπου 15 δευτερόλεπτα, εάν δεν με χρειαζόταν 
και έβλεπα ποιοι είναι συνδεδεμένοι, πώς χειριζόταν, πώς αλληλεπιδρούσαν δηλαδή 
εάν είχαν εγγραφεί, εάν είχαν μιλήσει κι όλα αυτά, και άκουγα λίγο και το... 
αφουγκραζόμουν και το τι γινότανε. 

Ερ: Το κλίμα της τάξης. 

Απ: Το κλίμα γενικότερα, στη συνέχεια έμπαινε στην επόμενη ομάδα και ούτω 
καθεξής, οπότε θα έλεγα με αυτό, από εκεί και πέρα υπάρχουν και μετά στην 
ολομέλεια φαινόταν, έπρεπε να δηλώσει η ομάδα το παραγόμενο αποτέλεσμα πώς 
προέκυψε; Εάν ήταν ομόφωνη απόφαση, εάν διαφώνησε, ποιος διαφώνησε. Και ούτω 
καθεξής. Ποια ήταν η άποψη που δεν πέρασε. και συζητούσαμε και τέτοια θέματα. 

Ερ: Μάλιστα. Σχετικά με τις τεχνολογικές γνώσεις πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής, 
αυτές διαφοροποιούνται από τον εκπαιδευτή που κάνει μάθημα απλά δια ζώσης; 
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Απ: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα πιστεύω, εντάξει, αυτονόητα, εάν έπρεπε να απαντήσω, 
θα έλεγα ότι χρειάζεται κάποιος να έχει την ευχέρεια να κινηθεί άνετα στο Moodle. 
Λοιπόν οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ναι, θα μπορούσε να είναι ένας κλασικός 
εκπαιδευτής εκπαιδευτικός που διδάσκεται το Moodle και μπορεί να ανταπεξέλθει, 
θα έλεγα, αυτή θα ήταν μία απάντηση κλισέ. Θα έλεγα βέβαια ότι πιστεύω ότι ο 
εκπαιδευτής, ο εξ αποστάσεως ας πούμε θα πρέπει να είναι περισσότερο θα έλεγα 
μέσα στην τεχνολογία από έναν εκπαιδευτή που δεν ασχολείται με την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν στο 
πανεπιστήμιο βέβαια έχουμε και supporting υπάρχει τεχνικός που είναι stand by αλλά 
χρειάζεται κάτι περισσότερο από το να σου μάθει κάποιος 5 διαδικαστικά στο 
Moodle και να κληθείς να συντονίσεις μία ομάδα 20 ατόμων 30 ατόμων που 
βρίσκονται διάσπαρτοι Ελλάδα και εξωτερικό. Οπότε η απάντηση είναι ναι πιστεύω 
χρειάζεται περισσότερη επαφή με την τεχνολογία για να είναι επαρκείς. 

Ερ: Πρέπει οι τεχνικές δυσκολίες, είπατε ότι υπάρχει ομάδα υποστήριξης πρέπει και 
ο ίδιος εκπαιδευτής να γνωρίζει την τεχνολογία καλά ώστε να μπορεί να 
αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα την ώρα που γίνεται η διδασκαλία, να το 
αντιμετωπίσει άμεσα; 

Απ: Θα ήταν καλύτερο, βέβαια επειδή είναι ο πελάτης στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δεν μπορείς να επιβάλεις όχι θα δεχτώ σε ένα πρόγραμμα μόνο μόνο όσους δεν είναι 
τόσο εύκολο αλλά και εκεί πιστεύω κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, θα έλεγα έχει 
μείνει πίσω τεχνολογικά και θα ταλαιπωρηθεί και θα ταλαιπωρήσει το σύστημα. 

Ερ: Εγώ ρωτάω όχι  για τον εκπαιδευόμενο, για τον εκπαιδευτή, εκπαιδευτής πρέπει 
αυτός να είναι σε θέση να λύνει τα προβλήματα αυτά;  

Απ: Ναι ναι ναι για τον εκπαιδευτή το είπα εξαρχής ότι πρέπει να έχει πάρα πολύ 
καλή σχέση γιατί θα γίνει πιο αποτελεσματικό το μάθημα, θα τολμήσει να κάνει 
περισσότερα πράγματα που ο άλλος που το βλέπει εντελώς χειρίστηκα το εργαλείο 
Moodle ή οτιδήποτε θα προσπαθήσει να πατήσει τα δύο-τρία κουμπάκια που του 
είπαν και αυτό ήταν όλο. Αν έχεις καλύτερη επαφή με την τεχνολογία θα τολμήσεις 
να κάνεις και πράγματα που θα απογειώσουν το αποτέλεσμα σου. Οπότε ναι σαφώς 
όσο καλύτερη είναι η επαφή με την τεχνολογία, εκτιμώ τόσο καλύτερο θα είναι το 
αποτέλεσμα. 

