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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτών ενηλίκων για τα οφέλη και τις δυσκολίες επιμόρφωσης ατόμων τρίτης ηλικίας 

με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning.  

Οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, του 

οποίου οι εκπαιδευτικές ανάγκες συχνά αγνοούνται (Αλεξανδράκης & Αλεξανδράκης, 2018). 

Με την εκπαίδευση ενηλίκων οι ηλικιωμένοι προσπαθούν να ενταχθούν στη δια βίου 

μάθηση, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να παρατηρείται είσοδος όλο και μεγαλύτερης 

μερίδας ατόμων τρίτης ηλικίας στην εκπαίδευση (Σαρακατσιανού, 2017).  

Παράλληλα με την ένταξη τους στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, οι ηλικιωμένοι έρχονται 

σε επαφή και με τις ΤΠΕ. Μέσω της τεχνολογίας γνωρίζουν σιγά σιγά και εξοικειώνονται και 

με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι αρκετά διαδεδομένη πλέον η χρήση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης σε προγράμματα επιμόρφωσης. Είναι εύλογο ότι πολλοί 

εκπαιδευτές ενηλίκων προβληματίζονται για τη χρήση ή μη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

σε τάξεις που φοιτούν άτομα τρίτης ηλικίας, όσον αφορά το βαθμό ανταπόκρισής τους σε 

κάτι νέο και διαφορετικό από ότι έχουν συνηθίσει μέχρι σήμερα.  Επίσης και τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζονται διστακτικοί και αντιμετωπίζουν καχύποπτα και πολλές 

φορές με τρόμο τα τεχνολογικά μέσα σε προγράμματα επιμόρφωσης.  

Στην παρούσα έρευνα μελετώνται ακριβώς και καταγράφονται οι αντιλήψεις και οι 

δισταγμοί των εκπαιδευτών στην υλοποίηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης ηλικιωμένων 

μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται οι δυσκολίες που υπήρξαν, τα θετικά 

που αποκόμισαν και οι δύο πλευρές και τελικά η σημασία όλων αυτών για την ομαλή 

επανένταξη των ατόμων τρίτης ηλικίας στην εκπαίδευση. 

  

Λέξεις Κλειδιά: Τρίτη ηλικία, Εκπαίδευση ενηλίκων, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, ΤΠΕ, εκπαιδευτές ενηλίκων. 
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ABSTRACT 

  

The current study has been designed to explore the perceptions of adult educators on 

the benefits and difficulties of training elderly people using an e-learning platform. 

The elderly in Greece constitute a significant part of the population, whose educational 

needs are often ignored. Adult education has undertaken to integrate the elderly into lifelong 

learning. As a result, in the recent years, adult education  attracts an increasing proportion of 

senior citizen, who have decided to get new experiences. 

Along with their inclusion in continuing education, the elderly also come in contact 

with ICT. Through technology, they are slowly becoming acquainted with distance learning. 

In adult education, the use of distance education in training programs is widespread. It 

is reasonable, that many adult educators are concerned about whether or not to use distance 

learning in classes attending senior citizens. It is difficult to be aware of their response to 

something new and different from what they have been used to. Also, older people appear 

hesitant, suspicious and often fear using new technologies in educational programs. 

In the present study, the perceptions and hesitations of the educators are studied and 

recorded in relation to the implementation of an educational program for senior citizens 

through distance learning. The difficulties that have arisen, the positive aspects of both sides 

and the importance of all these for the smooth reintegration of elderly people into education, 

are presented below. 

 

  

Keywords:  Older adults, adult education, distance education, e-learning, ICT, adult 

educators. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επανάσταση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχει 

επιφέρει δραματικές αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ωστόσο, η μη 

αξιοποίηση από μερίδας πολιτών των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες 

δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών τάξεων (Καμπακάκη, 2015) (Αλεξανδράκης 

& Αλεξανδράκης, 2018).  

Τα άτομα τρίτης ηλικίας, ανήκουν στη μερίδα του πληθυσμού που δεν χρησιμοποιεί τις 

Νέες Τεχνολογίες, γιατί συχνά νιώθουν φόβο απέναντι στις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας 

και όλα τα νέα μέσα φαντάζουν τόσο ξένα για τους ίδιους (Σαρακατσιανού, 2017). Είναι 

σημαντικό να υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για ηλικιωμένους καθώς έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες τα άτομα αυτά να υποστούν εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση 

κοινωνικό αποκλεισμό (Παπασταμάτης, 2010).  

Η έκταση της ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων της Τρίτης 

Ηλικίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη (Αλεξανδράκης & Αλεξανδράκης, 2018).  

Οι περισσότερες έρευνες μελετούν τις στάσεις των ατόμων τρίτης ηλικίας για την 

πρόθεση συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα στις Τ.Π.Ε., καθώς και για τις 

θετικές επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή τους αυτή η συμμετοχή. Επομένως θα ήταν αρκετά 

ενδιαφέρον να μελετηθεί το θέμα αυτό και από τη πλευρά των εκπαιδευτών ενηλίκων που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν τους φόβους και τις δυσκολίες των μεγαλύτερων 

εκπαιδευομένων και που προσπαθούν να ανακαλύψουν νέες τεχνικές για να γίνει πιο ομαλά 

η μετάβαση των ατόμων αυτών στην εποχή των Τ.Π.Ε.. 

Στο πρώτο μέρος της έρευνας περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας, με 

εκτενή αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία, που αφορά στο θεσμό της εκπαίδευσης ενηλίκων 

στην Ελλάδα, στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων τρίτης ηλικίας 

κατά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τηλεκπαίδευσης.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα που διενεργήθηκε σε εκπαιδευτές ενηλίκων 

από διάφορα μέρη της χώρας, μέσω ερωτηματολογίου που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και μελετά τις απόψεις τους πάνω στο υπό εξέταση θέμα. Για την έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 25 ερωτήσεις σε κλίμακα Likert και 3 επιπλέον 

συμπληρωματικές ερωτήσεις, καθεμία από τις οποίες μετράει μια συγκεκριμένη αντίληψη 

των εκπαιδευτών για το θέμα. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν με το 
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στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με συνεντεύξεις που έγιναν σε 6 

εκπαιδευτές και θα παρατεθούν παρακάτω. 

Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και ο τρόπος αξιοποίησης τους 

στην τάξη με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση των ηλικιωμένων εκπαιδευομένων. 
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Α’ Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο 

1. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα 

1.1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα σημειώνεται περί τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, χάρη στη σημαντική εισροή Κοινοτικών πόρων και στη στήριξη 

ορισμένων κρατικών φορέων και οργανισμών. Συγκεκριμένα: 

● Αναδιοργανώνεται η υπηρεσία της Λαϊκής Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της οποίας 

οργανώνονται προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 

● Υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών από το ΕΛΚΕΠΑ, την Εθνική 

Τράπεζα το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και από άλλους φορείς αλλά και Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). 

● Αναγνωρίζεται ακαδημαϊκά πλέον η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη χώρα, στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, και ιδρύεται το ΕΑΠ, που συνέβαλλε στην εδραίωση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και στην ανάδειξη της εκπαίδευσης ενηλίκων ως 

επιστημονικής περιοχής. 

● Δημιουργείται το ΕΚΕΠΙΣ και ξεκινά η ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

          Τίθεται λοιπόν το ζήτημα μιας παρέμβασης σε εθνική κλίμακα, που αναλαμβάνει το 

Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Το πιο καινοτόμο σημείο στο Πρόγραμμα 

που αναπτύχθηκε ήταν η υλοποίηση του με τη μικτή μέθοδο (εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις). (Κόκκος & Καραλής, 2011) 

Οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών αποτέλεσαν το σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχία 

του παραπάνω εγχειρήματος και για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος με μικτή 

μέθοδο διδασκαλίας. Η ολοκλήρωση του προγράμματος ήταν επιτυχής, παρά την καινοτομία 

που το χαρακτήριζε για την Ελλάδα.  Η χρήση μικροδιδασκαλιών ήταν και συνεχίζουν να 

είναι ο αποδοτικότερος τρόπος για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων και το πιο 

βασικό στοιχείο στη διαδικασία πιστοποίησής τους (Κόκκος & Καραλής, 2011). 

Τα κίνητρα για συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση αφορούν 

κυρίως την επιθυμία για μάθηση, επίτευξη ενός προσωπικού, κοινωνικού ή ακόμα και 

θρησκευτικού στόχου, κοινωνική ευημερία, απόδραση από τη καθημερινότητα, 

επαγγελματική πρόοδο, γνωστικό ενδιαφέρον (Jarvis, 2004) (Knapper & Cropley, 2000).  

Οι βασικοί παράγοντες που αναστέλλουν τα παραπάνω κίνητρα  αφορούν το κόστος 

της νέας εκπαίδευσης, η έλλειψη χρόνου από την πλευρά των εκπαιδευομένων, η απουσία 
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ευελιξίας στις υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων, κάποιες αρνητικές σχολικές εμπειρίες 

καθώς και η έλλειψη αυτοπεποίθησης (Jarvis, 2004).  

Επιπλέον δυσκολίες των ενηλίκων στη μάθηση πηγάζουν από γνωστικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες. Στο γνωστικό κομμάτι η μνήμη αρχίζει φυσιολογικά να φθείνει, 

μειώνεται η ταχύτητα επεξεργασίας νέων πληροφοριών, η απορρόφηση νέων γνώσεων δεν 

είναι πλέον το ίδιο αποτελεσματική και δεν υπάρχει ευελιξία στη δημιουργία νέων πλαισίων 

για την εγκατάσταση της νέας γνώσης. Η παλιά γνώση έρχεται πολλές φορές σε σύγκρουση 

με τη νέα γιατί βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις όταν έρχονται 

αντιμέτωποι με κάτι νέο.  Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, περισσότερος χρόνος και 

υπομονή. Όσον αφορά τους κοινωνικούς παράγοντες υπάρχει η πεποίθηση σε κάποιες 

κοινωνίες ότι οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν πια να συμμετέχουν στην εκπαίδευση γιατί λόγω 

προχωρημένης ηλικίας είναι γνωστικά ‘ανίκανοι’ και δεν έχουν λόγο να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις για να γίνουν ανταγωνιστικοί στα πλαίσια της εκπαίδευσης (Knapper & Cropley, 

2000). 

Η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται και ανθρώπινο δικαίωμα και θεμελιώδης 

ανάγκη σε όλες τις κοινωνίες, ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται στις 

μαθησιακές ανάγκες τους, να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και να διεκδικούν μια θέση 

στην ευρύτερη κοινωνία. Ακόμη κι αν υπάρχει η πεποίθηση πως η εκπαίδευση αφορά 

αποκλειστικά τα παιδιά, αυτό δε σημαίνει ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι σταματούν να 

μαθαίνουν. Αντιθέτως συνεχίζουν με αυτομόρφωση, που μπορεί να μην είναι εξίσου πλούσια 

σε εμπειρίες και νέες γνώσεις αλλά επιτρέπει στους ενήλικες να συνεχίζουν να νιώθουν 

κοινωνικά αποδεκτοί (Jarvis, 2004). 

Η εκπαίδευση ενηλίκων φιλοξενεί ανθρώπους οι οποίοι δεν σταματούν να νιώθουν την 

ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση σε οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί κάποιος να έχει 

ενδιαφέρον. Το αξιοθαύμαστο με τη συγκεκριμένη δομή εκπαίδευσης αποτελεί η αποδοχή 

ατόμων τρίτης ηλικίας που ελπίζουν σε μία υγιή και ομαλή γήρανση.  
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1.2. Θεωρίες μάθησης ενηλίκων 

Ξεκάθαρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στη διαδικασία μάθησης μεταξύ παιδιών και 

ενηλίκων, αλλά και μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων ενηλίκων. Φυσικά αυτές οι διαφορές 

δεν αφορούν στην ικανότητα που έχει ο καθένας να μαθαίνει, αλλά στο τι είναι έτοιμος να 

μάθει, κάτω από ποιες συνθήκες μαθαίνει και πόσο αποτελεσματική είναι η διαδικασία της 

μάθησης (Knapper & Cropley, 2000). 

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές θεωρίες ως προς το τρόπο μάθησης και ο κάθε 

άνθρωπος μαθαίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Κάθε θεωρία έχει να μας 

περάσει ένα διαφορετικό μήνυμα και κανείς δε μπορεί να χαρακτηρίσει τις θεωρίες σωστές ή 

λάθος. Ο βασικός σκοπός του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να ξεπεράσει τη μαθησιακή 

διαδικασία και να εστιάσει στην ελευθερία που προσφέρει η γνώση στο κάθε άτομο για να 

την επιλέγει και να τη διατηρεί στη μνήμη του (Rogers, 1996). 

Οι περισσότερες σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες ενηλίκων βασίζονται στη δουλειά 

του Malcolm Knowles, ο οποίος εισήγαγε τον όρο ανδραγωγική για να προσδιορίσει τον 

τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί κάποιος ώστε να βοηθήσει τους ενηλίκους να 

μάθουν. Οι ενήλικοι έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, είναι αυτοδύναμοι και απαιτούν 

σεβασμό (Καρούλης, 2007). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της Ανδραγωγικής κάθε ενήλικας μαθαίνει με διαφορετικό 

τρόπο σε σύγκριση με ένα παιδί. Η ζωή του, οι εμπειρίες, η ηλικία, οι διαμορφωμένες 

αντιλήψεις, οι υποχρεώσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει έχουν διαμορφώσει 

συγκεκριμένο τρόπους μάθησης για τον ενήλικα, όταν ο ίδιος το θελήσει και μέσω μιας 

ανατροφοδοτικής κριτικής τόσο ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, όσο και ως προς τον ίδιο 

τον εκπαιδευτή (Πρίντζιου, 2010). 

Βασισμένη στις αρχές της ανδραγωγικής θεωρίας, το 2000, στην Αυστραλία, 

αναπτύχθηκε η ‘θεωρία του αυτοδιδακτισμού’, heutagogy, στην οποία ο εκπαιδευτής 

εξακολουθεί να διευκολύνει τη μάθηση με καθοδήγηση και υποστήριξη, αλλά τη βασική 

κυριαρχία στη διαδικασία και το τρόπο μάθησης έχει ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος αποφασίζει 

τί θα μάθει και με ποια διαδικασία θα το μάθει. Για πολλούς ερευνητές η Heutagogy 

θεωρείται συμπληρωματική της ανδραγωγικής θεωρίας και μάλιστα υποστηρίζουν πως η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί το καταλληλότερο έδαφος για να εδραιωθεί αυτή η νέα 

θεωρία και να μελετηθεί ακόμη περισσότερο (Blaschke, 2012).  

Άλλη μία θεωρία για την εκπαίδευση ενηλίκων είναι της μετασχηματίζουσας μάθησης. 

Η θεωρία που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, θεωρείται σήμερα η πιο 

σημαντική ανάμεσα στις σύγχρονες θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων.  Η θεωρία αυτή 
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αναγνωρίζει τις δυνατότητες του ατόμου για θετική προσωπική αλλαγή και δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην αξιοποίηση των εμπειριών των ενήλικων εκπαιδευομένων για κριτικό 

στοχασμό. Κύριος εκφραστής της θεωρίας είναι ο Jack Mezirow, ο οποίος υποστηρίζει πως 

δεν αποκτούμε απλά νέες γνώσεις μέσω της εκπαίδευσης, αλλά με τις νέες γνώσεις αλλάζουν 

πολλές φορές όσα ήδη γνωρίζουμε και πιστεύουμε για να επιτύχουμε μία νέα οπτική των 

πραγμάτων (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010). 

Τέλος ο Freire παρουσίασε τη θεωρία της κοινωνικής αλλαγής, σύμφωνα με την οποία 

οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πρέπει να ενεργοποιηθούν για να επέλθει αυτή η 

αλλαγή. Στόχος της εκπαίδευσης είναι να οδηγεί τα άτομα στη χειραφέτηση και κατά 

συνέπεια στην αλλαγή των κοινωνικών δομών. Η πραγματική εκπαίδευση κατά τον Freire 

μπορεί να συμβεί μέσα από το διάλογο και την επικοινωνία για να επέλθει η ελευθερία και 

να νιώσει το άτομο ότι αναλαμβάνει ενεργά κοινωνικούς ρόλους και προσφέρει στο σύνολο 

(Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010).  
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         2. Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Αναφερόμενοι στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ( ΤΠΕ ) εννοούμε τις 

μεθόδους, τις εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, που μας 

παρέχουν νέες γνώσεις και δυνατότητες για την αναβάθμιση της ζωής σε ατομικό και 

κοινωνικό επίπεδο (Φουντουλάκης, 2014).   

Τις ΤΠΕ τις συναντάμε πλέον σε όλες τις δομές εκπαίδευσης, από τον παιδικό σταθμό 

μέχρι και τους χώρους εκπαίδευσης ενηλίκων. "Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια διαδικασία, 

μέσω της οποίας άτομα ενήλικα, τα οποία δε φοιτούν πλέον στο σχολείο, αναλαμβάνουν 

διάφορες δραστηριότητες, με πρόθεση να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, 

στάσεις κ.α., έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να επιλύουν με αποτελεσματικότητα 

ατομικά και συλλογικά προβλήματα" (Σαρακατσιανού, 2017 σ.10). 

Η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να είναι και εξ αποστάσεως και η εκπαίδευση από 

απόσταση μπορεί να συμπεριληφθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων. Με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σπουδάσουν όταν και όπως 

θέλουν (Race, 2002).    

Τόσο η εκπαίδευση από απόσταση όσο και η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν δύο 

διακριτά επιστημονικά πεδία, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους και αποτελούν κομμάτι 

της δια βίου μάθησης. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης των δύο αυτών πεδίων προέκυψαν και 

εξετάστηκαν πολλά ζητήματα με διαφορετική προτεραιότητα για το καθένα, δημιουργώντας 

προβληματισμό για το αν κάποια στοιχεία του ενός μπορούν να επηρεάσουν θετικά και να 

εμπλουτίσουν το άλλο. Στην εκπαίδευση από απόσταση: 

● Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών έχει να προσφέρει πολλά στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, καθώς το πλούσιο υλικό μιας ηλεκτρονικής τάξης ενισχύει την επικοινωνία 

μεταξύ των μαθητών. 

● Η απουσία του διδάσκοντα δίνει στον ενήλικα εκπαιδευόμενο μια αυτοδυναμία, που 

είναι αναγκαία για να οργανώσει τη μάθηση με το δικό του ρυθμό και τη μέθοδο που 

τον αντιπροσωπεύει. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν εξατομικευμένα μοντέλα 

εκπαίδευσης, ένα βασικό ζητούμενο στην εκπαίδευση ενηλίκων, ώστε οι 

συμμετέχοντες να προσεγγίζουν τη νέα γνώση βάσει των αναγκών τους. 

● Τέλος η αμφίδρομη επικοινωνία με τον εκπαιδευτή είναι εξίσου αναγκαία στην 

εκπαίδευση ενηλίκων με τις συνεχείς ανατροφοδοτήσεις, το συμπληρωματικό υλικό, 

την υποστήριξη και τις επεξηγήσεις.  
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Στην εκπαίδευση ενηλίκων: 

● Η προσέγγιση της μάθησης μέσα από την επεξεργασία υπαρχουσών εμπειριών μπορεί 

να επιφέρει βαθιές αλλαγές στην αντίληψη των από απόσταση εκπαιδευομένων και 

να ενισχύσει τον κριτικό αναστοχασμό. 

