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Διερεύνηση Απόψεων και Στάσεων Ελλήνων Ενήλικων Εκπαιδευόμενων 

σε Τυπικές και Μη τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης για τη Μέθοδο e-

learning στην Ελλάδα 

 

Περίληψη   

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-

learning) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι 

απόψεις και οι στάσεις των Ελλήνων ενήλικων εκπαιδευόμενων σε τυπικές και μη τυπικές 

μορφές εκπαίδευσης για την μέθοδο e-learning στην Ελλάδα. Από την έρευνα που διεξήχθη 

διαπιστώθηκε γενικά θετική στάση απέναντι στα προγράμματα e-learning, ωστόσο με 

περιθώρια βελτίωσης. Από την συσχέτιση της στάσης των ερωτώμενων με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους, διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγικές ηλικίες (25-50 ετών) έχουν πιο 

θετική στάση απέναντι στα προγράμματα e-learning, ενώ διαπιστώθηκε και μια ελαφρώς 

μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα από τους άντρες. Επίσης, θετικότερη εμφανίστηκε η στάση 

των ερωτώμενων που διαμένουν σε αστικές περιοχές. Τέλος, δεν εντοπίστηκε καμία 

συσχέτιση μεταξύ της στάσης των ερωτώμενων και το είδος της εκπαίδευσης (τυπική / μη 

τυπική). 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Μάθηση, E-learning 
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Investigation of the Views and Attitudes of Greek Adult Learners in For-

mal and Non formal Forms of Education for the e-learning Method in 

Greece 

 

Abstract 

The object of the present study is the electronic distance education (e-learning) in Adult Ed-

ucation. The purpose of this study is to investigate the views and attitudes of Greek adult 

learners in formal and non formal forms of education about the e-learning method in Greece. 

The survey shows a generally positive attitude towards e-learning programs, but there is still 

room for improvement. From the correlation of the attitude of the respondents with their 

demographic characteristics, it was found that the productive ages (25-50 years) have a more 

positive attitude towards e-learning programs, while a slightly greater caution was found 

from men. Also, the attitude of the respondents living in urban areas appeared more positive. 

Finally, no correlation was found between the attitude of the respondents and the type of 

education (formal / non-formal). 

 

Keywords: 

Adult Education, Distance Education, Electronic Learning, E-learning 
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Εισαγωγή 

Η ηλεκτρονική  εκπαίδευση (e-learning) στην Ελλάδα αποτελεί μείζων θέμα αφού το 

ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας επικεντρώνεται σε αυτή. Επιπλέον, έχει 

πάρει μεγάλες διαστάσεις και στη χώρα, καθώς διαπιστώνεται ότι αναπτύσσει τις 

ικανότητες και καλλιεργεί τις δεξιότητες των ατόμων που παρακολουθούν μαθήματα 

εξ αποστάσεως. Δηλαδή, η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι ένας καινούργιος τρόπος που 

προσεγγίζει την εξ αποστάσεως γνώση, δίνοντας τη δυνατότητα διδασκαλίας και 

μάθησης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλους όσους επιθυμούν (Γκούμας, 

2017).  

Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία έχει αλλάξει άρδην κάθε κλάδο της ζωής μας 

και ειδικά τον εκπαιδευτικό κλάδο. Έχει αλλάξει ο τρόπος μετάδοσης της γνώσης 

εφόσον η τεχνολογία αυτή καθαυτή έχει «εφεύρει» νέους τρόπους οικειοποίησης της 

μάθησης οι οποίοι έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί (Αντωνόπουλος, 2008).  Αυτό 

σημαίνει ότι η χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση καθώς επίσης και του e- learning 

που θέτει ως απώτερο στόχο τη βέλτιστη δυνατή μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας της μάθησης, εισχωρεί όλο και πιο πολύ τόσο 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στον επιχειρηματικό κλάδο. Τα προγράμματα e-

learning δίνουν την ευκαιρία για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση στους 

εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ύστερα μπορούν να διαβάσουν το αναρτημένο υλικό χωρίς 

να είναι υποχρεωτική η παρουσία του διδάσκοντος (Δημητριάδης, 2011).  

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί αρχικά, τη θεωρητική προσέγγιση της 

ηλεκτρονικής μάθησης παρουσιάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων e- 

learning καθώς επίσης, και τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα αυτά βελτιώνουν τη 

διδακτική δραστηριότητα και πράξη (Καραλής, 2010). Όσον αφορά στο ερευνητικό 

μέρος, η μελέτη που διεξήχθη στοχεύει να εξετάσει αν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

έχουν θετική ή αρνητική άποψη σχετικά με τα προγράμματα e-learning, τους λόγους 

που επιλέγουν να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα e-learning, αν θα 

ξανά επέλεγαν ένα τέτοιο πρόγραμμα για την επιμόρφωσή τους και τέλος το βαθμό 

συμφωνίας τους με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προγραμμάτων e-learning 

. Έτσι, αφού πρωτίστως επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση για τις μορφές 

μάθησης, στη συνέχεια εξετάζεται ο σημασιολογικός χαρακτήρας του e-learning, η 

εφαρμογή του στην Ελλάδα καθώς και το αντίκτυπο που έχει στην εκπαίδευση των 
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ενηλίκων. Έπειτα, παρατίθεται η έρευνα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους του e-learn-

ing με την χρήση ερωτηματολογίων. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων θα συνδράμουν 

στο να επιτευχθούν ο σκοπός και οι ειδικοί στόχοι της παρούσας έρευνας. 

Για την επιμόρφωση μέσω προγραμμάτων e-learning έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες 

στην εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι έλληνες 

ερευνητές ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις διενεργώντας πολλές και ενδιαφέρουσες 

έρευνες επί του θέματος. Ωστόσο, η παρούσα περίοδος χαρακτηρίζεται από ειδικές 

συνθήκες σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες προήλθαν από τους 

περιορισμούς λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση αποτελεί σήμερα την μοναδική επιλογή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

φορέων, αναδεικνύοντας την σπουδαιότητά της σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, η 

κατάσταση αυτή είναι πρόσφατη και δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα αρκετά ερευνητικά 

αποτελέσματα. Συνεπώς, η παρούσα εργασία επιδιώκει να συμβάλει στην κάλυψη 

αυτού του ερευνητικού κενού. Άλλωστε, είναι γεγονός ότι η ηλεκτρονική μάθηση έχει 

οφέλη αλλά και ελλείψεις όπως και οι αδυναμίες, ωστόσο συμβαδίζει με τις επιταγές 

της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και πλέον από χρήσιμη έχει 

αναχθεί σε απαραίτητη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Τεχνολογία και πληροφόρηση στην εκπαίδευση  

1.1  Η σημασία του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση  

Στην σημερινή εποχή, η εξέλιξη της τεχνολογίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή 

του ανθρώπου. Σημαντικό κομμάτι της τεχνολογίας αποτελεί ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής. Ο ρόλος που έχει είναι να διευκολύνει τον άνθρωπο σε κάθε είδους 

εργασία. Για αυτό το λόγο δεν θα μπορούσε να λείπει και από τις εκπαιδευτικές 

μονάδες. 

 Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η χρήση του υπολογιστή προσφέρει καλύτερη 

οργάνωση του μαθήματος και ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών μέσω κρίσιμων 

ερωτήσεων, αφού με τον νέο τρόπο διδασκαλίας έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν 

εξατομικευμένα με κάθε μαθητή αναγνωρίζοντας έτσι τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες του. Όσον αφορά τους μαθητές, θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερες 

πληροφορίες, θα μπορούν να εμβαθύνουν στα θέματα που τους ενδιαφέρουν, θα 

ανοίξουν νέους ορίζοντες, θα καλύψουν τυχόν κενά στα μαθήματα εγκαίρως και τέλος 

θα αυξηθεί η αποδοτικότητά τους αφού η εκπαίδευση θα είναι πιο ενδιαφέρον και πιο 

διασκεδαστική μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Λιοναράκης, 2012).  

 

1.2  Θεωρητική προσέγγιση και ο ρόλος της ηλεκτρονικής μάθησης  

 

Η ηλεκτρονική μάθηση ή αλλιώς e-learning είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης και 

μάθησης με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαχωρίζεται σε online 

εκπαίδευση και σε offline εκπαίδευση. Στην online εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό 

προβάλλεται μέσω του διαδικτύου εφόσον υπάρχει σύνδεση στο Ίντερνετ, ενώ στην 

offline εκπαίδευση το υλικό που προβάλλεται είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή 

και δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο (Κυριαζής, 2003).  Η ηλεκτρονική εκπαίδευση 

χαρακτηρίζεται ως διαδικασία με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, της τεχνολογίας και 

της πληροφόρησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η 
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ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν είναι μόνο η καλλιέργεια δεξιοτήτων (Μπίτσης, 2002), 

αλλά και η ανάπτυξη ικανοτήτων και το άνοιγμα των οριζόντων (Λαζακίδου, 2014). 

Η χρησιμότητα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι εξίσου σημαντική τόσο στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση λόγω της πραγματικής απόστασης εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου, όσο και στη δια ζώσης διδασκαλία που χρησιμοποιείται κυρίως για 

υποστήριξη (Κόμης, 2001). Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής μάθησης είναι πολύ μεγάλη 

τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο αύξησε τα μαθήματα που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά 

το 2013-2014. Έτσι, στον τομέα της εκπαίδευσης ξεκινά μια νέα εποχή με την 

εισαγωγή των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (Drayton, 2014). Με τη σύγχρονη 

μέθοδο διδασκαλίας το υλικό είναι διαθέσιμο στην ειδική πλατφόρμα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς και σχεδιασμένο σωστά ώστε οι εκπαιδευόμενοι 

να μπορούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται θετικά 

η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου για να επιτευχθεί ο στόχος που 

είναι η κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου (Driscoll, 2005). 

 

1.3 Τυπικές μορφές εκπαίδευσης  

Σύμφωνα με τον Javis (2007) « Η τυπική μορφή εκπαίδευσης (formal education) έχει 

κυρίως γραφειοκρατικό χαρακτήρα και αφορά ένα δομημένο αλλά και οργανωμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα  που περιέχει την  ακαδημαϊκή γνώση όπως επίσης και κάποια 

εξειδικευμένα προγράμματα αλλά και θεσμούς με εμπεριστατωμένη τεχνική 

εκπαίδευση.» 

Στη χώρας μας, αυτού του είδους η μορφή εκπαίδευσης είναι συνδεδεμένη με την 

εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται. Αυτό, όμως που τη διακρίνει είναι η 

κουλτούρα της Ελλάδας , όπου κάνει την εκπαιδευτική πράξη να τείνει σε 

δασκαλοκεντρική (Knowles, 2015). Αυτή η παραδοσιακή κουλτούρα έχει την τάση 

πρώτον να θεωρεί τη γνώση ετοιμοπαράδοτη που παρέχεται από τον εκπαιδευτή στον 

εκπαιδευόμενο και δεύτερον να τηρείται πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

(Λαζακίδου, 2014). Τα τελευταία όμως χρόνια, παρατηρούνται προσπάθειες που 

τείνουν να διορθώσουν τον τρόπο εκπαίδευσης προσθέτοντας καινούργιες 

εναλλακτικές μορφές στη μετάδοση της γνώσης (Κυριαζής, 2003).  



5 

 

Η τυπική εκπαίδευση οφείλει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διδακτική πράξη, 

αλλά και με την δια βίου μάθηση. Για αυτό, λοιπόν, θα πρέπει ο σχεδιασμός της να 

είναι πολύ προσεκτικός και ευέλικτος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και να 

πετυχαίνει τους στόχους που προκύπτουν  στα δεδομένα της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας (Γκούμας, 2017). 

 

1.4 Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης  

Η μη τυπική μάθηση (informal learning) ορίζεται ως η εκπαιδευτική δράση, η οποία 

έχει συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και αφορά συγκεκριμένη μερίδα 

εκπαιδευόμενων. Υπάρχουν διάφορα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν 

όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό τα οποία είναι μέρος αυτής της μορφής εκπαίδευσης 

στην χώρα (Βεργίδης, 2009). Το ζήτημα που προκύπτει από την μη τυπική εκπαίδευση 

είναι η αξιοπιστία των γνώσεων που λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι. Στην Ελλάδα 

υπάρχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που παραδίδουν μαθήματα μη τυπικής 

εκπαίδευσης online σε εκπαιδευόμενους, τα οποία μπορούν να τους οδηγήσουν στην 

απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί η δημιουργία σχολών και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και 

κέντρων δια βίου μάθησης, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αρκετών 

προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης (Ζαμπούκας, 2013). 

Με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν 

αρκετά μοντέλα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (e-learning) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ένας σωστός 

σχεδιασμός ενός άρτιου περιβάλλοντος εργασίας (Ηλιούδη, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσης μελέτης, η τεχνολογία πλέον είναι 

συνώνυμο της σημερινής πραγματικότητας ασκώντας ιδιαίτερες επιρροές στον τομέα 

της εκπαίδευσης (Courau, 2010).  Μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει πιο εύκολη η 

πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών και έτσι εμφανίζεται στο προσκήνιο μια 

μεγάλη πρόκληση για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να μετουσιωθεί σε σύγχρονη 

και λειτουργική γνώση έτσι ούτως ώστε αξιοποιώντας την κοινωνία της πληροφορίας 

να μεταβούμε στην κοινωνία της γνώσης και της μάθησης (Derntl, 2015). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση 

αλλά και την άμεση σύνδεσή τους με το internet. Πλέον η παραδοσιακή μέθοδος 

διδασκαλίας ανάγεται σε σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας μέσα από την χρήση της 

τεχνολογίας και του διαδικτύου. Αυτό είχε ως φυσικό επακόλουθο την ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών μεθόδων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, δηλαδή του e- learning το 

οποίο εφαρμόζεται με πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο στα σχολεία όσο και στα 

πανεπιστήμια (Jarvis, 2004).  

 Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο κοινωνικό γίγνεσθαι, η ανάγκη μιας 

αδιάλειπτης και δια βίου μάθησης κρίνεται επιτακτική όσον αφορά την πληροφόρηση 

στις νέες εξελίξεις ή στην αλλαγή του επαγγελματικού προφίλ κάποιου ή στον κλάδο 

της εκπαίδευσης. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης καθώς επίσης και η σύνδεση 

του διαδικτύου με την οικονομία απέφερε πολλά οφέλη και ευδοκίμησε μέσα από την 

υλοποίηση στόχων που είχε θέσει (Garisson, 2003). Ερχόμενοι στο σήμερα, μπορούμε 

να πούμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει κατά το βέλτιστο δυνατό, έναν 

εξελιγμένο και ευέλικτο τρόπο οικειοποίησης της γνώσης αφού αξιοποιεί στο μέγιστο 

την εξελιγμένη τεχνολογία και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης και κυρίως στην εκπαίδευση των ενηλίκων (Levin, 2005).  
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2.2 Εννοιολογικές οριοθετήσεις και γνωρίσματα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης  

Ένα πρόγραμμα μπορεί να χαρακτηριστεί εξ αποστάσεως στην περίπτωση κατά την 

οποία τουλάχιστον το 80% των περιεχομένων του αναλυτικού προγράμματος 

παρέχεται μέσα από το διαδίκτυο. Μελετώντας την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, 

παρατηρείται ότι η ηλεκτρονική μάθηση είναι το αντίστοιχο με τον όρο «e-learning» 

στα αγγλικά (Κάργα, 2006). Μια ενδελεχής θεώρηση αυτής της έννοιας συνεπάγεται 

ότι το «e» αναφέρεται στη λέξη ηλεκτρονικός καθώς επίσης και στο κανάλι μετάδοσης 

του εκπαιδευτικού υλικού φανερώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ηλεκτρονικό μέσον 

μετάδοσης της γνώσης. Σήμερα, εναλλακτικά συναντώνται και άλλοι όροι οι οποίοι 

είναι λειτουργικά παράγωγα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και χρήσης του Ίντερνετ 

(Καράλης, 2010). Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, έχει εκφραστεί πολύ έντονος 

προβληματισμός για την εννοιολογική οριοθέτηση και αποσαφήνιση του όρου χωρίς 

να υπάρχει σύγκλιση απόψεων για την ηλεκτρονική μάθηση. Οι περισσότεροι ορισμοί 

αντανακλούν τόσο την εξειδίκευση όσο και τα ενδιαφέροντα των ερευνητών που 

καταπιάνονται με τη σημασιολογική διάσταση της ηλεκτρονικής μάθησης (Κόμης, 

2001). Υφίσταται δηλαδή μια πολυσημία της έννοιας της ηλεκτρονικής μάθησης και 

αυτό επισύρει σύγχυση γύρω από το εννοιολογικό της περιεχόμενο. Ο καθένας 

αντιλαμβάνεται την έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης διαφορετικά και οι απόψεις 

συγκρούονται με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορετική εκτίμηση και αξιολόγηση για 

αυτόν τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης (Κούτρας, 2011).   

Η ηλεκτρονική μάθηση έχει τη δυνατότητα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 

μαθησιακών μεθόδων και διαδικασιών. Οι σύγχρονοι μελετητές διατείνονται ότι δε 

δύνανται να συγκλίνουν στο να υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος για την 

ηλεκτρονική μάθηση (Χρυσοχόος, 2016). Άλλοι μελετητές ισχυρίζονται ότι η 

πολυσημία και αμφισημία του ορισμού της ηλεκτρονικής μάθησης που συναντώνται 

τόσοι όροι όσοι πολλοί είναι και οι συγγραφείς που αναφέρουν και αναλύουν αυτόν 

τον ορισμό. Βέβαια, υπάρχει και η ομάδα των μελετητών αυτών οι οποίοι είναι σε θέση 

να αναγνωρίζουν τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ηλεκτρονικής 

μάθησης για να αποδώσουν εννοιολογικά το σημασιολογικό του περιεχόμενο 

(Φεσάκης & Δημητρακόπουλος, 2009). Τα στοιχεία αυτά είναι ο σαφής διαχωρισμός 

των εκπαιδευτών αλλά και των εκπαιδευομένων που αποτελεί την ειδοποιό διαφορά με 

τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης. Άλλο στοιχείο είναι η τεχνογνωσία αλλά και η χρήση 
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των τεχνολογιών αυτών του ιντερνέτ με την έκθεση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς 

επίσης οι δυνατότητες για αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτές και 

εκπαιδευομένους αλλά και μεταξύ των εκπαιδευομένων (Χρυσοχόος, 2016). 

Έτσι, ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια 

πληθώρα από διάφορες προσεγγίσεις και ορισμούς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

με βάση τους θεματικούς άξονες τους οποίους λαμβάνει υπόψη του και μελετά ο 

ερευνητής. Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές εκείνοι οι οποίοι έχουν αποδώσει νοηματικά 

την έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με βάση τη δικής του εκδοχή (Hasan, 

2016).  Μέχρι και σήμερα δεν συναντάται κάποιος ορισμός κοινά αποδεκτός. Με βάση 

τον Holmberg (1977) «η εκπαίδευση από απόσταση περιέχει τις ποικίλες πτυχές των 

σπουδών σε όλα τα επίπεδα οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς τη φυσική παρουσία και 

επίβλεψη των διδασκόντων αν κι έχουν οφέλη από την οργάνωση, την καθοδήγηση αλλά 

και τη διδασκαλία η οποία παρέχεται από κάποιον εκπαιδευτικό όμιλο» (Jeffs, 2010: 74). 

Ένας πιο πρόσφατος ορισμός με βάση την UNESCO ορίζει την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ως την εκπαίδευση εκείνη η οποία έχει ως αρωγούς τα μέσα επικοινωνίας 

όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεόραση, τηλεδιάσκεψη και άλλα, είτε με 

διαπροσωπική επαφή είτε χωρίς, των διδασκόντων με τους εκπαιδευόμενους.  

Με άλλα λόγια, η ηλεκτρονική μάθηση περιέχει τη μάθηση σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης , της επίσημης αλλά και της μη τυπικής όπου αξιοποιείται ένα δίκτυο 

ενημέρωσης και πληροφόρησης δηλαδή το ίντερνετ για την οικειοποίηση της γνώσης, 

τη διάδραση και αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων αλλά και με το γνωστικό 

αντικείμενο, την αξιολόγηση αλλά και την ομαλή διεξαγωγή της διδακτικής πράξης. 

Στο ασύγχρονο e- learning, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι τμηματοποιημένη 

(Κούτρας, 2011). Χρειάζεται εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι να 

μπορούν να ανατρέξουν κάθε στιγμή λόγω στενών χωρικών και χρονικών περιθωρίων. 