Ερ: Ποιο περιβάλλον πιστεύετε ότι αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα της 
σύγχρονης ή της ασύγχρονης; 

Απ: Όταν λέτε προβλήματα τεχνολογικής φύσης; 

Ερ: Ναι τεχνικά τεχνικά προβλήματα. 

Απ: Σίγουρα το σύγχρονο, της σύγχρονης γιατί πρέπει να γίνει, να δοθεί ένα 
ραντεβού πολλών ατόμων και την συγκεκριμένη στιγμή να λειτουργήσουν όλα καλά 
και από άποψη υποδομής, σέρβερ και όλα τα υπόλοιπα του πανεπιστημίου, εντάξει; 
και του εκπαιδευτή αλλά πολύ περισσότερο και των εκπαιδευομένων. Οπότε σίγουρα 
εκεί, στην περίπτωση της ασύγχρονης τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, στέλνεις 
το υλικό υποθετικά θα πω με email, δέχεται την απάντηση ή την οποιαδήποτε 
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αλληλεπίδραση γίνεται σε ανύποπτο χρόνο πάλι με email. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι 
που να τρομάξει εκεί πέρα, πιθανόν βέβαια και αποτελεσματικό, στην ανάλογη όμως. 

Ερ: Η επικοινωνία είπατε γίνεται με τους εκπαιδευόμενους γίνεται μέσω chat και e-
mail και της πλατφόρμας που δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω ήχου. 

Απ: Ακριβώς. 

Ερ: Το υλικό που θα χρησιμοποιήσουν πρέπει να το επεξεργαστείτε σε κάποια 
συγκεκριμένη μορφή για να το ανεβάσετε; το ανεβάζετε και βασικά ο ίδιος πάνω 
στην πλατφόρμα; 

Απ: Το στέλνω, το στέλνω τώρα ναι στο 90% των περιπτώσεων στον τεχνικό 
συντονιστή που σας ανέφερα πριν, σε μία φορά ότι σε μεταπτυχιακό μάθημα, σε 
μάθημα δια βίου που ήμουνα είχα δικαιώματα για συγκεκριμένο λόγο και ανέβαζα 
εγώ αλλά θα λεγα ο κανόνας είναι το στέλνουμε όσον αφορά το πανεπιστήμιο 
Αιγαίου στην τεχνική υποστήριξη. 

Ερ: Μάλιστα. Δίνεται την δυνατότητα αξιολόγησης στους, βασικά Θέλω να ρωτήσω 
πώς γίνεται η αξιολόγηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αν δίνεται η 
δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτές. 

Απ: Ναι, σε όλα τα προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα ξεκινήσω πρώτα από 
το δεύτερο σκέλος οι εκπαιδευτές και η δομή και γενικά το πρόγραμμα αξιολογείται 
οπότε υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία στέλνονται ας πούμε στη διοίκηση του 
προγράμματος είτε είναι μεταπτυχιακό είτε στα δια βίου με παρατηρήσεις και 
αξιολόγηση για το μάθημα αυτό καθαυτό και όλες τις επιμέρους παραμέτρους. Τώρα 
όσον αφορά την δική μας αξιολόγηση υπάρχουν αρκετοί τρόποι και ποικίλλουν 
ανάλογα με το μάθημα με το μάθημα που υπήρχε ας πούμε σε ένα μάθημα spss μου 
έστελναν ασκήσεις και report και βάσει αυτών γινόταν η αξιολόγηση. Ε στο 
μεταπτυχιακό μετράει και ο χρόνος και η συμμετοχή γιατί αυτά ηχογραφούνται από 
την πλατφόρμα και στην συνέχεια γίνεται η επεξεργασία του υλικού από εμάς και 
βλέπουμε πραγματικά ποιος συμμετείχε, ποιες ήταν οι απόψεις του, πόσο συνέβαλε 
στο αποτέλεσμα και τα λοιπά οπότε θα αξιολογείται και η παρουσία του συνέχεια 
κατά την διάρκεια του μαθήματος όπως γίνεται και σε ένα κανονικό μάθημα που ο 
εκπαιδευτής βλέπει ακριβώς μπορεί να έχει άποψη για την κίνηση του καθενός από 
κει και πέρα στο τέλος ανάλογα με το μάθημα που γίνεται και η τελική αξιολόγηση. 

Ερ: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις με ποιους τρόπους ενισχύει ο εκπαιδευτής την 
online παρουσία του είναι η πρώτη. 