● Η ομαλή λειτουργία της ομάδας είναι ένα στοιχείο που συμβάλλει στην επιτυχημένη 

μάθηση. Η έννοια της ομαδικότητας λείπει σημαντικά στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, καθώς η ύπαρξη ενός μηχανικού μέσου μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου δυσχεραίνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Για το λόγο αυτό 

οργανώνονται ομαδικά μαθήματα σε ζωντανό χρόνο. 

● Οι εκπαιδευτικές τεχνικές επίσης προσφέρουν πολλά στην εκπαίδευση. Στις ομαδικές 

συναντήσεις σε μία εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα έχει θετικό αντίκτυπο η υιοθέτηση 

τέτοιων τεχνικών και στρατηγικών (εργασίες σε ομάδες, οργανωμένη συζήτηση, 

μελέτη περίπτωσης, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων κ.α.), όπως στην εκπαίδευση 

ενηλίκων .  

Συνεπώς διαφαίνεται από τα παραπάνω ότι η εκπαίδευση ενηλίκων και η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν δύο πεδία αλληλένδετα, τα οποία επηρεαζόμενα το ένα 

από τα άλλο θα επιφέρουν πολυδιάστατα οφέλη στην εκπαίδευση γενικότερα (Κόκκος, 

2005).  

Τέλος καθώς η χρήση των ΤΠΕ έχει εξαπλωθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τα άτομα 

της Τρίτης Ηλικίας δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Έχει τεκμηριωθεί ότι η 

αξιοποίησή τους από τους ηλικιωμένους συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ανεξαρτησία τους, 

στην ικανότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα σωματικά και πνευματικά 

εμπόδια και, επίσης, βελτιώνει σημαντικά τις γνωστικές λειτουργίες και την ποιότητα ζωής 

τους (Αλεξανδράκης & Αλεξανδράκης, 2018). 
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        3.  Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Η συνεχής ανάπτυξη των μεθόδων εκπαίδευσης που εμπλέκουν το Διαδίκτυο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, δίνει πολλές ευκαιρίες σε μαθητές παγκοσμίως να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα για τη απόκτηση ενός τίτλου σπουδών (Salazar-Marquez, 2017). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση οφείλει την ύπαρξή της στη τεχνολογική ανάπτυξη κατά 

τη βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα. Τα οφέλη για τη κοινωνία αναρίθμητα καθώς 

οι σπουδαστές μπορούν πλέον να μελετούν οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα και κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες επιλέξουν οι ίδιοι (Λιοναράκης, 2001) . 

Με τον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοούμε τη δυνατότητα φυσικής απουσίας 

του εκπαιδευτή από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό οργανισμό. Η απόσταση αυτή του 

εκπαιδευτή από τον εκπαιδευόμενο εκμηδενίζεται χάρη στην ποικιλία των μέσων 

εκπαίδευσης και επικοινωνίας (Λιοναράκης, 2001).  

Η ιστορία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αρχίζει πριν από 150 χρόνια. Η μορφή 

αυτής της εκπαίδευσης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την εξέλιξη της τεχνολογίας (Λιοναράκης, 

2001). Η από απόσταση Εκπαίδευση ξεκίνησε μέσω αλληλογραφίας. Με την εμφάνιση των 

ραδιοτηλεοπτικών τεχνολογιών (1925) πέρασε σε δεύτερη γενιά με ραδιοφωνικά μαθήματα 

και λίγο αργότερα (1940) η τηλεόραση ανέλαβε κι αυτή ρόλο οπτικοακουστικής εκπαίδευσης 

(Καρούλης, 2007). Το είδος αυτό εκπαίδευσης παρέχεται από ανοικτά πανεπιστήμια, 

τμήματα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή εξωτερικών σπουδών που εντάσσονται στο 

πλαίσιο συμβατικών κολεγίων και πανεπιστημίων. Η πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση από 

απόσταση κατέστη δυνατή τη δεκαετία του 1980 με την ηλεκτρονική επανάσταση (Keegan, 

2001). Τότε ξεκινούν οι τηλεδιασκέψεις, που φέρνουν κοντά εκπαιδευτές απομακρυσμένων 

περιοχών με τους μαθητές τους. Το 1990 η δορυφορική τηλεόραση προσέφερε επίσης στην 

εκπαίδευση από απόσταση. Οι υπολογιστές ήταν αναμφισβήτητα η σημαντικότερη 

τεχνολογική ανακάλυψη στην εξέλιξη της εκπαίδευσης από απόσταση καταλήγοντας σήμερα 

να συνδυάζουν οπτικοακουστικές παρουσιάσεις σύγχρονες ή ασύγχρονες με 

εικονογραφημένα εγχειρίδια, διανομή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και εργασιών με 

σημαντική ανατροφοδότηση (Καρούλης, 2007).   

Στη χώρα μας η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση εγκαινιάστηκε με την ίδρυση 

του νεότερου Ανοικτού πανεπιστημίου της Ευρώπης και σιγά σιγά πολλά ελληνικά 

πανεπιστήμια δραστηριοποιήθηκαν στο τομέα αυτό (Λιοναράκης, 2001).  

 Η ανάγκη κατάρτισης του πληθυσμού στις Νέες Τεχνολογίες και κυρίως των 

κοινωνικά ευαίσθητων και αποκλεισμένων ομάδων, που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε 

αυτές,  οδήγησε τη ΓΓΕΕ στη δημιουργία δύο αξιόλογων προγραμμάτων. Τα προγράμματα 
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ΗΡΩΝ (Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες) και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 

(Εκπαίδευση-Επιμόρφωση από απόσταση), διάρκειας 50 ωρών το καθένα, που συμβάλλουν 

στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής (Πρίντζιου, 2010).  

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) σχεδιάζει, συντονίζει και 

υλοποιεί προγράμματα και δράσεις στον τομέα της δια βίου μάθησης για την επιμόρφωση 

των ενηλίκων σε βασικούς τομείς της ζωής τους. Συγκεκριμένα, η ΓΓΕΕ, ασχολείται με: 

α) βασική εκπαίδευση ενηλίκων, 

β) γενική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων ,  

γ) κοινωνικό- πολιτιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση,  

δ) ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση και  

ε) λειτουργία των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. (Πρίντζιου, 2010) 

Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σίγουρα προσφέρει ευελιξία, 

μαθητοκεντρικότητα, τοπική και χρονική ελευθερία. Ωστόσο για να μπορέσουμε να 

σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη γύρω από ένα θέμα πρέπει να μελετήσουμε τα 

θετικά και τα αρνητικά του σημεία. 

Επομένως, από τη μία μεριά η Τηλεκπαίδευση παρέχει: 

● Έγκαιρη και έγκυρη εκπαίδευση 

● Προσαρμοζόμενο ρυθμό μάθησης και περιβάλλον μάθησης 

● Πρόσβαση στον εκπαιδευτή 

● Άμεση ανάδραση στις δραστηριότητες 

● Εξοικονόμηση χρημάτων-χρόνου 

Από την άλλη η Τηλεκπαίδευση: 

● Απαιτεί περισσότερη προσπάθεια  

● Χρειάζεται λεπτομερή σχεδιασμό και οργάνωση 

● Μειώνει την ανθρώπινη επαφή 

● Ανταγωνίζεται ίσως την παραδοσιακή μάθηση 

● Εγκαταλείπεται πιο εύκολα 

Είναι προφανές πως ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα από απόσταση μπορεί να 

είναι και ποιοτικό και αποτελεσματικό, και να ξεπεράσει κάθε μειονέκτημα που το βαραίνει 

(Καρούλης, 2007). Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα απαιτείται η δημιουργία μιας πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης, Σήμερα υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες (Moodle, BBB, Blackboard etc.), 

αλλα δεν είναι όλες το ίδιο αποτελεσματικές και εύχρηστες στην υλοποίηση ενός 

προγράμματος. Για τη σωστή οργάνωση τους χρειάζεται να ληφθούν υπόψη πολλοί 
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παράγοντες και πρώτα απ’ όλα οι μαθητές και η εξοικείωσή τους με τη τεχνολογία 

(Pukkaew, 2013) .  

Με τη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων με άτομα 

τρίτης ηλικίας προκύπτουν συχνά δυσκολίες, λόγω αδυναμίας χρήσης του Η/Υ ή και 

απουσίας αυτού. Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δε μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα 

σε νέους τρόπους μάθησης και ειδικά όταν ο νέος τρόπος μάθησης και τα εργαλεία του δεν 

είναι οικεία σε αυτούς (Αβραάμ, 2002).  

Στον αντίποδα η εκπαίδευση από απόσταση ωφελεί ηλικιωμένους που δεν μπορούν να 

βγουν από το σπίτι και να παρακολουθήσουν κανονικά μαθήματα στο κλασικό σχολικό 

περιβάλλον λόγω κινητικών προβλημάτων ή απομακρυσμένων περιοχών. Επιπλέον δίνει ίσες 

ευκαιρίες σε όλους, επιταχύνει τη διαδικασία μεταφοράς γνώσης, ευνοεί και υποστηρίζει τη 

συνεχιζόμενη κατάρτιση, βοηθά στην επικοινωνία και συνεργασία ατόμων από διαφορετικές 

περιοχές μέσω της "ηλεκτρονικής τάξης" και παρέχει νέες ικανότητες στους ηλικιωμένους 

(Ζουμπουλάκη & Λιγγερίδου, 2011). 

Η τεχνολογία επιτρέπει την οργάνωση της μάθησης με διαφορετικό τρόπο από τη 

συμμβατική διδασκαλία χωρίς φυσικά να την αντικαθιστά, καθώς είναι εξίσου απαραίτητη 

και αποτελεσματική. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ανοιχτή και προσφέρει εύκολη 

συμμετοχή. Οι ευκαιρίες της ψηφιακής μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα 

αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι στην εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2013) (Peters,  2000). 
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         4. Εκπαιδευτές ενηλίκων 

Στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα παρουσιάζονται τα τελευταία 

χρόνια ενδιαφέρουσες εξελίξεις στην επαγγελματική και επιστημονική του ανάπτυξη, με 

αποτέλεσμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων να αποκτά μεγαλύτερη κοινωνική 

αναγνώριση και αποδοχή. Υπάρχει ανάγκη για επαγγελματοποίηση στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και για το λόγο αυτό έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και 

συνεχίζουν, με αυξανόμενο ρυθμό, προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων για την 

ανάπτυξη του κλάδου. Ο βασικός στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η δημιουργία 

επαγγελματιών εκπαιδευτών ενηλίκων και προσφέρουν γνώσεις και δεξιότητες πάνω στο 

τρόπο εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρόμοια στοχοθεσία ακολουθούν και τα μεταπτυχιακά 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, με επίκεντρο και στις δύο περιπτώσεις τη σωστή στάση 

του εκπαιδευτή απέναντι στους εκπαιδευόμενους (Κουλαουζίδης & Παληός, 2011). 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν πολλά θετικά να αποκομίσουν από την επαφή τους με 

τους εκπαιδευομένους τους, όπως η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η ανατροφοδότηση, 

η ομοιογένεια των τμημάτων, ακόμα και η ετερογένεια που χαρακτηρίζει τις ομάδες, διότι ο 

εκπαιδευτής στην προσπάθεια του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις εξελίσσεσαι ο ίδιος και 

βελτιώνεται. Η επαφή με τους ενήλικους είναι μια αμφίδρομη διαδικασία μέσω της οποίας ο 

ένας εκπαιδεύει τον άλλο, χάρη στη συνεχή ανατροφοδότηση και από τις δύο πλευρές 

(Τσοποζίδου, 2014).  

Σε έρευνα που διεξήχθει στη Νότια Αφρική, σχετικά με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών, που είναι ενεργοί, με χρήση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 

παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα ως προς την ολοκλήρωση του προγράμματος από 

ορισμένους συμμετέχοντες αλλά και τη δυσπιστία απέναντι στο ρόλο του εκπαιδευτή. Είναι 

φανερό ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει να προσφέρει πολλά θετικά στο πεδίο της 

εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, αλλά υπάρχει ακόμα δυσπιστία ως προς την 

αποτελεσματικότητά της ακόμη και από εκείνους που εμπλέκονται ενεργά στον εκπαιδευτικό 

κόσμο (Sikwibele & Mungoo, 2009).   

Παρουσιάζεται σε μερικές περιπτώσεις αδιαφορία και απαξίωση από τους 

εκπαιδευόμενους για τη θεωρητική κατάρτιση στα προγράμματα που παρακολουθούν, με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτή και να υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας 

και αλληλεπίδρασης. Η αδιαφορία αυτή μπορεί να οφείλεται, σύμφωνα με τις απόψεις 

εκπαιδευτών, στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, και τελικά η 

ένταξη σε τέτοια προγράμματα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είναι επιδοτούμενα. Η 

αναμενόμενη έλλειψη επαφής και κατανόησης, προκαλεί απογοήτευση και αρνητικό κλίμα, 
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που δεν συμβάλλει στην εξέλιξη των εκπαιδευομένων, συνεπώς ούτε και του εκπαιδευτή 

(Τσοποζίδου, 2014). 

Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτές τέτοιου είδους 

αποθαρρυντικές καταστάσεις, χρησιμοποιούν τεχνικές συζήτησης, εργασία με ομάδες, 

συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους στη διεξαγωγή του προγράμματος,  ώστε να 

διαπιστωθούν τα αίτια αδιαφορίας, να λειτουργήσει η ομάδα, να εδραιωθεί κλίμα αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και η εκπαιδευτική διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά (Τσοποζίδου, 2014). 

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική θεωρείται αναγκαία από 

πολλούς εκπαιδευτές,  προκειμένου να υπάρχει ευελιξία, να εξελίσσεται η διδασκαλία με 

ενδιαφέρον τρόπο και να είναι πιο αποτελεσματική η εκπαίδευση ενηλίκων (Τσοποζίδου, 

2014). 
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4.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων βοηθά το άτομο να ανακαλύψει τη μέθοδο για να μαθαίνει 

μόνο του. Το άτομο πρέπει να είναι ελεύθερο και ικανό να προσαρμόζεται στις απρόβλεπτες 

εξελίξεις της ζωής του. Ο εκπαιδευτής έχει το ρόλο του εμψυχωτή, συντονιστή, συμβούλου, 

διευκολυντή και διαμεσολαβητή μεταξύ γνώσης και εκπαιδευόμενου. Εκπαιδευτής και 

εκπαιδευόμενοι αναπτύσουν μια ισότιμη σχέση, όπου ο εκπαιδευτής βρίσκεται σε μια συνεχή 

προσπάθεια να προάγει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη συνεργατικότητα, την κατανόηση, 

την ενσυναίσθηση και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ όσων συμμετέχουν. Μία από τις πιο 

βασικές δεξιότητες για τον εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά και τους εκπαιδευτικούς γενικότερα 

θα πρέπει να είναι η ικανότητα και το θάρρος για ανάπτυξη και εφαρμογή ανοιχτών και 

ευρείας συμμετοχής μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Είναι αναγκαίο να δημιουργήσουν 

αυτοκατευθυνόμενους εκπαιδευόμενους, που χαρακτηρίζονται ως οι καλύτεροι μαθητες, 

καθώς αναλαμβάνουν τον έλεγχο της μάθησης τους, έχουν τη συνεχή στήριξη του 

εκπαιδευτή, έχουν ενθουσιασμό στην ανακάλυψη της νέας γνώσης, διαμορφώνουν το δικό 

τους στιλ μάθησης και επιτυγχάνουν τη δια βίου μάθηση (Καλογρίδη, 2011). 

Για να το επιτύχουν αυτό οι εκπαιδευτές, απαιτείται η εγκατάλειψη του παραδοσιακού 

δασκαλοκεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης και η αναγνώριση των χαρακτηριστικών εκείνων 

που συνθέτουν την προσωπικότητα κάθε ενήλικα εκπαιδευόμενου. Συνεπώς, ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων καλείται να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τη μάθηση ενηλίκων, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθώς και τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις πάνω στις 

οποίες στηρίζεται η μάθησή του, ώστε να προλαβαίνει συμπεριφορές και προβληματικές 

καταστάσεις (Πρίντζιου, 2010). 

Σε μία τάξη ενηλίκων είναι σημαντική η δημιουργία ομάδων στη διαδικασία της 

μάθησης, καθώς η ομάδα προσφέρει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης, κάθε άτομο 

φέρνει τις δικές του εμπειρίες που μπορεί να συνεισφέρουν στη πορεία της μάθησης και η 

ομάδα αποτελεί πάντα πρόκληση για πιο οργανωμένη και εξελικτική μάθηση. Φυσικά από 

την ομάδα, ειδικά των ενηλίκων, δε μπορεί να λείπει η δυσκολία προσαρμογής, η πίεση να 

ξεχωρίσεις, και το βάρος της επιτυχίας ή αποτυχίας ολόκληρης της ομάδας. Στο σημείο αυτό 

επεμβαίνει ο εκπαιδευτής με τον ουσιαστικό ρόλο του ως εμψυχωτής για να ενώσει την 

ομάδα και να ανακαλύψει το κοινό στοιχείο που θα αποτελέσει τη βάση για την 

ευαισθητοποίηση όλων των μελών στην ομαλή λειτουργία της ομάδας (Rogers, 1996).  

Ο εκπαιδευτής οφείλει να είναι: 

●  αρχηγός, για να κρατά ενωμένη την ομάδα 

● δάσκαλος, για να μεταδώσει τη νέα γνώση 



15 

● μέλος της ομάδας, για να διατηρεί τις ισορροπίες 

● αντικειμενικός κριτής, για να εντοπίζει τις αδυναμίες της ομάδας και να 

ενθαρρύνει τα μέλη να προσπαθούν για το καλύτερο. 

Φυσικά για να καταφέρει ο εκπαιδευτής ενηλίκων να ανταποκριθεί στον απαιτητικό 

ρόλο του πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και καταρτισμένος και να έχει 

κατακτήσει τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Παράλληλα 

απαιτείται συστηματική και συνεχιζόμενη κατάρτιση και επιμόρφωση για να εναρμονίζονται 

με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να προλαβαίνουν τις εξελίξεις στο χώρο της διαβίου 

εκπαίδευσης και ειδικότερα στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που απασχολεί όλο 

και περισσότερο την εκπαίδευση ενηλίκων  (Παντσίδου & Παπασταμάτης, 2011). 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο των Φιλιππίνων, 

διαπιστώθηκε πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελεί ένα εύκολο πεδίο και για να 

είναι ένας εκπαιδευτής αποτελεσματικός απαιτείται να έχει συγκεκριμένες ικανότητες στην 

συμβουλευτική και υποστήριξη, σε μαθησιακές δραστηριότητες, σε εκπαιδευτικές τεχνικές 

και στην ανάπτυξη και δημιουργία οργανωμένου εκπαιδευτικού περιεχόμενο σε μια 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Δεδομένου ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσελκύει ευρύ 

κοινό, είναι αναγκαίο να προσαρμόζεται η εκπαίδευση και να είναι ευέλικτη (Arinto, 2016).    