Έτσι οι εκπαιδευόμενοι έχουν ειδικούς κωδικούς πρόσβασης να βρίσκουν αρχεία για 

να ενημερώνονται και να επιμορφώνονται όταν ο καθένας έχει διαθέσιμο χρόνο και 

λόγω ευελιξίας, ότι δε γίνεται σε συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα (Κόκκος, 

2005).  Έτσι οι συνεδρίες των επιμορφούμενων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω 

της επιθυμίας του κάθε ατόμου (on demand learning) και όταν παρίσταται ανάγκη (just 

in time learning). Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται και σε dvd όπου υπάρχει 

οπτικοακουστικό υλικό και ειδικά αρχεία όπου εξηγούνται και επεξεργάζονται όλα 
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εκείνα τα δεδομένα που αφορούν το εν λόγω ζήτημα. Διαμορφώνονται ειδικά αρχεία 

στα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση οποιαδήποτε ώρα θέλει. 

Σήμερα, η υλοποίηση του e-learning επιτυγχάνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (smartphone,tablets κ.ά.), 

διαδικτυακά. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης αλλά και της 

επικοινωνίας για τους στόχους της εκπαίδευσης έχει αυξηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό 

και το Διαδίκτυο σημειώνει την ενεργή συμβολή του σε αυτό (Alexander, 2005).  

Παραπάνω σημειώθηκε ότι όλοι εμείς ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Το ίδιο συμβαίνει και με το e-learning. Συνέχεια προκύπτουν 

αλλαγές οι οποίες στιγματίζονται από νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν. Για 

τον λόγο αυτό το e-learning αλλάζει ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει αυτές τις 

ανάγκες, δηλαδή καλείται να προσαρμοστεί σε αυτές (Bonk, 2012). Για το e-learning 

χρησιμοποιούνται και άλλοι όροι όπως Computer based learning, computer based train-

ing και άλλα. Με βάση αυτούς τους εναλλακτικούς όρους, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι 

θεωρούν ότι το e-learning στηρίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία 

(Φεσάκης&Δημητρακόπουλος, 2009). Αυτό γίνεται πιστευτό κυρίως από 

ακαδημαϊκούς οι οποίοι επικεντρώνονται στην τεχνολογική πτυχή του e-learning. 

Άλλοι εστιάζουν στην επικοινωνία, άλλοι εμφαίνουν στο εκπαιδευτικό πρότυπο και 

άλλοι δίνουν βάση στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα, συναντώνται τέσσερα χαρακτηριστικά δηλαδή η εξελιγμένη 

τεχνολογία, η προσβασιμότητα, η επικοινωνία, αλλά και το μαθητοκεντρικό πρότυπο 

μάθησης τα οποία μπορούν να αποσαφηνίσουν εννοιολογικά και ουσιαστικά το e-

learning ως έννοια και ως λειτουργία (Χρυσοχόος, 2016).  

Η εφαρμογή των προγραμμάτων του e-learning θέτει ως στόχο και αποσκοπεί στην 

ραγδαία ανάπτυξη αλλά και στα ποιοτικά αποτελέσματα της μαθησιακής 

δραστηριότητας. Οι στόχοι που τίθενται από την εφαρμογή του e-learning είναι η 

αδιάλειπτη στήριξη αλλά και ένα σχέδιο επικαιροποίησης των επιμέρους στοιχείων του 

προγράμματος (Merriam, 2012). Καλείται να τηρεί κάποιες προοδευτικές διαδικασίες 

όπως γίνεται σε κάθε web based έργο. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης παίζει η ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού υλικού με αρθρωτό τρόπο καθώς επίσης, και η επαρκής τεχνολογική 

υποδομή και η εύρυθμη λειτουργία των πολυμέσων. Ο σαφής προσδιορισμός των 

ρόλων αλλά και των αρμοδιοτήτων στην ομάδα έργου αλλά και η συνεργατική μάθηση 

μέσα από την  εύστοχη αλληλεπίδραση αλλά και την εποικοδομητική συνεργασία, 
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κάνουν την εφαρμογή του e-learning εύστοχη και πρακτική (Knowles, 2015). Με βάση 

την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κρίνεται αναγκαίο το σύστημα του e-

learning να είναι αναβαθμισμένο κατά το βέλτιστο δυνατό προς ανάγκη κάλυψης των 

αναγκών των εκπαιδευομένων.  

 

2.3 Οι παιδαγωγικές σταθερές της ηλεκτρονικής μάθησης και η 

σημασία τους στην εκπαίδευση 

Η σύγχρονη τεχνολογική εποχή στην οποία ζούμε αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση όχι 

μόνο για την οικονομία αλλά και για την εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ 

μεγάλη δυνατότητα να αναχθεί η  ψηφιακή πληροφορία σε γνώση. Εγείρονται με αυτόν 

τον τρόπο προβληματισμοί για τον τρόπο με τον οποίο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

δύναται να εξετάζεται από μια αληθινά παιδαγωγική σκοπιά (Garisson, 2003). Οι 

βασικές παιδαγωγικές σταθερές οι οποίες αποτελούν τον κεντρικό άξονα γύρω από τον 

οποίο περιστρέφεται η ηλεκτρονική μάθηση έχουν τη δική τους εξέχουσα σημασία 

στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα 

(Rogers, 2008).  

Πρωτίστως χρειάζεται να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική μάθηση δύναται να 

δημιουργήσει ένα καινούριο εκπαιδευτικό μέσο το οποίο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος 

για την όλη μαθησιακή δραστηριότητα και καλείται να υλοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης αλλά και στη δια ζώσης διδασκαλία ή και στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση (Wagner, 2015).  Συνάδει με κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες 

είναι άρρηκτα συνυφασμένες με τη μάθηση αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

σχεδιάζεται και οργανώνεται η διδακτική πράξη όπως επί παραδείγματι είναι ο 

κονστρουκτιβισμός. Επιπλέον, η εξέχουσα σημασία της ηλεκτρονικής μάθησης ως 

εκπαιδευτική τεχνολογία στηρίζεται σε κάποιες ξεχωριστές δομές της εκπαίδευσης οι 

οποίες έχουν στοιχεία τόσο από τη δια ζώσης διδασκαλία όπως κι από την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (Sangra, 2012).  Εκείνο το οποίο προέχει είναι η παιδαγωγική 

προσέγγιση. Τόσο η επιλογή των εκπαιδευτικών εργαλείων όσο η εύρυθμη 

λειτουργικότητά τους στην ηλεκτρονική μάθηση τηρεί έναν αυστηρό παιδαγωγικό 

σχεδιασμό και μια επιμελημένη οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας. Εξάλλου, η 

ηλεκτρονική μάθηση ακολουθεί μια πορεία μέσα από την επιτυχή εφαρμογή της στην 

παιδαγωγική καινοτομία. Είναι άμεσα συνδεδεμένη και δύναται να αξιοποιηθεί στην 
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προσαρμογή του εκ-παιδευτικού περιεχομένου στις ανάγκες των εκπαιδευομένων αλλά 

και στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Mumtaz, 2010).  

Όσον αφορά τα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης, χρειάζεται να είναι προσιτά ώστε 

να λειτουργούν μέσα σε ένα προσεκτικά επιλεγμένο μοντέλο σχεδιασμού της όλης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όχι μόνο τα εργαλεία αλλά και οι τεχνικές της 

ηλεκτρονικής μάθησης χρειάζεται να αξιοποιούνται μετά από εξέταση αν δηλαδή αυτά 

μπορούν να παρέχονται μέσα από τις υπηρεσίες του ιντερνέτ ή μέσα από διαδικτυακή 

σύνδεση (Moore, 2005). 

 

2.4 Οι μορφές του e- learning 

Αφού προσδιορίσαμε το e- learning ως τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για τη διαδικασία εκείνη κατά την 

οποία η διδακτική δραστηριότητα επιτυγχάνεται και ολοκληρώνεται μέσα από την 

εξελιγμένη τεχνολογία όπως είναι τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(Παπαδούρης, 2011). Πρόκειται για μια διαδικασία όπου περιέχει στο ενεργητικό της 

τη συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στον 

διδάσκοντα και στον διδασκόμενο όπως συμβαίνει στην τυπική εκπαίδευση σε μια 

σχολική τάξη. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα ηλεκτρονικά σεμινάρια 

πραγματοποιούνται σε ηλεκτρονική τάξη. Εκείνο στο οποίο διαφοροποιείται το e-

learning είναι στο ότι αυτός που διδάσκει κι αυτός που διδάσκεται είναι σε 

διαφορετικούς χώρους και η τάξη είναι εικονική (Σταμάτης, 2013). Έτσι η μαθησιακή 

διαδικασία δύναται να είναι με ασύγχρονη συνεργασία δηλαδή να υπάρχει ευελιξία 

στον χρόνο, είτε με σύγχρονη συνεργασία ή με εξατομικευμένη διδασκαλία. 

 

2.5 Ασύγχρονη και σύγχρονη μάθηση  

Η ασύγχρονη μάθηση είναι η μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης όπου δεν υπάρχει 

δυνατότητα άμεσης και σύγχρονης επικοινωνίας του διδάσκοντος με τον διδασκόμενο 

κατά τη διδακτική πράξη (Μπίτσης, 2002).  Με τον τρόπο αυτό, ο διδάσκων δηλαδή ο 

εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να έχει σε ετοιμότητα το εκπαιδευτικό υλικό και να το 

αποθηκεύσει σε αρχείο και έτσι ο εκπαιδευόμενος να έχει την πρόσβαση και τη 

δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να το έχει μπροστά του και να το επεξεργαστεί. Στην 
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ασύγχρονη μάθηση συναντώνται κάποια επικοινωνιακά μέσα όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, οι ομάδες συζήτησης καθώς επίσης και ο πίνακας των ανακοινώσεων. 

Στην ασύγχρονη μάθηση τα οφέλη είναι πολλά. Πρωτίστως, υπάρχει δυνατότητα 

άμεσης και εύκολης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό μέσα από ιστοσελίδες 

(Κυριαζής, 2003). Επιπρόσθετα, συναντάται ασύγχρονη επικοινωνία μέσα από 

υπηρεσίες, υποστήριξη της διδακτικής πράξης μέσα από εργαλεία παρακολούθησης 

της επίδοσης του εκπαιδευόμενου όπως και άλλα τα οποία βοηθούν στη διαμόρφωση 

ενός δυναμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που προάγει την ηλεκτρονική οργάνωση 

και τη διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί στον 

χώρο και στον χρόνο (Λιοναράκης, 2012).  

 Στον αντίποδα της ασύγχρονης μάθησης, βρίσκεται η σύγχρονη μάθηση. Ο 

εκπαιδευόμενος συμβάλλει ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία σε πραγματικό και όχι 

εικονικό χώρο (Alexander, 2005). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η μορφή μοιάζει 

με εκείνη τη μάθηση που υλοποιείται μέσα στη σχολική τάξη με τη διαφορά ότι ο 

εκπαιδευτής αλλά και ο εκπαιδευόμενος ανταμώνουν σε μια εικονική τάξη δίχως να 

υπάρχουν περιορισμοί στον χώρο. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η ευκαιρία στον 

εκπαιδευτή να παρέχει εκπαίδευση σε όποιο χώρο επιθυμεί και αυτού του είδους η 

εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να καταγραφεί σε ηλεκτρονική μορφή και να ξαναγίνει 

στο μέλλον αν κριθεί απαραίτητο (Jarvis, 2004).  

 Υπάρχουν κάποια συστήματα μάθησης τα οποία έχουν ως βασικό τους έρεισμα τις 

τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης και στηρίζουν τόσο την οπτική όσο και την ακουστική 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση πραγματικού χρόνου ανάμεσα σε άτομα τα οποία 

βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία (Courau, 2010). Με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

όπως κάμερες, κομπιούτερ, ηχεία και εκπαιδευτικά λογισμικά , εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες έχουν φωνητική και 

ακουστική επικοινωνία μέσα από τηλεδιασκέψεις. Ουσιαστικά, η σύγχρονη 

τηλεκπαίδευση λαμβάνει χώρα μέσα από την οπτικοακουστική επικοινωνία.  

 

2.6 Self- paced training και blended training 

Συναντάται επίσης ο εξατομικευμένος ρυθμός (self- paced training) όπου παρέχεται 

στον εκπαιδευόμενο εκπαιδευτικό υλικό όπως βιβλία, σημειώσεις και άλλα τα οποία 

προσαρμόζει ο ίδιος στην δική του οργάνωση χρόνου δηλαδή ασχολείται με αυτά όταν 
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θέλει εκείνος χωρίς φυσικά να υπάρχει επαφή με τον εκπαιδευτή ή με τους άλλους 

εκπαιδευομένους (Κυριαζής, 2003).  

 Όσον αφορά το blended learning, αρκεί να πούμε ότι στην περίπτωση κατά την οποία 

συνδυαστούν μέθοδοι και τεχνικές η εκπαίδευση είναι μικτή δηλαδή προβαίνει σε 

συνδυασμούς προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ηλεκτρονικής μάθησης 

(Λιοναράκης, 2012). Συνδυάζεται δηλαδή η σύγχρονη και η ασύγχρονη μάθηση. Στη 

σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κυρίως ο 

συνδυασμός αυτός της σύγχρονης και της ασύγχρονης μάθησης σε χώρους όπου 

πραγματοποιούνται μαθήματα μέσω διαδικτύου σε τάξεις που μοιάζουν με 

πραγματικές σχολικές τάξεις ενώ παράλληλα διατίθεται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 

υλικό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό της παραδοσιακής 

διδασκαλίας (Μπίτσης, 2002). Πρόκειται για τη μικτή μορφή ηλεκτρονικής μάθησης η 

οποία επιτυγχάνεται μέσα από ειδικές εφαρμογές οι οποίες καλούνται συστήματα 

διαχείρισης της μάθησης. Μέσα από τα συστήματα διαχείρισης της μάθησης, ο 

εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να βοηθάει περισσότερο τους εκπαιδευόμενους  του, 

να τους προσφέρει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να βελτιώσουν τις 

επιδόσεις τους μέσα από την αφομοίωση των εννοιών αλλά και να αξιολογήσουν πιο 

εύκολα την πρόοδο των μαθητών τους (Καψάλης&Παπασταμάτης, 2012).  

 

2.7 Οφέλη  της ηλεκτρονικής μάθησης 

Η ηλεκτρονική μάθηση στα σχολεία μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες αλλά και 

τα μαθήματα τα οποία διεξάγονται μέσα από το διαδίκτυο σηματοδοτούν τη νέα 

καινοτόμο εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η παραδοσιακή μορφή της εκπαίδευσης 

είναι καθαρά δασκαλοκεντρική ενώ με την εισαγωγή νέων μεθόδων στην εκπαίδευση, 

η διδασκαλία είναι αμιγώς μαθητοκεντρική και εστιάζει στην ικανοποίηση των 

αναγκών του εκπαιδευόμενου όσο και στα ενδιαφέροντά του (Merriam, 2005).  Η 

ερευνητική δραστηριότητα των τελευταίων χρόνων κινείται γύρω από το ζήτημα του 

άγχους των εκπαιδευτών ενηλίκων και πώς δύνανται να το διαχειρίζονται, εφόσον η 

καθημερινότητά τους είναι μια συνεχής πρόκληση για να ανταπεξέρχονται στην 

κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευομένων (Levin, 2005).  Η εκτίμηση  των 

μαθησιακών αναγκών αφορά μόνο τον προσδιορισμό των στόχων και των σκοπών της 

μάθησης και την εξασφάλιση της υποστήριξής τους τόσο από την οργάνωση όσο και 
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από τα άτομα. Καλό είναι να εστιάζει κανείς στην αξιολόγηση των αναγκών μάθησης 

σε τρία επίπεδα - την οργάνωση, τη δουλειά ή την εργασία, και το άτομο και να ζητά 

τις σωστές ερωτήσεις για να λάβει τις σωστές πληροφορίες (Driscoll, 2005).  

Με τη δυναμική είσοδο και την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση η διδασκαλία 

γίνεται μαθητοκεντρική χωρίς οι εκπαιδευόμενοι να επιτάσσονται στις επιθυμίες των 

εκπαιδευτών. Αυτό σημαίνει ότι η υιοθέτηση των πλατφόρμων της ηλεκτρονικής 

μάθησης στα σχολεία κάνει πιο εύκολη τη διδακτική δραστηριότητα (Rogers, 2008).  

Η ηλεκτρονική μάθηση έχει οφέλη και αδυναμίες. Τα οφέλη έγκεινται κυρίως στην 

ευελιξία του χρόνου. Πιο αναλυτικά, τα κύρια γνωρίσματα της ηλεκτρονικής μάθησης 

είναι η ευελιξία του χρόνου και του τόπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

παρακολουθούν μαθήματα από τον χώρο τους και την ώρας που τους εξυπηρετεί, όπως 

αναφέραμε και παραπάνω (Wagner, 2015). Μέσα από την ευελιξία του τόπου και του 

χρόνου, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ξαναμπαίνει και να μελετά, να επεξεργάζεται, να 

μαθαίνει όποια στιγμή επιθυμεί. Μπορεί να «ξοδεύει» όσο χρόνο επιθυμεί εκείνος 

προκειμένου να συγκεντρώσει την προσοχή στα σημεία τα οποία εκείνος θέλει να 

σταθεί. Με τον τρόπο αυτό, η διδακτική δραστηριότητα και πράξη εξελίσσεται πιο 

θετικά και προοδεύει κατά το βέλτιστο δυνατό εφόσον γίνονται πιο ισχυρά τα κίνητρα 

και οξύνονται ιδιαίτερα οι μνημονικές ικανότητες των εκπαιδευομένων (Levin, 2005). 

Έτσι η ηλεκτρονική μάθηση πρόκειται για μια δυνατότητα η οποία αποτελεί ένα 

δυνατό εργαλείο για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία (Hasan, 2016). 

Η φειδώ χρόνου σήμερα είναι ένα φαινόμενο αρκετά σύνηθες. Έτσι και με την 

ηλεκτρονική μάθηση εξοικονομείται αρκετός χρόνος εφόσον ο εκπαιδευτής μπορεί να 

καθοδηγήσει και να βοηθήσει τους μαθητές του ακόμη και μετά το τέλος της 

μαθησιακής διαδικασίας και οι πιο δυνατοί μαθητές να επιδοθούν στη μελέτη ενός πιο 

απαιτητικού εκπαιδευτικού υλικού ώστε να ανεβάζουν ακόμη πιο ψηλά τον πήχη και 

να εξελιχθούν (Courau, 2010). 

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής μάθησης είναι επίσης η επικοινωνία και η εποικοδομητική 

συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές μπορούν να έχουν ένα δυνατό online 

feedback (Ράπτης, 2013). Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να στέλνει στους μαθητές 

του επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό ή περισσότερες επεξηγήσεις, σαφείς εννοιολογικές 

οριοθετήσεις και μια πρόσθετη στήριξη. Με βάση τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή 

ερευνητική δραστηριότητα που έχει διεξαχθεί, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτών 
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και των εκπαιδευομένων μέσα από ανοιχτούς διαλόγους και συζητήσεις, ιδέες και 

προτάσεις αλλά και ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών προάγει τα βέλτιστα 

μαθησιακά αποτελέσματα βοηθώντας ιδιαίτερα την καλλιέργεια των κοινωνικών 

δεξιοτήτων (Χρυσοχόος, 2016). 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα επίσης, είναι το πολυμεσικό υλικό.. Αυτό σημαίνει ότι ο 

εκπαιδευτής μπορεί να εμπλουτίσει το μαθησιακό υλικό μέσα από τη χρήση της 

τεχνολογίας και να το κάνει πιο ενδιαφέρον. Με βάση την ερευνητική δραστηριότητα 

έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές είναι σε θέση όχι μόνο να αντιληφθούν αλλά και να 

κατανοήσουν εις βάθος όπως και να εμπεδώσουν το εκπαιδευτικό υλικό όταν 

παρουσιάζεται με παραστατικότητα πόσο μάλλον όταν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό 

υλικό δύναται να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά (Σταμάτης, 2013).  Η εξοικείωση με 

την τεχνολογία είναι επίσης, ένα πολύ θετικό βήμα στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής 

μάθησης εφόσον με βάση τις σύγχρονες επιταγές της εποχής μας η τεχνογνωσία 

κρίνεται απαραίτητη. Τέλος εξέχοντα ρόλο έχει η αξιολόγηση καθώς μέσα από την 

τήρηση των καρτελών και με βάση την πρόοδο του κάθε εκπαιδευόμενου τα 

αποτελέσματα είναι πιο έγκυρα και αξιόπιστα. Έτσι οι εκπαιδευτές έχουν τη 

δυνατότητα να διευκολύνουν την αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευομένων 

τους (Χρυσοχόος, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Το e-learning στην Τυπική, Μη τυπική και Άτυπη 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

3.1. Το e-learning στην Τυπική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Όπως περιγράφηκε αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο, η τυπική εκπαίδευση 

αναφέρεται στην τυπική μάθηση που λαμβάνει χώρα σε τυπικά πλαίσια και σε μαθητές 

/ εκπαιδευόμενους συγκεκριμένης ηλικίας, με χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα 

αυτό της σχολικής τάξης (Τσολακούδης κ.ά., 2020). Ωστόσο, οι τεχνολογίες του 

Διαδικτύου και οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων προσφέρουν σήμερα μεγάλες 

δυνατότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δύναται πλέον να αλλάξει την 

παραδοσιακή δομή του, υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (Sankar et al., 

2020). Η ηλεκτρονική μάθηση περιλαμβάνει: «το ευρύ φάσμα εφαρμογών και 

διαδικασιών που χρησιμοποιούν διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα και εργαλεία για την 

παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Alqahtani & Rajkhan, 2020: 217). Στην διεθνή 

βιβλιογραφία συναντάμε διάφορους όρους  για την ηλεκτρονική μάθηση, όπως «e-

learning», «e-education», «distance-learning» και «online learning», οι οποίοι είναι 

συνώνυμοι και αναφέρονται στην ίδια διαδικασία (Alqahtani & Rajkhan, 2020). Στην 

Ελλάδα, οι όροι που χρησιμοποιούνται κυρίως στην βιβλιογραφία είναι «ηλεκτρονική 

μάθηση» ή «ηλεκτρονική εκπαίδευση» και «ανοικτή και εξ’ αποστάσεως μάθηση» ή 

«ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση» με ηλεκτρονικά μέσα. 

Τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί είναι 

πολλά, και έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον 

μάθησης, αλλά και την επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους μαθητές. Ορισμένα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ηλεκτρονικών μέσων είναι οι Ανοιχτοί 

Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER), οι Μαζικές Ανοικτές Διαδικτυακές Σειρές Μαθημάτων 

(MOOC), τα Learning Analytics (LA) και τα Educational Data Mining (EDM). 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά μέσα βρίσκουν 

εφαρμογή κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση και όχι τόσο στην σχολική εκπαίδευση, 

τουλάχιστον στην Ελλάδα (Γκελαμέρης, 2015). 

Στην Ελλάδα, όσον αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων, οφείλει να ομολογήσει κανείς 

ότι στα πανεπιστημιακά ιδρύματα χρησιμοποιείται ευρέως η εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση με βάση τις τελευταίες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα για το 

θέμα αυτό (Κούτρας, 2011). Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που αποτελεί παράδειγμα ανοικτής και εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας. Το 

ΕΑΠ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995, σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια ευρωπαϊκών 

επιχορηγήσεων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 

1980, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δεσμευτεί να αναπτύξει την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση σε μια προσπάθεια να εκπαιδεύσει ειδικευμένους ενήλικες που χρειάζονται 

για την αναδυόμενη παγκόσμια αγορά. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 1995, 

συστάθηκε μια επίσημη διοικητική επιτροπή που περιελάμβανε Έλληνες 

ακαδημαϊκούς που συνεργάστηκαν με ειδικούς από το Βρετανικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο και από άλλα ανοιχτά πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να 

αποκτήσει την «τεχνογνωσία» που απαιτείται για την επιτυχή έναρξη και λειτουργία 

ενός ελληνικού ιδρύματος ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έτσι, από το 

1995 - 1997, όταν ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την ίδρυση του ΕΑΠ, καθορίστηκε η 

επιστημονική φυσιογνωμία του πανεπιστημίου. Επιπλέον, αρκετές σημαντικές 

αποφάσεις ελήφθησαν από αυτήν την επιτροπή - αποφάσεις με τις οποίες το ΕΑΠ 

συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα (Koustourakis et al., 2008). 

Το μοντέλο του ΕΑΠ ακολουθεί το πρότυπο του Βρετανικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 

παρέχοντας αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία, συνήθως σε φοιτητές μερικής 

απασχόλησης. Το πρόγραμμα σπουδών, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη 

διδασκαλία, η υποστήριξη των μαθητών και η διαπίστευση, έχουν σχεδιαστεί με έναν 

ολοκληρωμένο τρόπο που ταιριάζει στους φοιτητές που σπουδάζουν από απόσταση. 

Το προσωπικό είναι απόλυτα αφοσιωμένο στη διδασκαλία εξ αποστάσεως. Γενικά, δεν 

υπάρχουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο χώρο του πανεπιστημίου, αν και μπορεί 

να υπάρχει ένα περιφερειακό δίκτυο κέντρων μελέτης όπου συναντώνται φοιτητές και 

εκπαιδευτές (Koustourakis et al., 2008). 

Στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

φαίνεται ότι επικρατεί συχνά το μοντέλο της μικτής μάθησης, δηλαδή 

χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά μέσα συμπληρωματικά με την δια ζώσης 

παρακολούθηση μαθημάτων (Τόκη & Παγγέ, 2011). Αν και όπως θα δούμε αναλυτικά 

σε επόμενη ενότητα, η πανδημία της νόσου COVID-19 ανάγκασε το σύνολο των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας να υλοποιήσουν το πρόγραμμα σπουδών τους 
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εξ ολοκλήρου με την μέθοδο του e-learning, μια αναγκαία συνθήκη που ανέδειξε τις 

εξαιρετικές δυνατότητες των ηλεκτρονικών μέσων σε περιόδους κρίσεων. 

Όσον αφορά στην σχολική εκπαίδευση – πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, το e-learn-

ing στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, με τις προσπάθειες να είναι λίγες 

και μεμονωμένες (Mίμινου & Σπανακά, 2016). Δεν υπάρχει κανένας εκπαιδευτικός 

οργανισμός που να προσφέρει σχολική εκπαίδευση από απόσταση, εκτός από 

ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, κυρίως στα πλαίσια ερευνητικών σκοπών 

(Κουτζεκλίδου & Μαυροειδής, 2017). Αν και υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον 

από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς και ερευνητές, το e-learning ως διαδικασία απέχει 

τελείως από τα ελληνικά σχολεία. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε θέματα οικονομικής 

φύσεως, αν και συχνά προκύπτουν ζητήματα αμφισβήτησης των νέων μεθόδων 

διδασκαλίας λόγω πεπαλαιωμένων αντιλήψεων (Mίμινου & Σπανακά, 2016). Επίσης, 

μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένες και αναποτελεσματικές πολιτικές (Κουτζεκλίδου 

& Μαυροειδής, 2017).  

Το Υπουργείο Παιδείας σε μια απόπειρα ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στα 

σχολεία, σκόπευε να ανάγει στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών την εισαγωγή των νέων 

προγραμμάτων αλλά και τη δημιουργία και αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού όπως στην πλατφόρμα e-school. Ωστόσο, εφόσον τα ελληνικά δημόσια σχολεία 

έχουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, δε δημιουργείται πρόσφορο 

έδαφος για να ευδοκιμήσουν οι δυνατότητες για την εφαρμογή του e-learning αφού σε 

πολλά σχολεία υπάρχουν πολλά κενά εκπαιδευτικών καθώς και  δε διατίθεται ο 

σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός. Έτσι ως φυσικό επακόλουθο δε μπορούν να 

αξιοποιηθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα της διαχείρισης της μάθησης (Λαζακίδου, 

2014). Ωστόσο, η πανδημία της νόσου COVID-19 ανάγκασε το σύνολο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, σχεδόν από την 

μια ημέρα στην άλλη, όπως θα περιγραφεί αναλυτικά σε επόμενη ενότητα. 

Περνώντας στην ιδιωτική εκπαίδευση, μπορούμε να πούμε ότι τα ελληνικά ιδιωτικά 

σχολεία έχουν εισάγει τη χρήση των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών τους και είναι 

πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό. Εν συγκρίσει με τα δημόσια σχολεία, 

παρατηρούνται καινοτόμες μέθοδοι που συμβάλλουν ενεργά στην επίδοση των 

μαθητών εφόσον εφαρμόζονται σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας με βάση τις νέες 

ανάγκες των μαθητών που προκύπτουν καθημερινά (Alexander, 2005). Επίσης, 

υπάρχουν και προγράμματα e-learning όπου μπορούν οι μαθητές αξιοποιώντας το 
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ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό να μελετούν από το σπίτι. Τα συστήματα e-learning 

αξιοποιούνται επαρκώς στην ιδιωτική εκπαίδευση και αποφέρουν καρπούς στην 

αξιολόγηση των μαθητών μέσα σε ένα κλίμα ανταγωνιστικής διάθεσης βελτιώνοντας 

την εικόνα τους (Javis, 2007).    

Η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και η 

ειδική επιμόρφωση των εκπαιδευτών αποτελούν τους δύο όρους προκειμένου να 

εφαρμοστούν με επιτυχία τα προγράμματα της ηλεκτρονικής μάθησης. Στην Ελλάδα 

τα συστήματα αυτά στην ιδιωτική κυρίως εκπαίδευση έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, 

κάτι το οποίο μαρτυρά την επιτακτική ανάγκη των ενηλίκων κυρίως για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων σε μια χώρα η 

οποία μαστίζεται όχι μόνο από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας αλλά κι από το οξύ 

ανταγωνιστικό πνεύμα που διακρίνεται στον επαγγελματικό κλάδο γενικά (Jarvis, 

2004). Τα συστήματα της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα όχι μόνο αυξάνονται 

αλλά και εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς ώστε να καλύπτονται όχι μόνο οι ανάγκες 

των εκπαιδευομένων αλλά και τα ενδιαφέροντά τους πάνω σε ένα γνωστικό 

αντικείμενο ή σε μια ειδικότητα που τους ενδιαφέρει. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα 

τα συστήματα ης ηλεκτρονικής μάθησης μέσα από την αξιοποίηση του ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες και τις νέες προκλήσεις που 

επιτάσσει σήμερα η ελληνική πραγματικότητα (Hasan, 2016). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση επί του 

θέματος που διεξήχθη από τον Αναστασιάδη (2014), η οποία έδειξε ότι στα πλαίσια 

της τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το e-learning χρησιμοποιείται 

συμπληρωματικά, ενώ δεν εντοπίστηκε καμία περίπτωση αυτοδύναμης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (δηλαδή που να υλοποιείται ανεξάρτητα από την συμβατική εκπαίδευση).  

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι η ουσιαστική έρευνα στην Ελλάδα ξεκινάει στα τέλη 

της δεκαετίας του 1990, και ειδικότερα μετά την ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου. Σημαντικοί σταθμοί αποτελούν επίσης, η ίδρυση του Ελληνικού 

Δικτύου Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ) και η ίδρυση της 

Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην 

Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), με σημαντική συμβολή στην ερευνητική προσπάθεια, μέσω 

διοργάνωσης συνεδρίων και έκδοσης περιοδικών (Αναστασιάδης, 2014). 
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Όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εντοπίζονται ορισμένες μεμονωμένες 

περιπτώσεις την δεκαετία του 1990, κυρίως ενισχυτικής χρήσης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πρώτες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις χρήσης 

τηλεδιασκέψεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εντοπίζονται μετά το 2000. Οι 

ερευνητές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους αρχικά στη διδασκαλία μαθημάτων, με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα τα προγράμματα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2003 και ΔΙΑΣ, 

ενώ αργότερα εμφανίζεται ενδιαφέρον για την διαθεματική προσέγγιση, για 

παράδειγμα με τα προγράμματα ΟΙΚΑΔΕ 2000-2012, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004-2007 και 

Etwining (Αναστασιάδης, 2014). 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 2010 το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην υποστήριξη 

της συνεργατικής μάθησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007-2010. Μετά το 2010 το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στον συνδυασμό διαφόρων μέσων – όπως η τηλεδιάσκεψη, οι τεχνολογίες ασύγχρονης 

μετάδοσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – με την τυπική πρόσωπο-με-πρόσωπο 

διδασκαλία, όπως για παράδειγμα με το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 2010-2013. 

Παράλληλα, το 2011 το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε μια ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που περιλαμβάνει όλα τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και πρόσθετο υλικό 

(Αναστασιάδης, 2014). 

Και στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Αναστασιάδης (2014) 

διαπιστώνει ότι οι έρευνες αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις. Αρχικά την δεκαετία 

του 1990, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού για ενισχυτική 

και συμπληρωματική διδασκαλία. Από το 2000 και μετά υπάρχει σημαντικό 

ερευνητικό ενδιαφέρον για τα περιβάλλοντα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

κυρίως όσον αφορά την συνεργατική μάθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες. 

Όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι οι πρώτες έρευνες μετά 

τα μέσα της δεκαετία του 1990 δείχνουν σημαντικές προσπάθειες των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη υποδομών σύγχρονων και ασύγχρονων 

μαθησιακών τεχνολογιών. Αρχικά, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε ασύγχρονα 

περιβάλλοντα με σκοπό την βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών, ενώ αργότερα 

επικεντρώθηκε σε Κοινότητες Μάθησης. Μετά το 2000 αρχίζουν να εφαρμόζονται οι 

τεχνολογίες της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψη, Live stream-

ing), ενώ από το 2010 το ενδιαφέρον εντοπίζεται σε περιβάλλοντα μικτής και 

συνδυαστικής μάθησης (ασύγχρονη πλατφόρμα Open eClass, αίθουσες τηλεδιάσκεψης 
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σε όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας, περιβάλλον σύγχρονης μετάδοσης e-presence που 

αναπτύχτηκε από το Ε.Δ.Ε.Τ, το αντίστοιχο περιβάλλον τηλεδιάσκεψης της GUNET, 

καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Επίσης, την ίδια περίοδο 

πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες απόπειρες για ανοιχτά μαζικά διαδικτυακά 

μαθήματα (massive open online courses - MOOCs), μια διεθνής τάση των τελευταίων 

ετών. Σημαντική είναι επίσης, η δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 

Συγγράμματα και Βοηθήματα» (kallipos.gr), όπου δημιουργήθηκε μια σημαντική βάση 

διαδικτυακών συγγραμμάτων και βιβλίων (Αναστασιάδης, 2014), τα οποία μάλιστα 

είναι προσβάσιμα τόσο από τους φοιτητές όσο και από οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί. 

Συνεπώς, η δράση αυτή συμβάλει και στην μη τυπική και άτυπη μάθηση ενηλίκων.  

Τέλος, όσον αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων, υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα 

προγράμματα e-learning, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα επιμόρφωσης / 

κατάρτισης που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Πρόκειται κυρίως για 

εφαρμογές της μικτής εκπαίδευσης, δηλαδή ενός συνδυασμού παραδοσιακής μάθησης 

και e-learning. Οι εκπαιδευόμενοι στους οποίους στοχεύουν τα προγράμματα αυτά, 

είναι κατά κύριο λόγο εργαζόμενοι ενήλικες, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικονομήσουν 

χρόνο από τις μετακινήσεις και τις δια ζώσης παρακολουθήσεις επιμορφωτικών 

μαθημάτων (Οικονόμου, 2017). 

 

3.2. Το e-learning στην Μη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα 

Μελετώντας τις μεθόδους του e-learning συχνά αναφερόμαστε σε τυπικές 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες βασίζονται σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα με αρχή και τέλος, προσεχτική οργάνωση από τον φορέα παροχής και 

συγκεκριμένους καθηγητές, εκπαιδευτικό υλικό, παρουσία ειδικών κ.λπ. Ωστόσο, 

αυξάνει συνεχώς η ανάγκη για άμεση απόκτηση γνώσεων, η οποία συχνά οδηγεί σε 

ατομική διαχείριση και απόκτηση γνώσης, μέσω της μη τυπικής ή άτυπης μάθησης 

(Trentin, 2012). 

Η άτυπη εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου και σε 

οποιαδήποτε ηλικία, ενώ υπάρχει παράλληλα με την τυπική και την μη τυπική μάθηση. 

Ωστόσο, λόγω αυτής της ιδιότητας βρίσκεται συνήθως στο περιθώριο, αν και είναι 

σημαντική καθώς, μέσω αυτής ο άνθρωπος αποκτάει γνώσεις που καθορίζουν τη στάση 
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και τη συμπεριφορά του (Τσολακούδης κ.ά.,2020). Οι νέες μορφές εκπαίδευσης και 

μάθησης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αποτελούν σήμερα γεγονός σε 

όλους τους τύπους εκπαίδευσης και μάθησης (Οικονόμου, 2017). Τα σύγχρονα 

εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχουν την δυνατότητα ενίσχυσης της 

άτυπης μάθησης (Τσολακούδης κ.ά., 2020). 

Στην Ελλάδα, υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα e-learning στα πλαίσια της μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης. Μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις που έχουν ως 

στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων. Για παράδειγμα, το 

πρόγραμμα «e-omogeneia», μέσω της επικοινωνίας των ελλήνων του εξωτερικού με 

τους έλληνες της επικράτειας, επιδιώκει τη βελτίωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. 

Επίσης, υπάρχει το πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ της Κύπρου, το διεθνές πρόγραμμα 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που περιορίζονται σε περιβαλλοντικά θέματα, και τα προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΣΩΚΡΑΤΗ» και e-Hermes (Mίμινου & Σπανακά, 2016). 

Ωστόσο, στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα, 

κυρίως από ιδιωτικές φροντιστηριακές μονάδες που παρέχουν, έναντι χρηματικής 

αμοιβής, εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικά ηλεκτρονικά προγράμματα κ.ά. που 

απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Mίμινου & 

Σπανακά, 2016). 

Ειδικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων εντοπίζονται ελάχιστα παραδείγματα στην 

Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελούν οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, οι οποίοι προσφέρουν 

ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση για όποιον το επιθυμεί. Για παράδειγμα, το 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιεί τη δράση «Ανοικτά Διαδικτυακά 

Μαθήματα». Πρόκειται για πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες και είναι διαθέσιμες τόσο στους φοιτητές του πανεπιστημίου, όσο 

και στο ευρύ κοινό. Τα συγκεκριμένα μαθήματα δεν οδηγούν σε τίτλους σπουδών ή 

πιστοποιητικά (Μανούσου κ.ά., 2020). 

 

3.3. Η πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας 

Πριν από την πανδημία της νόσου COVID-19, η ηλεκτρονική μάθηση(e-learning) 

αυξανόταν περίπου κατά 15,4% κάθε χρόνο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον 

κόσμο. (Alqahtani & Rajkhan, 2020). Ωστόσο, καθώς συντάσσεται η παρούσα 

εργασία, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά. Σε συνολικά 195 χώρες σε όλο τον 
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κόσμο, οι 191 επηρεάστηκαν δραματικά από την πανδημία της νόσου COVID-19 

(Sankar et al., 2020). Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα άρχισαν να παρέχουν τις περισσότερες 

από τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο μέσω διαφόρων πλατφορμών για πάνω από το 

60% των εκπαιδευομένων σε όλο τον κόσμο, λόγω παγκόσμιων περιοριστικών μέτρων 

για την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Πολλές χώρες έχουν 

λάβει προληπτικά μέτρα, όπως κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων, και μετάβαση 

σε πλήρη λειτουργία e-learning κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-

2 (Alqahtani & Rajkhan, 2020). Πιο συγκεκριμένα, περίπου 429 πανεπιστήμια σε όλο 

τον κόσμο έκλεισαν και άρχισαν να προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα και 

ηλεκτρονική μάθηση (Sankar et al., 2020). Η κατάσταση αυτή ονομάζεται στη διεθνή 

ορολογία «emergency remote teaching», δηλαδή «επείγουσα εξ αποστάσεως 

διδασκαλία» (Γιωτόπουλος, 2020). 

Η τρέχουσα υγειονομική κρίση αναμφίβολα προκάλεσε κάποια ενόχληση, αλλά μπορεί 

επίσης, να θεωρηθεί ως μια σημαντική ευκαιρία για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να 

ενεργοποιήσουν τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας της 

μάθησης και της διδασκαλίας (Raikou et al., 2020). Ειδικότερα στην Ελλάδα, όπως 

παρουσιάστηκε αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα, το εκπαιδευτικό σύστημα όλων 

των βαθμίδων είχε από ελάχιστη έως καθόλου εμπειρία στις μεθόδους e-learning, με 

εξαίρεση ελάχιστα μεμονωμένα παραδείγματα.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Alqahtani και Rajkhan (2020), η αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων e-learning κατά την περίοδο της πανδημίας είναι πολύ διαφορετική από 

κάθε άλλη χρονική περίοδο για διάφορους λόγους. Πρώτον, κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, η μετάβαση σε e-learning έγινε σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάτι που 

δεν ήταν προγραμματισμένο. Δεν είχαν όλα τα ιδρύματα τη δυνατότητα για ομαλή 

μετάβαση, καθώς ορισμένα δεν είχαν εφαρμόσει προηγουμένως κάτι ανάλογο, σε 

αντίθεση με τα ιδρύματα που έχουν ήδη προσφέρει e-learning έχοντας επενδύσει σε 

αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, πολλοί 

άλλοι παράγοντες εκτός από τους εκπαιδευτικούς, όπως οι πολιτικοί και οι παράγοντες 

υγείας, επηρεάζουν αναγκαστικά τη διαδικασία. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια 

τυπικών περιόδων, οι μαθητές / φοιτητές / σπουδαστές (γενικά εκπαιδευόμενοι) 

μπορούν να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη, να παρακολουθήσουν μαθήματα διδασκαλίας 

και ακόμη να πάνε σε μέρη με καλή ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, εάν δεν έχουν 

καλή σύνδεση στο σπίτι τους, σε αντίθεση με την περίοδο της πανδημίας όπου όλοι 
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βρίσκονται σε κατάσταση απαγόρευσης κυκλοφορίας. Τρίτον, το υλικό των 

μαθημάτων που διδάσκονταν μέσω του e-learning πριν την πανδημία  COVID-19 ήταν 

καλά προετοιμασμένο, σε αντίθεση με την παρούσα περίοδο όπου τα μαθήματα δεν 

είχαν προγραμματιστεί να διδαχθούν μέσω του e-learning. Συνεπώς, δεν υπήρχε ο 

απαιτούμενος χρόνος για την καλή προετοιμασία του υλικού.  