Απ: Κάνατε διακοπή, είπατε με ποιον, με ποιους τρόπους; 

Ερ: Ενισχύει ο εκπαιδευτής την online παρουσία του, τελειώνει το μάθημα κάνει 
κάποιες ενέργειες μετά ώστε να το νιώθουν ότι είναι κοντά του; 

Απ: Ναι,  οι φοιτητές συνήθως σε κάθε ενότητα προβλέπεται από τους κανονισμούς 
της σχολής πρέπει να στέλνουν και να απαντούν στα πλαίσια ενός καλέσματος 
δημόσιου διαλόγου, να απαντούν με λίγα λόγια σε κάποιες εργασίες σε κάποια 
αιτήματα εντάξει; συνήθως θα έλεγα συμβαίνει από εμένα στο 100% στέλνουμε 



 
 

211 
 

feedback σε κάθε μία τέτοια εγγραφή που δεχόμαστε σε μία τέτοια δήλωση του 
εκπαιδευόμενου με σχόλια είτε προς την διαδικασία διόρθωσης πιθανόν τυχόν λάθους 
ή οτιδήποτε και σίγουρα εμψυχωτικά οπότε θα έλεγα το feedback στη συνέχεια 
κυρίως είναι με αφορμή την αλληλεπίδραση που έχει στα πλαίσια του δημόσιου 
διαλόγου που γίνεται στην πλατφόρμα ως αποτέλεσμα της συνάντησης μας και τις 
ανάθεσης κάποιας εργασίας μικρής πιθανόν ή μεγαλύτερης. 

Ερ: Και η τελευταία ερώτηση είναι αν συνεργάζεστε με άλλους εκπαιδευτές με 
άλλους φορείς για να δημιουργηθεί μία εξ αποστάσεως διδασκαλία πέρα από το 
τεχνικό τμήμα που υπάρχει για την υποστήριξη; 

Απ: Εεε στα δύο μαθήματα από τα πέντε περίπου που κάνω στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, έχω, συνεργάζομαι με δύο ανθρώπους, δύο συναδέλφους στο έναν έχουμε 
μοιρασμένη την ενότητα και η συνεργασία θα έλεγα ότι είναι μικρότερη στο άλλο 
στην εκπαίδευση ενηλίκων που σας είπα, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού είμαστε δύο 
συνδιδάσκοντες οπότε έχουμε κάποιες ενότητες τις οποίες τις χειρίζεται ο καθένας 
και έχουμε και κάποιες άλλες ενότητες που έχουμε συνδιδασκαλία. Με ότι αυτό 
συνεπάγεται. Να βγουν θέματα, να βγουν δραστηριότητες, καταλαβαίνετε. 

Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. 

Απ: Οκ. 

Ερωτηματολόγιο 11 

Ερ: Το όνομά σας; 

Απ: Χ.Α. 

Ερ: Ηλικία; 

Απ: 65. 

Ερ: Νόμος; 

Απ: Τι εννοείς νομός; 

Ερ: Χώρα; Γιατί τώρα είστε Κ...ναι. 

Απ: Τι εννοείς; 

Ερ: Σε ποιον νόμο εργάζεστε και πόλη. 

Απ: Στην Λευκωσία στην Κύπρο. 

Ερ: Ειδικότητα; 

Απ: Τι εννοείς; 

Ερ: Η ειδικότητα σας, τι ειδικότητα έχετε. 
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Απ: Εκπαιδευτική τεχνολογία. 

Ερ: Η επαγγελματική εμπειρία σε έτη που έχετε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: 18 χρόνια. 

Ερ: Σε ποιον φορέα εργάζεστε; 

Απ: Τώρα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παλαιότερα στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο. 

Ερ: Ποιο είναι το αντικείμενο που διδάσκετε εξ αποστάσεως; 

Απ: Διάφορα μαθήματα σε πληροφορική περιλαμβανομένης της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας. 

Ερ: Έχετε πάρει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό που να αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Όχι. 

Ερ: Θέλω να ρωτήσω πως επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού την 
διδασκαλία; 

Απ: Μπορούν να τη δυσκολέψουνε, μπορεί κανένας να τα αγνοήσει, συνήθως στον 
δικό μας τον κλάδο και βρίσκει κανένας αρκετό υλικό σε creative commons ή open 
education resources. 

Ερ: Πως επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος του εκπαιδευτή με δεδομένου ότι η 
επικοινωνία του με τους εκπαιδευομένους, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τον 
νοιώθουν παρόν. 

Απ: Χρειάζεται ευελιξία. 

Ερ: Τι εννοείτε; 

Απ: Ότι στην κλασσική δουλειά έχει ο καθένας ένα συγκεκριμένο χρόνο, που λέει 
δουλεύω από τότε μέχρι τότε και μετά υπάρχει αυτό που μόλις ονόμασες ελεύθερος 
χρόνος. Ευελιξία σημαίνει ότι μπορώ να σε πάρω όπως σε πήρα χθες στις 10 το 
βράδυ αλλά μπορεί να με πάρεις τις 10 το πρωί και να σου πω, δεν μπορώ. 