Σε άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2004 σε ενήλικες, που συμμετείχαν σε 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία, 

οι εκπαιδευόμενοι είχαν ενεργή συμμετοχή στη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης και του 

διαδικτύου, ενθαρρύνονταν από τη πρώτη στιγμή να επικοινωνούν με το διδάσκοντα, να 

μοιράζονται πληροφορίες και να ζητούν οδηγίες για τη συνέχιση του προγράμματος. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ήταν αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων δήλωσε πως έλαβε σημαντική καθοδήγηση στη διάρκεια του προγράμματος, 

υπήρχε συνεχής επικοινωνία για επίλυση αποριών, σωστή οργάνωση και τελικά όλα αυτά 

συνέβαλαν στην ενίσχυση των γνώσεων τους σε θέματα φυσικής δραστηριότητας και υγείας 

(Αντωνίου & Βαρδαμάσκου, 2005).  

Μέσα από την εμπειρία της καθηγήτριας Lisa C. Yamagata-Lynch (University of 

Tennessee, USA) -η οποία οργάνωσε και υλοποίησε από την αρχή ένα πρόγραμμα σύγχρονης 

και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης- μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία από τους μαθητές της, 

επίσης εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, αν και εξοικειωμένοι με τη μέθοδο αυτή, δήλωσαν πως 

συνάντησαν αρκετές δυσκολίες στη πορεία του προγράμματος, έμαθαν πολλά και θα ήθελαν 

και οι ίδιοι στο μέλλον να πειραματιστούν με κάτι αντίστοιχο με τους δικούς τους μαθητές 

(Yamagata-Lynch, 2014).    
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Ένα τελευταίο παράδειγμα για το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση παρουσιάζεται μέσω έρευνας στη Σουηδία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 

Σουηδία, ιδιαίτερα των ενηλίκων, στηρίζει την εξέλιξη της στην ανατροφοδότηση που 

παίρνει από τους μαθητές. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2005, διαπιστώθηκε πως για 

τους μαθητές ο αόρατος ρόλος του εκπαιδευτή δεν είναι καθόλου ανούσιος, αλλά αντίθετα 

διαμορφώνει το ελκυστικό περιβάλλον μάθησης και επεμβαίνει όποτε χρειαστεί να τονίσει τη 

σημασία της προσοχής στη νέα γνώση από τους μαθητές. Επομένως με τη φυσική απουσία 

του δασκάλου στην ηλεκτρονική τάξη δεν χάνει την αξία του το αντικείμενο διδασκαλίας και 

οι στόχοι που τίθενται είναι πολύ πιθανό να επιτευχθούν (Hult, Dahlgren, Hamilton, & 

Söderström, 2006). 

Ο Alan Rogers, θέλοντας να βρει τρόπο να ξεπεραστεί η ασυνεννοησία μεταξύ 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου,  πρότεινε το “μαθησιακό συμβόλαιο”. Δηλαδή σε ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο ενήλικος έχει δικαίωμα να γνωρίζει τι θα μάθει, και το συμβόλαιο 

του παρέχει αυτή τη γνώση. Περιλαμβάνει το περιεχόμενο του προγράμματος, τη διάρκεια, τι 

κριτήρια οφείλει να πληρεί ο εκπαιδευόμενος και πως θα γίνει η διδασκαλία, με ποιές 

εκπαιδευτικές μεθόδους (Καρούλης, 2007). 
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         5. Η Τρίτη ηλικία 

Ο όρος τρίτη ηλικία χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει την περίοδο στη ζωή 

του ανθρώπου, κατά την οποία έχει αποδεσμευτεί από βασικές υποχρεώσεις (εργασία, 

παιδιά, οικογένεια). Αυτό σημαίνει πως τα άτομα αυτά έχουν υπερβεί τα 60 χρόνια. 

Παρατηρείται μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ποσοστό τους και λόγω των 

ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών δεν έχουν τα εφόδια να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. 

Για το λόγο αυτό οι ηλικιωμένοι νιώθουν την ανάγκη να μάθουν και να συμμετέχουν στα 

κοινά, και οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσπαθούν να εμπλέξουν ενεργά τους 

ηλικιωμένους σε διαδικασίες δια βίου μάθησης για μια υγιής γήρανση (Παπασταμάτης, 

2010). 

Υγιής γήρανση είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής του ηλικιωμένου 

με ταυτόχρονη εξασφάλιση της αυτάρκειάς του, και η προστασία του σε περίπτωση 

ασθένειας (Φουντουλάκης, 2014).  Η δυνατότητα των ηλικιωμένων να διατηρούν μια καλή 

φυσική και πνευματική κατάσταση, καθώς και να είναι κοινωνικά ενεργοί, εξαρτάται εν 

μέρει και από τη συνεχή συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές και γενικότερα μαθησιακές 

διαδικασίες (Αλεξανδράκης & Αλεξανδράκης, 2018). 

Η Σωκρατική ρήση: “γηράσκω αεί διδασκόμενος”, στην εποχή μας, αφορά ένα μεγάλο 

ποσοστό ανθρώπων, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης, ηλικίας, φύλου, φυλής, τόπου και 

συνθηκών διαμονής (Παπάς, 1999).  

Η εκπαίδευση των ηλικιωμένων δεν αποτελεί ένα εύκολο ζήτημα και απαιτεί 

οργάνωση και προσεκτικό σχεδιασμό. Ας αναρωτηθούμε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η 

εκπαίδευση τους; Ποια τα αντικείμενα διδασκαλίας; Σε ποιους ηλικιωμένους θα 

απευθύνονται; Πως θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο το περιβάλλον μάθησης; Ποιές είναι οι 

κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι; (Παπασταμάτης, 2010). 
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         5.1 Εκπαίδευση στη Τρίτη ηλικία 

Παρότι τεχνολογικά αναλφάβητοι, οι ηλικιωμένοι, πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα που προκύπτουν από την πολυετή απουσία τους στην εκπαίδευση και τότε 

μόνον η αντίσταση στις Νέες Τεχνολογίες θα καμφθεί σταδιακά με την ειδική υποστήριξη 

των εκπαιδευτών (Salazar-Marquez, 2017). 

Είναι σημαντικό να υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα που ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες τα άτομα αυτά να 

υποστούν εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση κοινωνικό αποκλεισμό. Στις ομάδες αυτές 

ανήκουν και τα άτομα τρίτης ηλικίας, για τα οποία η ανάγκη εκπαίδευσης παρουσιάστηκε τη 

δεκαετία του 1960. Με τον όρο εκπαίδευση ηλικιωμένων περιγράφεται μια μεγάλη δέσμη 

μαθησιακών δραστηριοτήτων σε τυπικά(δομημένα, ιεραρχικά, χορηγούν πτυχία), μη τυπικά 

(δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρίς αξιολόγηση) και άτυπα περιβάλλοντα 

(καθημερινές δραστηριότητες) (Παπασταμάτης, 2010). 

Είναι θετικό στις μέρες μας να αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων που αποφασίζει 

“να επιστρέψει στα θρανία”. Φυσικά θα συναντήσει κάποια εμπόδια στο δρόμο προς τη νέα 

γνώση. 

Οι περιορισμοί του ηλικιωμένου εκπαιδευόμενου για τη συμμετοχή του στη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση αφορούν την οικογενειακή του κατάσταση, την απομάκρυνσή του 

από την ενεργό εργασιακή ζωή, τη κοινωνική του θέση, το αίσθημα της περιθωριοποίησης 

που συνεπάγεται την έλλειψη αυτοπεποίθησης, τη συναισθηματική του φόρτιση, τις 

σωματικές δυσκολίες, τη φθίνουσα πορεία της υγείας του, και πολλές φορές τη δυσκολία 

στην επικοινωνία καθώς οι ηλικιωμένοι έχουν συνηθίσει σε ένα διαφορετικό μοντέλο 

εκπαίδευσης (Παπασταμάτης, 2010) (Καρούλης, 2007). 

Σύμφωνα με αυτό το διαφορετικό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο συνδέεται με την 

παραδοσιακή διδασκαλία, τα άτομα τρίτης ηλικίας, όταν συμμετέχουν σε επιμορφωτικά 

προγράμματα μπλοκάρουν τη νέα γνώση και οι λόγοι είναι οι εξής: 

● Προηγούμενες εμπειρίες μάθησης, που μπορεί να είχαν αρνητικό αντίκτυπο 

για το άτομο ή μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τη νέα γνώση 

● Παραίτηση, όταν το άτομο έχει κουραστεί με τη διαδικασία της μάθησης 

● Συναισθηματικοί λόγοι, όπως το άγχος της αποτυχίας, η έλλειψη 

αυτοεκτίμησης, ο φόβος μη αποδοχής από την ομάδα (Rogers, 1996).  

Παράλληλα με τα παραπάνω εμπόδια και τη γνωστική ανεπάρκεια που εμφανίζουν οι 

ηλικιωμένοι, διαφαίνεται μια δυσπιστία και έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο των 

εκπαιδευτών τους, ιδιαίτερα αν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας. Οι πιο ηλικιωμένοι 
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εκπαιδευόμενοι μπορεί ακόμα και να αδιαφορούν όταν τους μιλά ο εκπαιδευτής και 

δυστυχώς αρνούνται να δεχθούν τα οφέλη από την επιμόρφωση που θα τους προσφέρει ένας 

νεότερος εκπαιδευτής με πείρα και γνώσεις σε πιο σύγχρονες και εξελιγμένες τάσεις της 

εποχής (Μήτσου, 2013). 

Μέσα από την εκπαίδευση ενηλίκων οι ηλικιωμένοι έρχονται σε επαφή και με την εξ 

αποστάσεως διδασκαλία, δηλαδή τη δυνατότητα της φυσικής απουσίας εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων από τη παραδοσιακή τάξη, χάρη στην εξέλιξη του Η/Υ και του διαδικτύου 

(Λιοναράκης, 2001). Ειδικά όμως στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα 

προβλήματα γίνονται ακόμα πιο εμφανή. Οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν μια αυξημένη 

δυσκολία αντίληψης της λογικής λειτουργίας του υπολογιστή και του κυβερνοχώρου. Οι 

δυσκολίες αυτές δε σχετίζονται με την ευφυΐα αλλά με μια νοητική δυσκαμψία που έρχεται 

με την ηλικία και εμποδίζει τους ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους να αντιληφθούν τη σημασία 

όλων των διαφορετικών μικροσκοπικών εικονιδίων που συναντούν στην οθόνη του 

υπολογιστή και σε ένα εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης (Καρούλης, 2007). 

Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί για την επικοινωνία του με τους εκπαιδευόμενους κάποιο 

μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης τεχνολογικής φύσης, που μπορεί να 

είναι ξένο για τους μεγαλύτερους (Ζουμπουλάκη & Λιγγερίδου, 2011). Ωστόσο η 

εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί µια αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στην 

παραδοσιακή εκπαίδευση µέσα στις τάξεις και η εκπαιδευτική τεχνολογία συμβάλει ώστε η 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα της να αυξηθεί ακόµη περισσότερο και γιατί όχι να 

εκσυγχρονίσει και τα άτομα τρίτης ηλικίας (Παπαδάκης & Χατζηλάκος, 2004). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην επιμόρφωση ατόμων 

τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι 

οποίοι εφόσον καταφέρουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν θα 

επιτύχουν σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο ζωής αυτής της ειδικής κατηγορίας 

εκπαιδευομένων. 
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5.2. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Τρίτη Ηλικία: ευρήματα ερευνών 

Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ηλικιωμένους είναι αρκετά 

περιορισμένα, όμως η ανάγκη των μεγαλύτερων για κοινωνική εξέλιξη, ενθαρρύνει τη 

δημιουργία νέων προγραμμάτων με ενδιάμεσο τη τεχνολογία.  Στην Ευρώπη είναι αναγκαίο 

να υλοποιηθούν τέτοια προγράμματα και μάλιστα με αντικείμενα που να σχετίζονται με τα 

ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων και όχι αποκλειστικά με εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, 

όπως γίνεται ως τώρα (Thalhammer, 2014).  

Κάποιες ανησυχίες στο τομέα της εκπαίδευσης στη τρίτη ηλικία αφορούν τη μνήμη, η 

οποία αρχίζει να φθίνει και η νέα πληροφορία δεν εγκαθίσταται εύκολα στη μακροπρόθεσμη 

μνήμη, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης η αυτοπεποίθηση των μεγαλύτερων κυμαίνεται 

σε χαμηλά επίπεδα και δεν τους χαρακτηρίζει ιδιαίτερη ευελιξία στη νέα γνώση (Harsh & 

Sohail, 2002). Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες και προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί για τον 

ψηφιακό γραμματισμό και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην τρίτη ηλικία, τα 

αποτελέσματα φαίνονται αρκετά ενθαρρυντικά.  

Ένα από τα πιο επιζήμια στερεότυπα για τους ηλικιωμένους είναι η πεποίθηση πως δεν 

έχουν τη διάθεση να μάθουν και δεν είναι εύπλαστοι πλέον. Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το 2005 σε εταιρεία στη Πενσυλβανία, διαπιστώθηκε πως οι πιο 

ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έδειχναν περισσότερο πρόθυμοι να εξοικειωθούν με τις Νέες 

Τεχνολογίες που απαιτούσε η εργασία τους από τους νεότερους. Παρά το γεγονός ότι η 

ταχύτητα απόκτησης νέας γνώσης είναι μειωμένη σε αυτή την ηλικία, δεν τα παρατούσαν και 

στήριζαν της προσπάθειά τους. Στην προσπάθεια της εταιρείας να υπάρχει αλληλεπίδραση 

μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων εργαζομένων για ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και 

ιδεών, υλοποιήθηκαν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που βοήθησαν τους 

ηλικιωμένους εργαζόμενους να μάθουν μέσα από αυτή την εμπειρία και να μεταδώσουν και 

τη δική τους γνώση στους νεότερους χάρη στη πολύχρονη πείρα που διέθεταν. 

Επωφελήθηκαν εξίσου και οι δύο πλευρές από το εγχείρημα αυτό και οι μεγαλύτεροι 

εργαζόμενοι αποχωρώντας από την εργασία τους λόγω συνταξιοδότησης, πήραν μαζί τους 

νέες πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις για να συνεχίσουν να είναι ενεργά μέλη και να 

προσφέρουν  στην κοινωνία. Το εγχείρημα της εταιρείας συνάντησε φυσικά εμπόδια από την 

πλευρά των ηλικιωμένων εργαζόμενων, καθώς υπήρχαν περιπτώσεις που εξέφραζαν φόβο 

για το αν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος και αν ο 

κίνδυνος της απώλειας μνήμης, που αποτελεί συχνό φαινόμενο στην ηλικία αυτή, θα τους 

επέτρεπε να συνεχίσουν (Githens, 2007). 
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Πολλοί ερευνητές παραδέχονται  πως το δείγμα των ηλικιωμένων που συμμετέχει κατά 

καιρούς στις έρευνες δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό, ούτε μπορεί να γενικευθεί για το 

σύνολο του πληθυσμού. Σημαντικό ρόλο κάποιες φορές στη δειγματοληψία παίζουν οι 

υπάρχουσες εμπειρίες στη χρήση των ΤΠΕ, το οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο, η 

πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα πριν και μετά τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα καθώς 

και το φύλο. Επίσης το γεγονός ότι τα προγράμματα που υλοποιούνται, είτε εξ αποστάσεως 

είτε δια ζώσης, έχουν ως θεματολογία την εξοικείωση στη χρήση των ΤΠΕ στην τρίτη 

ηλικία, δημιουργεί περιορισμούς στο αν τα αποτελέσματα θα είναι εξίσου ικανοποιητικά με 

άλλη θεματολογία, που θα χρησιμοποιεί ως ενδιάμεσο τις ΤΠΕ για την εκπαίδευση των 

ηλικιωμένων (Trentin & Repetto, 2008).  

Πιο συγκεκριμένα, στην Ιταλία, διεξήχθει ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

για ηλικιωμένους, διάρκειας πέντε ετών, με σκοπό να τους εισάγει στις Νέες Τεχνολογίες. 

Περιελάμβανε μικτή μέθοδο, όπου στο κομμάτι της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι 

συμμετέχοντες εξασκούνταν από το σπίτι με ασκήσεις και εξετάσεις σε θέματα που είχαν 

παρουσιαστεί στη τάξη.  Το δείγμα των συμμετεχόντων δεν ήταν τυχαίο καθώς είχαν κάποιες 

βασικές γνώσεις στη χρήση υπολογιστή και τα αποτελέσματα του εγχειρήματος ήταν 

ικανοποιητικά και για τις δύο πλευρές. Το 70% ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα και 

το 78% ήταν αρκετά ευχαριστημένο με το περιεχόμενο και τις δεξιότητες που είχε λάβει 

(Trentin & Repetto, 2008). 

Έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνα των Reio and Davis (2005) πως οι ηλικιωμένοι 

εκπαιδευόμενοι δείχνουν πιο αποφασισμένοι και αυτοκατευθυνόμενοι όταν συμμετέχουν σε 

προγράμματα τηλεκπαίδευσης από τους νεότερους, και αυτό οφείλεται στην εμπειρία που 

κουβαλούν και στους διαφορετικούς ρόλους και τις ευθύνες που έχουν αναλάβει σε όλη τη 

ζωή τους. Αντίστοιχη έρευνα στη Νότια Αφρική επιβεβαιώνει τη παραπάνω θεωρία, 

μετρώντας την αποφασιστικότητα εκπαιδευομένων στη χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

σε σχέση με την ηλικία, το φύλο και την καταγωγή. Τα ευρήματα όσον αφορά την ηλικία 

ήταν υπέρ των μεγαλύτερων εκπαιδευομένων (>50 ετών), οι οποίοι δεν δίσταζαν να 

στηριχθούν στις δυνάμεις τους και να δοκιμάσουν τη νέα μέθοδο εκπαίδευσης (Botha & 

Coetzee, 2016). 

Άλλη έρευνα που διεξήχθει σε Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (2003) και στην οποία 

συμμετείχαν μαθητές από 21 έως 60 ετών, μετρούσε εξι παράγοντες ως προς τις στάσεις των 

μαθητών απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν για 

τους μεγαλύτερους μαθητές, δείχνουν πως το κίνητρο για να επιστρέψουν στην εκπαίδευση 

ήταν η ανάγκη να αλλάξουν το επίπεδο ζωής τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να 
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διευρύνουν τους ορίζοντές τους, ακόμη και αν το πρόγραμμα δεν τους προσφέρει τρομερές 

γνώσεις (Bird & Morgan, 2003). Το κίνητρο για μάθηση διαφέρει μεταξύ των 

εκπαιδευομένων και μπορεί σίγουρα να επηρεαστεί από το περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται 

η εκπαίδευση και από το αντικείμενο που ενδιαφέρει τον κάθε μαθητή (Hartnett, St. George, 

& Dron, 2011). 

Σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με θέμα “learning 

while aging”, η συμμετοχή ήταν μεγάλη με 25 ηλικιωμένους μαθητές, αλλά μόνο 9 από 

αυτούς είχαν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στη περίπτωση αυτή φαίνεται ξεκάθαρη η 

αδυναμία ανταπόκρισης λόγω εξοπλισμού, παρά την αρχική θέληση και προσπάθεια. Πολλές 

φορές πριν την υλοποίηση ενός προγράμματος τηλεκπαίδευσης, κρίνεται αναγκαία η 

ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις απαιτήσεις της επιμόρφωσης σε θέματα εξοπλισμού. 