Στην Ελλάδα, όλοι οι τύποι εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τέθηκαν για πρώτη φορά 

σε αναστολή λόγω της πανδημίας COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, ενώ ακολούθησε 

νέα αναστολή των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης τον 

Νοέμβριο του 2020. Όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όλα τα ελληνικά 

πανεπιστήμια ξεκίνησαν τεράστιες προσπάθειες για την εφαρμογή της μετάβασης στην 

ηλεκτρονική μάθηση. Αν και αυτό θεωρήθηκε πολύ απαιτητικό έργο, λόγω ζητημάτων 

που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, την 

κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και άλλους κρίσιμους παράγοντες, η 

πλειονότητα των ελληνικών πανεπιστημίων κατάφερε να προσφέρει διαδικτυακά 

περισσότερο από το 90% των μαθημάτων μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020 (Raikou et al., 

2020). Ίδιες δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν – και εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται, 

καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία – και από τις υπόλοιπες βαθμίδες 

εκπαίδευσης της χώρας, αν και αρκετά από αυτά – κυρίως τεχνικής φύσεως – φαίνεται 

να ξεπερνιούνται με την πάροδο του χρόνου. Οι μελλοντικές έρευνες  και μελέτες 

θεωρούμε ότι θα δείξουν τις εξαιρετικές και μοναδικές δυνατότητες του e-learning, 

ειδικά στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης της νόσου COVID-19, όπου αποδείχτηκε 

ως η μοναδική επιλογή. 

Μια θεωρητική ανάλυση της κατάστασης από τον Tzifopoulos (2020: 11), καταλήγει 

σε ορισμένα εύλογα ερωτήματα: «η επόμενη μέρα θα μας βρει ξανά σε γραφεία, σε 

έδρανα, σε σκοτεινές και με υγρασία αίθουσες διδασκαλίας, στην παραδοσιακή 

διδασκαλία με μαθητές και καθηγητές που κάνουν τη δουλειά τους στο πλαίσιο της 

δημόσιας υπηρεσίας τους; Δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό και το θεωρώ αν όχι 

υποκριτικό, τουλάχιστον άσκοπο. Το κράτος ξόδεψε μεγάλα ποσά στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, γιατί να χαθεί ολόκληρο το έργο;». Ενώ συνεχίζει αναφέροντας: «Ας 

μάθουμε από την πανδημία. Ας συζητήσουμε σοφά, μεθοδικά και συστηματικά την 

επομένη της πανδημίας για το μέλλον της σύγχρονης εκπαίδευσης. Πού μπορούμε να 

οδηγηθούμε; Τι μας λέει η σχετική έρευνα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί; Τι 

πιστεύουν οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι μαθητές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Τι 
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πρέπει να προτείνουν οι ακαδημαϊκοί κύκλοι σχετικά με αυτό το μέτρο και πώς θα 

μπορούσε να γίνει πραγματικότητα στο σχολείο μας;». Όπως θα δούμε στην επόμενη 

ενότητα, παρόλο που η αναστολή λειτουργίας της δια ζώσης εκπαίδευσης βρίσκεται 

ακόμα σε εξέλιξη, το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι έντονο για την υλοποίηση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς έχουν ήδη δημοσιευθεί σχετικές 

έρευνες. 

 

3.4. Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών ερευνών 

Από την μελέτη της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας διαπιστώνουμε σημαντικό 

ερευνητικό ενδιαφέρον για την χρήση του e-learning, τόσο στην τυπική όσο και στην 

μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη 

διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων σε τέτοιου είδους 

προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ερευνητές 

συγκρίνουν την χρήση του e-learning με την παραδοσιακή – δια ζώσης εκπαίδευση, 

ενώ πολλές είναι και οι περιπτώσεις όπου μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών μέσων που χρησιμοποιούνται στο e-learning. Στην 

παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό δείγμα της πλούσιας βιβλιογραφίας, 

που αφορά κυρίως στην χρήση του e-learning στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, 

τόσο στα πλαίσια της τυπικής, όσο και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Οι 

ερευνητικές δημοσιεύσεις που αναλύονται στην συνέχεια είναι κυρίως της τελευταίας 

δεκαετίας, ενώ η παρουσίασή τους επιλέχθηκε να γίνει με χρονολογική σειρά. 

Οι Koustourakis et al. (2008) μελέτησαν τις παιδαγωγικές πρακτικές και την χρήση των 

ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και συγκεκριμένα στην περίπτωση του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχουν αναπτυχθεί 

– και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται – εκπαιδευτικές πρακτικές που στοχεύουν στην 

υποστήριξη των εκπαιδευόμενων και των μαθησιακών τους διαδικασιών, 

χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι 

συγγραφείς που προσλήφθηκαν από το ΕΑΠ για να συντάξουν το εκπαιδευτικό υλικό 

λειτουργούν με βάση τα μαθήματα που διενεργούνται σε παραδοσιακά πανεπιστήμια. 

Είναι σαφές ότι αυτοί οι εργασιακοί δεσμοί με το παραδοσιακό πανεπιστημιακό 

σύστημα της Ελλάδας επηρέασαν το σχηματισμό και το επιχειρησιακό πλαίσιο του 

ΕΑΠ, το οποίο με τη σειρά του, ενημέρωσε τις γενικότερες θεσμικές και οργανωτικές 
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του επιλογές. Το ΕΑΠ, όπως και τα παραδοσιακά πανεπιστήμια, διασφαλίζει ότι οι 

σπουδαστές πρέπει να περάσουν μια αυστηρή τελική αξιολόγηση. Ωστόσο, σε μεγάλο 

βαθμό, οι επίσημοι και ανεπίσημοι δεσμοί του ΕΑΠ με τους παραδοσιακούς 

επιστημολογικούς τρόπους και τους θεσμούς, το περιορίζουν επίσης όσον αφορά στην 

«ανοιχτή» εκπαίδευση.  

Από τη σύγκριση όμως, των εκπαιδευτικών πρακτικών μεταξύ του ΕΑΠ και των 

συμβατικών ελληνικών πανεπιστημίων οι Koustourakis et al. (2008)  εντοπίζουν 

σημαντικές διαφορές. Ενώ τα παραδοσιακά πανεπιστήμια λειτουργούν με επίκεντρο 

τον εκπαιδευτικό, οι φοιτητές του ΕΑΠ τοποθετούνται στο επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φοιτητές του ΕΑΠ πρέπει να μάθουν πώς να μαθαίνουν 

από απόσταση. Σαφώς, αυτό απαιτεί πιο ευέλικτες πρακτικές από την πλευρά του ΕΑΠ, 

όσον αφορά στην παροχή υποστήριξης στους μαθητές, από τη συγγραφή 

εκπαιδευτικού υλικού με επίκεντρο τους μαθητές, σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις 

ανάγκες των ενηλίκων που μαθαίνουν από απόσταση, έως το επίπεδο και τη δυναμική 

της διαδικτυακής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, για την υποστήριξη 

της μάθησης με επίκεντρο τους φοιτητές, για την ανάπτυξη Ομαδικών Συμβουλευτικών 

Συναντήσεων και, κυρίως, για να παρακινήσουν τους φοιτητές να επεξεργαστούν, να 

συνθέσουν και να μάθουν το υλικό των μαθημάτων μόνοι τους με μόνο έναν 

εκπαιδευτικό εκεί ως «οδηγό» για να τους βοηθήσει να πετύχουν στο μαθησιακό τους 

ταξίδι. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, η έρευνα των Τόκη και Παγγέ (2011) που διερεύνησε 

την διαδικτυακή εκπαίδευση και το e-learning στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΤΕΙ Λάρισας. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι απόψεις των φοιτητών για το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

που έχει δημιουργηθεί από τα ιδρύματα που φοιτούν είναι θετικές, αν και θεωρούν ότι 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θεωρούν ότι απαιτείται να 

επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο και ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών και 

να γίνει εμπλουτισμός με πολυμεσικές δυνατότητες. Αυτό βέβαια απαιτεί συνεχή 

εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, ως προς τα θέματα 

τεχνολογίας που μπορούν να βελτιώσουν το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό τους. 

Με την περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ασχολείται και η έρευνα 

των Τζώτζου και Μπιγιλάκη (2013), οι οποίες διερευνούν συγκεκριμένα τις απόψεις 
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των σπουδαστών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην 

Εκπαίδευση», σχετικά με την εξατομικευμένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση που 

προσφέρει το ΕΑΠ. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τα εξής ενδιαφέροντα 

σημεία: α) την εξοικείωση των σπουδαστών με την εξατομικευμένη μάθηση, β) τον 

βαθμό στον οποίο ανταποκρίνεται η εξατομικευμένη μάθηση στις προσδοκίες και 

ανάγκες των σπουδαστών, γ) τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου και δ) 

τις προτάσεις των σπουδαστών για την βελτίωση της μεθόδου.  

Όσον αφορά στην εξοικείωση των συμμετεχόντων στην έρευνα με την εξατομικευμένη 

μάθηση, τα αποτελέσματα της έρευνας των Τζώτζου και Μπιγιλάκη (2013) έδειξαν ότι, 

παρόλο που θεωρητικά δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό εξοικείωση, στην πράξη είναι πολύ 

διαφορετικά τα πράγματα. Η έλλειψη προηγούμενης αντίστοιχης εμπειρίας σε μεγάλο 

ποσοστό (87,2%), αλλά και η πολύχρονη εμπειρία της πρόσωπο-με-πρόσωπο 

εκπαίδευσης, φαίνεται να οδηγούν στην αναζήτηση των χαρακτηριστικών της 

παραδοσιακής εκπαίδευσης (πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή, επικοινωνία, συνεργασία). 

Η ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεών τους εμφανίστηκε μέτρια (αρκετή 

ικανοποίηση σε ποσοστό 51,8%), γεγονός που υποδηλώνει ένα «έλλειμμα» στην 

εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ, καθώς αναμενόταν μεγαλύτερη ικανοποίηση εξ 

ορισμού της εξατομικευμένης μάθησης. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που 

αναφέρθηκαν είναι η ελεύθερη επιλογή τόπου, χρόνου και ρυθμού μάθησης, η 

αυτομάθηση και η αυτοαξιολόγηση σε συνδυασμό με την αυτονομία και ανεξαρτησία 

που υπάρχει στην ατομική μελέτη μέσα από την ενεργητική πορεία προς τη γνώση. 

Ωστόσο, αναφέρθηκαν και ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα, όπως η απόσταση και 

η απομόνωση από τη μαθησιακή ομάδα.  

Τέλος, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι προτάσεις των σπουδαστών για την 

βελτίωση της μεθόδου που χρησιμοποιεί το ΕΑΠ, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι 

εξής:  

• αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των τηλεδιασκέψεων για ποιοτικότερη 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές,  

• αύξηση του αριθμού των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων και χρήση 

τεχνικών ομαδικής συνεργασίας για την ενίσχυση της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας,  
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• μεγαλύτερη ψυχολογική υποστήριξη από το ΕΑΠ μέσα από το διαχωρισμό του 

προσώπου και του ρόλου του Καθηγητή από τον Σύμβουλο, 

• λειτουργία γραφείου ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών, 

• έμφαση στην εξειδίκευση και διαρκή επιμόρφωση των καθηγητών συμβούλων 

για την μαθησιακή και ψυχολογική υποστήριξη των σπουδαστών, και 

• εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού υλικού μέσα από τη χρήση περισσότερο 

πολυμορφικού και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Παρατηρούμε δηλαδή, ότι οι ανωτέρω προτάσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα 

επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην επαφή και την αλληλεπίδρασή τους με τους 

καθηγητές και τους συμφοιτητές τους. 

Η έρευνα των Τόκη κ.ά. (2013) που διεξήχθη μεταξύ εν ενεργεία νηπιαγωγών και 

φοιτητών σε κλινικά επαγγέλματα, μελετά την ηλεκτρονική μάθηση και την 

παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων από απόσταση μέσω του διαδικτύου 

(webinars). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι το e-learning και 

επιπρόσθετα τα webinars, έχουν μεγάλη βαρύτητα ως μέθοδοι εκπαίδευσης και 

αποτελούν χρήσιμα εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι συμμετέχοντες 

κατανοούν δηλαδή τις δυνατότητες του e-learning και των webinars, ενώ παράλληλα 

διαπιστώνουν σημαντική συνεισφορά τόσο στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, όσο 

και στην μελλοντική επαγγελματική τους ζωή και δια βίου μάθηση. Ωστόσο, τα δύο 

τρίτα των συμμετεχόντων εξέφρασαν προτίμηση στην δια ζώσης εκπαίδευση, κυρίως 

λόγω της αλληλεπίδρασης που εμπεριέχει η πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία. 

Βέβαια, περισσότεροι από το 70% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι έχουν σκοπό να 

χρησιμοποιήσουν μελλοντικά online μεθόδους για κατάρτιση / επιμόρφωση. 

Η έρευνα των Panagiotakopoulos et al. (2013) κατέγραψε τις απόψεις των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τηλεδιάσκεψη ως εκπαιδευτικό μέσο για την 

υποστήριξη της εξ αποστάσεως μάθησης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας 

την ημι-δομημένη συνέντευξη και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τηλεδιάσκεψη θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό συμπληρωματικό εργαλείο για την υποστήριξη 

της ευέλικτης μάθησης καθώς και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενισχύοντας την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Όλοι οι ερωτηθέντες θεωρούν την τηλεδιάσκεψη 

ως «βοηθητικό μέσο» στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρότειναν ότι οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι πριν από την τηλεδιάσκεψη, ούτως ώστε να 
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προετοιμάσουν και να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν μια ομαλή συνεδρία τηλεδιάσκεψης. Τα κύρια πλεονεκτήματα που 

επισημάνθηκαν είναι η ανεξαρτησία του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής των 

μαθησιακών συνεδριών, η εύκολη πρόσβαση και η ανταλλαγή εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενων καθώς και 

μεταξύ των εκπαιδευομένων, οι μειωμένες μετακινήσεις, καθώς και η εξοικονόμηση 

χρόνου. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν 

είναι το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, 

υπάρχει έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης, περιορισμένοι πόροι δικτύου που 

προκαλούν αποσυνδέσεις και άγχος στους συμμετέχοντες, αβεβαιότητα των 

συμμετεχόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της τηλεδιάσκεψης στην 

εκπαίδευση και έλλειψη επικοινωνίας πρόσωπο-με-πρόσωπο. 

Οι Τσώνη κ.ά. (2015) μελέτησαν τις στάσεις και τις απόψεις των φοιτητών 

παιδαγωγικών τμημάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο ενός 

προπτυχιακού μαθήματος. Οι φοιτητές παρακολούθησαν μια ενότητα του μαθήματος 

με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη συνέχεια εξέφρασαν την άποψή 

τους για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης διαδικασίας, σε 

σύγκριση με την δια ζώσης παρακολούθηση των μαθημάτων. Ως βασικά 

πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναφέρθηκαν τα εξής: α) η ευελιξία 

ως προς τον τόπο και τον χρόνο παρακολούθησης του μαθήματος και β) η δυνατότητα 

επανάληψης της παρακολούθησης. Όσον αφορά στα μειονεκτήματα της διαδικασίας, 

τα σημαντικότερα που αναφέρθηκαν είναι τα εξής: α) η απώλεια της αμεσότητας, β) η 

έλλειψη κοινωνικοποίησης και γ) η αδυναμία αποτελεσματικής αυτορρύθμισης της 

μάθησης. Επίσης, επισημάνθηκαν συγκεκριμένοι προβληματισμοί που αφορούσαν στο 

κόστος που απαιτείται για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού, τα τεχνικά 

προβλήματα και τα πιθανά προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι 

συμμετέχοντες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να συμμετέχουν σε διαδικασίες εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι ερευνητές τονίζουν την αναγκαιότητα εξοικείωσης των 

φοιτητών με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς θεωρούν ότι θα φανεί χρήσιμη 

μελλοντικά η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προγράμματα για την επαγγελματική 

τους εξέλιξη.  

Οι Βουζαξάκης και Γεωργιάδη (2016) διερευνούν τον βαθμό στον οποίο επετεύχθη η 

εξατομικευμένη μάθηση κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε σε καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της πλατφόρμας Moodle. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας δόθηκε η 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες για εξατομικευμένη μάθηση και για μελέτη με τον 

δικό τους ρυθμό. Συνεπώς, εξυπηρετήθηκε η εκπαίδευση από απόσταση, αλλά και η 

εκπαίδευση ενηλίκων. Η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα ήταν 

σημαντική, ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Τέλος, 

διαπιστώθηκε ότι δεν αρκεί απλώς η χρήση της πλατφόρμας για να επιτευχθεί η 

μάθηση, αλλά απαιτείται η χρήση της ως παιδαγωγικό εργαλείο για την ενίσχυση της 

συνεργατικότητας και της επικοινωνίας. 

Η έρευνα του Τζιφόπουλου (2016) μελετάει τις απόψεις Ελλήνων εκπαιδευτικών 

σχετικά με την εμπειρία τους από την συμμετοχή τους σε σεμινάρια εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θεωρούν αυτό το είδος εκπαίδευσης ως μια 

ολοκληρωμένη μορφή μάθησης, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Οι 

προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν είναι οι εξής: α) συνδυασμός με πρόσωπο-με-

πρόσωπο μάθημα (μικτή-υβριδική μάθηση), β) ευελιξία, εξοικονόμηση χρόνου, 

λειτουργικότητα των τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών και ελαχιστοποίηση των 

τεχνικών προβλημάτων, γ) παροχή πολλαπλών ευκαιριών για αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία με τον εκπαιδευτή, δ) δυνατότητα ακόμα και για «μονόδρομη» 

επικοινωνία, π.χ. μέσω μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων και βίντεο και ε) εστιασμένος 

χαρακτήρας μάθησης. 

Οι Κανελλόπουλος και Κουτσούμπα (2017) διερεύνησαν την χρήση των εργαλείων και 

των πρακτικών της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – και ιδιαίτερα των 

MOOCs – σε σχέση με την γεφύρωση μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 

Από την έρευνά τους προέκυψε ότι με τις πρακτικές αυτές μπορούν να συνδυαστούν 

οι τρεις μορφές μάθησης. Τα εν λόγω εργαλεία και πρακτικές, περιλαμβάνουν τα 

MOOCs, τις διαδικτυακές κοινότητες μάθησης, τα κοινωνικά δίκτυα, τους ανοικτούς 

εκπαιδευτικούς πόρους, το διαδικτυακό ραδιόφωνο, την διαδικτυακή τηλεόραση, την 

ηλεκτρονική εφημερίδα κ.ά. Ειδικότερα τα MOOCs υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν 

ότι ενισχύουν την άτυπη μάθηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

συμπληρωματικό τρόπο σε περιπτώσεις μη τυπικής και τυπικής μάθησης. 

Συμπερασματικά, οι ερευνητές καταλήγουν ότι η ανοικτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση μπορεί να συνδυάσει τις τρεις μορφές μάθησης, ενώ παράλληλα ενισχύει 
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την άτυπη μάθηση που συχνά παραμελείται, παρόλο που συνυπάρχει πάντοτε με τις 

άλλες μορφές, καθώς λαμβάνει χώρα σε κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου. 