Ερ: Αυτό γίνεται, ναι, θέλω να πω ότι όταν είναι εξ αποστάσεως και τον εκπαιδευτή 
είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο; 

Απ: Ποιο πράγμα αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο; 

Ερ: Ο ελεύθερος χρόνος περιορίζεται; 

Απ: Ποσοτικά όχι. Έχεις και πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη ευελιξία έχεις μεγαλύτερη 
ευελιξία με την έννοια ότι εάν εγώ έχω αύριο μάθημα 5 με 6 τις μπορώ να βρίσκομαι 
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στο σπίτι μου στο αεροδρόμιο στο εξοχικό ή στο γραφείο μου, από την άλλη μεριά 
δεν μπορώ να πω ότι ααα εγώ δεν δουλεύω 5 με 6. Επομένως η ευελιξία αυτή είναι 
και από τις δύο μεριές. 

Ερ: Τι προβλήματα; Βασικά θέλω να ρωτήσω, τι προβλήματα προκύπτουν στην 
επικοινωνία εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους; γιατί συνήθως μέσω chat μπορούν 
να δημιουργηθούν κάποιες παρανοήσεις. 

Απ: Λοιπόν ας ξεκινήσουμε από το εξής τους φοιτητές μου στο ανοικτό και στην 
Ελλάδα και εδώ τους ξέρω καλύτερα από ότι ήξερα τους φοιτητές μου στο 
πανεπιστήμιο της Πάτρας ή στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, έστω και αυτούς που 
δεν έχω δει ποτέ. Είναι λιγότεροι και έχω στενότερη επαφή μαζί τους. Διευκολύνει 
πάρα πολύ αν κάποιον άνθρωπο τον έχεις συναντήσεις μία φορά, η συζήτησή μας 
τώρα θα ήταν πολύ πιο αποδοτική, αν είχαμε βρεθεί μία φορά, στη συνέχεια όμως, 
αφού ξέρεις κάποιον η εξ αποστάσεως τηλεφωνική ή με άλλα μέσα είναι μία χαρά. 
Απάντησα σε αυτό που ρώτησες; 

Ερ: Ναι απλά θέλω να ρωτήσω την ώρα που γίνεται το μάθημα εάν υπάρχει 
δυνατότητα να βλέπετε τους εκπαιδευόμενους να σας βλέπουν και οι ίδιοι, που είναι 
το πιο πιθανότερο να τους βλέπετε εσείς, μεταξύ τους αν βλέπει ο ένας τον άλλον, 
γιατί πολλές φορές μόνο το πληκτρολόγιο δημιουργεί προβλήματα. 

Απ: Μισό λεπτό,  μεταξύ πληκτρολογίου και το να βλέπεις υπάρχει ο ήχος αυτή τη 
στιγμή δεν βλέπουμε ένας τον άλλον αλλά δεν επικοινωνούμε πληκτρολόγιο, μιλάμε. 

Ερ: Ναι οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν μεταξύ τους και αυτοί με ήχο; 

Απ: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν και αυτοί να επικοινωνήσουν με ήχο, δηλαδή στην 
πλατφόρμα που έχουμε στο Ανοιχτό που είναι μία παραλλαγή του blackboard έχουμε 
και δυνατότητα εικόνας, που όμως συνήθως δεν τη χρησιμοποιούμε όπως και εμείς οι 
δύο αυτή τη στιγμή, δεν τη χρησιμοποιούμε γιατί προτιμούμε να έχουμε καλύτερο 
ήχο, έχουμε ήχο έχουμε γραπτό chat, και έχουμε επίσης και δυνατότητα να πηγαίνουν 
οι μαθητές σε ξεχωριστά δωμάτια. Ο τρόπος με τον οποίον συνήθως εγώ οργανώνω 
τα μαθήματά μου είναι να έχει ένα σχετικά πολύ μικρό κομμάτι, 
διάλεξης,  περισσότερο συζήτηση και ένα σοβαρό κομμάτι να είναι δραστηριότητες 
που οι φοιτητές κάνουν σε ξεχωριστές ομάδες σε χωριστά ηλεκτρονικά δωμάτια. 