Ένα ακόμη πρόβλημα που διέκριναν στο παραπάνω πρόγραμμα ήταν τα παράπονα για το 

μέγεθος της εικόνας στον υπολογιστή, την έβρισκαν υπερβολικά μικρή, και το περιβάλλον 

εργασίας της πλατφόρμας τους μπέρδευε πολλές φορές. Επομένως μια πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης για ηλικιωμένους απαιτεί απλούστερη και πιο κατανοητή δομή για να 

ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των μεγαλύτερων χρηστών (Thalhammer, 2014). 

Τα περισσότερα εξ αποστάσεως προγράμματα για ηλικιωμένους έχουν ως αντικείμενο 

την εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Για το λόγο αυτό 

στην Αυστραλία το 1998 ξεκίνησε η δημιουργία και υλοποίηση ενός προγράμματος 8 

διαδικτυακών μαθημάτων με αντικείμενα προσιτά για τους ηλικιωμένους, όπως 

Βοτανολογία, Θρησκεία ή Γενεαλογία. Τα μαθήματα απευθύνονταν σε μοναχικούς 

ηλικιωμένους που δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν τις δια ζώσης συναντήσεις και η 

διάρκεια ήταν 8 εβδομάδες. Το 85% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε και τις 8 εβδομάδες, 

που αποτελεί υψηλό ποσοστό στις ηλικίες αυτές. Στη διάρκεια του προγράμματος μέσα από 

τηλεφωνικές συνομιλίες οι ηλικιωμένοι παραδέχονταν πως υπήρχαν στιγμές που ένιωθαν 

μπερδεμένοι να ολοκληρώσουν κάποιες ηλεκτρονικές εργασίες που τους είχαν ανατεθεί, 

αλλά μόλις δέχονταν διευκρινίσεις όλα ξεκαθάριζαν. Το 90% ήταν ικανοποιημένοι με το 

πρόγραμμα και τις παροχές τους και οι υπόλοιποι απλά δήλωναν πως ήταν ενδιαφέρον. Στο 

τέλος όλοι δήλωσαν πως θα τους ενδιέφερε να συμμετέχουν σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα στο 

μέλλον και πως οι 8 αυτές εβδομάδες ήταν μια ευχάριστη αλλαγή στην καθημερινότητά τους 

(Swindell & Thompson, 2000). 

Έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες για το πώς προτιμούν οι ηλικιωμένοι τη δομή της 

ηλεκτρονικής τάξης, με αποτέλεσμα οι περισσότερες πλατφόρμες να ακολουθούν την 

επίσημη δομή και τον σχεδιασμό που προβλέπεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ωστόσο 
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σε κάποιες από αυτές τις έρευνες οι ηλικιωμένοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους σε σχέση 

με τη δομή της πλατφόρμας και δήλωσαν την προτίμησή τους σε κάτι πιο απλό και ευέλικτο, 

που να ανταποκρίνεται στους δικούς τους ρυθμούς μάθησης. Φαίνεται να τους ευχαριστεί 

περισσότερο ο διάλογος και η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω της πλατφόρμας, παρά η 

αλλεπάλληλη συσσώρευση πληροφοριών μέσω της παρακολούθησης βίντεοδιαλέξεων 

(Githens, 2007). 

Κλείνοντας την ενότητα με τα ευρήματα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τα 

προηγούμενα χρόνια για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ηλικιωμένων, θα αναλυθεί μία 

τελευταία έρευνα, που έγινε το 2016, στη Μ.Βρετανία, και μελετούσε τη συμμετοχή 

ηλικιωμένων στα MOOCs, τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα, που έκανα την 

εμφάνισή τους το 2008 και εξελίχθηκαν σε δημοφιλές μέσο μάθησης ως το 2012. Μέσα από 

την έρευνα προέκυψε πως το ποσοστό των ηλικιωμένων συμμετεχόντων είναι αρκετά υψηλό, 

αλλά επηρεάζεται από το αντικείμενο του μαθήματος κάθε φορά. Για παράδειγμα το 

ποσοστό συμμετοχής σε μαθήματα με αντικείμενο την υγεία ή την κλιματική αλλαγή είναι 

πολύ μεγαλύτερο, περίπου 15-20%, απ’ ότι σε άλλα μαθήματα με αντικείμενο τις ξένες 

γλώσσες ή το προγραμματισμό. Ακόμη κι αν η ίδια η έρευνα παρουσιάζει ως περιορισμό την 

έλλειψη εκτενέστερης μελέτης στα MOOCs, είναι θετικό το γεγονός ότι η δημιουργία 

ανοικτών διαδικτυακών προγραμμάτων με αντικείμενα που ενδιαφέρουν τη Τρίτη ηλικία, 

καταπολεμά το αίσθημα της μοναχικότητας που επικρατεί μεταξύ των ηλικιωμένων και τους 

κρατά σε εγρήγορση (Liyanagunawardena & Williams, 2016).  
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Β’ Μέρος: Ερευνητικό πλαίσιο 

1. Μεθοδολογία έρευνας 

1.1 Στόχος-Σκοπός έρευνας 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τις απόψεις που έχουν οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι εργάζονται σε δομές της εκπαίδευσης -και πιθανώς είχαν ή 

έχουν κάποια εμπειρία από εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας-, για τα οφέλη και τις 

δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν όταν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και έρχονται σε επαφή με τις Νέες Τεχνολογίες -πιθανώς για 

πρώτη φορά- και πιο συγκεκριμένα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.   

Ερευνητικά ερωτήματα: 

● Ποιες δυσκολίες προκύπτουν κατά την επιμόρφωση των ατόμων τρίτης ηλικίας 

με χρήση μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning ; 

● Ποιά είναι τα οφέλη για τους ηλικιωμένους από την αξιοποίηση μιας 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning στην επιμόρφωσή τους; 

                 Εδώ εξετάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη και τις δυσκολίες 

που μπορεί να προκύπτουν όταν τα άτομα τρίτης ηλικίας εμπλέκονται σε προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά πόσο βελτιώνουν το επίπεδο ζωής τους ή επιβαρύνουν τη 

καθημερινότητά τους. 

● Ποιές είναι οι διαφορές που εμφανίζονται ανάμεσα στα δύο φύλλα όσον αφορά 

τις δυσκολίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

                 Σύμφωνα με τους εκπαιδευτές, στο ερώτημα αυτό θα φανεί εάν οι άντρες και οι 

γυναίκες τρίτης ηλικίας ανταποκρίνονται το ίδιο θετικά ή αρνητικά στη χρήση μιας 

πλατφόρμας e-learning, όταν συμμετέχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

● Πώς αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων την ένταξη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στην επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας; 

       Με βάση το παραπάνω ερώτημα θα εξεταστούν οι στάσεις των εκπαιδευτών 

απέναντι στη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ηλικιωμένους και η πρόθεσή τους να 

αναλάβουν οι ίδιοι τέτοια προγράμματα στο μέλλον. 

 

Μετά τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων και τη μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας προκύπτουν και παρουσιάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις για την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, και είναι οι εξής: 

● Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θεωρούν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαλείφει τον 

τεχνολογικό αναλφαβητισμό μεταξύ των ατόμων τρίτης ηλικίας. 
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● Οι εκπαιδευτές ενηλίκων υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή ηλικιωμένων σε 

προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική 

ένταξη τους. 

● Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστεύουν πως η απουσία γνώσης χειρισμού Η/Υ, 

δημιουργεί εμπόδια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ηλικιωμένων. 

● Οι γυναίκες και οι άνδρες τρίτης ηλικίας δυσκολεύονται εξίσου στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

● Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστεύουν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο στην επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας. 

● Η απουσία του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα 

τηλεκπαίδευσης δυσχεραίνει την ανταπόκριση των ηλικιωμένων στις απαιτήσεις της 

επιμόρφωσης. 

● Οι ηλικιωμένοι δείχνουν περισσότερο πρόθυμοι και αποφασισμένοι να 

ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης σε σχέση με τους νεότερους 

εκπαιδευόμενους. 

● Οι ηλικιωμένοι μπερδεύονται στη διαχείριση μιας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης λόγω 

της δομής της και του μεγέθους των εικονιδίων. 
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1.2. Διαδικασία έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ποσοτική και ποιοτική μέθοδο, καθώς το δείγμα 

κλήθηκε αρχικά να απαντήσει σε ερωτήσεις που μετρούν το βαθμό της συμφωνίας τους η μη 

πάνω σε συγκεκριμένες παραμέτρους που αφορούν την επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας, 

σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook) με τη διεύθυνση https://forms.gle/NAWSL1qNBsLE843d7. Στη συνέχεια 

επιλέχθηκαν τυχαία 6 άτομα του δείγματος που είχαν τη πρόθεση να απαντήσουν και σε 

άλλες 4 ερωτήσεις με τη μορφή τηλεφωνικής συνέντευξης ώστε να γίνει σε βάθος 

κατανόηση των στάσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων για το υπό εξέταση ζήτημα. 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ως 

ερευνητικό εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 32 ερωτήσεις – προτάσεις, 

βασισμένο στη βιβλιογραφική επισκόπηση άλλων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν 

σε ανάλογες έρευνες. Από τις ερωτήσεις που επιλέχθηκαν για το ερωτηματολόγιο, οι 11 

πρώτες αφορούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτών για τα οφέλη και τις δυσκολίες της εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης ηλικιωμένων, οι επόμενες 8 αφορούσαν τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτών για την ευκολία ή δυσκολία χρήσης μιας πλατφόρμας e-learning από 

ηλικιωμένους, οι επόμενες 4 ερωτήσεις  αφορούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

εξοικείωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των ατόμων τρίτης ηλικίας ανάλογα με το φύλο 

και οι 2 τελευταίες ερωτήσεις εξέταζαν τη πρόθεση χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

με άτομα τρίτης ηλικίας. Οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να αξιολογήσουν καθεμιά από τις 

ερωτήσεις  με βάση την προσωπική τους εκτίμηση σε μια πενταβάθμια κλίμακα σε 

αντιστοιχία με τις παρακάτω θέσεις, 1=συμφωνώ απόλυτα, 2=συμφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ, 4=διαφωνώ και 5= διαφωνώ απόλυτα. Οι υπόλοιπες 7 ερωτήσεις αφορούσαν 

δημογραφικά στοιχεία και κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις για κάποιες στάσεις των 

εκπαιδευτών που απαιτούσαν και πάλι να απαντήσουν επιλέγοντας από μια λίστα πολλαπλών 

απαντήσεων. Για την επιλογή όλων των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκε η 

σχετική βιβλιογραφία.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να συλλεχθούν επιπλέον 

δεδομένα όσον αφορά τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση ενός 

προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ηλικιωμένους, τους τρόπους αντιμετώπισης 

των προβλημάτων αυτών και τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, 

διατυπώθηκαν 4 ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, όπου η πρώτη διευκρινίζει 

ποιές ήταν οι βασικές δυσκολίες των ηλικιωμένων στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης που 

παρακολούθησαν, η δεύτερη επιβεβαιώνει πόσοι ηλικιωμένοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο 

https://forms.gle/NAWSL1qNBsLE843d7
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πρόγραμμα, η τρίτη αναλύει αν η επιμόρφωση είχε επιτυχία και η τέταρτη ξεκαθαρίζει κατα 

πόσο οι ηλικιωμένοι ικανοποιήθηκαν με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα 

όσα ανέφεραν οι εκπαιδευτές.  

Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων ακολούθησε η καταγραφή των ερωτήσεων 

και των απαντήσεων στο SPSS, η ανάλυση όλων των μεταβλητών και οι συσχετίσεις μεταξύ 

τους για την επαλήθευση ή απόρριψη των ερευνητικών υποθέσεων.  
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1.3. Συμμετέχοντες 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 100 εκπαιδευτές ενηλίκων (38 άντρες και 62 

γυναίκες), οι οποίοι είχαν εργαστεί ή εξακολουθούν να εργάζονται σε δομές εκπαίδευσης 

ενηλίκων, όπως ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.α. από διάφορες περιοχές της χώρας. Η μέθοδος 

δειγματοληψίας που επιλέχθηκε ήταν η κατά συστάδες δειγματοληψία (clusters), καθώς 

απευθύνεται σε ευρεία γεωγραφική περιοχή με διασπορά, η επιλογή γίνεται τυχαία, είναι 

σύντομη και με χαμηλό κόστος. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2019, με ανάρτηση 

του ερωτηματολογίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook), στις ομάδες που έχουν 

δημιουργήσει εκπαιδευτές ενηλίκων από όλη την Ελλάδα για να ανταλλάσουν εμπειρίες, 

ιδέες και απόψεις και να συζητούν για διάφορα θέματα που τους απασχολούν. 

Για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια στις απαντήσεις, έγινε 

από την αρχή σαφές στους συμμετέχοντες ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία τους.  
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2. Αποτελέσματα έρευνας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων 

με τη παράθεση πινάκων. Συγκεκριμένα, πρώτα καταγράφονται οι τάσεις που 

παρατηρήθηκαν στις απαντήσεις των υποκειμένων ανά Ερευνητικό Ερώτημα και πρόταση 

που αντιστοιχεί σε αυτό, με βάση τους αντίστοιχους πίνακες συχνοτήτων. Φαίνεται ξεκάθαρα 

στους παρακάτω πίνακες συχνοτήτων το ποσοστό συμφωνίας ή διαφωνίας των εκπαιδευτών 

για κάθε ερώτημα, το ποσοστό των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτών που απάντησαν, οι 

ηλικίες, ο αριθμός των ηλικιωμένων εκπαιδευομένων που συμμετείχε στο πρόγραμμά τους, 

οι πλατφόρμες που χρησιμοποίησαν στα προγράμματά τους με ηλικιωμένους, καθώς και η 

εμπειρία κάθε εκπαιδευτή στη κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων και ηλικιωμένων. 

Στη παρακάτω ενότητα, τα δεδομένα για κάθε Ερευνητικό Ερώτημα υποβάλλονται σε 

στατιστικό έλεγχο ώστε να αναδειχθεί με πιο σαφή τρόπο η εσωτερική οργάνωσή τους ανά 

Ερευνητικό Ερώτημα. 

 

2.1. Πίνακες Συχνοτήτων 

 

 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα      

     % 

 

Συμφωνώ 

    

   % 

 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

      % 

 

Διαφωνώ 

 

     % 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα  

     % 

1. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση για τη 

επιμόρφωση των 

ατόμων τρίτης 

ηλικίας βελτιώνει 

τη ποιότητα ζωής 

τους.  

 

25 44 27 2 2 

 

2. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση για τη 

επιμόρφωση των 

ατόμων τρίτης 

ηλικίας βελτιώνει 

τη ποιότητα 

εκπαίδευσής τους.  

 

24 42 26 5 3 

 

3. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση για τη 

επιμόρφωση των 

ατόμων τρίτης 

ηλικίας αυξάνει τις 

δεξιότητές τους στη 

χρήση των ΤΠΕ.. 

33 43 18 3 3 
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4. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση για τη 

επιμόρφωση των 

ατόμων τρίτης 

ηλικίας υποβαθμίζει 

το επίπεδο ζωής 

των ηλικιωμένων. 

 

2 2 11 39 46 

 

5. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση για τη 

επιμόρφωση των 

ατόμων τρίτης 

ηλικίας επιβαρύνει 

τη καθημερινότητά 

τους.  

 

1 4 17 44 34 

 

6. Ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων η εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευση μου 

επιτρέπει να διδάξω 

πιο εύκολα το 

αντικείμενό μου 

στα άτομα τρίτης 

ηλικίας. ά. 

 

7 27 38 22 6 

7. Ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων η εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευση με 

βοηθά να επιτύχω 

τους στόχους που 

θέτω στην 

επιμόρφωση 

ηλικιωμένων.. 

 

5 31 44 15 5 

8. Ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων η εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευση ατόμων 

τρίτης ηλικίας 

αποτελεί πρόκληση 

για εμένα. 

 

48 39 10 1 2 

9. Ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων η εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευση ατόμων 

τρίτης ηλικίας μου 

δίνει τη δυνατότητα 

να είμαι ευέλικτος/η 

στο αντικείμενό 

μου.. 

 

10 50 28 9 3 
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10. Ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων η εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευση ατόμων 

τρίτης ηλικίας 

δημιουργεί 

προβλήματα στη 

διδασκαλία του 

αντικειμένου μου. 

 

 

9 21 29 30 11 

11. Ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων η εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευση ατόμων 

τρίτης ηλικίας δεν 

ωφελεί κανέναν.. 

 

0 3 18 23 56 

12.  Οι ηλικιωμένοι 

πιστεύουν πως μια 

πλατφόρμα e-

learning είναι 

εύκολη στη χρήση. 

 

2 2 23 54 19 

13. Οι ηλικιωμένοι 

χρησιμοποιούν με 

ευκολία μια 

πλατφόρμα e-

learning.  

 

1 1 23 50 25 

14. Οι ηλικιωμένοι 

επιδιώκουν συχνά 

να παρακολουθούν 

προγράμματα εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

 

2 5 37 36 20 

15. Οι ηλικιωμένοι 

χρειάζονται αρκετό 

χρόνο για να 

εξοικειωθούν με μια 

εκπαιδευτική 

πλατφόρμα e-

learning. 

 

38 43 16 3 0 

16. Οι ηλικιωμένοι 

φοβούνται τη χρήση 

μιας πλατφόρμας e-

learning στην 

εκπαίδευσή τους. 

 

27 32 18 20 3 

17.  Οι ηλικιωμένοι δεν 

τολμούν να 

18 33 26 20 3 
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παρακολουθήσουν 

προγράμματα εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

 

18. Οι ηλικιωμένοι τα 

παρατούν και 

απογοητεύονται 

όταν δε μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν 

μια πλατφόρμα e-

learning στην 

επιμόρφωσή τους. 

20 23 25 28 4 

19. Κάθε εκπαιδευτική 

πλατφόρμα e-

learning είναι 

ξεκάθαρη και 

κατανοητή ως προς 

τη χρήση για τους 

ηλικιωμένους.  

 

4 23 34 31 8 

20. Οι άντρες τρίτης 

ηλικίας 

ανταποκρίνονται 

καλύτερα στην εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευση από τις 

γυναίκες. 

 

1 8 50 28 13 

21. Οι γυναίκες τρίτης 

ηλικίας 

δυσκολεύονται 

περισσότερο στην 

εκπαίδευση από 

απόσταση από τους 

άντρες.. 

 

0 9 49 30 12 

22. Όλοι οι 

ηλικιωμένοι, άντρες 

και γυναίκες, 

παρουσιάζουν τις 

ίδιες δυσκολίες 

στην εξ 

αποστάσεως 

διδασκαλία. . 

 

18 41 28 10 3 

23. Ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων 

συνεργάζομαι 

εξίσου καλά με 

άντρες και γυναίκες 

τρίτης ηλικίας σε 

μια εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.  