Η Οικονόμου (2017) διερεύνησε τις απόψεις και τις στάσεις των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κατάρτισης – επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, τα 

οποία περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό δια ζώσης εκπαίδευσης και e-learning. Από την 

ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στα 

συγκεκριμένα προγράμματα τα αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά, και συγκεκριμένα όσον 

αφορά στο διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται, τον ρόλο που διαδραματίζει ο 

εκπαιδευτής και την ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται. Σημαντική είναι 

επίσης η συμφωνία τους με την επιτυχία του εκπαιδευτικού σκοπού των 

προγραμμάτων, αλλά και με την επίτευξη των προσωπικών τους προσδοκιών. Αν και 

για τους περισσότερους ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα e-

learning (93,8%), η άποψή τους ήταν θετική για την διαδικασία. Ωστόσο, σημαντικό 

ποσοστό (78,8%) δήλωσε ότι θα προτιμούσε να παρακολουθήσει στο μέλλον κάποιο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα είναι δια ζώσης. Η Οικονόμου (2017) θεωρεί ότι αυτό 

οφείλεται πιθανώς στην ανασφάλεια και την έλλειψη μεγαλύτερης εμπειρίας από 

τέτοιες μορφές εκπαίδευσης. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος φαίνεται 

να επηρεάζουν την άποψη των συμμετεχόντων, καθώς βρέθηκε ότι το φύλο (και 

συγκεκριμένα οι γυναίκες), η ηλικία (και συγκεκριμένα οι μικρότερες ηλικιακές 

κατηγορίες) και το μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης σχετίζονται θετικά με την διάθεση 

συμμετοχής σε προγράμματα e-learning στο μέλλον. 

Οι Τσολακούδης κ.ά. (2020) διερεύνησαν τις γνώσεις των Ελλήνων φοιτητών σχετικά 

με τα εργαλεία του e-learning, και συγκεκριμένα των MOOCs (μαζικά ανοικτά 

διαδικτυακά μαθήματα), τόσο για την τυπική όσο και για την άτυπη μάθηση. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία (98%) γνώριζε την λειτουργία 

των MOOCs. Ειδικότερα, τα xMOOC, τα cMOOC, τα sMOOC και τα bMOOC 

εμφάνισαν ποσοστό αναγνωρισιμότητας άνω του 95%. Ωστόσο, τα BOOC, τα DOCC, 

τα LOOC, και τα SPOC εμφάνισαν ποσοστό αναγνωρισιμότητας από 2% έως 4% στο 

πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης, ενώ τα MOOR και SMOC εμφάνισαν ποσοστό 

αναγνωρισιμότητας μόλις 1% στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης. Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι το 96% των συμμετεχόντων έχει θετική γνώμη για την 

παρακολούθηση MOOC μαθημάτων μέσω διαδικτύου, ενώ τα πλεονεκτήματα που 

αναφέρθηκαν είναι η διαθεσιμότητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από 
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οποιονδήποτε χώρο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Βέβαια, το 75% των φοιτητών 

προτιμάει την πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, καθώς επιθυμούν άμεση 

αλληλεπίδραση με τον καθηγητή και τους συμφοιτητές. 

Η έρευνα του Γιωτόπουλου (2020) επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις στάσεις και 

τις απόψεις των καταρτιζόμενων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δημόσιο 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πάτρας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

καταρτιζόμενοι έχουν γενικές γνώσεις σχετικές με την ασύγχρονη εκπαίδευση, δεν 

γνωρίζουν όμως, καθόλου την έννοια της σύγχρονης εκπαίδευσης. Η επικοινωνία με 

τους εκπαιδευτές τους γίνεται κυρίως με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

αλλά και μέσω ομάδων στο Facebook / Messenger. Επίσης, εξέφρασαν την άποψη ότι 

σε κάθε μάθημα θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένα e-book σαν οδηγός. Βέβαια, θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι αρκετοί καταρτιζόμενοι δεν έχουν στην κατοχή τους υπολογιστή ή 

smartphone. Τέλος, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στο 

επίπεδο μόρφωσης, όσον αφορά στις γνώσεις των καταρτιζόμενων για την σύγχρονη 

και ασύγχρονη εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και 

διδακτορικού διπλώματος διαπιστώθηκε ότι έχουν περισσότερες γνώσεις για την 

σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες του δείγματος 

της έρευνας. 

Τέλος, οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις που εντοπίσαμε στην βιβλιογραφία αφορούν 

την τρέχουσα περίοδο της υγειονομικής κρίσης της νόσου COVID-19. Μια τέτοια 

δημοσίευση είναι αυτή των Raikou et al. (2020), η οποία αφορά στην εξ αναγκασμού 

εφαρμογή του e-learning στα ελληνικά πανεπιστήμια την περίοδο της πανδημίας. 

Πρόκειται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο παρόμοιων ερευνών που 

διεξήχθησαν (μια σε φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μια σε 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Πάτρας) με σκοπό να διερευνήσουν τα συναισθήματα των 

φοιτητών κατά τη διάρκεια της μετάβασης σε διαδικτυακή λειτουργία, τις διαφορές 

που αντιμετώπισαν σε σχέση με το προηγούμενο περιβάλλον μάθησης και τις πιθανές 

ελλείψεις στον νέο τρόπο εκπαίδευσης. Για κάθε μελέτη συλλέχθηκαν δεδομένα τις 

πρώτες εβδομάδες μετά την αναστολή λειτουργίας για να καταγραφεί «φρέσκια» η 

εμπειρία των φοιτητών όσον αφορά στη νέα πραγματικότητα.  

Με βάση τα ευρήματα σχετικά με τα συναισθήματα που προέκυψαν όταν 

ανακοινώθηκε το κλείσιμο των Πανεπιστημίων, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι 

φοιτητές και στα δύο Πανεπιστήμια παρουσίασαν αρνητικά συναισθήματα - κυρίως 
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άγχος. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας 

ανησυχούσαν περισσότερο για τις σπουδές τους, σε σύγκριση με τους φοιτητές του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αυτά τα συναισθήματα επικεντρώθηκαν στην 

ολοκλήρωση των σπουδών τους, υπονοώντας ότι πέρα από το προσωπικό άγχος λόγω 

της απότομης αλλαγής στις μελέτες και τα σχέδιά τους, ίσως οι Έλληνες φοιτητές να 

μην αισθάνονται ασφαλείς στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον. Οι φοιτητές εξέφρασαν 

συναισθήματα αβεβαιότητας ότι το ίδρυμα δεν θα ανταποκριθεί σωστά στις ανάγκες 

τους ή στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την υγειονομική κρίση. Είναι 

ενδιαφέρον, ωστόσο, το γεγονός ότι όταν ρωτήθηκαν οι φοιτητές πώς ένιωθαν όταν 

ξεκίνησαν τα online μαθήματα, η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών και στα δύο 

Πανεπιστήμια δήλωσαν μια σαφή αλλαγή συναισθημάτων, προς μια θετική 

κατεύθυνση. Εξέφρασαν ανακούφιση, ικανοποίηση και χαρά που δεν θα χαθεί το 

εξάμηνο, καθώς και περιέργεια για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστούν οι σπουδές 

τους. Η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε ακόμη και σε 

ενθουσιασμό για τη νέα εμπειρία, υποδηλώνοντας ότι η ηλεκτρονική μάθηση, σε 

κάποιο βαθμό, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα οργανικό μέρος της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία να εισαγάγουμε στην 

Ελλάδα καινοτόμες προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία (Raikou et al., 

2020). 

Επίσης, οι φοιτητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον διαδικτυακό τρόπο εκπαίδευσης, 

σε σχέση με το συνηθισμένο πλαίσιο της δια ζώσης εκπαίδευσης. Από τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνεται ότι εκτιμούν θετικά την κατανόηση του 

περιεχομένου των μαθημάτων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την ευκολία 

παρακολούθησης μαθημάτων, μαζί με την απόκτηση καλύτερων δεξιοτήτων στις ΤΠΕ 

που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πιθανώς επειδή πιστεύουν ότι θα 

είναι χρήσιμο για αυτούς αργότερα στην καριέρα τους. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό 

των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και ένα μικρότερο ποσοστό των 

φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, φαίνεται να θεωρούν ότι τα 

μαθήματα εξ αποστάσεως στερούνται τη ζωτικότητα των πρόσωπο-με-πρόσωπο 

μαθημάτων και φαίνεται να χάνουν την επικοινωνία και το έντονο ενδιαφέρον που 

απορρέουν από τη διδασκαλία στην τάξη. Φαίνεται, επίσης, ότι τα πιο σημαντικά 

αρνητικά στοιχεία που αναγνωρίζουν οι φοιτητές – ιδίως οι φοιτητές του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης – στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, σε σχέση με το συνηθισμένο 
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εκπαιδευτικό πλαίσιο, είναι η κακή αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τη σχολή, μαζί 

με την μη ικανοποιητική συνεργασία και κοινωνικοποίηση στο ακαδημαϊκό πλαίσιο. 

Αντίστοιχη είναι η δημοσίευση των Kedraka και Kaltsidis (2020) όπου παρουσιάζεται 

μια μελέτη περίπτωσης 75 φοιτητών από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που αφορά στις εμπειρίες τους κατά την 

μετάβαση από την πρόσωπο-με-πρόσωπο στην εξ αποστάσεως μάθηση κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας. Η εξ αποστάσεως συνέχιση των μαθημάτων στο συγκεκριμένο 

τμήμα αποδείχτηκε μεγάλη πρόκληση, καθώς λόγω του αντικειμένου σπουδών, το 

οποίο είναι έντονα πειραματικό, βασίζεται ουσιαστικά σε εργαστηριακές εργασίες. 

Έτσι, παρόλο που η σχολή κατόρθωσε να ενσωματώσει κάποια μορφή διαδικτυακής 

μάθησης σε ορισμένα μαθήματα, η μετακίνηση όλων των μαθημάτων στο διαδίκτυο 

αποδείχθηκε δύσκολη, ειδικά αυτών που αφορούν εργαστηριακή εργασία. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι φοιτητές έχουν σημαντικές ανησυχίες για τις 

σπουδές τους, ιδίως για το ζήτημα της παράδοσης των εργαστηριακών μαθημάτων. Το 

αρχικό άγχος τους για το μέλλον των σπουδών τους μετατράπηκε σε ανακούφιση και 

ικανοποίηση όταν έμαθαν ότι τα μαθήματα θα συνεχίζονταν μέσω μεθόδων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, η ανασφάλεια και η περιέργεια για το τι θα συμβεί 

στη συνέχεια ήταν προφανής, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από το χρονοδιάγραμμα της 

έρευνας: τη στιγμή που διεξήχθη η έρευνα, οι φοιτητές δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί 

εάν θα γίνουν εξετάσεις ή πώς θα γίνονται τα εργαστηριακά μαθήματα. Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι παρόλο που οι φοιτητές είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις νέες 

τεχνολογίες για την επικοινωνία και τη μάθηση και είναι θετικοί απέναντι στην 

εμπειρία της σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, εκτιμούν ιδιαίτερα την πρόσωπο-

με-πρόσωπο διδασκαλία, διότι τους προσφέρει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με 

τους καθηγητές και τους συμφοιτητές και να συμμετέχουν στο πανεπιστημιακό 

περιβάλλον. Ωστόσο, θεωρούν το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον ως ευκαιρία για να 

αναπτύξουν νέες δεξιότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία. 

Τέλος, στην έρευνα των Karalis και Raikou (2020) που διεξήχθη τους δύο πρώτους 

μήνες της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, διερευνήθηκαν οι άμεσες επιπτώσεις 

των συνθηκών κρίσης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η 

περίπτωση του Παιδαγωγικού Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να 

διερευνηθούν οι απόψεις και τα συναισθήματα των φοιτητών σχετικά με την ξαφνική 
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μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία, στο πλαίσιο δύο ακαδημαϊκών μαθημάτων 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης, είναι σαφές 

ότι κατά το κλείσιμο των πανεπιστημίων, οι φοιτητές ήταν γεμάτοι έντονα αρνητικά 

συναισθήματα και, σε μικρό βαθμό, με προσωρινή χαρά. Κατά την έναρξη των 

ηλεκτρονικών μαθημάτων, τα κυρίαρχα συναισθήματα μετατράπηκαν σε θετικά, 

κυρίως αισιοδοξία και ανακούφιση αλλά και ενθουσιασμός για τη νέα εμπειρία. Η 

συντριπτική πλειοψηφία δεν είχε καμία δυσκολία στη μετάβαση στη διαδικτυακή 

διδασκαλία, καθώς η συμμετοχή στην τάξη ήταν ευκολότερη, κυρίως μέσω των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία, αλλά και λόγω του τρόπου επικοινωνίας 

μεταξύ του καθηγητή και των φοιτητών. Επιπλέον, η επαφή με νέους τρόπους 

διδασκαλίας ενθουσίασε μερικούς συμμετέχοντες λόγω της διαφοροποίησης, σε 

σύγκριση με τη συνήθη διαδικασία.  

Όσον αφορά στα αρνητικά στοιχεία της διαδικτυακής εκπαίδευσης, εκτός από τα 

τεχνικά εμπόδια που έχουν προκύψει, αναφέρθηκαν στοιχεία που σχετίζονται κυρίως 

με την έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και με τον γενικό περιορισμό της 

κοινωνικής επαφής στο ακαδημαϊκό πλαίσιο. Επίσης, οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων δείχνουν ότι μέσω της διαδικτυακής διδασκαλίας αναπτύσσονται νέες 

δεξιότητες στους συμμετέχοντες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση (Karalis & Raikou, 2020). 

Όσον αφορά στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, η πλειοψηφία θεωρεί ότι καλύπτεται 

και από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών 

δεν συμφωνεί με αυτό, υποστηρίζοντας ότι η πρόσωπο-με-πρόσωπο μάθηση καλύπτει 

το θέμα που διδάσκεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ καθηγητή και φοιτητή, οι απόψεις διαφέρουν ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία 

και τις προσωπικές προτιμήσεις των φοιτητών για τον τρόπο που μαθαίνουν. 

Συγκεκριμένα, ορισμένοι φοιτητές προτιμούν την ζωντανή επαφή και την παρουσία 

στην τάξη τόσο για κατανόηση όσο και για τη συμμετοχή στο μάθημα, ενώ άλλοι 

αισθάνονται πιο άνετα, συγκεντρώνονται καλύτερα και μπορούν να εκφραστούν 

περισσότερο όταν συμμετέχουν σε μαθήματα από απόσταση (Karalis & Raikou, 2020). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

4. Το e- learning στην εκπαίδευση ενηλίκων 

4.1 Η σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων 

 Ειδικοί στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τον Αντωνόπουλο (2008) είναι:  

• η ποιοτική βελτίωση των όρων των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων  

• η κοινωνική συνοχή  

• η ενεργός συμβολή του πολίτη στα κοινωνικά δρώμενα και τα πολιτικά 

πεπραγμένα 

• η προσωπική καταξίωση μέσα από την ανάπτυξη όλων των όψεων της 

προσωπικότητας του ατόμου.  

Η UNESCO υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα σημαντικό εργαλείο που 

βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να ξεπεράσουν τυχόν προκαταλήψεις και 

στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουν. Επίσης τους ενθαρρύνει να ασχοληθούν και να 

κατανοήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις ΤΠΕ. Επιπλέον οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να μάθουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και 

να διεκδικούν κοινωνική και εργατική δικαιοσύνη (Βεργίδης, 2009). 

Η Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει 5 βασικές αρχές οι οποίες είναι: 

• Η σκέψη συνδέεται με την δράση, δηλαδή η επιθυμία και η προετοιμασία για 

μία δράση οδηγεί αρχικά στην απόκτηση εμπειρίας, έπειτα στην επεξεργασία 

και στην κατανόηση της δράσης και τέλος στην εμβάθυνση και την γενίκευση 

αυτής. 

• Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας είναι οι εκπαιδευόμενοι, δηλαδή ο 

εκπαιδευτής οφείλει να προσαρμόζει την εκπαιδευτική διεργασία στις ανάγκες 

και στα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόμενο, καθώς και να λαμβάνει σοβαρά 

υπόψιν τις μαθησιακές δυνατότητες και τον ρυθμό μάθησης των 

εκπαιδευόμενων. 
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• Η ευρετική πορεία της γνώσης, η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση των 

εκπαιδευόμενων με την προς μάθηση «ύλη», πράγμα που επιτυγχάνεται με την 

σύνδεση εμπειριών και γνώσεων, με το περιεχόμενό της. 

• Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ικανότητας των εκπαιδευόμενων. 

• Οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτικών – εκπαιδευόμενων (Γκούμας, 2017).  

Είναι πολύ σημαντική για το άτομο η ομαλή μετάβαση της γνώσης να γίνεται σε όλα 

τα στάδια της ζωής του, αφού όσο μεγαλώνει τα κίνητρα για μάθηση, τα ενδιαφέροντα 

και οι ανάγκες του διαφοροποιούνται (Γκούμας, 2017). Ο Δημητριάδης (2011) τονίζει 

τη σημαντικότητα του ενήλικα να καταλαβαίνει και να κατανοεί ότι η ανάγκη για 

μάθηση και πρόοδο δεν θα σταματήσει ποτέ. Τα κίνητρα του ενήλικα για συμμετοχή 

σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η επαγγελματική και οικονομική άνοδος 

καθώς και η συνεχόμενη δίψα για μάθηση. Σύμφωνα με τον Βεργίδη (2009) οι 

δυνατότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν είναι μόνο η γνώση, οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες, αλλά και η επίτευξη μελλοντικών στόχων και επαγγελματικής καταξίωσης. 

Η Ηλιούδη (2014) ορίζει ότι «Η δια βίου μάθηση είναι κάθε μαθητική δραστηριότητα 

είναι μια αδιάλειπτη προσπάθεια για την βελτίωση των εφοδίων στη ζωή ενός ανθρώπου 

μέσα στο φάσμα μιας προσωπικής, κοινωνικής, μιας οπτικής η οποία σχετίζεται με την 

επαγγελματική απασχόληση  και χωρίζεται στη δια βίου εκπαίδευση και στη δια βίου 

κατάρτιση». 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει 3 μορφές εκπαίδευσης οι οποίες είναι η 

τυπική, η μη τυπική και η άτυπη. Ως τυπική εκπαίδευση θεωρείται η εκπαίδευση που 

παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση 

πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και 

αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας.( Γυμνάσιο, Λύκειο, 

ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ) (Κάργα, 2006). Από την άλλη πλευρά η μη τυπική εκπαίδευση είναι η 

εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών 

αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Η άτυπη μορφή εκπαίδευσης είναι το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των 

ανθρώπων και περιέχει οποιαδήποτε μορφή αυτομόρφωσης καθώς και την γνώση και 

τις δεξιότητες του ατόμου από την επαγγελματική του εμπειρία (Κιουλάνης, 2008). 
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Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και για αυτόν τον λόγο λειτουργεί 

ως ξεχωριστός κλάδος. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για να σχεδιαστούν και να 

υλοποιηθούν βασίζονται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και στις αρχές της μάθησής 

τους, για να μπορούν να εξυπηρετούν τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων 

(Καψάλης&Παπασταμάτης, 2012).   

Στην εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με τον Ζαμπούκα (2013) ο όρος εκπαίδευση και 

κατάρτιση συγχέονται, παρόλο που έχουν διαφορετική σημασία. Η εκπαίδευση 

περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές επιλογές για τους εκπαιδευόμενους σε αντίθεση με 

την κατάρτιση η οποία έχει συγκεκριμένους στόχους και κατευθύνσεις προς αυτούς. 

Ακόμη η δια βίου μάθηση περιέχει και τη δια βίου εκπαίδευση (διαδικασία κατά την 

οποία αποκτάται γενική και επιστημονική γνώση) αλλά και την δια βίου κατάρτιση 

(διαδικασία η οποία παρέχει εξειδικευμένη γνώση και ανάπτυξη εξειδικευμένων 

δεξιοτήτων) (Κάργα, 2006). 

Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την απόκτηση καινούργιων γνώσεων ή τον 

εμπλουτισμό των ήδη υπάρχων, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στον 

επαγγελματικό τομέα ή την επιμόρφωση που αφορά τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευόμενων. Η επιμόρφωση είναι προσανατολισμένη σε συγκεκριμένους στόχους 

ήδη προκαθορισμένων και περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

(Λαζακίδου, 2014). Η εκπαίδευση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων γίνεται μέσα από ένα 

αρκετά πλούσιο φάσμα δραστηριοτήτων το οποίο περιλαμβάνει σεμινάρια, πρακτική 

άσκηση, μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και πλέον παρακολούθηση προγραμμάτων εξ 

αποστάσεως. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ότι η μάθηση δεν περιορίζεται 

μόνο σε αυτά που αναφέρθηκαν αλλά μπορεί να υλοποιηθεί και με έμμεσους τρόπους, 

όπως είναι η παρακολούθηση συνεδρίων, η αναζήτηση πληροφοριών μέσω του 

διαδικτύου, οι επισκέψεις σε πολιτιστικούς - ιστορικούς χώρους και φυσικά η 

ανταλλαγή απόψεων με άλλα άτομα (Λιοναράκη, 2012). 