Ερ: Αυτό είναι καλύτερο στο να διορθώνει τον ρυθμό του μαθήματος προς το 
καλύτερο; 

Απ: Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα τι ρωτάς; 

Ερ: Θέλω να ρωτήσω πώς επηρεάζει η απόσταση τον ρυθμό του μαθήματος; και τι 
ενέργειες γίνονται ώστε αυτός να γίνεται πιο γρήγορος που συνήθως δηλαδή η εξ 
αποστάσεως κάνει τους εκπαιδευόμενους να βαριούνται ή  τον ίδιο τον εκπαιδευτή. 
Για να μην υπάρχει αυτό εσείς λέτε ότι δημιουργούνται αυτά τα δωμάτια και κάποιες 
εργασίες μέσα στα δωμάτια; 

Απ: Πρώτα από όλα δεν έχει νόημα να κάνεις εξ αποστάσεως διάλεξη. Εάν θέλεις να 
κάνεις διάλεξη μαγνητοσκόπησε την βιντεοσκόπησε την και δώσε τη στους φοιτητές 
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να την δουν. Είναι λάθος αντίληψη της εξ αποστάσεως ότι θα σταθώ μπροστά στον 
υπολογιστή μου θα βγάλω ένα Powerpoint και θα μιλάω για 45 λεπτά. Εάν το κάνεις 
αυτό έχεις χάσει. Εάν υπάρχουν κομμάτια που θέλεις να τα κάνεις έτσι θα πρέπει να 
τα κόψεις σε αρκετά μικρότερα το πολύ 10 λεπτά να τα βιντεοσκοπήσεις και να τα 
δώσεις στους φοιτητές να τα δουν. Η επικοινωνία πρέπει να είναι interactive και ένα 
από τα ζητήματα που έχει να κάνει ο καθηγητής στην εξ αποστάσεως είναι να 
ενθαρρύνει αυτού του είδους την επικοινωνία. Απάντησα; 

Ερ: Ναι ναι, ποιες πρέπει να είναι οι τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο 
εκπαιδευτής στην εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Απ: Τεχνολογικές γνώσεις; 

Ερ: Ναι πόσο παραπάνω πρέπει να έχει τεχνολογικές γνώσεις σε σχέση με έναν 
εκπαιδευτή που κάνει απλά μάθημα δια ζώσης; 

Απ: θεωρείς να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνό σου συνιστά τεχνολογική γνώση; 

Ερ: Ανάλογα τι τηλέφωνο έχεις, πολλές φορές. 

Απ: Okay εντάξει κάτι τέτοιο χρειάζεται. Δηλαδή είναι αστείο να μιλάει κανένας ότι 
υπάρχει θέμα τεχνολογικής γνώσης για να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ερ: Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει, το παραπάνω είναι ότι πρέπει να ξέρει να χειρίζεται 
την πλατφόρμα. 

Απ: Ναι σιγά τα αυγά. 

Ερ: Μαθαίνεται αυτό. 

Απ: Ναι και μαθαίνεται και είναι πάρα πολύ απλό. Δεν υπάρχει θέμα εδώ πέρα. 

Ερ: Κάποιες τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία; τις αντιμετωπίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτής ή έχει κάποιο, κάποια βοήθεια; 

Απ: Τεχνικές δυσκολίες; Κοίτα να δεις θα μπορούσα τώρα που μιλάμε να μην 
δουλεύει το μικρόφωνο μας, ή να είναι από ένα αστείο πράγμα που να μην το έχουμε 
συνδέσει σωστά μέχρι ένα μπερδεμένο πράγμα ότι δεν ταιριάζει η καινούργια έκδοση 
του λειτουργικού συστήματος με το software του μικροφώνου, τέτοια πράγματα 
μπορεί κανένας να έχει και είναι πάρα πολύ ενοχλητικά, μέχρι καταστροφικά, μπορεί 
να μη σου δουλέψει κάτι, μου έχουν συμβεί μέχρι και αστεία πράγματα στην 
πλατφόρμα του blackboard υπάρχει ρόλος μαθητή και υπάρχει ρόλος συντονιστή ή 
καθηγητή ο οποίος έχει περισσότερα δικαιώματα. Εγώ συνήθως δίνω σε όλους μου 
τους φοιτητές δικαιώματα administrator μπορώ να κάνω ότι θέλουν. Ε υπήρξε μία 
φορά που κατά λάθος κάποιος με κλείδωσε απέξω και δεν μπορούσα να μπω, και 
έπρεπε να βρω τηλέφωνα, να ψάξω να βρω να του εξηγήσω τι να κάνει, και λοιπά 
συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. 

Ερ: Ποια είναι τα εργαλεία που γίνεται η επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους; 
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Απ: Ε  στην διάρκεια του μαθήματος είναι κυρίως το blackboard σαν σύγχρονη 
επικοινωνία και με τα πράγματά βασισμένα στο Moodle και σε εφαρμογές σαν το 
Moodle που είναι κυρίως για την ασύγχρονη επικοινωνία. Εκτός από αυτό έχει νόημα 
να είσαι ανοιχτός κάποιος σου στέλνει κάποιος Viber, κάποιος θέλει να μιλήσει με 
what's up, κάποιος μιλά σε Skype, δεν τελειώνουν αυτά. 