20 49 28 3 0 
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24. Ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων με 

ευχαριστεί η ιδέα να 

χρησιμοποιώ την εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευση με 

άτομα τρίτης 

ηλικίας. 

 

21 35 29 15 0 

25. Ως εκπαιδευτής 

ενηλίκων σκοπεύω 

να χρησιμοποιώ 

πλατφόρμες e-

learning με 

ηλικιωμένους 

εκπαιδευομένους 

στο μέλλον.  

 

25 38 23 14 0 

 

Φύλο Άνδρας Γυναίκα 

 38 62 

 

Ηλικία <30 30-50 >50 

 23 65 12 

 

Χρόνια διδακτικής 

εμπειρίας 

1 έως 5 6 έως 10 >10 

 49 18 33 

 

Ώρες διδακτικής 

εμπειρίας σε 

άτομα 3ης 

ηλικίας 

<10 10-30 30-50 >50 

 6 30 44 20 

 

Πόσοι ηλικιωμένοι 

συμμετείχαν 

1 έως 5 6 έως 10 >10 

 20 60 20 
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Πλατφόρμα moodle eclass bbb blackboard άλλο 

 64 20 0 10 6 
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3. Στατιστική ανάλυση δεδομένων-Πίνακες 

Πριν τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων το ερωτηματολόγιο 

που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή και τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας ελέγχθηκε για 

τη εγκυρότητα και αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από 

το γεγονός ότι η δημιουργία του βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες και τα μέρη του έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατα κόρον σε παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες. Επομένως, το 

ερωτηματολόγιο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα αξιοπιστίας καθώς όλες οι ερωτήσεις και οι 

οδηγίες είναι διατυπωμένες με σαφήνεια. Ακολούθως, η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου 

ελέγχθηκε με τον υπολογισμό της τιμής του συντελεστή εσωτερικής συνέπειας, alpha (a) του 

Cronbach, όπου τιμές εγκυρότητας μεγαλύτερες της τιμής 0,70 ή κοντά σε αυτή, θεωρούνται 

αποδεκτές.  

Cronbach's Alpha N of Items 

,791 17 

Αξιοπιστία (Reliability): Η ανάλυση αξιοπιστίας που εκτελέστηκε είχε ως αποτέλεσμα 

συντελεστή α του Cronbach =0,791>0,70 άρα προκύπτει ότι υπάρχει αξιοπιστία και 

εσωτερική συνάφεια στο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου.   
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3.1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

Η ανάλυση των δεδομένων ξεκινά από το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου που 

αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων 

αποτελούν βασική ενότητα, καθώς προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για το εξεταζόμενο δείγμα. 

Φύλο: Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, συμμετείχαν 100 εκπαιδευτές ενηλίκων. 

Από το σύνολο του δείγματος, οι 62 ήταν γυναίκες και οι 38 άνδρες (γράφημα 1). Το σύνολο 

των εκπαιδευτών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είναι ισορροπημένο, καθώς οι γυναίκες 

εκπαιδευτές απάντησαν σε ποσοστό διπλάσιο των ανδρών. 

Ηλικία: Ακολουθεί η μεταβλητή ηλικία, όπου η πλειοψηφία του δείγματος (65%) 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 30-50 ετών, το 23% είχε ηλικία κάτω των 30 και το υπόλοιπο 

12% ήταν άνω των 50 ετών (γράφημα 2). Το ποσοστό του 65% φανερώνει μεγαλύτερη  

ενεργό δράση στην εκπαίδευση ενηλίκων των ατόμων μέσης ηλικίας, ωστόσο και τα άλλα 

δύο ποσοστά δεν αναιρούν τη συμμετοχή νεότερων ή μεγαλύτερων εκπαιδευτικών στον 

τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και τη συμβολή τους στην εξέλιξη της.  

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος χ2 μεταξύ φύλου και ηλικίας και παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά καθώς το p=0,045<0,05 (πίνακας 1). Άρα η μέση ηλικία των 

γυναικών εκπαιδευτών υπερέχει σε σχέση με των ανδρών στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Εμπειρία με ηλικιωμένους: Ένα ακόμη χρήσιμο στοιχείο στην έρευνα αποτελεί η 

εμπειρία των συμμετεχόντων σε επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας. Όπως φαίνεται από το 

γράφημα 3 η εμπειρία κατανεμήθηκε σχετικά ισότιμα, αφού οι μισοί περίπου έχουν διδάξει 

λιγότερο από 30 ώρες σε ηλικιωμένους ενώ οι άλλοι μισοί περισσότερο από 30 ώρες. 

Πραγματοποιήθηκε και πάλι έλεγχος χ2 ανάμεσα στην εμπειρία και την ηλικία των 

εκπαιδευτών και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, αφου 

p=0,873>0,05 (πίνακας 2). Άρα η ηλικία δεν επηρεάζει και τόσο την εμπειρία σε ώρες, σε 

αντίθεση με το φύλο. 

Εμπειρία ως εκπαιδευτές ενηλίκων: Τέλος, στο κομμάτι της γενικής διδακτικής 

εμπειρίας ως εκπαιδευτές ενηλίκων, οι περισσότεροι, σε ποσοστό 49%, εργάζονται στην 

εκπαίδευση ενηλίκων λίγα χρόνια, 1 έως 5, το 33% περισσότερο από 10 χρόνια, ενώ ένα 

ποσοστό της τάξης του 18% απασχολείται σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων 6 με 10 χρόνια 

(γράφημα 4).  

Εδώ με βάση τον έλεγχο χ2 μεταξύ ηλικίας και εμπειρίας σε έτη, παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά, αφού p=0,000<0,05 (πίνακας 3). Άρα η ηλικία επηρεάζει τα 

έτη εμπειρίας των εκπαιδευτών σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, που είναι λογικό να 
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συμβαίνει, ενώ το φύλο δεν επηρεάζει τον ίδιο παράγοντα, καθώς σε έλεγχο χ2 μεταξύ 

φύλου και εμπειρίας σε έτη p=0,157>0,05 (πίνακας 4). 
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3.2. Ανάλυση ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο πάνω σε τέσσερις άξονες, άμεσα συνυφασμένους 

με τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Ο πρώτος άξονας 

αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων για τα οφέλη και τις δυσκολίες της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ατόμων τρίτης ηλικίας.  

Ο δεύτερος άξονας μελετά τη στάση των εκπαιδευτών για την ευκολία και δυσκολία 

χρήσης μιας πλατφόρμας e-learning από τους ηλικιωμένους. 

Στον τρίτο άξονα μετριέται η εξοικείωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των 

ηλικιωμένων αναφορικά με το φύλο. 

Στο τέταρτο και τελευταίο άξονα εξετάζεται η στάση των εκπαιδευτών ενηλίκων ως 

προς τη πρόθεση χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με άτομα τρίτης ηλικίας στο 

μέλλον.  

 

Άξονας Α’: Οφέλη και δυσκολίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Τρίτη ηλικία. 

Στο πρώτο άξονα του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτές απάντησαν σε 11 ερωτήσεις 

που εξετάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτών για το αν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

βελτιώνει το επίπεδο ζωής των ηλικιωμένων σε μία κλίμακα από το 1 (συμφωνώ απόλυτα) 

έως το 5 (διαφωνώ απόλυτα). Το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 70% (γράφημα 8,9,10) 

περίπου συμφωνεί πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βελτιώνει τη ποιότητα ζωής και 

εκπαίδευσης των ηλικιωμένων και μάλιστα αυξάνει τις δεξιότητές τους στη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών. Με το τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται και η υπόθεση “Οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

θεωρούν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαλείφει τον τεχνολογικό αναλφαβητισμό 

μεταξύ των ατόμων τρίτης ηλικίας”, όπως έχει αποδειχθεί και σε προηγούμενες έρευνες, 

καθώς μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στόχος των εκπαιδευτικών είναι να εντάξουν 

τη τρίτη ηλικία πιο ενεργά στο κόσμο της τεχνολογίας. Άλλη μία υπόθεση επιβεβαιώνεται με 

τα παραπάνω αποτελέσματα, “Οι εκπαιδευτές ενηλίκων υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή 

ηλικιωμένων σε προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης συμβάλλει σημαντικά στην 

κοινωνική ένταξη τους”, καθώς όπως υποστηρίζουν και άλλες έρευνες ο ενδεχόμενος 

αποκλεισμός των ηλικιωμένων από τα τεχνολογικά μέσα δε διευκολύνει την κοινωνική τους 

εξέλιξη, υποβαθμίζει το επίπεδο ζωής τους και τους κρατάς σε απόσταση από μια νέα και 

ενδιαφέρουσα απασχόληση.  

Επιπλέον, όσον αφορά τις δυσκολίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ηλικιωμένων, οι 

εκπαιδευτές υποστηρίζουν σε ποσοστό 40% περίπου (γράφημα 11,12) ότι δεν είναι σίγουροι 

αν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση τους βοηθά να επιτύχουν τους στόχους τους και αν τελικά 
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διευκολύνεται η διδασκαλία του αντικειμένου τους. Είναι λογικό να υπάρχει ακόμα 

καχυποψία στο τομέα που εξετάζει η έρευνα και για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται 

έρευνες και παρεμβάσεις με ηλικιωμένους, ώστε να καμφθούν οι δισταγμοί των εκπαιδευτών 

και να συμμετέχουν με θετική διάθεση στα προγράμματα. 

Στα τελευταία ερωτήματα του πρώτου άξονα οι εκπαιδευτές σε αρκετά μεγάλο 

ποσοστό, 87% και 60 % (γράφημα 13,14), συμφωνούν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με 

ηλικιωμένους αποτελεί μεγάλη πρόκληση και προσφέρει σίγουρα ευελιξία στο αντικείμενό 

τους, κάτι που παρατηρείται σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα που χρησιμοποιεί στη 

διδασκαλία την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Οι παραπάνω ισχυρισμοί επιβεβαιώνονται και από τον έλεγχο του μέσου όρου που 

πραγματοποιήθηκε στις μεταβλητές που αναλύονται στο πρώτο άξονα. Πιο συγκεκριμένα οι 

μέσοι όροι κυμαίνονται μεταξύ 1,7 μέχρι 2,5 (πίνακας 5), τιμές που φανερώνουν τις θετικές 

στάσεις των εκπαιδευτών στη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βελτίωση της 

ποιότητας εκπαίδευσης και ζωής των ηλικιωμένων και για την ευελιξία που παρέχει στο 

αντικείμενό τους. 

 

Άξονας Β’: Ευκολία ή δυσκολία χρήσης μιας πλατφόρμας e-learning από 

ηλικιωμένους 

Ο δεύτερος άξονας του ερωτηματολογίου μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτών 

ενηλίκων για το πως συμπεριφέρονται οι ηλικιωμένοι μαθητές τους απέναντι στη χρήση μίας 

πλατφόρμας e-learning. Οι εκπαιδευτές εκφράζουν τις στάσεις τους απαντώντας σε 8 

ερωτήσεις που μετρούν και πάλι τη συμφωνία ή διαφωνία τους σε πενταβάθμια κλίμακα για  

το υπό εξέταση θέμα.  Επιπλέον καλούνται να δηλώσουν τον αριθμό των ηλικιωμένων 

μαθητών τους, το αντικείμενο  στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα που υλοποίησαν και ποια 

πλατφόρμα χρησιμοποίησαν για να στηρίξουν το πρόγραμμα. 

Βάσει των αποτελεσμάτων και των σχετικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν 

διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτές σε ποσοστό 70% περίπου, θεωρούν ότι οι ηλικιωμένοι 

δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, τους φαίνονται 

δύσχρηστες και χρειάζονται πολύ χρόνο για να εξοικειωθούν στη χρήση τους (Γράφημα 15, 

16, 17). Το υπόλοιπο ποσοστό δε φαίνεται να έχει άποψη, αφού ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί με τα παραπάνω.  Η αρχική υπόθεση “Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστεύουν πως η 

απουσία γνώσης χειρισμού Η/Υ, δημιουργεί εμπόδια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ηλικιωμένων” επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο των μέσων τιμών των μεταβλητών που 

αναλύονται εδώ, καθώς οι τιμές κυμαίνονται στο 1,84-3,97 (πίνακας 6).  
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Όσον αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτών για τη προθυμία των ηλικιωμένων να 

συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα, το 55% περίπου θεωρεί πως δεν τολμούν και 

δεν επιδιώκουν να συμμετέχουν (γράφημα 18, 20) και μαλιστα το 43% των ερωτώμενων 

δηλώνουν πως τα παρατάνε εύκολα όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν τις δυσκολίες 

(γράφημα 21) και το 59% ότι φοβούνται να χρησιμοποιήσουν μια πλατφόρμα e-learning 

(γράφημα 19). Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ποσοστό του 32% που θεωρεί πως οι 

ηλικιωμένοι επιμένουν και δεν τα παρατούν τόσο εύκολα (γράφημα 21), αλλά και πάλι 

υπερισχύει το 43% που δηλώνει το αντίθετο και δεν υπάρχει συμφωνία με την αρχική 

υπόθεση “Οι ηλικιωμένοι δείχνουν περισσότερο πρόθυμοι και αποφασισμένοι να 

ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης σε σχέση με τους νεότερους 

εκπαιδευόμενους”. Αν εξετάσουμε το αποτέλεσμα αυτό σε σχέση με τον αριθμό των 

ηλικιωμένων μαθητών τους, φαίνεται πως επηρεάζεται η στάση τους από τον παράγοντα 

αυτό, αφού προκύπτει p>0,05 (πίνακας 7), αλλά και από το αντικείμενο επιμόρφωσης του 

εκάστοτε προγράμματος και τη πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε (πίνακας 8, 9). 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του δεύτερου άξονα προκύπτει πως το αντικείμενο 

επιμόρφωσης για κάθε εκπαιδευτή διαφέρει, οι πλατφόρμες που επιλέγουν κατά βάση είναι 

“Moodle” και “eClass” (37,5% το καθένα) και ο αριθμός των ηλικιωμένων μαθητών τους 

κυμαίνεται περισσότερο μεταξύ 6-10 σε ποσοστό 43,8 (γράφημα 22, 23).  

 

Άξονας Γ’: Εξοικείωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ηλικιωμένων αναφορικά με 

το φύλο 

Στον τρίτο άξονα του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 4 

ερωτήσεις που μετρούν αν η ανταπόκριση των ηλικιωμένων σε προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης επηρεάζεται από το φύλο. Είχαν να επιλέξουν από μία κλίμακα από το 1 

(συμφωνώ απόλυτα) έως το πέντε (διαφωνώ απόλυτα). 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων οι εκπαιδευτές σε ποσοστο 59% 

περίπου φαίνεται να συμφωνούν με την αρχική υπόθεση “Οι γυναίκες και οι άνδρες τρίτης 

ηλικίας δυσκολεύονται εξίσου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση”. Ωστόσο ένα σημαντικό 

ακόμη ποσοστό εκφράζει την αβεβαιότητά του στο κομμάτι αυτό, αφού το 30% των 

ερωτώμενων δεν είναι σίγουροι κατά πόσο το φύλο επηρεάζει την εμπλοκή στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Μόλις το 13% διαφωνεί ξεκάθαρα με το παραπάνω ισχυρισμό, 

χωρία να σημαίνει ότι μπορούμε να απορρίψουμε τα αποτελέσματα ερευνών που 

αποφάνθηκαν το αντίθετο. Είναι πολύ πιθανόν το μικρό αυτό ποσοστό εκπαιδευτών να 
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συνάντησε μεγαλύτερες δυσκολίες με ηλικιωμένες εκπαιδευόμενες στις τάξεις που είχε 

αναλάβει (Γράφημα 24).  

Άρα με βάση και τον έλεγχο χ2 που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της εμπειρίας των 

εκπαιδευτών με ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους και τη δυσκολία ανάλογα του φύλου, 

προέκυψε ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παραπάνω 

μεταβλητών (πίνακας 10). Οι τιμές που προέκυψαν από τον έλεγχο του μέσου όρου στον Γ’ 

άξονα του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνουν επίσης την αρχική υπόθεση (πίνακας 11). 

Τέλος με βάση και το γράφημα 25 γίνεται φανερό πως οι εκπαιδευτές δεν ξεχωρίζουν 

τους ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους ανάλογα με το φύλο και δηλώνουν πως θα 

συνεργάζονταν το ίδιο και με άνδρες και με γυναίκες τρίτης ηλικίας σε προγράμματα 

τηλεκπαίδευσης. 

 

Άξονας Δ’: Πρόθεση χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ηλικιωμένους στο 

μέλλον 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως οι περισσότεροι εκπαιδευτές, 

ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και υπάρχουσας εμπειρίας με ηλικιωμένους, θα ήθελαν  να 

ασχοληθούν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ηλικιωμένων και πιστεύουν πως είναι μια 

ευχάριστη διαδικασία.  

Τα γραφήματα 26 και 27 του παραρτήματος μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 60% 

περίπου είναι θετικοί, ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν έχουν αποφασίσει ακόμα είτε διστάζουν να 

ασχοληθούν ξανά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ηλικιωμένων στο μέλλον. Η στάση 

αυτή επηρεάζεται από προηγούμενη θετική ή αρνητική εμπειρία στο κομμάτι αυτό, όπως 

προκύπτει από τις συνεντεύξεις που θα αναλυθούν παρακάτω. 

Με βάση τον έλεγχο χ2 προκύπτει p>0,05 σε όλες τις περιπτώσεις (πίνακας 12α, 12β, 

12γ), άρα το φύλο, η ηλικία και η υπάρχουσα εμπειρία των εκπαιδευτών είναι ανεξάρτητα 

της πρόθεσης χρήσης και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μεταβλητών.  

Είναι αρκετά ενθαρρυντικό το υψηλό ποσοστό εκπαιδευτών που επιθυμεί να 

επιμορφώσει άτομα τρίτης ηλικίας με τηλεκπαίδευση. Επιβεβαιώνεται και η αρχική υπόθεση 

με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, “Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστεύουν πως η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην επιμόρφωση ατόμων τρίτης 

ηλικίας”. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης και 

δια βίου μάθησης και είναι σημαντικό το γεγονός πως στην εκπαίδευση ενηλίκων επιχειρούν 
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και ενθαρρύνουν την ένταξη των ηλικιωμένων σε έναν νέο τρόπο επιμόρφωσης με τη 

βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. 
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3.3. Ανάλυση συνεντεύξεων 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά αμέσως μετά τη συλλογή των 

ερωτηματολογίων, τον Απρίλιο του 2019. Στους 6 συμμετέχοντες επισημάνθηκε η ανωνυμία 

της έρευνας και τέθηκαν ερωτήματα για να αποσαφηνιστεί αν η εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

με τα άτομα τρίτης ηλικίας είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και πως ένιωσαν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτές αλλά και οι εκπαιδευόμενοί τους με την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Επίσης στην αρχή της συνέντευξης ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτές για το αντικείμενο 

επιμόρφωσης, τον αριθμό των ηλικιωμένων συμμετεχόντων και τη πλατφόρμα που 

χρησιμοποιήθηκε στα εξ αποστάσεως μαθήματα.   