Στις μέρες μας οι αναπτυγμένες χώρες δίνουν μεγάλη έμφαση στην υλοποίηση όλο και 

περισσότερων δομών εκπαίδευσης ενηλίκων, διότι στοχεύουν αρχικά στην βελτίωση 

και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος και μετέπειτα στην βελτίωση της 

ποιότητας των ανθρώπων που εργάζονται στις επιχειρήσεις της χώρας (Μπίτσης, 

2002). Η εκπαίδευση παρέχει σε όλον τον κόσμο κάθε είδους γνώση και δεξιότητες για 

να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις που θα εμφανιστούν 
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παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τον εκσυγχρονισμό της πολιτείας 

(Κούτρας, 2011).    

Οι διεθνείς εξελίξεις στην οικονομία, στην τεχνολογία, στον κοινωνικό-πολιτισμικό 

τομέα αναγκάζει τους ενήλικους να εξοικειωθούν με νέα γνωστικά αντικείμενα με τη 

βοήθεια της γνώσης και των δεξιοτήτων που προσαρμόζονται ανάλογα με τις αλλαγές 

που προκύπτουν. Σύμφωνα με τον Καραλή (2010) η επαγγελματική κατάρτιση παίζει 

σημαντικό ρόλο στην λειτουργικότητα των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας 

και η αύξηση του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά ισοδυναμεί με την πρόσληψη 

καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις 

εργασίες που θα του ανατεθούν (Δημητριάδης, 2011). Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος έχει 

την ευκαιρία να εξελιχθεί αναπτύσσοντας ικανότητες και καλλιεργώντας δεξιότητες 

μέσω των προγραμμάτων e-learning που μπορεί να παρακολουθήσει όποια στιγμή 

επιθυμεί. Τέλος, ο Αντωνόπουλος (2008) τονίζει ότι ο ενήλικας εκπαιδευόμενος 

οφείλει να προσαρμόζεται στις αλλαγές αποκτώντας νέα κίνητρα για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητάς του. 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων εντάσσεται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Δίνει τη 

δυνατότητα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αναζητήσουν εργασία καθώς και να 

κάνουν στροφή στην καριέρα τους, επιλέγοντας ένα καινούργιο τομέα απασχόλησης 

(Ράπτης. 2013). Σύμφωνα με τον Αγγελόπουλο (2014) η Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ορίζεται «Η οποιαδήποτε συστηματική γνώση που υλοποιούν οι ενήλικες και η οποία 

συνδράμει στην προσωπική τους καλλιέργεια και το δημιουργικό τους πνεύμα είτε με 

τη μορφή συμπλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή με τη μορφή της περαιτέρω 

κατάρτισης».   

Βέβαια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων υπάρχουν και όροι που χρειάζονται αποσαφήνισή, 

τέτοιοι όροι είναι η συνεχιζόμενη μάθηση, η εναλλακτική μάθηση και η αδιάλειπτη 

μάθηση. Οι όροι αυτοί αντικατοπτρίζουν ποικίλες ιδεολογίες και προσωπικές 

εκτιμήσεις, πράγμα που δημιουργεί σύγχυση (Κούτρας, 2011). Ο Alan Rogers πιστεύει 

ότι βασική αιτία για την διαφωνία που υπάρχει στους παραπάνω όρους είναι οι 

διαφορετικές εκπαιδευτικές νοοτροπίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι όροι της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων να προσπαθούν να καλύψουν όλες τις χώρες και τις συνθήκες 

που επικρατούν  (Σταμάτης, 2013). Στις ευρωπαϊκές χώρες η Εκπαίδευση Ενηλίκων 

αναπτύσσεται σε διαφορετικούς τομείς οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται.  
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Το θέμα με το οποίο ασχολείται η παρούσα μελέτη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και 

σημαντικό, διότι ασχολείται με την αξία της εκπαίδευσης και της μάθησης στην 

σημερινή εποχή, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα με την 

ηλικία τους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που έχει ο καθένας (Ράπτης, 2013). Σημαντικά επίσης 

είναι τα κίνητρα που έχει το κάθε άτομο για να ασχοληθεί με προγράμματα ενηλίκων, 

τα οποία είναι το αντίκτυπο που θα έχει στο κοινωνικό και επαγγελματικό σύνολο 

καθώς επίσης και οι επιρροές που δέχεται από το οικογενειακό περιβάλλον. Ο 

Παπαδούρης (2011) τονίζει ότι «Η φιλομάθεια και η ακόρεστη δίψα κάποιου για 

ευρύτερη μόρφωση και μάθηση, για ευρυμάθεια, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ώστε να 

χτιστεί μαζί με μια καλλιεργημένη προσωπικότητα, μια κοινωνία που θα μπορεί να 

ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της». 

Οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων χρηματοδοτούνται συνήθως όταν 

προάγουν την εργασία και τα προγράμματα αγοράς και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τους Φεσάκη & Δημητρακόπουλο (2009) αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον 

προσδιορισμό των δραστηριοτήτων, της εικόνας και του ορισμού των στόχων αυτών. 

 

4.2 Τα κίνητρα για το e- learning στην εκπαίδευση ενηλίκων και τα 

αποτελέσματά του 

Το e-learning εφαρμόζεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τα τριτοβάθμια ιδρύματα πριν 

από την παρουσία του e-learning χρησιμοποιούνταν ως ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι 

εκπαιδευόμενοι ήταν αναγκασμένοι να παρακολουθούν στις εγκαταστάσεις του 

ιδρύματος τις παραδόσεις και οι πολίτες οι οποίοι απασχολούνταν εργασιακά και δε 

μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δεν είχαν τη 

δυνατότητα να σπουδάσουν (Βεργίδης, 2009). Με την εφαρμογή των καινούριων 

τεχνολογιών, τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα παρέχουν προγράμματα της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ικανοποιούν τις ανάγκες για δια βίου μάθηση 

(Κούτρας, 2011).  

Τα ιδρύματα στην Ελλάδα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είναι το ανοιχτό Πανεπιστήμιο όπου τόσο η εποπτεία όσο και η μελέτη 

προσφέρεται εξ αποστάσεως με ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ από 

την άλλη η μαθησιακή διαδικασία τηρεί ένα χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο 
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γίνονται συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις (Καραλής, 2010). Στη χώρα μας, με κριτήριο 

την εκτίμηση ότι η μόρφωση είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα που ανήκει σε όλους, το 

1992 ιδρύθηκε το ανοιχτό Πανεπιστήμιο και παρέχει προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς 

και διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Εκτός από το ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τα 

περισσότερα πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στον συνδυασμό της 

ηλεκτρονικής μάθησης και της παραδοσιακής διδασκαλίας δημιουργώντας 

ηλεκτρονικές τάξεις (e- class) αναρτώντας εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα που 

διδάσκονται (Ζαμπούκας, 2013).  Σκοπός είναι να διευκολύνονται οι φοιτητές που δεν 

έχουν τη δυνατότητα να είναι παρόντες στις διαλέξεις που πραγματοποιούνται. 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και της κατάρτισης, πανεπιστημιακά 

ιδρύματα όπως αυτό της Αθήνας, του Πειραιά και άλλα, παρέχουν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης των εξ αποστάσεων μαθημάτων και επιμόρφωσης σε πάνω από 

σαράντα εκπαιδευτικά ιδρύματα με την εφαρμογή του e- learning και της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (Καραλής, 2010).  

Συναντάται μια κατηγοριοποίηση των ορισμών που έχουν διατυπωθεί για την 

ηλεκτρονική μάθηση με βάση την οποία τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν είναι η 

τεχνολογία στην οποία περιλαμβάνονται ορισμοί οι οποίοι δίνουν έμφαση στις 

τεχνολογικές όψεις της ηλεκτρονικής μάθησης, και οι οποίες αντιμετωπίζονται ως 

μέσον για την εύκολη πρόσβαση στη διαδικασία της μάθησης (Κάργα, 2006).  Υπάρχει 

επίσης η πρόσβαση στη μάθηση όπου εδώ περιλαμβάνονται ορισμοί που 

αντιμετωπίζουν την ηλεκτρονική μάθηση ως μέσο πρόσβασης και παροχής της 

εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στα συστήματα αποστολής των πληροφοριών όπως 

επίσης και στην προσβασιμότητα και όχι στα αποτελέσματα. Λαμβάνοντας αυτό 

υπόψη, η ηλεκτρονική μάθηση νοείται ως ένα σύνολο εφαρμογών αλλά και διεργασιών 

τα οποία θέτουν σε ισχύ τα ηλεκτρονικά μέσα για την εύκολη πρόσβαση σε αυτόν τον 

τρόπο μετάδοσης της γνώσης (Αντωνόπουλος, 2008). Επίσης συναντάται η 

επικοινωνία στην οποία δίνουν έμφαση εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν την 

ηλεκτρονική μάθηση ως ένα μέσον επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης αλλά και 

ανταλλαγής πληροφοριών και μηνυμάτων και έτσι η τεχνολογία εδώ είναι 

δευτερεύουσας σημασίας. Τέλος κάποιοι επικεντρώνονται στην σημασία του 

εκπαιδευτικού προτύπου και συλλαμβάνουν την ιδέα της ηλεκτρονικής μάθησης ως 

έναν νέο τρόπο διδασκαλίας αλλά και ως ένα όργανο αναβάθμισης της υπάρχουσας 

εκπαίδευσης (Αγγελόπουλος, 2014). Έτσι, η ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται ως ένα 
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πάγιο σύστημα διδασκαλίας το οποίοι επιδίδεται στη χρήση νέων τεχνολογιών 

θέτοντας ως απώτερο σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των όρων της εκπαίδευσης 

(Βεργίδης, 2009).  

 Σε γενικές γραμμές όμως επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική μάθηση είναι μια μορφή 

διδασκαλίας η οποία εκφράζει μερικώς ή ολικώς το εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο και 

αξιοποιεί τη χρησιμότητα αλλά και αναγκαιότητα των ηλεκτρονικών μέσων και 

συσκευών διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στην γνώση και στη μάθηση (Γκούμας, 

2017). Πρόκειται για έναν ορισμό ο οποίος δεν είναι αδιάφορος για τη χρησιμότητα 

των ΤΠΕ δηλαδή για τα λογισμικά εκείνα τα οποία αξιοποιούνται για τη στήριξη της 

διαδικτυακής μάθησης. Η τεχνολογία αυτή αλλά και η έξαρσή της τα τελευταία χρόνια 

επισκιάζει την φυσική αλληλεπίδραση του εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου όπως στη 

δια ζώσης διδασκαλία.  

Εν κατακλείδι, η Εκπαίδευση Ενηλίκων σε όλες τις μορφές της, αποσκοπεί πρωτίστως 

στην απόκτηση νέων προσόντων από τους εκπαιδευόμενους αλλά και στην ποιοτική 

βελτίωση και επικαιροποίηση των ήδη υπαρχόντων για τη διαμόρφωση μιας ομάδας 

που θα έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις σύγχρονες εξελίξεις της 

κοινωνικής πραγματικότητας με ό,τι αυτή συνεπάγεται (Δημητριάδης, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

5. Ερευνητικό Μέρος 

5.1. Πλαίσιο - Σκοπός της Έρευνας 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής πραγματοποιήθηκε 

ποσοτική δειγματοληπτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε ενήλικες 

εκπαιδευόμενους για τη μέθοδο e-learning. Ειδικότερα σκοπός της έρευνας αυτής ήταν 

η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων Ελλήνων εκπαιδευόμενων σε τυπικές 

(τριτοβάθμια εκπαίδευση) ή μη τυπικές (σεμινάρια κατάρτισης) μορφές εκπαίδευσής 

σχετικά με την μέθοδο e-learning στην Ελλάδα. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι όροι της τυπικής και της μη τυπικής 

εκπαίδευσης. Ως τυπική εκπαίδευση θεωρείται η εκπαίδευση που παρέχεται στο 

πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση 

πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και 

αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας.( Γυμνάσιο, Λύκειο, 

ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ). Από την άλλη πλευρά η μη τυπική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που 

παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων 

σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση ή τη 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (σεμινάρια κατάρτισης). 

Η ομάδα στόχος της έρευνας μας περιλαμβάνει δυο διακριτές υποομάδες. Από τη μια 

είναι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι της τυπικής εκπαίδευσης (τριτοβάθμια εκπαίδευση). 

Από την άλλη είναι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει 

προγράμματα e-learning στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης το τελευταίο έτος, που 

χαρακτηρίζεται και ως περίοδος της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2. 

 

5.2. Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η έρευνας μας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ήταν δειγματοληπτική, έτσι η 

διερεύνηση των απόψεων του πληθυσμού της έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσα από 

επιλεγμένο δείγμα. 
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, αφού διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο, 

του οποίου την δομή και το περιεχόμενο θα αναλύσουμε σε επόμενη ενότητα, και 

συγκεκριμένα αναρτήθηκε σε μορφή φόρμας στο google forms. 

Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η βολική δειγματοληψία (convenience 

sampling), η οποία μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για να απαντηθούν 

ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις παρά το γεγονός ότι τα άτομα δεν είναι βέβαιο 

πως είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού (Creswell, 2011). 

Η διακίνηση και η διανομή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και του προσωπικού μου κοινωνικού δικτύου. Ειδικότερα 

ο σύνδεσμος με το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε σε ομάδες στο facebook που έχουν 

αντικείμενο την κατάρτιση ενηλίκων, αλλά και ομάδες προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών ελληνικών πανεπιστημίων. 

Επιπλέον το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε μεγάλο αριθμό ατόμων του κοινωνικού 

μου κύκλου με την επισήμανση να αποσταλεί και από αυτούς σε άτομα που έχουν 

παρακολουθήσει μορφές εκπαίδευσή με την μέθοδο e-learning στην Ελλάδα. Μέσα 

από την διαδικασία αυτή που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 02/01/2021 μέχρι 

και 20/01/2021 συγκεντρώθηκαν συνολικά 250 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

 

5.3. Κεντρική Υπόθεση Έρευνας - Ερευνητικές Υποθέσεις 

Η κεντρική υπόθεση της έρευνας μας έχει να κάνει με τη διερεύνηση των απόψεων και 

των στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευόμενων σε τυπικές ή μη τυπικές μορφές 

εκπαίδευσής σχετικά με την μέθοδο e-learning στην Ελλάδα. 

Επιπλέον διατυπώθηκαν εξαρχής, μια σειρά ερευνητικών υποθέσεων που είναι οι 

παρακάτω: 

• Υπόθεση 1. Οι νεαρότερες ηλικιακές ομάδες εκπαιδευόμενων θα έχουν πιο 

θετική στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

• Υπόθεση 2. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν μαθήματα της μη τυπικής 

εκπαίδευσης θα έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

• Υπόθεση 3. Οι γυναίκες εκπαιδευόμενες θα είναι πιο αρνητικές απέναντι στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
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• Υπόθεση 4. Οι εκπαιδευόμενες που διαμένουν σε αστικές περιοχές θα είναι πιο 

θετικοί απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

5.4. Ερευνητικό Εργαλείο και Δείγμα της Έρευνας 

Για την έρευνά μας επιλέχθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας διαμορφώθηκε αφενός μεν αξιοποιώντας την 

εμπειρία ερευνών που εντοπίστηκαν από τη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικών 

ερευνών, αφετέρου δε λαμβάνοντας υπόψη μας τους στόχους της έρευνας μας, αλλά 

και τους περιορισμούς που περιλαμβάνει μια έρευνα στο πλαίσιο μιας μεταπτυχιακής 

διατριβής. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το ερωτηματολόγιο αφού διαμορφώθηκε 

αναρτήθηκε ως φόρμα στο google forms στο παρακάτω σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF6HZW-aqEshPloJ-

vluQpjo8354avaKrPkekK13xU0E2JUA/viewform?fbzx=-6932164268239656075. Το 

ερωτηματολόγιο αναλυτικά παρατίθεται στο παράρτημα. 

Συνολικά το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις, οι οποίες είναι κλειστού 

τύπου  των μορφών μιας απάντησης και κλίμακας likert . Οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου οργανώνονται σε τρεις ενότητες: 

• Στην πρώτη ενότητα, περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με 

το προφίλ του ερωτώμενου, δηλαδή φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και 

περιοχή κατοικίας. 

• Στη δεύτερη ενότητα, περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με 

τις θέσεις και τις στάσεις των ερωτώμενων απέναντι στο e-learning 

• Στην τρίτη ενότητα, περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το 

βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας των ερωτώμενων  σε πλεονεκτήματα και σε 

μειονεκτήματα του e-learning. 

 

5.5. Διεξαγωγή της Έρευνας – Κωδικοποίηση Αποτελεσμάτων 

Η έρευνά μας, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη 

συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το διάστημα από 02/01/2021 μέχρι και 

20/01/2021. Μέσα από τη διαδικασία αυτή συλλέχθηκαν 250 ερωτηματολόγια από 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF6HZW-aqEshPloJ-vluQpjo8354avaKrPkekK13xU0E2JUA/viewform?fbzx=-6932164268239656075
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF6HZW-aqEshPloJ-vluQpjo8354avaKrPkekK13xU0E2JUA/viewform?fbzx=-6932164268239656075
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ενήλικες εκπαιδευόμενους της τυπικής εκπαίδευσης και από ενήλικές εκπαιδευόμενους 

που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα e-learning στο πλαίσιο μη τυπικής 

εκπαίδευσης το τελευταίο έτος, δηλαδή την περίοδο που εμφανίστηκε η πανδημία του 

κορωνοϊού.  

Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων μέσα από το google forms εξάχθηκαν σε αρχείο 

Excel, όπου σε κάθε γραμμή περιλαμβάνονταν οι απαντήσεις ενός ερωτηματολογίου, 

ενώ στις στήλες ήταν οι διαφορετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Το αρχείο αυτό 

έγινε εισαγωγή στο λογισμικό SPSS, όπου έγινε η διαλογή των ερωτηματολογίων. Στη 

συνέχεια δημιουργήθηκαν οι πίνακες συχνοτήτων στο SPSS και σχεδιάστηκαν τα 

αντίστοιχα διαγράμματα στο Excel. 

 

5.6. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Περιγραφική Στατιστική 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς 

μας με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής. Για κάθε ερώτηση τα αποτελέσματα 

της έρευνάς μας παρουσιάζονται σε διαγραμματική μορφή, καθώς και σε πίνακα 

απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τη 

δομή του ερωτηματολογίου, περιλαμβάνοντας τρεις υποενότητες. 

 

5.6.1. Προφίλ Ερωτώμενων 

Αρχικά, όσον αφορά στο φύλο των ερωτώμενων, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα και 

στον πίνακα που ακολουθούν, υπερτερούν οι γυναίκες έναντι των ανδρών με 55,2% 

και 44,8% αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 1. Φύλο Ερωτώμενων 

Πίνακας 1. Φύλο Ερωτώμενων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Άνδρας 112 44,8 44,8 44,8 

Γυναίκα 138 55,2 55,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Η ηλικιακή διάρθρωση των ερωτώμενων εμφανίζει δυο σημαντικές συγκεντρώσεις σε 

δυο ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα το 31,2% των ερωτώμενων είναι 25-31 ετών και 

το 27,2% είναι 32-38 ετών. Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες των 18-24 ετών με 

ποσοστό 12,8% και η ηλικιακή ομάδα των 39-45 ετών με 12,0%. Η ηλικιακή 

διάρθρωση του δείγματός μας είναι ενδεικτική των εκπαιδευόμενων που 

παρακολουθούν εκπαίδευση με τη μέθοδο e-learning. Συγκεκριμένα οι ηλικίες 25-45 

ετών που είναι παραγωγικές και βρίσκονται στο στάδιο επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά 

ταυτόχρονα δεν έχουν τον χρόνο για δια ζώσης εκπαίδευση είναι οι ομάδες που 

επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό την εκπαίδευση/κατάρτιση με τη μέθοδο e-leaning. 

Από την άλλη μεριά η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών που ενδεχομένως να είναι φοιτητές 

και σπουδαστές παρακολουθούν εκπαίδευση με τη μέθοδο ε-learning στο πλαίσιο της 

πανδημίας, όπου όλα τα προγράμματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προσφέρονται 

με τη μορφή e-learning. Συνεπώς η ηλικιακή διάρθρωση του δείγματός μας, 

αποτυπώνει την πραγματική σύνθεση των εκπαιδευόμενων με την μέθοδο e-learning 

45%

55%

Φύλο

Άνδρας Γυναίκα
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Διάγραμμα 2. Ηλικία Ερωτώμενων 

Πίνακας 2. Ηλικία Ερωτώμενων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid 18-24 32 12,8 12,8 12,8 

25-31 78 31,2 31,2 44,0 

32-38 68 27,2 27,2 71,2 

39-45 30 12,0 12,0 83,2 

46-50 17 6,8 6,8 90,0 

51-57 18 7,2 7,2 97,2 

58 και πάνω 7 2,8 2,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώμενων, όπως ήταν αναμενόμενο 

διαθέτουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία υψηλό επίπεδο. Ειδικότερα το 44,0% των 

ερωτώμενων είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, το 35,2% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών, 

διδακτορικών τίτλων και το 13,6% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

τέλος το 6,8% και το 0.4% είναι απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αντίστοιχα. Από τις απαντήσεις αυτές φαίνεται ότι τα άτομα με υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης διαρκώς επιμορφώνονται είτε μέσω σεμιναρίων και καταρτίσεων, 

είτε μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Συνεπώς είναι απόλυτα λογικό, το επίπεδο 

εκπαίδευσης σε μια τέτοια έρευνα με αντικείμενο τις μορφές e-learning στην 

εκπαίδευση ενηλίκων να είναι υψηλό. 