Ερ: Χρειάζεται να επεξεργαστείτε το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε για να μπορούν 
να το δούνε όλοι; Πρέπει να είναι συγκεκριμένης μορφής; Η πλατφόρμα δέχεται 
συγκεκριμένης μορφής αρχεία; 

Απ: Βεβαίως αλλά δεν είναι καμία δυσκολία παίρνει όλα τα standard πράγματα. 

Ερ: Πώς ελέγχεται η παρακολούθηση των εκπαιδευομένων; 

Απ: Τι θα πει αυτό; 

Ερ: Εκεί φαίνονται λογικά στην πλατφόρμα σας ποιοι είναι ενεργοί, ότι είναι μέσα 
στο σύστημα. 

Απ: Φαίνεται ποιοι είναι συνδεδεμένοι. 

Ερ: Το δίνει το σύστημα δηλαδή, φαίνεται πόσοι είναι μέσα; Εσείς πώς 
αντιλαμβάνεστε το κλίμα της τάξης; εάν αυτό που μου λέτε είναι κατανοητά; εάν 
υπάρχει καλό κλίμα; γενικά η διάθεση των εκπαιδευομένων; 

Απ: Εδώ πιάνεις ένα πολύ ουσιαστικό θέμα. Όταν έχεις τους ανθρώπους μπροστά 
σου πράγματι μπορείς πολύ καλύτερα να καταλάβεις από το πως σε κοιτούνε, από το 
πως κάθονται και τι κάνουν κατά κάποιο τρόπο εάν είναι μαζί σου. Βέβαια είναι 
αλήθεια, ότι οι φοιτητές είναι πολύ επιδέξιοι στο να δείχνουν ενδιαφέρον το οποίο 
δεν υπάρχει. Όμως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. 
Πρέπει ενεργά να ρωτάς εσύ σαν δάσκαλος. 

Ερ: Συχνές ερωτήσεις; 

Απ: Ναι ναι. συχνές ερωτήσεις και εστιασμένες, Χρήστο τι λες για αυτό; Όχι ποιος 
έχει γνώμη. 

Ερ: Μάλιστα. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε αλληλεπίδραση μεταξύ των 
εκπαιδευομένων; 

Απ: Ναι αυτό για να δουλέψει θέλει μικρές ομάδες δηλαδή εάν βάλεις μία συζήτηση 
με δέκα ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα συνήθως είναι και άγνωστοι μεταξύ τους το 
αποτέλεσμα είναι ότι θα βρεθεί ένας συνήθως ή και δύο που θα μιλούν και οι άλλοι 
δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να τους βάλεις σε μικρές 
ομάδες, κάτι σαν τρεις ή τέσσερις, με συγκεκριμένα καθήκοντα, του ζητάς δηλαδή θα 
κάνουν αυτό. Εεε στην αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση μεγαλύτερη 
σημασία έχει η τεχνολογία ή στην αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
μεγαλύτερη σημασία έχει η παιδαγωγική. Εσείς οι τέσσερις θα συζητήσετε αυτό το 
θέμα και θα φέρετε σε 10 λεπτά μία σελίδα powerpoint με τέσσερα σημεία που θα 
υποστηρίζετε το ένα και το άλλο και τα βγάζετε ένα συμπέρασμα. Εσύ Χρήστο θα 
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ακούσεις τις τρεις παρουσιάσεις από τους δώδεκα μαθητές και θα κλείσεις με 2 λεπτά 
συμπέρασμα από τη δουλειά, όταν τους δώσεις μία τέτοια δουλειά να κάνουνε μετά 
πράγματι δουλεύει. Και μπορείς να επισκέπτεσαι σαν εκπαιδευτής τα διάφορα 
δωμάτια, περνώντας από το ένα στο άλλο. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς 
ξεκινάς δηλαδή πώς γνωρίζεις φοιτητές σου μέσα από ένα συγκεκριμένο δομημένο 
βιογραφικό σημείωμα που τους ζητάς. 

Ερ: Ώστε να αλληλεπιδράσουν οι ίδιοι; πχ εγώ είμαι ο Χρήστος, κατάγομαι από κει... 

Απ: Ώστε ξεκινώντας ζητάω από τους φοιτητές μου, να μου στείλουν το βιογραφικό 
τους δομημένο με ένα συγκεκριμένο τρόπο που έχω ορίσει εγώ, παραδείγματος χάρη 
να καταλάβεις μία από τις τελευταίες ερωτήσεις,  λέει στείλε μου ένα ποίημα μία 
φράση ένα σύνθημα ένα στίχο μία προσευχή που να σε εκφράζει, ότι θέλεις. 

Ερ: Με αυτό δηλαδή, με αυτό τον τρόπο προσπαθείτε να τους φέρετε και να ρθείτε 
εσείς πιο κοντά στους ίδιους. 