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στους εκπαιδευτές ήταν συγκεκριμένα οι παρακάτω 4 

ερωτήσεις, καθώς ήταν απλά συμπληρωματικές του αρχικού ερωτηματολογίου που 

απαντήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους νωρίτερα: 

1. Ας υποθέσουμε ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ήταν η απόσταση με 

την τεχνολογία. Τί άλλα προβλήματα παρουσιάστηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν; 

2. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι ηλικιωμένοι θετικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;   

3. Η επιμόρφωση ήταν αυτό που περίμεναν; Τα αποτελέσματα του προγράμματος με τη 

μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν τα αναμενόμενα; 

4. Στο τέλος του προγράμματος οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έδειξαν ικανοποιημένοι 

με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν; Διακρίνατε διαφορά στη στάση τους σε σχέση με το 

πρώτο διάστημα; 

Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις αποτέλεσαν τα συμπληρωματικά 

και τελικά δεδομένα της έρευνας. Καταγράφηκαν οι απαντήσεις και στη συνέχεια έγινε μια 

προσπάθεια διαχωρισμού των κοινών και μη σημείων των απαντήσεων.  

Από τους 6 εκπαιδευτές ενηλίκων οι 4 ήταν γυναίκες και οι δύο άνδρες, 2 ήταν άνω 

των 50 και οι υπόλοιποι μεταξύ 30-50 ετών. Το αντικείμενο επιμόρφωσης ήταν διαφορετικό 

για όλους, ενώ όσον αφορά τη πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την τηλεκπαίδευση, οι 2 

από τους 6 εκπαιδευτές είχαν διαφορετική από τους υπόλοιπους, άλλοι 2 είχαν κοινή 

(moodle) και οι τελευταίοι 2 είχαν επίσης κοινή (eclass). Βέβαια η κάθε πλατφόρμα δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές από τις υπόλοιπες, απλά είτε οι εκπαιδευτές συνήθιζαν να 

χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη, είτε θεωρούσαν ότι είναι περισσότερο εύχρηστη και 

συμβατή με το αντικείμενο επιμόρφωσης. 

  

Φύλο Άνδρες Γυναίκες 
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 2 4 

 

Ηλικία 30-50 Άνω των 50 

 6 2 

 

Πλατφόρμα Moodle eclass Webex Cisco Viber 

 2 2 1 1 

                                   

Αναλύοντας τη πρώτη από τις 4 ερωτήσεις της συνέντευξης “Ας υποθέσουμε ότι το 

βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ήταν η απόσταση με την τεχνολογία. Τί άλλα 

προβλήματα παρουσιάστηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν;”, συμφωνούν όλοι οι ερωτώμενοι 

στην αδυναμία των ηλικιωμένων να χρησιμοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα που απαιτούσε 

το πρόγραμμα, “Σαφώς και το βασικό μας και ίσως το μονάδικό μας πρόβλημα ήταν η 

απουσία εξοικείωσης με την τεχνολογία” , “Πέραν λοιπόν της δυσκολίας χρήσης των ΤΠΕ, 

που ήταν και το βασικότερο πρόβλημα σε όλο το πρόγραμμα”, “Ναι. κυρίως τεχνικά 

προβλήματα είχαμε που δεν επιλύονταν εύκολα. Πατούσαν λάθος κουμπιά, έχαναν τον ήχο 

και πανικοβάλλονταν”. 

Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση “Οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

πιστεύουν πως η απουσία γνώσης χειρισμού Η/Υ, δημιουργεί εμπόδια στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ηλικιωμένων”, και ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις εξής απαντήσεις 

“...για να καταλάβετε δυσκολεύονταν στη χρήση ψηφιακού πληκτρολογίου και στο 

συγχρονισμό ηχείων και ήχου”, “δεν ήταν πολύ εύκολο να τους καθοδηγήσω εκείνη τη 

στιγμή εφόσον πολλοί δεν άκουγαν καν” (λόγω αδυναμίας να δυναμώσουν τον ήχο ή να 

ανοίξουν τα μικρόφωνα). 

Επιπλέον δυσκολίες που σημειώθηκαν στη διάρκεια των προγραμμάτων αφορούσαν 

ψυχολογικά αίτια, δίσταζαν να δοκιμάσουν, υπήρχε φόβος μήπως κάνουν λάθος, δεν 

κατανοούσαν κάποιες φορές τις οδηγίες του εκπαιδευτή, μπερδεύονταν “...φοβούνται μήπως 

κάνουν λάθος. Είναι πολύ διστακτικοί και δεν δοκιμάζουν αν δεν έχουν κατανοήσει πλήρως 

το τρόπο που θα πρέπει να ενεργήσουν”, “ Δυσκολία υπήρχε επίσης στην επικοινωνία και 

την κατανόηση”, “Μπερδευόντουσαν συνεχώς”, “...δυσκολεύονταν αρκετά να εφαρμόσουν 

τις οδηγίες που τους δίνονταν και απαιτούσαν συνεχώς επιπλέον υποστήριξη και 

καθοδήγηση”. Οι παραπάνω απαντήσεις έρχονται σε σύγκρουση με την αρχική υπόθεση “Οι 
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ηλικιωμένοι δείχνουν περισσότερο πρόθυμοι και αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν ένα 

πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης σε σχέση με τους νεότερους εκπαιδευόμενους”, όπως 

διαπιστώθηκε και στην ανάλυση του ερωτηματολογίου. Μόνο ένας από τους έξι 

ερωτώμενους απάντησε με πολύ θετικό τρόπο για την ανταπόκριση των ηλικιωμένων στο 

πρόγραμμα “Η αλήθεια είναι πως δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερα προβλήματα από τη πρώτη 

στιγμή. Ήταν όλοι πολύ θετικοί και αποφασισμένοι να μάθουν. Είχαμε πολύ καλή 

συνεργασία. Με παρακολουθούσαν, συμμετείχαν ενεργά, όπου δυσκολεύονταν ζητούσαν 

επιπλέον καθοδήγηση. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης”,  

γεγονός που μπορεί να επηρεάζεται και από το αντικείμενο του προγράμματος, που ήταν Soft 

Skills, άρα οι εκπαιδευόμενοι επέμειναν για να ξεπεράσουν τη βασική αιτία των δυσκολιών 

τους σε ένα πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης. 

Σχετικά με τα επιπλέον προβλήματα που μπορεί να αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτές με 

τους εκπαιδευόμενους τρίτης ηλικίας, δεν αναφέρθηκαν σημαντικές δυσκολίες, μόνο ότι 

έπρεπε πολλές φορές να επαναλαμβάνουν τις οδηγίες, να δίνουν περαιτέρω επεξηγήσεις και 

να είναι συνεχώς πάνω από κάποιους που ζορίζονταν πιο πολύ “...έχουν περισσότερο την 

ανάγκη να είναι από πάνω τους ο εκπαιδευτικός και. Κάναμε πολλές δοκιμές στη τάξη”, 

“Χρειάζονταν επιπλέον επεξηγήσεις, παραδείγματα και εξάσκηση”, “Μπορεί να 

επαναλαμβάναμε την ίδια οδηγίες πολλές φορές και με διαφορετική διατύπωση για να γίνει 

αντιληπτή από όλους”. Ένας εκπαιδευτής μόνο δήλωσε πως κάποιες συνεδρίες δεν 

ολοκληρώθηκαν όπως έπρεπε γιατί δεν κατάφερναν ποτέ να ξεπεράσουν τα προβλήματα που 

προέκυπταν με τη χρήση της πλατφόρμας.  

Στο σημείο αυτό η αρχική υπόθεση που δηλώνει  ότι “Οι ηλικιωμένοι μπερδεύονται 

στη διαχείριση μιας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης λόγω της δομής της και του μεγέθους των 

εικονιδίων”, ενδεχομένως να δικαιολογεί κάποια από τα επιπρόσθετα προβλήματα, καθώς η 

δομή και ο σχεδιασμός μιας πλατφόρμας δε λαμβάνει υπόψιν περιορισμούς του χρήστη λόγω 

προχωρημένης ηλικίας. 

Η γενική αίσθηση που δίνουν οι εκπαιδευτές στη πρώτο κομμάτι της συνέντευξης είναι 

θετική, αφού παρατηρούν προθυμία και θέληση από τη πλευρά των μεγαλύτερων να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια, να εξασκηθούν για να νιώθουν σίγουροι ότι θα το καταφέρουν μόνοι 

τους από το σπίτι και να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτή που είναι ο μόνος σύμμαχός τους 

στη προσπάθεια αυτή.  

Περνώντας στο δεύτερο ερώτημα της συνέντευξης “Ανταποκρίθηκαν όλοι οι 

ηλικιωμένοι θετικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;”, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, καθώς 

οι 5 συμφωνούν πως δεν υπήρχε καλή ανταπόκριση, ενώ μόνο ένας εκπαιδευτής υποστηρίζει 
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πως όλα ήταν πολύ θετικά “ Παραδόξως δεν υπήρχε κανείς που να τα παράτησε ή να 

γκρίνιαξε. Βήμα βήμα έβαζαν όλοι τα δυνατά τους για να τα καταφέρουν”. Από τους 

υπόλοιπους που διαφωνούν βέβαια, δεν μιλούν όλοι για το σύνολο των εκπαιδευομένων, 

αλλά οι τρεις για μερίδα αυτών “Όχι δε μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκαν όλοι το ίδιο”, “Όχι 

δε θα το έλεγα, γιατί κάποιοι δυσανασχετούσαν και γκρίνιαζαν”, “Δυστυχώς όχι. Είχα 2-3 

σταθερούς που προσπαθούσαν να ενθαρρύνουν και τους υπόλοιπους.” και οι άλλοι δυο 

αναφέρονται στο σύνολο, “Όχι, δυστυχώς ήταν συνολικό το πρόβλημα.”,  “ Όχι φυσικά, και 

εκεί αρχίζεις να αναρωτιέσαι γιατί έρχονται αν δεν το θέλουν πραγματικά”. 

Οι εκπαιδευτές εμφανίζονται κάπως απογοητευμένοι με την ανταπόκριση από την 

πλευρά των ηλικιωμένων, ένας εξ αυτών προσπαθεί ωστόσο να τους δικαιολογήσει λόγω 

απειρίας και συμμετοχής σε κάτι εντελώς νέο για εκείνους, “Κάποιοι χρειάζονταν 

περισσότερο χρόνο”, ενώ οι άλλοι πέντε έχουν πιο σκληρή στάση γιατί πολλές φορές 

χανόταν πολύτιμος χρόνος στην επανάληψη των οδηγιών και θεωρούν πως δεν 

προσπαθούσαν όσο θα έπρεπε, “Δυσκολεύονταν να μπουν στην ηλεκτρονική τάξη και όποτε 

συναντιόμασταν αναλύαμε τα προβλήματα αυτά παρά θέματα σχετικά με το αντικείμενο που 

μας απασχολούσε, κι αυτά όμως μέσα στο πρόγραμμα είναι”, “...όσες φορές κι αν το δείξαμε 

στη τάξη και πολλές φορές δε προσπαθούσαν...”, “Ο καθένας έλεγε τα δικά του, ήθελε 

αποκλειστική προσοχή και βοήθεια…”, “κάποιες φορές μπορεί να μην πίεζαν και πολύ τον 

εαυτό τους για να κατανοήσουν αυτό που έπρεπε να κάνουν”. 

Οι παραπάνω ισχυρισμοί επιβεβαιώνουν την υπόθεση “Οι γυναίκες και οι άνδρες 

τρίτης ηλικίας δυσκολεύονται εξίσου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση”, αφού δηλώνουν 

ξεκάθαρα πως δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν οι εκπαιδευόμενοι, αλλά απορρίπτουν και 

πάλι την υπόθεση που λέει “Οι ηλικιωμένοι δείχνουν περισσότερο πρόθυμοι και 

αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης σε σχέση με τους 

νεότερους εκπαιδευόμενους”, εφόσον απάντησαν ότι δεν έβαζαν τα δυνατά τους για να 

ξεπεραστούν οι δυσκολίες.  

Κλείνοντας το δεύτερο ερώτημα της συνέντευξης να αναφέρω ότι ένας από τους 

ερωτώμενους φάνηκε ιδιαίτερα αρνητικός με το όλο εγχείρημα και θεώρησε ανούσια τη 

προσπάθεια να εντάξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πρόγραμμα “Συνήθως σε αυτή 

την ηλικία αποφασίζουν να ασχοληθούν με μια ξένη γλώσσα για το χαβαλέ ας πούμε, αλλά 

όλες οι γλώσσες έχουν κάποιες απαιτήσεις. Ευχάριστο τμήμα, περνούσαμε όλοι καλά, όμως 

έπρεπε και τα λεφτά τους να πιάσουν τόπο. Καταλαβαίνεις νομίζω τί εννοώ”. Προφανώς ο 

συνδυασμός εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας με τη προσπάθεια χρήσης μίας πλατφόρμας δεν 

βοήθησε να επιτευχθούν οι στόχοι και όπως ανέφερε ο ίδιος ο εκπαιδευτής ήταν ένα πείραμα 
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που δεν θα επαναλάβει σύντομα με ηλικιωμένους εκπαιδευόμενούς του, “Είναι πολύ 

δύσκολο σε αυτή την ηλικία να μάθουν μια καινούργια γλώσσα, πόσο μάλλον όταν κάποιες 

παραδόσεις γίνονται εξ αποστάσεως και ακόμα και οι βασικές προτάσεις είναι πολύ δύσκολο 

να αφομοιωθούν”. 

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα της συνέντευξης “Η επιμόρφωση ήταν αυτό που 

περίμεναν; Τα αποτελέσματα του προγράμματος με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ήταν τα αναμενόμενα;” , οι απαντήσεις των εκπαιδευτών καταλήγουν γενικά 

πως παρά τις δυσκολίες στη διάρκεια του προγράμματος, αποκόμισαν νέες γνώσεις και 

εφόδια, “Η αλήθεια είναι ότι παρά τα αρχικά προβλήματα που φαινόντουσαν άλυτα, 

φάνηκαν ικανοποιημένοι έστω για τη προσπάθεια που κατέβαλλαν και για τα λίγα πράγματα 

που κατάφεραν να αποκομίσουν”, “Νομίζω πως σαν επιμόρφωση αυτό που κάναμε είχαν στο 

μυαλό τους και μερικώς τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα.”, “Ναι, νομίζω ότι 

ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους. Ήθελαν να εξασκηθούν και έβρισκαν τον τρόπο. Και 

τελικά τα πήγαν αρκετά καλά για την αρχική εικόνα και εντύπωση που μου έδωσαν”.  

Και εδώ φυσικά υπάρχει αντίλογος, καθώς οι δύο από τους ερωτώμενους δηλώνουν 

πως τελικά δεν ολοκληρώθηκε όπως περίμεναν το πρόγραμμα, “Δεν ολοκληρώθηκε φυσικά 

με επιτυχία. Απογοητεύτηκα πολύ και νομίζω ότι δεν θα ξανα αναλάμβανα τμήμα 

ηλικιωμένων. Αρνητική εμπειρία και για τις δύο πλευρές.”, “Όχι δεν είχαμε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα όσον αφορά την εξοικείωση με τη πλατφόρμα. παρουσίαζαν μέχρι το τέλος 

πάρα πολλά κενά και οι ίδιοι δε φάνηκε να έμειναν ευχαριστημένοι”.  

Η υπόθεση που επιβεβαιώνεται στο τρίτο ερώτημα είναι η εξής: “Οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων θεωρούν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαλείφει τον τεχνολογικό 

αναλφαβητισμό μεταξύ των ατόμων τρίτης ηλικίας”, και αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις 

των ερωτώμενων, “...μπορώ να πώ ότι στο τέλος όλα πήγαν καλά, και οι μικροί στόχοι που 

τέθηκαν ολοκληρώθηκαν. Δεν είχα φυσικά και τρελές απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους 

μαθητές. Χαίρομαι που προσπάθησαν, όπως και οι ίδιοι. Ήταν κάτι διαφορετικό για όλους”, 

“ Ήταν μια καινούργια εμπειρία για αυτούς και το διασκέδαζαν προσπαθώντας βέβαια να 

μάθουν παράλληλα, καθώς αυτό ήταν το αρχικό ζητούμενο για όλους”.  

Συμφωνούν τέλος οι εκπαιδευτές πως ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 

σημαντικός παράγοντας, η εξάσκηση και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση, “Πιστεύω πως 

θα μπορούσε να πάει καλύτερα αν είχαμε περισσότερο χρόνο και δεδομένου ότι πρώτη φορά 

ασχολούνταν με κάτι τέτοιο θα πω ότι κάτι καταφέραμε”. 

Στη τέταρτη και τελευταία ερώτηση “Στο τέλος του προγράμματος οι ηλικιωμένοι 

συμμετέχοντες έδειξαν ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν; Διακρίνατε 
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διαφορά στη στάση τους σε σχέση με το πρώτο διάστημα;”, εξετάζεται η ικανοποίηση των 

ηλικιωμένων απέναντι στο πρόγραμμα που παρακολούθησαν και αν  άλλαξε η στάση τους 

για την επιμόρφωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι στάσεις εδώ διχάζονται, αφού οι τρείς 

θεωρούν ότι διέκριναν ικανοποίηση στους συμμετέχοντες και αλλαγές στη στάση τους, 

“Εννοείται πως δεν είχε καμία σχέση η αντιμετώπιση στην αρχή μέχρι το τέλος. Το πρώτο 

καιρό αδιαφορούσαν όταν δυσκολεύονταν...Έδειξαν αρκετά ικανοποιημένοι με το 

αποτέλεσμ”, “υπήρχε καλή διάθεση, επικοινωνία και συνεργασία από την αρχή μέχρι το 

τέλος. Η μόνη διαφορά που θα μπορούσα να βρω είναι ότι προς το τέλος έδειχναν πιο 

σίγουροι”, “Μετά από πολύ κόπο έδειχνε να το διασκεδάζουν, ειδικά όταν τους βάζαμε να 

μας παρουσιάσουν ή να περιγράψουν τα όσα είχαν μάθει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα 

είναι πιο μαγκωμένοι στην αρχή”, ενώ οι άλλοι τρεις δεν είναι εξίσου αισιόδοξοι, “Για μένα 

δεν υπήρξε τεράστια διαφορά στην αρχή και στο τέλος, όπως ξεκίνησε το πρόγραμμα, με 

δυσκολίες, έτσι συνέχισε, και πάλι με δυσκολία τελείωσε”, “μικρή αλλαγή είχαν από τις 

πρώτες συναντήσεις”, ίσως λόγω και της δικής τους επιφυλακτικότητας απέναντι στο 

πρόγραμμα.  

Και οι 6 εκπαιδευτές αντιμετώπισαν προβλήματα, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε 

νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης, ανεξαρτήτως ηλικίας των εκπαιδευομένων και αντικειμένου, 

όμως φαίνεται κάποιοι να ενθάρρυναν περισσότερο τους μαθητές τους και οι ίδιοι οι μαθητές 

εμφανίζονταν περισσότερο πρόθυμοι να δουλέψουν, “παραπονιούνταν πως δεν 

καταλάβαιναν...Είχαν επιμονή, αυτό μπορώ να το παραδεχτώ. Προς το τέλος 

συνεννοούμασταν πολύ καλύτερα.”, “...είναι και απόλυτα φυσιολογικό μετά από ένα 

διάστημα να έχουν εξοικειωθεί. Ακόμα και οι συναντήσεις στη πλατφόρμα ήταν πολύ πιο 

διασκεδαστικέ”, “δε γνωρίζονται, ξεκινούν κάτι νέο και άγνωστο, και εξάλλου όλοι θέλουμε 

μία περίοδο προσαρμογής γιατί όχι και οι ηλικιωμένοι”.  