13%

31%

27%

12%

7%
7% 3%

Ηλικία

18-24 25-31 32-38 39-45 46-50 51-57 58 και πάνω
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Διάγραμμα 3. Επίπεδο Εκπαίδευσης Ερωτώμενων 

Πίνακας 3. Επίπεδο Εκπαίδευσης Ερωτώμενων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ 110 44,0 44,0 44,0 

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

34 13,6 13,6 57,6 

Απόφοιτος 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΣΔΕ,ΙΕΚ-

ΔΙΕΚ,ΣΔΕΚ,ΑΣΤΕ κ.ά.) 

17 6,8 6,8 64,4 

Απόφοιτος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών-Διδακτορικού 

88 35,2 35,2 99,6 

Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Επίσης η περιοχή κατοικίας των ερωτώμενων παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς η 

πλειοψηφία τους προέρχονται από αστικές και ημιαστικές περιοχές. Συγκεκριμένα το 

58,4% των ερωτώμενων προέρχεται από αστικές περιοχές, το 23,6% από ημιαστικές 

και μόλις το 18,0% από αγροτικές. Η διάρθρωση αυτή του δείγματος της έρευνας μας 

είναι ενδεικτική και συνακόλουθή και με το επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς στις αστικές 

περιοχές διαμένουν κατά κύριο λόγο τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Τα 

άτομα αυτά είναι που συνεχίζουν να επιμορφώνονται και να έχουν άποψη για την 

εκπαίδευση με τη μορφή του e-learning.  

14%

7%

44%

35%

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφοιτος Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ

Απόφοιτος Μεταπτυχιακών Σπουδών-Διδακτορικού
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Διάγραμμα 4. Περιοχή Κατοικίας Ερωτώμενων 

 

Πίνακας 4. Περιοχή Κατοικίας Ερωτώμενων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Αγροτική περιοχή 45 18,0 18,0 18,0 

Αστική περιοχή 146 58,4 58,4 76,4 

Ημιαστική περιοχή 59 23,6 23,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Από όλα τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν το προφίλ των ερωτώμενων και 

κατ’ επέκταση των ατόμων που λαμβάνουν εκπαίδευση με τη μέθοδο e-learning, οι 

ενδιαφερόμενοι κατά κύριο λόγο είναι άνδρες, παραγωγικών ηλικιών με υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης που διαμένει σε αστικές περιοχές της χώρας. Φυσικά οι παραπάνω 

διαπιστώσεις είναι μια αρκετά γενικευμένη τάση που καταγράφηκε στην έρευνα μας 

και δεν διαμορφώνει επακριβώς και αποκλειστικά το προφίλ των ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων με τη μέθοδο e-learning, αλλά προσφέρει μια γενική εικόνα. 

 

5.6.2. Θέσεις και στάσεις απέναντι στο e-learning 

Ακολουθώντας την δομή του ερωτηματολογίου, στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι 

απόψεις των ερωτώμενων που έχουν να κάνουν με τις θέσεις και τις στάσεις τους 

απέναντι στο e-learning. Αρχικά οι ερωτώμενοι στην πλειοψηφία τους, 44,4%, έχουν 

58%
24%

18%

Περιοχή Κατοικίας

Αστική περιοχή Ημιαστική περιοχή Αγροτική περιοχή
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παρακολουθήσει με τη μέθοδο e-learning προγράμματα τόσο της τυπικής, όσο και της 

μη τυπικής εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά το 32,4% των ερωτώμενων έχει 

παρακολουθήσει προγράμματα της τυπικής εκπαίδευσης και το 23,2% της μη τυπικής 

εκπαίδευσης. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ποσοστά αυτά των ατόμων που 

παρακολουθούν προγράμματα e-learning τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης έχουν 

διαφοροποιηθεί σημαντικά την περίοδο της πανδημίας. Πριν την πανδημία που ζούμε 

σήμερα, τα προγράμματα e-learning περιοριζόταν μόνο στη μη τυπική εκπαίδευση 

(σεμινάρια, καταρτίσεις κλπ.), καθώς και σε κάποια προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίων του 

εξωτερικού. Όμως η κατάσταση αυτή διαφοροποιήθηκε την περίοδο της πανδημίας, 

όπου και η τυπική εκπαίδευση αναγκάστηκε να προσαρμόσει τα προγράμματα της στη 

μέθοδο e-learning. Σήμερα τόσο τα ελληνικά πανεπιστήμια, όσο και οι σχολές της 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, τεχνικές σχολές κλπ.) πραγματοποιούν τα 

μαθήματα τους με τη μέθοδο e-learning, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που 

ισχύουν για την αποφυγή διασπορά του ιού SARS-CoV-2. 

 

Διάγραμμα 5. Παρακολουθείτε προγράμματα e-learning; 

Πίνακας 5. Παρακολουθείτε προγράμματα e-learning; 

33%

23%

44%

Παρακολουθείτε προγράμματα e-learning:

Τυπικής εκπαίδευσης Μη τυπικής εκπαίδευσης Και τα δύο
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Και τα δύο 111 44,4 44,4 44,4 

Μη τυπικής εκπαίδευσης 58 23,2 23,2 67,6 

Τυπικής εκπαίδευσης 81 32,4 32,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Στην ίδια κατεύθυνση με τα ευρήματα της προηγούμενης ερώτησης και οι λόγοι 

παρακολούθησης προγραμμάτων e-learning αποτυπώνουν την μετάβαση των 

προγραμμάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στη μέθοδο του e-learning. 

Ειδικότερα οι λόγοι παρακολούθησης προγραμμάτων e-learning σύμφωνα με τις 

απόψεις των ερωτώμενων έχουν να κάνουν με την διεύρυνση των γνώσεων του 

εκπαιδευόμενου σε ποσοστό 28,8% και με το γεγονός ότι ήταν υποχρεωτικό στο 

πλαίσιο των σπουδών σε ποσοστό 20,8%. Άλλοι λόγοι για παρακολουθήσεις 

προγραμμάτων e-learning ήταν η επιπλέον μοριοδότηση σε τυχόν προκηρύξεις θέσεων 

εργασίας σπουδών σε ποσοστό 19,2%, το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που παρέχουν 

τέτοιου είδους προγράμματα σπουδών σε ποσοστό 15,6% και η απόκτηση του πτυχίου-

πιστοποιητικού σπουδών σε ποσοστό 13,6%. 

 

Διάγραμμα 6. Για ποιο λόγο επιλέξατε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα/τα e-

learning; 

Πίνακας 6. Για ποιο λόγο επιλέξατε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα/τα e-learning; 

21%

29%

15%

2%

19%

14%

Για ποιο λόγο επιλέξατε να παρακολουθήσετε 
πρόγραμμα/τα e-learning;

Ήταν υποχρεωτικό στο πλαίσιο των σπουδών μου
Για την διεύρυνση των γνώσεων μου
Για το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα
Για τα μειωμένα δίδακτρα σε σχέση με τα δια ζώσης προγράμματα
Για την επιπλέον μοριοδότηση σε τυχόν προκηρύξεις θέσεων εργασίας
Για την απόκτηση του πτυχίου-πιστοποιητικού
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Για τα μειωμένα δίδακτρα σε 

σχέση με τα δια ζώσης 

προγράμματα 

5 2,0 2,0 2,0 

Για την απόκτηση του 

πτυχίου-πιστοποιητικού 

34 13,6 13,6 15,6 

Για την διεύρυνση των 

γνώσεων μου 

72 28,8 28,8 44,4 

Για την επιπλέον 

μοριοδότηση σε τυχόν 

προκηρύξεις θέσεων 

εργασίας 

48 19,2 19,2 63,6 

Για το ευέλικτο πρόγραμμα 

σπουδών που παρέχουν 

τέτοιου είδους προγράμματα 

39 15,6 15,6 79,2 

Ήταν υποχρεωτικό στο 

πλαίσιο των σπουδών μου 

52 20,8 20,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Σχετικά με τη στάση των ερωτώμενων απέναντί στα προγράμματα e-learning, όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα και στον πίνακα που ακολουθούν, οι ερωτώμενοι έχουν 

στην πλειοψηφία τους μια θετική στάση. Συγκεκριμένα το 64,8% των ερωτώμενων 

δηλώνει θετική στάση απέναντι στα προγράμματα e-learning, το 32,4% δηλώνει 

ουδέτερο και μόλις το 2,8% αρνητικό. Από τις απαντήσεις αυτές φαίνεται μια 

ξεκάθαρα θετική στάση των εκπαιδευόμενων απέναντι στα προγράμματα αυτά. 

 

65%3%

32%

Ποια είναι η στάση σας απέναντι προγράμματα e-learning;

Θετική Αρνητική Ουδέτερη



54 

 

Διάγραμμα 7. Ποια είναι η στάση σας απέναντι προγράμματα e-learning; 

Πίνακας 7. Ποια είναι η στάση σας απέναντι προγράμματα e-learning; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Αρνητική 7 2,8 2,8 2,8 

Θετική 162 64,8 64,8 67,6 

Ουδέτερη 81 32,4 32,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Η ίδια θετική τάση των ερωτώμενων απέναντι στα προγράμματα e-learning 

καταγράφεται και στην πρόθεσή τους να επιλέξουν ξανά ένα πρόγραμμα e-learning για 

να επιμορφωθούν. Συγκεκριμένα το 66,8% των ερωτώμενων δηλώνει ότι θα επέλεγε 

ξανά ένα πρόγραμμα e-learning, το 28.8% αναφέρει πως ίσως να επέλεγε, ενώ μόλις το 

4,4% φαίνεται αρνητικό. Η ξεκάθαρα θετική αυτή τάση των ερωτωμένων φανερώνει 

την ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην έρευνα από τα προγράμματα e-learning που 

έχουν παρακολουθήσει. 

 

Διάγραμμα 8. Θα επιλέγατε ξανά ένα πρόγραμμα e-learning για να επιμορφωθεί-

τε(σεμινάριο/σπουδές); 

Πίνακας 8. Θα επιλέγατε ξανά ένα πρόγραμμα e-learning για να επιμορφωθείτε 

(σεμινάριο/σπουδές); 

67%

4%

29%

Θα επιλέγατε ξανά ένα πρόγραμμα e-learning για να 
επιμορφωθείτε(σεμινάριο/σπουδές);

Ναι Όχι Ίσως
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Ίσως 72 28,8 28,8 28,8 

Ναι 167 66,8 66,8 95,6 

Όχι 11 4,4 4,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα και στο πίνακα που 

ακολουθούν, οι ερωτώμενοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία 83,6% θεωρούν τα 

προγράμματα e-learning εύχρηστα, έναντι του 16,4% που δεν τα θεωρεί εύχρηστα. 

Από τις απαντήσεις αυτές φαίνεται ότι τα προγράμματα e-learning έχουν βελτιωθεί 

τεχνικά και είναι αρκετά φιλικά στο μέσα χρήστη. Από την άλλη φυσικά και οι χρήστες 

των ΤΠΕ έχουν βελτιώσει τις δεξιότητές τους με αποτέλεσμα πλέον η τεχνολογία να 

μην λειτουργεί ως εμπόδιο για τα προγράμματα e-learning. 

 

Διάγραμμα 9. Θεωρείτε εύχρηστα τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

Πίνακας 9. Θεωρείτε εύχρηστα τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Ναι 209 83,6 83,6 83,6 

Όχι 41 16,4 16,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

84%

16%

Θεωρείτε εύχρηστα τα προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης;

Ναι Όχι
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Μάλιστα στα ευρήματα της προηγούμενης ερώτησης, έρχονται να προστεθούν και οι 

απαντήσεις των ερωτώμενων για το αν συνάντησαν δυσκολίες κατά την διάρκεια 

παρακολούθησης προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που ενισχύουν το 

επιχείρημα που διατυπώθηκε και παραπάνω, ότι δηλαδή η τεχνολογία πλέον δεν 

λειτουργεί ως εμπόδιο για τα προγράμματα e-learning. 

Ειδικότερα το 45,6% των ερωτώμενων αναφέρει ότι αντιμετώπισε λίγες δυσκολίες 

κατά την διάρκεια παρακολούθησης προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το 

29,2% αντιμετώπισε δυσκολίες σε μέτριο βαθμό και ο 18,0% δεν αντιμετώπισε 

καθόλου δυσκολίες. Αξίζει να σημειωθεί το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό 1,6% των 

ερωτώμενων που δήλωσε ότι αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες. 

 

Διάγραμμα 10. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά την διάρκεια παρακολούθησης 

προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

Πίνακας 10. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά την διάρκεια παρακολούθησης 

προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Καθόλου 45 18,0 18,0 18,0 

Λίγες 114 45,6 45,6 63,6 

Πάρα πολλές 4 1,6 1,6 65,2 

Πολλές 14 5,6 5,6 70,8 

Σε μέτριο βαθμό 73 29,2 29,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

18%

46%

29%

6% 1%

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά την διάρκεια 
παρακολούθησης προγράμματος εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης; 

Καθόλου Λίγες Σε μέτριο βαθμό Πολλές Πάρα πολλές
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Αντίθετα με την θετική τάση που καταγράφηκε στις προηγούμενες απαντήσεις οι 

ερωτώμενοι φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι πιθανές τεχνικές δυσκολίες (π.χ. χαμηλής 

ταχύτητα διαδικτύου) κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ενός προγράμματος e-learn-

ing, επηρεάζει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το 38,8% αναφέρει ότι 

τέτοιες δυσκολίες επηρεάζει πολύ την ποιότητα εκπαίδευσης, το 22,8% μέτρια και το 

18,0% πάρα πολύ. 

Από τις απαντήσεις αυτές αναδεικνύεται μια αντίφαση, καθώς ενώ οι ερωτώμενοι από 

την εμπειρία τους δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην παρακολούθηση 

προγραμμάτων e-learning, ωστόσο αναγνωρίζουν τον κίνδυνο να προκύψουν τέτοιες 

δυσκολίες εξαιτίας τεχνικών ζητημάτων που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ποιότητα της εκπαίδευσης. Ο κίνδυνος αυτός έχει να κάνει κυρίως με τα δίκτυα 

τηλεπικοινωνίων στη χώρα μας, όπου συχνά ανακύπτουν προβλήματα και 

δυσλειτουργίες στις ταχύτητες των ευρυζωνικών δικτύων κυρίως στην επαρχία. 

 

Διάγραμμα 11. Θεωρείτε ότι πιθανές τεχνικές δυσκολίες (π.χ. χαμηλής ταχύτητα 

διαδικτύου) επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης; 

Πίνακας 11. Θεωρείτε ότι πιθανές τεχνικές δυσκολίες (π.χ. χαμηλής ταχύτητα 

διαδικτύου) επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης; 

3%

17%

23%

39%

18%

Θεωρείτε ότι πιθανές τεχνικές δυσκολίες (π.χ. χαμηλής 
ταχύτητα διαδικτύου) επηρεάζει την ποιότητα της 

εκπαίδευσης;

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Καθόλου 9 3,6 3,6 3,6 

Λίγο 42 16,8 16,8 20,4 

Μέτρια 57 22,8 22,8 43,2 

Πάρα πολύ 45 18,0 18,0 61,2 

Πολύ 97 38,8 38,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Όσον αφορά την μελλοντική εξέλιξή των προγραμμάτων e-learning, οι ερωτώμενοι δεν 

φαίνονται σίγουροι για την αντικατάσταση της δια ζώσης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα 

το 64,0% αναφέρει ότι πιθανώς τα προγράμματα e-learning θα αντικαταστήσουν την 

δια ζώσης εκπαίδευση, το 31,6% αναφέρει ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται, ενώ μόλις το 

4,4% φαίνεται σίγουρο ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί στο μέλλον. 

Από τις απαντήσεις αυτές φαίνεται ότι οι ερωτώμενοι, αν και θετικά προσκείμενοι στα 

προγράμματα e-learning, αναγνωρίζουν την αξία της δια ζώσης εκπαίδευσης και δεν 

βλέπουν την πλήρη μελλοντική αντικατάστασή της από την εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση.  

 

Διάγραμμα 12. Μελλοντικά θεωρείτε ότι τα προγράμματα e-learning θα 

αντικαταστήσουν την δια ζώσης εκπαίδευση; 

Πίνακας 12. Μελλοντικά θεωρείτε ότι τα προγράμματα e-learning θα 

αντικαταστήσουν την δια ζώσης εκπαίδευση; 

32%

64%

4%

Μελλοντικά θεωρείτε ότι τα προγράμματα e-learning θα 
αντικαταστήσουν την δια ζώσης εκπαίδευση;

Αποκλείεται Πιθανώς Σίγουρα
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Αποκλείεται 79 31,6 31,6 31,6 

Πιθανώς 160 64,0 64,0 95,6 

Σίγουρα 11 4,4 4,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

5.6.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e-learning 

Συνεχίζοντας και ακολουθώντας την δομή του ερωτηματολογίου, στην παρούσα 

ενότητα αναλύονται οι απόψεις των ερωτώμενων για τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του e-learning. 

Αρχικά οι ερωτώμενοι φαίνεται να συμφωνούν (συμφωνώ και μάλλον συμφωνώ) με 

το γεγονός ότι: 

• το e-learning προάγει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σε ποσοστό 45,2% 

• η ηλεκτρονική μάθηση μέσω e-learning προωθεί την καλλιέργεια κριτικής 

σκέψης και οδηγεί στην διερευνητική μάθηση σε ποσοστό 41,2% 

• τα προγράμματα e-learning παρέχουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 

60,8% 

• το e- learning είναι υπερεκτιμημένο στη σύγχρονη εκπαιδευτική 

πραγματικότητα σε ποσοστό 36,8%  

• η ηλεκτρονική μάθηση μέσω e-learning μπορεί να χαρακτηριστεί απρόσωπη σε 

ποσοστό 66,0% 

• η απουσία δια ζώσης επικοινωνίας με τον διδάσκοντα και τους άλλους 

εκπαιδευόμενους σε ποσοστό 69,2% 

• το e-learning αποδυναμώνει την κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων σε 

ποσοστό 66,4%. 

Αντίθετα οι ερωτώμενοι φαίνεται να διαφωνούν (διαφωνώ και μάλλον διαφωνώ) με το 

γεγονός ότι: 

• τα προγράμματα e-learning προωθούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο σε 

ποσοστό 51,2% 
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• η ασύγχρονη μάθηση είναι υποδεέστερη της σύγχρονης μάθησης σε ποσοστό 

34,8% 

• τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης(e-learning) είναι τα ίδια με αυτά της 

δια ζώσης εκπαίδευσης σε ποσοστό 55,6%. 

Από τις παραπάνω απαντήσεις αναδεικνύεται ότι οι ερωτώμενοι έχουν μια γενικά 

θετική στάση απέναντι στην εκπαίδευση e-learning, εντοπίζοντας σημαντικά 

πλεονεκτήματα και λιγότερα μειονεκτήματα ως μέθοδος εκπαίδευσης. 