Απ: Προσπαθώ να καταλάβω, γεια, με συγχωρείς μισό λεπτό, ναι Μαριάννα. 

Ερ: Ναι με αυτό τον τρόπο προσπαθείτε να τους φέρετε πιο κοντά και να ρθείτε και 
σεις πιο κοντά σε αυτούς; 

Απ: Ναι και για να δουλέψει αυτό το πράγμα θα πρέπει και εγώ στην δική μου αυτό 
παρουσίαση να ξανοιχτώ και να πάρω ρίσκο. 

Ερ: Η αξιολόγηση πώς γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Απ: Εεεμ με μία συνεχή ανατροφοδότηση, ζητώντας από τους ίδιους να σκεφτούν τι 
είναι αυτό το οποίο μάθανε , ρωτάς κάτι άλλο εκτός από αυτά που απαντάω; 

Ερ: Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο πρότυπο απαντήσεων; εάν μπερδεύονται, 
δηλαδή πρέπει να παρουσιάσουν κάποιες εργασίες; τις ανεβάζουν οι ίδιοι στην 
πλατφόρμα; δίνεται κάποιο πρότυπο απαντήσεων; 

Απ: Το σύστημα που χρησιμοποιούμε στο Ανοιχτό, πρώτα από όλα δεν έχει νόημα να 
ρωτάς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχουν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες 
διαφορετικές παραλλαγές εγώ αυτή τη στιγμή σου περιγράφω αυτό που τώρα έχουμε 
χρησιμοποιούμε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχουμε λοιπόν εβδομαδιαίες 
τηλεσυναντήσεις, έχουμε εβδομαδιαίες εργασίες μικρές σχετικά ασκήσεις. Εγώ 
συνήθως βάζω στους φοιτητές μου και μεγαλύτερα project συνεργατικά όπου πρέπει 
να δουλέψουν πάλι μαζί σε μικρές ομάδες, έχει μεγάλη σημασία το πώς φτιάχνεις 
αυτές τις ομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει νόημα να κάνεις ομάδες όμοιες, σε 
άλλες περιπτώσεις έχει νόημα να κάνεις ομάδες συμπληρωματικές, σε μερικές 
περιπτώσεις έχει νόημα να κρατήσεις την ίδια ομάδα στην διάρκεια του εξαμήνου σε 
άλλες να τις αλλάζεις όλα αυτά είναι θέματα συγκεκριμένου σχεδιασμού του 
μαθήματος που κάνεις. 

Ερ: Και αυτές τις εργασίες τις ανεβάζουνε και τις βλέπετε και αξιολογείτε 
ταυτόχρονα, αυτό που είπατε με τα δωμάτια τη συμμετοχή που έχουν; 
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Απ: Όχι όχι αυτές εργασίες τις ανεβάζουνε στο Moodle, τις βλέπω και αυτό που 
κυρίως κάνω είναι να πάρω αποσπάσματα από τις εργασίες και τις ασκήσεις αυτές 
και να τις χρησιμοποιήσω σε μία επόμενη συνάντηση για να τους δώσω feedback 
συνήθως συλλογικό και μερικές φορές ατομικό. 

Ερ: Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τις εκπαιδευτές; 

Απ: Αν εννοείτε αν υπάρχει κάποιο τυπικό σύστημα στο πανεπιστήμιο στο οποίο σου 
λέει ο φοιτητής πόσο καλός είσαι η απάντηση είναι ναι. Όμως αυτό το σύστημα δεν 
λέει πολλά πράγματα, η δυνατότητα για να δώσεις πραγματικά αυτή τη δυνατότητα 
στον φοιτητή θα πρέπει να δημιουργήσεις ένα κλίμα πού να αισθάνεται ο φοιτητής 
ότι μπορεί να πει τη γνώμη του. Αυτό είναι δύσκολο πράγμα, γιατί πρέπει να 
μπορέσει να σε εμπιστευτεί ότι θα χρησιμοποιήσεις σε αυτή τη γνώμη με ένα σωστό 
τρόπο, ότι δεν θα είναι εις βάρος του, Εγώ τους ζητάω να κάνουν κάτι τέτοιο στην 
τελική εξέταση με αρκετή επιτυχία θα έλεγα αλλά δεν μπορώ να το πω σαν σύστημα 
πως μπορούσε να δουλέψει. 

Ερ: Με ποιους τρόπους ενισχύει ο εκπαιδευτής την online παρουσία του; 

Απ: Την παρουσία του ή την online παρουσία των φοιτητών; 

Ερ: Ορίστε; δεν άκουσα. 