Με το τέταρτο και τελευταίο ερώτημα των τηλεφωνικών συνεντεύξεων διαφαίνεται η 

θετική διάθεση των ατόμων τρίτη ηλικίας να συνεχίσουν να αποκτούν νέες γνώσεις, εφόσον 

μπαίνουν στη διαδικασία να συμμετέχουν σε προγράμματα, όχι πάντα με την αναμενόμενη 

ανταπόκριση όσον αφορά τα προγράμματα που εμπλέκουν τη χρήση μίας πλατφόρμας εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό κομμάτι, οι ηλικιωμένοι 

είναι διστακτικοί σε κάτι τόσο διαφορετικό από όσα έχουν συνηθίσει ως τώρα, όμως 

δείχνουν επιμονή και υπομονή γιατί πραγματικά νιώθουν την ανάγκη να επιτύχουν τους 

στόχους που έθεσαν και να γευτούν την ικανοποίηση πως ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα παρά 

τα εμπόδια που συνάντησαν.  
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4. Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια συνθετική αποτίμηση των ευρημάτων και 

συζήτησή τους σε σχέση με τα ήδη γνωστά και σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα. 

Συγκρίνοντας τα ευρήματα που αφορούν την πρώτη ερευνητική υπόθεση (Οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων θεωρούν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαλείφει τον τεχνολογικό 

αναλφαβητισμό μεταξύ των ατόμων τρίτης ηλικίας) με τα αντίστοιχα βιβλιογραφικά 

δεδομένα διαπιστώνονται συγκλίσεις. Άρα, το δείγμα που απάντησε στην έρευνα συμφωνεί 

ξεκάθαρα ότι τα άτομα τρίτης ηλικίας θα έπρεπε να παρακολουθούν προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τα τεχνολογικά μέσα και 

να αποκτήσουν εξοικείωση και δεξιότητες χρήσης τους.  

Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση (Οι εκπαιδευτές ενηλίκων υποστηρίζουν ότι η 

συμμετοχή ηλικιωμένων σε προγράμματα επιμόρφωσης εξ αποστάσεως συμβάλλει 

σημαντικά στην κοινωνική ένταξή τους) τα αποτελέσματα της έρευνας συγκλίνουν και πάλι  

με τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας, όπου φαίνεται η σπουδαιότητα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στην κοινωνική εξέλιξη των ηλικιωμένων και στη συμμετοχή τους σε τομείς της 

κοινωνίας από τους οποίους είχαν αποκλειστεί.  

Σχετικά με την τρίτη υπόθεση  (Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστεύουν πως η έλλειψη 

γνώσης χειρισμού Η/Υ, δημιουργεί εμπόδια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ηλικιωμένων) 

οι εκπαιδευτές δηλώνουν ότι η έλλειψη γνώσης χειρισμού Η/Υ αποτελεί και το μεγαλύτερο 

πρόβλημα μαζί με τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει η χρήση μιας πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης λόγω της δομής της (Οι ηλικιωμένοι μπερδεύονται στη διαχείριση μιας 

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης λόγω της δομής της και του μεγέθους των εικονιδίων). Τα 

ευρήματα της έρευνας επαληθεύονται από τη βιβλιογραφία, που υποστηρίζει πως ένα από τα 

βασικά εμπόδια των ηλικιωμένων σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί η 

αδυναμία χειρισμού Η/Υ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα στην Πενσυλβανία το 2005, οι 

ηλικιωμένοι χρειάζονται, επίσης, περισσότερο χρόνο για να συγκρατήσουν τις πληροφορίες 

μιας προφορικής παράδοσης μέσω τηλεκπαίδευσης. Επομένως, πέρα από τη δομή της 

πλατφόρμας, θα πρέπει να δίνεται σημασία στο ρυθμό παρουσίασης, δηλαδή να είναι πιο 

αργός ώστε οι ηλικιωμένοι εκπαιδευόμενοι να συγκρατούν τις νέες πληροφορίες 

αποτελεσματικότερα (Githens, 2007). 

Υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στη βιβλιογραφία και τους ερωτώμενους όσον 

αφορά την τέταρτη υπόθεση (Οι γυναίκες και οι άνδρες τρίτης ηλικίας δυσκολεύονται εξίσου 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση), καθώς το φύλο των ηλικιωμένων σε σχέση με την 

απόδοσή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας. Είτε 
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είναι άντρες, είτε γυναίκες οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες, γιατί πλέον 

η πηγή του προβλήματος βρίσκεται στην απειρία που έχουν όλοι με την τεχνολογία. 

Εξετάζοντας την πέμπτη υπόθεση (Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστεύουν πως η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην επιμόρφωση ατόμων τρίτης 

ηλικίας) διαπιστώνεται και εδώ συμφωνία. Για να μπορέσουν οι ηλικιωμένοι να 

συμβαδίσουν με τις επιταγές της νέας τεχνολογικής κοινωνίας, είναι σημαντικό να επιλέγουν 

προγράμματα επιμόρφωσης που εμπλέκουν τεχνολογικά μέσα για την απόκτηση της νέας 

γνώσης. 

Η υπόθεση που υποστηρίζει ότι “Η απουσία του απαραίτητου εξοπλισμού για τη 

συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης δυσχεραίνει την ανταπόκριση των 

ηλικιωμένων στις απαιτήσεις της επιμόρφωσης”, βρίσκει σύμφωνους τους εκπαιδευτές, οι 

οποίοι θεωρούν πως λίγη ώρα εξάσκησης στο πρόγραμμα δεν αρκεί. Επιπλέον,  

υποστηρίζουν ότι αν ο εκπαιδευόμενος δεν κατέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος. Άρα, χρειάζεται υποστήριξη και 

προσπάθεια στο σπίτι. 

Όσον αφορά την τελευταία ερευνητική υπόθεση (Οι ηλικιωμένοι δείχνουν περισσότερο 

πρόθυμοι και αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης σε σχέση 

με τους νεότερους εκπαιδευόμενους) οι απόψεις των εκπαιδευτών διίστανται, καθώς είναι 

αρκετοί εκείνοι που πιστεύουν πως οι μεγαλύτεροι εκπαιδευόμενοι τα παρατούν πιο εύκολα, 

διαμαρτύρονται έντονα και, στο τέλος, απογοητεύονται και δεν ολοκληρώνουν την 

επιμόρφωση όπως θα έπρεπε. 

Η ερμηνεία των παραπάνω αποκλίσεων από τα βιβλιογραφικά δεδομένα θα πρέπει, 

ενδεχομένως, να αναζητηθεί στο αντικείμενο επιμόρφωσης κάθε φορά, αλλά και στη στάση 

του ίδιου του εκπαιδευτή για το πρόγραμμα. Όταν ο εκπαιδευτής παρουσιάζεται κάποιες 

φορές επιφυλακτικός ως προς τη χρήση ενός προγράμματος επιδρά και στη στάση των 

εκπαιδευομένων για το πρόγραμμα αυτό. 

Η πορεία της έρευνας και τα αποτελέσματα που προέκυψαν απαντούν στα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή ως εξής: 

❖ Ποιες δυσκολίες προκύπτουν κατά την επιμόρφωση των ατόμων τρίτης ηλικίας με 

χρήση μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning ; 

Η βασική δυσκολία αφορά κυρίως την αδυναμία χειρισμού Η/Υ, ενώ άλλες δυσκολίες 

σχετίζονται με τη γνωστική ικανότητα και τη μνήμη των ηλικιωμένων, την απουσία 

εξοπλισμού για να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα, τη δομή που έχουν πλατφόρμες 

τηλεκπαίδευσης και τα παράπονα των εκπαιδευομένων για τις δυσκολίες που συναντούν. 
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❖ Ποια είναι τα οφέλη για τους ηλικιωμένους από την αξιοποίηση μιας εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας e-learning στην επιμόρφωσή τους; 

Η ενασχόληση των ατόμων τρίτης ηλικίας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση βοηθά να 

ξεπεραστεί ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός σε αυτές τις ηλικίες, ενθαρρύνει την κοινωνική 

ένταξη και εξέλιξη, προσφέρει νέες εμπειρίες και γνώσεις και παρέχει δεξιότητες που δεν θα 

μπορούσαν να αποκτηθούν σε “παραδοσιακά” προγράμματα επιμόρφωσης. Αναμφισβήτητα, 

η ύπαρξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για άτομα τρίτης ηλικίας επιτρέπει 

ακόμη και σε ηλικιωμένους με προβλήματα υγείας ή γεωγραφικούς περιορισμούς να 

συμμετέχουν και να επιμορφώνονται σε αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν και θα τους 

βοηθήσουν να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους (Githens, 2007). 

❖ Ποιες είναι οι διαφορές που εμφανίζονται ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τις 

δυσκολίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η ανταπόκριση και η απόδοση των ηλικιωμένων δεν 

επηρεάζεται από το φύλο. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες τρίτης ηλικίας παρουσιάζουν 

τα ίδια προβλήματα, τα οποία αφορούν είτε τη χρήση της πλατφόρμας είτε συναισθηματικά 

εμπόδια, λόγω κούρασης και απογοήτευσης. 

❖ Πώς αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων την ένταξη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στην επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας; 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών στηρίζει τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

για άτομα τρίτης ηλικίας και θεωρεί πρόκληση για τη δουλειά του να αναλάβει τέτοια 

προγράμματα. Κάποιοι που ασχολήθηκαν και είχαν αρνητική εμπειρία, είτε επειδή δεν 

ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, είτε επειδή αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα που δεν 

μπορούσαν εύκολα να διαχειριστούν, εμφανίζονται διστακτικοί. Θετικό είναι πως 

αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό των εκπαιδευτών και φαίνεται πως τα επόμενα 

χρόνια θα αυξηθεί η ζήτηση υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων.  

Με σημαντική έρευνα στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ηλικιωμένους,  

προσεκτικό σχεδιασμό και καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, η εκπαίδευση και η 

ηλεκτρονική μάθηση θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλλαγή, στην 

οποία ελπίζουν όλοι για χάρη της τρίτης ηλικίας (Githens, 2007). 

 

 

 

 

 



52 

5. Περιορισμοί της έρευνας   

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια είχε στόχο να μελετήσει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτών ενηλίκων της χώρας για τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε άτομα 

τρίτης ηλικίας. Το δείγμα των ερωτώμενων δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει πλήρως τις 

απόψεις του αντίστοιχου συνολικού πληθυσμού και η χρήση ερωτηματολογίου δημιουργεί 

επιφυλάξεις για την πλήρη αξιοπιστία της έρευνας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

ερωτώμενοι μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τις ερωτήσεις ή να απαντούν 

επιπόλαια χωρίς να επεξεργαστούν και να σκεφτούν τα ερωτήματα. 

Και από τη πλευρά της ποιοτικής έρευνας το δείγμα των 6 εκπαιδευτών δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό και, μάλιστα, το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν 

τηλεφωνικά εμποδίζει τη συλλογή πληροφοριών που θα προσέφερε η αμεσότητα της οπτικής 

επαφής.    
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6. Προτάσεις για νέες έρευνες 

Οι ΤΠΕ κατέχουν σημαντικό ρόλο στη σημερινή κοινωνία και απαιτείται από τους 

ηλικιωμένους να τις εντάξουν στην καθημερινότητά τους για τη βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής τους. Ακόμη κι αν υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια στον δρόμο τους, πρέπει να 

ξεπεραστούν με τη συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Είναι απαραίτητο να διεξαχθούν έρευνες που θα εξετάζουν ποια προγράμματα 

επιθυμούν  να παρακολουθήσουν οι ηλικιωμένοι και με ποιο τρόπο θα καλυφθούν τα κενά 

που υπάρχουν όσον αφορά τις ΤΠΕ. Εφόσον γίνει κατανοητό ποιες είναι οι ανάγκες των 

ατόμων τρίτης ηλικίας στον τομέα της τεχνολογίας, θα μπορέσουν να σχεδιαστούν 

κατάλληλα προγράμματα. Τα προγράμματα είναι σημαντικό να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις τους για να εξαλειφθεί ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός σε αυτή την ευαίσθητη 

κατηγορία του πληθυσμού. 

Τέλος, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε εκπαιδευτές 

ενηλίκων για να διαπιστωθούν τα αίτια που θέτουν επιφυλάξεις στους εκπαιδευτές να 

αναλάβουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ηλικιωμένους. Αν διαπιστωθεί η 

πηγή του προβλήματος, τότε θα είναι πιο εύκολο για τους εκπαιδευτές να ξεπεράσουν τα 

εσωτερικά τους εμπόδια, να υποστηρίξουν τους ηλικιωμένους μαθητές τους, να τους 

ενθαρρύνουν και να δημιουργήσουν θετικό κλίμα στη διάρκεια της επιμόρφωσης.  
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Επίλογος 

Στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων και των εκπαιδευτών είναι να ενδυναμώσει την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή και τον δημιουργικό ρόλο των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας στη σημερινή κοινωνία. (Φουντουλάκης, 2014). 

Μέσα από την παρούσα έρευνα αναμένεται να ευαισθητοποιηθούν κι άλλοι φορείς 

εκπαίδευσης και να ασχοληθούν με την επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας. Ξεπερνώντας τις 

δυσκολίες μιας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ηλικιωμένα άτομα, τα οφέλη για τη ζωή είναι 

ανυπολόγιστα και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική προσφορά για την ίδια την κοινωνία. 

Η παραπάνω μελέτη θα μπορούσε να επαγρυπνήσει και άλλα άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας, που επηρεασμένα από την αδυναμία τους να ακολουθήσουν τις τεχνολογικές 

αλλαγές, παραιτήθηκαν από τα ενδιαφέροντά τους. Κατανοώντας πως υπάρχουν οι 

κατάλληλες δομές που φροντίζουν για την ομαλή τους ένταξη στα νέα δεδομένα, ίσως 

τολμήσουν να κάνουν το μεγάλο βήμα και να δοκιμάσουν τα όριά τους στη χρήση των ΤΠΕ. 

Με τον τρόπο αυτό θα νιώσουν ότι συνεισφέρουν και οι ίδιοι στην εξέλιξη της κοινωνίας και 

να γίνουν πιο ενεργά μέλη της. 

Οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτών ενηλίκων θα αποτελέσουν έναυσμα για την 

οργάνωση και υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βελτιωμένων και καλύτερα 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, ώστε να προσελκύσουν ακόμα 

μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ατόμων τρίτης ηλικίας σε αυτά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

         

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

 

Γράφημα 1. Φύλο 

 

 

Γράφημα 2. Ηλικία 
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Γράφημα 3. Εμπειρία με ηλικιωμένους 

 

 

Γράφημα 4. Εμπειρία ως εκπαιδευτές ενηλίκων 
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Γράφημα 5 

 

 

Γράφημα 6 
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Γράφημα 7 

 

 

Γράφημα 8 
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Γράφημα 9 

 

 

Γράφημα 10 
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Γράφημα 11 

 

 

Γράφημα 12 
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Γράφημα 13 

 

 

Γράφημα 14 

 



69 

 

Γράφημα 15 

 

 

Γράφημα 16 
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Γράφημα 17 

 

 

Γράφημα 18 
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Γράφημα 19 

 

 

Γράφημα 20 
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Γράφημα 21 

 

 

Γράφημα 22 

 

 

Γράφημα 23 
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Γράφημα 24 

 

 

Γράφημα 25 
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Γράφημα 26 

 

 

Γράφημα 27 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Πίνακας 1. χ2 φύλο-ηλικία 

 

 

Πίνακας 2. χ2 ηλικία-εμπειρία με ηλικιωμένους 

 



76 

 

Πίνακας 3. χ2 ηλικία- εμπερία ως εκπαιδευτής ενηλίκων 

 

 

Πίνακας 4. χ2 φύλο- εμπειρία σε έτη 
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Πίνακας 5. μέσοι όροι Α’ άξονα 

 

 

Πίνακας 6. μέσοι όροι Β’ άξονα 
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Πίνακας 7. χ2 αριθμός ηλικιωμένων μαθητών-απροθυμία ολοκλήρωσης προγράμματος 

 

 

Πίνακας 8. χ2 αντικείμενο επιμόρφωσης-απροθυμία ολοκλήρωσης προγράμματος 

 

 

Πίνακας 9. χ2 πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης-απροθυμία ολοκλήρωσης προγράμματος  
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Πίνακας 10 . χ2 εμπειρία σε ώρες-δυσκολία ηλικιωμένων ανάλογα με το φύλο 

 

 

Πίνακας 11. μέσοι όροι Γ’ άξονα 

 

 

Πίνακας 12α. χ2 φύλο-πρόθεση χρήσης 

 

 

Πίνακας 12β. χ2 ηλικία-πρόθεση χρήσης 

 

 

Πίνακας 12γ. χ2 ώρες εμπειρίας-πρόθεση χρήσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε διαδικτυακά στο Google Forms και 

μοιράστηκε σε διαφορετική μορφή από αυτή που παρουσιάζεται εδώ, ακολουθώντας το 

πρότυπο δομής ενός ερωτηματολογίου σε κλίμακα Likert.  

Ερωτηματολόγιο για τη Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων για τα 

οφέλη και τις δυσκολίες επιμόρφωσης ατόμων τρίτης ηλικίας με χρήση εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας e-learning. 

Σημειώστε το ποσό συμφωνίας σας στις παρακάτω προτάσεις, όπου: 

1= Συμφωνώ απόλυτα, 

2= Συμφωνώ, 

3= Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 

4= Διαφωνώ, 

5= Διαφωνώ απόλυτα 

 

❖ Οφέλη και δυσκολίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ατόμων τρίτης ηλικίας 

1. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη επιμόρφωση των ατόμων τρίτης ηλικίας βελτιώνει τη 

ποιότητα ζωής τους.  

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

2. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη επιμόρφωση των ατόμων τρίτης ηλικίας βελτιώνει τη 

ποιότητα εκπαίδευσής τους. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

3. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη επιμόρφωση των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει τις 

δεξιότητές τους στη χρήση των ΤΠΕ. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

4. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη επιμόρφωση των ατόμων τρίτης ηλικίας υποβαθμίζει 

το επίπεδο ζωής των ηλικιωμένων. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

5. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη επιμόρφωση των ατόμων τρίτης ηλικίας επιβαρύνει 

τη καθημερινότητά τους. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

6. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μου επιτρέπει να διδάξω πιο 

εύκολα το αντικείμενό μου στα άτομα τρίτης ηλικίας. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

7. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με βοηθά να επιτύχω τους 

στόχους που θέτω στην επιμόρφωση ηλικιωμένων. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 
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8. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας αποτελεί 

πρόκληση για εμένα. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

9. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας μου δίνει 

τη δυνατότητα να είμαι ευέλικτος/η στο αντικείμενό μου. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

10. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας 

δημιουργεί προβλήματα στη διδασκαλία του αντικειμένου μου. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

11. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας δεν 

ωφελεί κανέναν. * 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

 

❖ Προσλαμβανόμενη ευκολία-δυσκολία χρήσης μιας πλατφόρμας e-learning από άτομα 

τρίτης ηλικίας 

1. Οι ηλικιωμένοι πιστεύουν πως μια πλατφόρμα e-learning είναι εύκολη στη χρήση. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

2. Οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν με ευκολία μια πλατφόρμα e-learning. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

3. Οι ηλικιωμένοι επιδιώκουν συχνά να παρακολουθούν προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.  