Απ: Την online παρουσία τη δική του ή των φοιτητών; 

Ερ: Την δική του. Με το feedback που στέλνει σε κάποιες εργασίες; παράδειγμα; 

Απ: Το feedback που στέλνει, όταν λες online εννοείς σύγχρονη; 

Ερ: Όχι την ώρα τόσο πολύ του μαθήματος, κάνει κάποιες ενέργειες την ώρα που 
έχει τελειώσει το μάθημα ώστε να έρθει πάλι πιο κοντά σε εκπαιδευόμενους; 

Απ: Τι εννοείς να έρθει πιο κοντά; 

Ερ: Να το νιώθουν πιο κοντά; παράδειγμα το να στείλει μία ενημέρωση, μία στιγμή 
που δεν είναι μες στο μάθημα θα έρθει μήνυμα στον εκπαιδευόμενο και έτσι θα την 
ενισχύσει την online παρουσία του, α ναι έχουμε αυτή την ενημέρωση. 

Απ: Ναι υπάρχουν κάποια τέτοια πράγματα μέσα στο Moodle που μπορεί καθένας να 
χρησιμοποιήσει και βοηθούν το θέμα είναι αυτά να είναι ουσιαστικά. 

Ερ: Είναι; τι λέτε κατά τη γνώμη σας; το να στείλει ένα μήνυμα μία ενημέρωση το 
μάθημα τελικά θα γίνει στις πέντε η ώρα, ή ελπίζω να δουλέψετε αυτό που σας είπα 
αυτό θα βοηθήσει ή όχι; 

Απ: Αυτό που έκανα μία φορά εγώ που είχα μία αρκετά εκτεταμένη εργασία είναι ότι 
έδινα στις ομάδες των φοιτητών κάποια ώρα φροντιστηρίου δηλαδή  εκτός από το 
κλασικό μάθημα που είχαμε μία φορά την εβδομάδα έλεγα παιδιά έχετε και 20 λεπτά 
με έχετε στη διάθεση σας θα συζητήσουμε αυτά που κάνετε, αυτό βοήθησε. 
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Ερ: Ναι κάποιες τέτοιες ενέργειες, και τελευταία ερώτηση αν συνεργάζεστε με 
κάποιους άλλους για να γίνει αυτή η εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

Απ: Εεε άλλους καθηγητές εννοείς; άλλους τεχνικούς; Τι εννοείς; 

Ερ: Οποιονδήποτε χρειαζόμαστε ένα τεχνικό παράδειγμα, το υλικό πρέπει 
παράδειγμα να ανέβει πάνω στο σύστημα το ανεβάζετε ο ίδιος το δίνετε στον 
υπεύθυνο να το ανεβάσει; 

Απ: Το υλικό στο Moodle το ανεβάζεις ο ίδιος, υπάρχει όμως μία ολόκληρη 
υπηρεσία που στηρίζει αυτά τα πράγματα δηλαδή χρειάζεται μία μεγάλη τεχνική 
υποστήριξη. Δεν χρειάζεται να την πάρεις ατομικά δηλαδή την ώρα που κάνεις το 
μάθημα αλλά πρέπει να υπάρχει, ενδεχομένως την πρώτη φορά που θα τη χρειαστείς, 
να χρειαστείς κάποια εκπαίδευση σίγουρα χρειάζεται κάποιον να σου απαντήσει 
ερωτήσεις ή σε κάποια δυσκολία τη στιγμή που αυτή η δυσκολία παρουσιάζεται και 
επομένως χρειάζεται και από εκείνη τη μεριά ευελιξία. Εάν μου πεις ότι έχω έναν 
άνθρωπο 8:00 με 15:00 κάθε μέρα δεν μου κάνει, μπορεί να τον θέλω για μισό λεπτό 
κάθε τρίτο σαββατοκύριακο που έχω μία ερώτηση. 

Ερ: Ναι καταλαβαίνω δηλαδή μόνο σε τεχνικής άποψης συνεργάτες. θέλω να πω 
συνεργάζεστε με κάποιον άλλον εκπαιδευτή να κάνετε ταυτόχρονα το μάθημα; Να 
πάρετε υλικό από αυτόν οτιδήποτε; 

Απ: Βεβαίως βεβαίως πάρα πολύ υλικό παίρνω από άλλους και δίνω το υλικό το δικό 
μου, όταν έχουμε πολλά τμήματα της ίδιας θεματικής ενότητας, επίσης έχουμε μία 
ομάδα διδακτικού προσωπικού η οποία συνεργάζεται για να ετοιμάσει αυτά τα 
πράγματα, μπορεί καμιά φορά να έχεις κάποιον ειδικό και να τον καλέσεις σε μία 
συζήτηση μαζί με τους φοιτητές υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. 

Ερ: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που είχα. 

Απ: Πολύ ωραία Χρήστο όταν τελειώσεις στείλε το μου να το δω και εγώ. 
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