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

4. Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται αρκετό χρόνο για να εξοικειωθούν με μια εκπαιδευτική 

πλατφόρμα e-learning. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

5. Οι ηλικιωμένοι φοβούνται τη χρήση μιας πλατφόρμας e-learning στην εκπαίδευσή τους. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

6. Οι ηλικιωμένοι δεν τολμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

7. Οι ηλικιωμένοι τα παρατούν και απογοητεύονται όταν δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

μια πλατφόρμα e-learning στην επιμόρφωσή τους. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

8. Κάθε εκπαιδευτική πλατφόρμα e-learning είναι ξεκάθαρη και κατανοητή ως προς τη 

χρήση για τους ηλικιωμένους. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

9. Ως εκπαιδευτής ατόμων τρίτης ηλικίας ποια πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε; 

    Moodle 

    eClass 

    Bigbluebutton 
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    Blackboard 

    Άλλο……….. 

10. Ποιο ήταν το αντικείμενο διδασκαλίας; (συμπληρώστε) 

……………………………… 

11. Πόσοι ηλικιωμένοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα; 

     1-5 

     6-10 

     Άνω των 10 

 

❖ Εξοικείωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με βάση το φύλο 

1. Οι άντρες τρίτης ηλικίας ανταποκρίνονται καλύτερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 

τις γυναίκες. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

2. Οι γυναίκες τρίτης ηλικίας δυσκολεύονται περισσότερο στην εκπαίδευση από απόσταση 

από τους άντρες. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

3. Όλοι οι ηλικιωμένοι, άντρες και γυναίκες, παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες στην εξ 

αποστάσεως διδασκαλία. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

4. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων συνεργάζομαι εξίσου καλά με άντρες και γυναίκες τρίτης 

ηλικίας σε μια εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

 

❖ Πρόθεση χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με άτομα τρίτης ηλικίας 

1. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων με ευχαριστεί η ιδέα να χρησιμοποιώ την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση με άτομα τρίτης ηλικίας. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

2. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων σκοπεύω να χρησιμοποιώ πλατφόρμες e-learning με 

ηλικιωμένους εκπαιδευομένους στο μέλλον. 

Συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 Διαφωνώ απόλυτα 

❖ Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλο 

   Άνδρας 

Γυναίκα 

 

Ηλικία 

   Κάτω από 30 

30-50 

Άνω των 50 
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Ώρες διδακτικής εμπειρίας σε άτομα τρίτης ηλικίας 

   κάτω από 10 

   10-30 

   30-50 

   Άνω των 50  

 

Χρόνια διδακτικής εμπειρίας ως εκπαιδευτής ενηλίκων 

1 έως 5 έτη 

6 έως 10 έτη 

Άνω των 10 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ Α 

Αντικείμενο διδασκαλίας: ΤΠΕ 

Αριθμός συμμετεχόντων: 12 

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης: Moodle 

Ηλικία: 30-50 

1. Ας υποθέσουμε ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ήταν η 

απόσταση με την τεχνολογία. Τί άλλα προβλήματα παρουσιάστηκαν και πως 

αντιμετωπίστηκαν; 

Πέραν λοιπόν της δυσκολίας χρήσης των ΤΠΕ, που ήταν και το βασικότερο πρόβλημα 

σε όλο το πρόγραμμα, δυσκολεύονταν αρκετά να εφαρμόσουν τις οδηγίες που τους δίνονταν 

και απαιτούσαν συνεχως επιπλέον υποστήριξη και καθοδήγηση. Μπορεί να επαναλαμβάναμε 

την ίδια οδηγίες πολλές φορές και με διαφορετική διατύπωση για να γίνει αντιληπτή από 

όλους. 

2. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι ηλικιωμένοι θετικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;   

Δυστυχώς όχι. Υπήρχε μεγάλη δυσκολία στο να μπουν στη πλατφόρμα όσες φορές κι 

αν το δείξαμε στη τάξη και πολλές φορές δε προσπαθούσαν καν, είτε το ξεχνούσαν, δε ξέρω. 

Είχα 2-3 σταθερούς που προσπαθούσαν να ενθαρρύνουν και τους υπόλοιπους. 

3. Η επιμόρφωση ήταν αυτό που περίμεναν; Τα αποτελέσματα του προγράμματος 

με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν τα αναμενόμενα; 

Η αλήθεια είναι ότι παρά τα αρχικά προβλήματα που φαινόντουσαν άλυτα, φάνηκαν 

ικανοποιημένοι έστω για τη προσπάθεια που κατέβαλλαν και για τα λίγα πράγματα που 

κατάφεραν να αποκομίσουν, μην έχοντας μέχρι τότε καμία ανάλογη εμπειρία σε τέτιου 

είδους επιμόρφωση. Ναι, μπορώ να πώ ότι στο τέλος όλα πήγαν καλά, και οι μικροί στόχοι 

που τέθηκαν ολοκληρώθηκαν. Δεν είχα φυσικά και τρελές απαιτήσεις από τους 

συγκεκριμένους μαθητές. Χαίρομαι που προσπάθησαν, όπως και οι ίδιοι. Ήταν κάτι 

διαφορετικό για όλους. 

4. Στο τέλος του προγράμματος οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έδειξαν 

ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν; Διακρίνατε διαφορά στη στάση 

τους σε σχέση με το πρώτο διάστημα; 
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Εννοείται πως δεν είχε καμία σχέση η αντιμετώπιση στην αρχή μέχρι το τέλος. Το 

πρώτο καιρό αδιαφορούσαν όταν δυσκολεύονταν, παραπονιούνταν πως δεν καταλάβαιναν 

τίποτα. Ένιωθα ότι κάνω μάθημα πολλές φορές σε νήπια και επαναλαμβάναμε κάθε λέξη για 

να την κατανοήσουν. Προς το τέλος συνεννοούμασταν πολύ καλύτερα. Έδειξαν αρκετά 

ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και ότι κατάφεραν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον το 

πρόγραμμα παρά τις δυσκολίες. Είχαν επιμονή, αυτό μπορώ να το παραδεχτώ.  

 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ Β 

Αντικείμενο διδασκαλίας: Soft Skills 

Αριθμός συμμετεχόντων: 10 

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης: Webex Cisco 

Ηλικία: 30-50 

1. Ας υποθέσουμε ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ήταν η απόσταση 

με την τεχνολογία. Τί άλλα προβλήματα παρουσιάστηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν; 

Η αλήθεια είναι πως δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερα προβλήματα από τη πρώτη στιγμή. 

Ήταν όλοι πολύ θετικοί και αποφασισμένοι να μάθουν. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Με 

παρακολουθούσαν, συμμετείχαν ενεργά, όπου δυσκολεύονταν ζητούσαν επιπλέον 

καθοδήγηση. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης.  

2. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι ηλικιωμένοι θετικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;   

 Παραδόξως δεν υπήρχε κανείς που να τα παράτησε ή να γκρίνιαξε. Βήμα βήμα έβαζαν 

όλοι τα δυνατά τους για να τα καταφέρουν. 

3. Η επιμόρφωση ήταν αυτό που περίμεναν; Τα αποτελέσματα του προγράμματος 

με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν τα αναμενόμενα; 

Και εγώ και οι μαθητές μου περνούσαμε πολύ ωραία στα μαθήματα. Ήταν μια 

καινούργια εμπειρία για αυτούς και το διασκέδαζαν προσπαθώντας βέβαια να μάθουν 

παράλληλα, καθώς αυτό ήταν το αρχικό ζητούμενο για όλους.  

4. Στο τέλος του προγράμματος οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έδειξαν 

ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν; Διακρίνατε διαφορά στη στάση 

τους σε σχέση με το πρώτο διάστημα; 

Όπως ανέφερα και πριν υπήρχε καλή διάθεση, επικοινωνία και συνεργασία από την 

αρχή μέχρι το τέλος. Η μόνη διαφορά που θα μπορούσα να βρω είναι ότι προς το τέλος 

έδειχναν πιο σίγουροι, που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μετά από ένα διάστημα να έχουν 

εξοικειωθεί. Ακόμα και οι συναντήσεις στη πλατφόρμα ήταν πολύ πιο διασκεδαστικές. Τους 

φαινόταν τόσο παράξενο στην αρχή που μπορούσαμε ταυτόχρονα να επικοινωνούμε όλοι 
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μαζί, ακόμα και αυτό ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της επιμόρφωσης γιατί απέκτησαν μια 

απλή δεξιότητα που για τους περισσότερους σήμερα είναι απόλυτα φυσικό και ίσως έμφυτο. 

Για αυτούς τους ανθρώπους όμως έδειχνε τόσο σημαντικό.  

 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ Γ 

Αντικείμενο διδασκαλίας: Σχέσεις μέσα στην οικογένεια-ενσυναίσθηση 

Αριθμός συμμετεχόντων: 10 

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης: Eclass 

Ηλικία: 30-50 

1. Ας υποθέσουμε ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ήταν η απόσταση 

με την τεχνολογία. Τί άλλα προβλήματα παρουσιάστηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν; 

Ναι. κυρίως τεχνικά προβλήματα είχαμε που δεν επιλύονταν εύκολα. Πατούσαν λάθος 

κουμπιά, έχαναν τον ήχο και πανικοβάλλονταν, άνοιγαν μικρόφωνα και δεν ήταν πολύ 

εύκολο να τους καθοδηγήσω εκείνη τη στιγμή εφόσον πολλοί δεν άκουγαν καν. Πολλές 

συνεδρίες δεν ολοκληρώθηκαν όπως έπρεπε. 

2. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι ηλικιωμένοι θετικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;   

Όχι, δυστυχώς ήταν συνολικό το πρόβλημα. Δυσανασχετούσαν συνεχώς και όσο κι αν 

προσπαθούσα δεν καταλήγαμε σε συνεννόηση. Ο καθένα έλεγε τα δικά του, ήθελε 

αποκλειστική προσοχή και βοήθεια, δύσκολη συμεργασία. 

3. Η επιμόρφωση ήταν αυτό που περίμεναν; Τα αποτελέσματα του προγράμματος 

με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν τα αναμενόμενα; 

Δεν ολοκληρώθηκε φυσικά με επιτυχία. Απογοητεύτηκα πολύ και νομίζω ότι δεν θα 

ξανα αναλάμβανα τμήμα ηλικιωμένων. Αρνητική εμπειρία και για τις δύο πλευρές. 

4. Στο τέλος του προγράμματος οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έδειξαν 

ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν; Διακρίνατε διαφορά στη στάση 

τους σε σχέση με το πρώτο διάστημα; 

Ίσως 1-2 άτομα να να έμειναν ευχαριστημένοι έστω για αυτά τα λίγα που κατάφεραν 

μεσα από όλα τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Για μένα δεν υπήρξε τεράστια 

διαφορά στην αρχή και στο τέλος, όπως ξεκίνησε το πρόγραμμα, με δυσκολίες. έτσι συνέχισε 

και πάλι με δυσκολία τελείωσε. 

 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ Δ 

Αντικείμενο διδασκαλίας: Viber-Βιντεοκλήσεις 

Αριθμός συμμετεχόντων: 5 
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Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης: Viber 

Ηλικία: 30-50 

1. Ας υποθέσουμε ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ήταν η απόσταση 

με την τεχνολογία. Τί άλλα προβλήματα παρουσιάστηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν; 

Σαφώς και το βασικό μας και ίσως το μονάδικό μας πρόβλημα ήταν η απουσία 

εξοικείωσης με την τεχνολογία. Δηλαδή για να καταλάβετε δυσκολεύονταν στη χρήση 

ψηφιακού πληκτρολογίου και στο συγχρονισμό ηχείων και ήχου. Μπερδευόντουσαν συνεχώς 

αλλά υπήρχε καλή επικοινωνία και ξεπερνούσαμε σχετικά γρήγορα τα μικροπροβλήματα. 

2. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι ηλικιωμένοι θετικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;   

 Όχι δε μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκαν όλοι το ίδιο. Κάποιοι χρειάζονταν 

περισσότερο χρόνο και κάποιες φορές μπορεί να μην πίεζαν και πολύ τον εαυτό τους για να 

κατανοήσουν αυτό που έπρεπε να κάνουν.  

3. Η επιμόρφωση ήταν αυτό που περίμεναν; Τα αποτελέσματα του προγράμματος 

με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν τα αναμενόμενα; 

Νομίζω πως σαν επιμόρφωση αυτό που κάναμε είχαν στο μυαλό τους και μερικώς τα 

αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα. Πιστεύω πως θα μπορούσε να πάει καλύτερα αν είχαμε 

περισσότερο χρόνο και δεδομένου ότι πρώτη φορά ασχολούνταν με κάτι τέτοιο θα πω ότι 

κάτι καταφέραμε. 

4. Στο τέλος του προγράμματος οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έδειξαν 

ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν; Διακρίνατε διαφορά στη στάση 

τους σε σχέση με το πρώτο διάστημα; 

Τουλάχιστον για τους τρεις είμαι σίγουρος ότι έμειναν ευχαριστημένοι και από την 

αρχή προσπαθούσαν. Οι υπόλοιποι μικρή αλλαγή είχαν από τις πρώτες συναντήσεις αλλά και 

με αυτό πάλι ευχαριστημένοι ήμασταν όλοι. 

 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ Ε 

Αντικείμενο διδασκαλίας: Αγγλικά 

Αριθμός συμμετεχόντων: 15 

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης: Moodle 

Ηλικία: Άνω των 50 

1. Ας υποθέσουμε ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ήταν η απόσταση 

με την τεχνολογία. Τί άλλα προβλήματα παρουσιάστηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν; 

Αρχικά να τονίσω ότι έγινε πειραματικά το εξ αποστάσεως σε ένα τμήμα με άτομα 

τρίτης ηλικίας. Το συνηθίζουμε κάποιες φορές με τα άλλα τμήματα ενηλίκων, λόγω χρόνου 
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αλλά δε νομίζω να το ξαναέκανα. Εξάλλου δύο μαθήματα έγινα μόνο έτσι. Δυσκολία υπήρχε 

επίσης στην επικοινωνία και την κατανόηση. Χρειάζονταν επιπλέον επεξηγήσεις, 

παραδείγματα και εξάσκηση.  

2. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι ηλικιωμένοι θετικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;   

Όχι φυσικά, και εκεί αρχίζεις να αναρωτιέσαι γιατί έρχονται αν δεν το θέλουν 

πραγματικά. Συνήθως σε αυτή την ηλικία αποφασίζουν να ασχοληθούν με μια ξένη γλώσσα 

για το χαβαλέ ας πούμε, αλλά όλες οι γλώσσες έχουν κάποιες απαιτήσεις. Ευχάριστο τμήμα, 

περνούσαμε όλοι καλά, όμως έπρεπε και τα λεφτά τους να πιάσουν τόπο. Καταλαβαίνεις 

νομίζω τί εννοώ.  

3. Η επιμόρφωση ήταν αυτό που περίμεναν; Τα αποτελέσματα του προγράμματος 

με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν τα αναμενόμενα; 

Όχι δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την εξοικείωση με τη 

πλατφόρμα. παρουσίαζαν μέχρι το τέλος πάρα πολλά κενά και οι ίδιοι δε φάνηκε να έμειναν 

ευχαριστημένοι με το πρόγραμμα και με όσα αποκόμισαν. Απλά κατάφεραν να 

ανταποκριθούν στα λίγα που τους ζητούνταν με γκρίνια πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο 

σε αυτή την ηλικία να μάθουν μια καινούργια γλώσσα, πόσο μάλλον όταν κάποιες 

παραδόσεις γίνονται εξ αποστάσεως και ακόμα και οι βασικές προτάσεις είναι πολύ δύσκολο 

να αφομοιωθούν. 

4. Στο τέλος του προγράμματος οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έδειξαν 

ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν; Διακρίνατε διαφορά στη στάση 

τους σε σχέση με το πρώτο διάστημα; 

Μέτρια ήταν τα πράγματα από πλευράς τους, ελάχιστη διαφορά είδα στο τέλος. Βέβαια 

από κει που δεν ήξεραν σχεδόν τίποτα έμαθαν τουλάχιστον να συστήνονται και κάποιες 

βασικές λέξεις.  

 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΣΤ 

Αντικείμενο διδασκαλίας: Υγεία-Πρώτες βοήθειες 

Αριθμός συμμετεχόντων: 14 

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης: eClass 

Ηλικία: Άνω των 50 

1. Ας υποθέσουμε ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ήταν η απόσταση 

με την τεχνολογία. Τί άλλα προβλήματα παρουσιάστηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν; 

Πέραν της δυσκολίας χρήσης των ΤΠΕ έχουν περισσότερο την ανάγκη να είναι από 

πάνω τους ο εκπαιδευτικός και φοβούνται μήπως κάνουν λάθος. Είναι πολύ διστακτικοί και 
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δεν δοκιμάζουν αν δεν έχουν κατανοήσει πλήρως το τρόπο που θα πρέπει να ενεργήσουν. 

Κάναμε πολλές δοκιμές στη τάξη για να νιώθουν σίγουροι ότι θα το καταφέρουν μόνοι τους 

από το σπίτι. 

2. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι ηλικιωμένοι θετικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;   

Όχι δε θα το έλεγα, γιατί κάποιοι δυσανασχετούσαν και γκρίνιαζαν. Δυσκολεύονταν να 

μπουν στην ηλεκτρονική τάξη και όποτε συναντιόμασταν αναλύαμε τα προβλήματα αυτά 

παρά θέματα σχετικά με το αντικείμενο που μας απασχολούσε, κι αυτά όμως μέσα στο 

πρόγραμμα είναι. 

3. Η επιμόρφωση ήταν αυτό που περίμεναν; Τα αποτελέσματα του προγράμματος 

με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν τα αναμενόμενα; 

Ναι, νομίζω ότι ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους. Ήθελαν να εξασκηθούν και 

έβρισκαν τον τρόπο. Και τελικά τα πήγαν αρκετά καλά για την αρχική εικόνα και εντύπωση 

που μου έδωσαν. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πιστεύω αν βάλουν ένα στόχο προσπαθούν πολύ 

περισσότερο, πεισμώνουν. 

4. Στο τέλος του προγράμματος οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έδειξαν 

ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν; Διακρίνατε διαφορά στη στάση 

τους σε σχέση με το πρώτο διάστημα; 

Μετά από πολύ κόπο έδειχνε να το διασκεδάζουν, ειδικά όταν τους βάζαμε να μας 

παρουσιάσουν ή να περιγράψουν τα όσα είχαν μάθει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα είναι 

πιο μαγκωμένοι στην αρχή, δε γνωρίζονται, ξεκινούν κάτι νέο και άγνωστο, και εξάλλου 

όλοι θέλουμε μία περίοδο προσαρμογής γιατί όχι και οι ηλικιωμένοι.  
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«Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 

παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και 

δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

  

Υπογραφή:  
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