Αναλυτικά οι απαντήσεις των ερωτώμενων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του e-learning, δίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 13. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e-learning 

 

Tο e-learning 
προάγει την 

ανάπτυξη 
ικανοτήτων και την 

καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων των 

εκπαιδευομένων

Τα προγράμματα e-
learning προωθούν 

την 
ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο

Η ηλεκτρονική 
μάθηση μέσω e-

learning προωθεί την 
καλλιέργεια κριτικής 
σκέψης και οδηγεί 
στην διερευνητική 

μάθηση

Τα προγράμματα e-
learning παρέχουν 

πλούσιο 
εκπαιδευτικό υλικό

Το e- learning είναι 
υπερεκτιμημένο στη 

σύγχρονη 
εκπαιδευτική 

πραγματικότητα

Η ηλεκτρονική 
μάθηση μέσω e-

learning μπορεί να 
χαρακτηριστεί 

απρόσωπη

Απουσία δια ζώσης 
επικοινωνίας με τον 
διδάσκοντα και τους 

άλλους 
εκπαιδευόμενους

Το e-learning 
αποδυναμώνει την 

κοινωνικοποίηση των 
εκπαιδευομένων

Η ασύγχρονη 
μάθηση είναι 

υποδεέστερη της 
σύγχρονης μάθησης

Τα οφέλη της εξ 
αποστάσεως 

εκπαίδευσης(e-
learning) είναι τα 

ίδια με αυτά της δια 
ζώσης εκπαίδευσης

Συμφωνώ 26,0% 13,6% 25,6% 35,6% 20,8% 31,2% 28,8% 32,8% 14,8% 14,8%

Μάλλον συμφώνω 19,2% 7,6% 15,6% 25,2% 16,0% 34,8% 40,4% 33,6% 16,4% 6,0%

Ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ 30,4% 27,6% 29,2% 23,2% 32,0% 16,0% 12,4% 14,0% 34,0% 23,6%

Μάλλον διαφωνώ 18,8% 34,8% 19,6% 11,2% 18,8% 10,8% 10,8% 10,8% 21,2% 27,6%

Διαφωνώ 5,6% 16,4% 10,0% 4,8% 12,4% 7,2% 7,6% 8,8% 13,6% 28,0%
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e-learning
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5.7. Ανάλυση αποτελεσμάτων Επαγωγική Στατιστική 

Όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά και ακολουθώντας την κεντρική υπόθεση της έρευνας 

μας, η οποία έχει να κάνει με τη διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των Ελλήνων 

εκπαιδευόμενων σε τυπικές ή μη τυπικές μορφές εκπαίδευσής σχετικά με την μέθοδο e-

learning στην Ελλάδα, διατυπώθηκαν και επιπλέον ερευνητικές υποθέσεις. 

Οι ερευνητικές αυτές υποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Υπόθεση 1. Οι νεαρότερες ηλικιακές ομάδες εκπαιδευόμενων θα έχουν πιο θετική 

στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

• Υπόθεση 2. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν μαθήματα της μη τυπικής 

εκπαίδευσης θα έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

• Υπόθεση 3. Οι γυναίκες εκπαιδευόμενες θα είναι πιο αρνητικές απέναντι στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

• Υπόθεση 4. Οι εκπαιδευόμενοι που διαμένουν σε αστικές περιοχές θα είναι πιο 

θετικοί απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Οι ερευνητικές αυτές υποθέσεις θα ελεγχθούν στατιστικά με τα εργαλεία της επαγωγικής 

στατιστικής. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2, ο οποίος είναι ένας 

μη παραμετρικός έλεγχος για δυο κατηγορικές (ονομαστικών) μεταβλητών. Με τη βοήθεια 

του SPSS θα υπολογιστεί η τιμή p-value, όταν η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από 0,1 (p-

value>0,1), οι δυο ελεγχόμενες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, ενώ αντίθετα όταν η τιμή p-

value είναι: 

• μικρότερη από 0,1 (p-value<0,1) οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 90% 

• μικρότερη από 0,05 (p-value<0,05) οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 95% 

• μικρότερη από 0,01 (p-value<0,01) οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 99%. 

Υπόθεση 1. Οι νεαρότερες ηλικιακές ομάδες εκπαιδευόμενων θα έχουν πιο θετική στάση 

απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 των 

μεταβλητών «Ηλικία» και «Ποια είναι η στάση σας σε απέναντι προγράμματα e-learning». 
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Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα η τιμή p-value ισούται με 0,001, άρα η υπόθεση 

γίνεται αποδεκτή και οι δυο μεταβλητές συσχετίζονται σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 99%. 

Πίνακας 13. Έλεγχος Ανεξαρτησίας Χ2 των μεταβλητών «Ηλικία» και «Ποια είναι η στάση 

σας απέναντι σε προγράμματα e-learning» 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,059a 12 ,001 

Likelihood Ratio 35,323 12 ,000 

N of Valid Cases 250   

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στον πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν, οι παραγωγικές 

ηλικίες (25-50 ετών) έχουν πιο θετική στάση απέναντι στα προγράμματα e-learning με 

ποσοστά που κυμαίνονται από 46,9% μέχρι και 88,2%, ενώ αντίθετα οι νεαρές ηλικίες (18-

24 ετών), αλλά και οι μεγαλύτερες (51-57 ετών και 58 ετών και άνω) είναι πιο ουδέτεροι με 

ποσοστά 50,0%, 66,7% και 71,4% αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό φανερώνει μια 

αποστασιοποίηση των ηλικιακών αυτών ομάδων πάνω στο θέμα. Ουσιαστικά αναδεικνύεται 

ότι η ηλικία ως παράμετρος που ενέχει και άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου και αποτυπώνει 

και τις διαφορετικές προσδοκίες του επιδρά στην στάση του ατόμου απέναντι στα 

προγράμματα e-learning. 

 

Διάγραμμα 14. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα e-learning ανά ηλικιακή 

ομάδα; 
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Ποια είναι η στάση σας απέναντι προγράμματα e-learning
ανά ηλικιακή ομάδα;

Αρνητική Θετική Ουδέτερη
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Πίνακας 14. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα e-learning ανά ηλικιακή 

ομάδα; 

 
3.Ποια είναι η στάση σας απέναντι προγράμματα e-

learning 

Total Αρνητική Θετική Ουδέτερη 

Ηλικία 18-24 1 15 16 32 

25-31 5 55 18 78 

32-38 0 51 17 68 

39-45 1 18 11 30 

46-50 0 15 2 17 

51-57 0 6 12 18 

58 και πάνω 0 2 5 7 

Total 7 162 81 250 

 

 

Υπόθεση 2. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν μαθήματα της μη τυπικής εκπαίδευσης 

θα έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 των 

μεταβλητών «Παρακολουθείτε προγράμματα e-learning» και «Ποια είναι η στάση σας 

απέναντι σε προγράμματα e-learning». Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα η τιμή p-

value ισούται με 0,195, άρα η υπόθεση απορρίπτεται καθώς η p-value>0,1 και οι δυο 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες και δεν συσχετίζονται μεταξύ τους. 

Πίνακας 15. Έλεγχος Ανεξαρτησίας Χ2 των μεταβλητών «Παρακολουθείτε προγράμματα 

e-learning» και «Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα e-learning» 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,051a 4 ,195 

Likelihood Ratio 5,603 4 ,231 

N of Valid Cases 250   
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Υπόθεση 3. Οι γυναίκες εκπαιδευόμενες θα είναι πιο αρνητικές απέναντι στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 των 

μεταβλητών «Φύλο» και «Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα e-learning». 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα η τιμή p-value ισούται με 0,039, άρα η υπόθεση 

γίνεται αποδεκτή και οι δυο μεταβλητές συσχετίζονται σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 95%. 

Πίνακας 16. Έλεγχος Ανεξαρτησίας Χ2 των μεταβλητών «Φύλο» και «Ποια είναι η στάση 

σας απέναντι σε προγράμματα e-learning» 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,506a 2 ,039 

Likelihood Ratio 6,854 2 ,032 

N of Valid Cases 250   

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στον πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν, οι άνδρες είναι 

πιο επιφυλακτικοί απέναντι στα προγράμματα e-learning, έναντι τον γυναικών που είναι πιο 

θετικές. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και τα δυο φύλα είναι θετικά όμως η ένταση είναι 

διαφορετική για παράδειγμα το ποσοστό των ανδρών που είναι θετικοί είναι 58,9% έναντι 

των γυναικών που το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 69,6%. 

 

Διάγραμμα 15. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα e-learning ανά φύλο; 
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Ποια είναι η στάση σας απέναντι προγράμματα e-learning
ανά φύλο;

Αρνητική Θετική Ουδέτερη
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Πίνακας 17. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα e-learning ανά φύλο; 

 

3.Ποια είναι η στάση σας απέναντι προγράμματα e-

learning 

Total Αρνητική Θετική Ουδέτερη 

Φύλο Άνδρας 6 66 40 112 

Γυναίκα 1 96 41 138 

Total 7 162 81 250 

 

Υπόθεση 4. Οι εκπαιδευόμενοι που διαμένουν σε αστικές περιοχές θα είναι πιο θετικοί 

απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 των 

μεταβλητών «Περιοχή Κατοικίας» και «Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα 

e-learning». Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα η τιμή p-value ισούται με 0,006, άρα 

η υπόθεση γίνεται αποδεκτή και οι δυο μεταβλητές συσχετίζονται σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 99%. 

Πίνακας 18. Έλεγχος Ανεξαρτησίας Χ2 των μεταβλητών «Περιοχή Κατοικίας» και «Ποια 

είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα e-learning» 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,622a 4 ,006 

Likelihood Ratio 15,372 4 ,004 

N of Valid Cases 250   

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στον πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν, οι κάτοικοι των 

αστικών περιοχών είναι πιο θετικοί απέναντι στα προγράμματα e-learning, έναντι των 

κατοίκων των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Συγκεκριμένα το ποσοστό των κατοίκων 

των αστικών περιοχών που δηλώνει θετική στάση απέναντι στα προγράμματα e-learning 

φτάνει το 72,6%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κατοίκων των αγροτικών περιοχών φτάνει 

το 55,6% και των ημιαστικών το 52,5%. Οι διαφοροποίηση αυτή είναι λογική και 

αναμενόμενη, καθώς στις αστικές περιοχές συγκεντρώνονται τα υψηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα στα αστικά κέντρα είναι και πιο εξοικειωμένοι με τις νέες 

τεχνολογίες.  
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Διάγραμμα 16. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα e-learning ανά περιοχή 

κατοικίας; 

Πίνακας 19. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε προγράμματα e-learning ανά περιοχή 

κατοικίας; 

 
3.Ποια είναι η στάση σας απέναντι προγράμματα e-

learning 

Total Αρνητική Θετική Ουδέτερη 

Περιοχή κατοικίας Αγροτική περιοχή 3 25 17 45 

Αστική περιοχή 4 106 36 146 

Ημιαστική περιοχή 0 31 28 59 

Total 7 162 81 250 
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5.8. Συζήτηση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των 

Ελλήνων εκπαιδευόμενων σε τυπικές (τριτοβάθμια εκπαίδευση) ή μη τυπικές (σεμινάρια 

κατάρτισης) μορφές εκπαίδευσης, σχετικά με την μέθοδο της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (e-learning) στην Ελλάδα. Οι ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν αποσκοπούν 

να διερευνήσουν την συσχέτιση της στάσης απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με 

βασικούς δημογραφικούς παράγοντες: ηλικία, φύλο, τόπος κατοικίας, αλλά και με το είδος 

της εκπαίδευσης (τυπική / μη τυπική). 

Στην έρευνά μας συμμετείχαν 250 ενήλικες εκπαιδευόμενοι της τυπικής εκπαίδευσης και 

ενήλικές εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα e-learning στο πλαίσιο 

μη τυπικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο, που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση της 

πανδημίας του ιού SARS-CoV-2. Θεωρούμε ότι το μέγεθος του δείγματος είναι 

ικανοποιητικό για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα και να καταγράψουμε την γενική 

εικόνα και τάση. 

Από την ανάλυση του προφίλ των ερωτώμενων διαπιστώσαμε ότι οι άντρες υπερτερούν 

ελαφρώς στο δείγμα μας (55,2%), όπως επίσης και οι ηλικιακές ομάδες  25-31 ετών (31,2%) 

και 32-38 ετών (27,2%). Όσον αφορά στις ηλικίες, είναι εύλογο οι συγκεκριμένες ομάδες να 

επιλέγουν προγράμματα e-learning, καθώς πρόκειται για παραγωγικές ηλικίες που 

βρίσκονται στο στάδιο επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν τον χρόνο για 

δια ζώσης εκπαίδευση. Επίσης, διαπιστώθηκε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ η περιοχή 

κατοικίας των ερωτώμενων είναι κυρίως αστική (58,4%) και ημιαστική (23,6%). 

Συνοψίζοντας δηλαδή, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα e-learning κατά κύριο λόγο είναι 

άνδρες, παραγωγικών ηλικιών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που διαμένουν σε αστικές 

περιοχές της χώρας. Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν 

διαμορφώνει επακριβώς και αποκλειστικά το προφίλ των ενηλίκων εκπαιδευόμενων με τη 

μέθοδο e-learning, αλλά προσφέρει μια γενικευμένη εικόνα και τάση. 

Όσον αφορά στο είδος της εκπαίδευσης που έχουν ακολουθήσει, διαπιστώθηκε ότι σε 

ποσοστό 44,4% έχουν παρακολουθήσει προγράμματα τόσο της τυπικής, όσο και της μη 

τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης, το 32,4% των ερωτώμενων έχει παρακολουθήσει 

προγράμματα της τυπικής εκπαίδευσης και το 23,2% της μη τυπικής εκπαίδευσης. Στο 
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σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η τρέχουσα περίοδος έχει την ιδιαιτερότητα της 

πανδημίας της νόσου COVID-19, η οποία όπως είδαμε αναλυτικά στο θεωρητικό μέρος, έχει 

επηρεάσει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς πλέον όλες οι βαθμίδες και οι μορφές 

εκπαίδευσης ακολουθούν την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, τα 

ανωτέρω αυξημένα ποσοστά αντικατοπτρίζουν την κατάσταση αυτή. 

Οι λόγοι συμμετοχής σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι κατά κύριο λόγο η διεύρυνση 

των γνώσεων και το γεγονός ότι ήταν υποχρεωτικό στο πλαίσιο των σπουδών. Και στην 

περίπτωση αυτή αποτυπώνεται η αναγκαστική συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα, 

λόγω της πανδημίας, τουλάχιστον για τους συμμετέχοντες του τελευταίου έτους. Ωστόσο, 

είναι εντυπωσιακά θετική η στάση τους απέναντι στα προγράμματα e-learning (64,8%), αλλά 

και η πρόθεσή τους να επιλέξουν κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα και στο μέλλον (66,8%). 

Παράλληλα, θεωρούν εύχρηστα τα προγράμματα αυτά στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

(83,6%), ενώ ελάχιστοι δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες (1,6%). Παρόλα αυτά 

όμως, αναγνωρίζουν την πιθανότητα αντιμετώπισης δυσκολιών εξαιτίας τεχνικών 

ζητημάτων – με κυριότερα τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την σύνδεση στο Διαδίκτυο – 

που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της διαδικασίας και κατ’ επέκταση της 

εκπαίδευσης. Παρά την θετική στάση τους όμως,  αναγνωρίζουν την αξία της δια ζώσης 

εκπαίδευσης και δεν βλέπουν την πλήρη μελλοντική αντικατάστασή της από την εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του e-learning, οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα διαπιστώνουν κυρίως πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, συμφωνούν ότι το e-

learning προάγει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, προωθεί 

την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και οδηγεί στην διερευνητική μάθηση και παρέχει πλούσιο 

εκπαιδευτικό υλικό μάθησης. Ωστόσο, διαπιστώνουν και κάποια μειονεκτήματα, όπως το 

γεγονός ότι το e-learning είναι υπερεκτιμημένο στη σύγχρονη εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, η μάθηση που προσφέρει είναι απρόσωπη, αποδυναμώνει την 

κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων και λείπει η δια ζώσης επικοινωνία με τον 

διδάσκοντα. Επίσης, δεν θεωρούν ότι το e-learning προωθεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, 

ενώ διαπιστώνουν ότι η ασύγχρονη μάθηση είναι υποδεέστερη της σύγχρονης μάθησης. 

Τέλος, πιστεύουν ότι τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι τα ίδια με αυτά της δια 

ζώσης εκπαίδευσης. 
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Από την συσχέτιση της στάσης των ερωτώμενων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, 

διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγικές ηλικίες (25-50 ετών) έχουν πιο θετική στάση απέναντι στα 

προγράμματα e-learning, ενώ διαπιστώθηκε και μια ελαφρώς μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα 

από τους άντρες. Επίσης, θετικότερη εμφανίστηκε η στάση των ερωτώμενων που διαμένουν 

σε αστικές περιοχές. Τέλος, δεν εντοπίστηκε καμία συσχέτιση μεταξύ της στάσης των 

ερωτώμενων και το είδος της εκπαίδευσης (τυπική / μη τυπική). 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το θέμα της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των ερευνητών σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί μεγάλη, 

αλλά και καινούρια πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ακολουθώντας τις διεθνείς 

τάσεις και κατευθύνσεις, πολλοί ερευνητές στην Ελλάδα έχουν δημοσιεύσει ενδιαφέρουσες 

έρευνες που συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην κάλυψη διάφορων ερευνητικών 

ερωτημάτων. Η παρούσα εργασία ακολουθεί το παράδειγμα αυτό, καθώς επιδιώκει να 

διερευνήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση συγκεκριμένα στους ενήλικες εκπαιδευόμενους 

στην Ελλάδα. Αυτό που θεωρούμε ότι διαφοροποιεί την παρούσα έρευνα από παλαιότερες, 

είναι οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν τον τελευταίο χρόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, 

λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19. Παράλληλα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

η σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν υπό τις εν λόγω ειδικές συνθήκες, με τα 

αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν έρευνες των τελευταίων 

12 ετών που επικεντρώνονται στην ελληνική πραγματικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης. 

Το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε κυρίως σε έρευνες που διεξήχθησαν σε ενήλικες 

εκπαιδευόμενους, ώστε να μπορέσει να γίνει η σύγκριση με τα ευρήματα της δικής μας 

έρευνας.  

Οι παλαιότερες χρονολογικά έρευνες που μελετήθηκαν, αποτυπώνουν το αυξημένο 

ενδιαφέρον της εποχής για τα προγράμματα του ΕΑΠ (Koustourakis et al., 2008; Τζώτζου 

& Μπιγιλάκη, 2013). Άλλωστε, το ΕΑΠ αποτέλεσε – και εξακολουθεί να αποτελεί – 

σημαντική πρωτοπορία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση της Ελλάδας. Από τα ευρήματα 

αυτών των ερευνών διαπιστώνονται σημαντικές πρωτοπορίες, όπως οι εκπαιδευτικές 

πρακτικές που στοχεύουν στην υποστήριξη των εκπαιδευόμενων και των μαθησιακών τους 

διαδικασιών, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, η τοποθέτηση των 

φοιτητών του ΕΑΠ στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Koustourakis et al., 2008), 

η ελεύθερη επιλογή τόπου, χρόνου και ρυθμού μάθησης, η αυτομάθηση και η 

αυτοαξιολόγηση σε συνδυασμό με την αυτονομία και ανεξαρτησία που υπάρχει στην 

ατομική μελέτη μέσα από την ενεργητική πορεία προς τη γνώση (Τζώτζου & Μπιγιλάκη, 

2013). Ωστόσο, διαπιστώνονται και αδυναμίες, όπως οι δεσμοί με το παραδοσιακό 

πανεπιστημιακό σύστημα της Ελλάδας που επηρέασαν το σχηματισμό και το επιχειρησιακό 

πλαίσιο του ΕΑΠ, η ανάγκη για πιο ευέλικτες πρακτικές από την πλευρά του ΕΑΠ 
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(Koustourakis et al., 2008), ένα «έλλειμμα» στην εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ, αλλά 

και η απόσταση και η απομόνωση από τη μαθησιακή ομάδα (Τζώτζου & Μπιγιλάκη, 2013). 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι φοιτητές του ΕΑΠ την εποχή εκείνη δεν είχαν 

μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους προγράμματα, με αποτέλεσμα να αναζητούν 

χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκπαίδευσης με την οποία ήταν εξοικειωμένοι, με 

κυριότερα την επαφή και την αλληλεπίδρασή τους με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές 

τους (Τζώτζου & Μπιγιλάκη, 2013). 

Η εφαρμογή του e-learning στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει επίσης, απασχολήσει τους 

ερευνητές την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα (Τόκη & Παγγέ, 2011; Τσώνη κ.ά., 2015; 

Τσολακούδης κ.ά., 2020). Η στάση των φοιτητών απέναντι σε τέτοιες δράσεις είναι κατά 

κύριο λόγο θετική (Τόκη & Παγγέ, 2011; Τσώνη κ.ά., 2015; Τσολακούδης κ.ά., 2020), 

κυρίως λόγω των πλεονεκτημάτων που εντοπίζουν, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: η 

ευελιξία ως προς τον τόπο και τον χρόνο παρακολούθησης του μαθήματος, η δυνατότητα 

επανάληψης της παρακολούθησης (Τσώνη κ.ά., 2015) και  η έλλειψη κόστους 

(Τσολακούδης κ.ά., 2020). Ωστόσο, θεωρούν φυσικά, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, 

τα οποία σχετίζονται κυρίως με την εκπαίδευση του προσωπικού και την αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού υλικού (Τόκη & Παγγέ, 2011). Επίσης, εντοπίζουν αδυναμίες, οι οποίες 

προέρχονται από την εμπειρία της δια ζώσης εκπαίδευσης, όπως η απώλεια της αμεσότητας, 

η έλλειψη κοινωνικοποίησης και η αδυναμία αποτελεσματικής αυτορρύθμισης της μάθησης 

(Τσώνη κ.ά., 2015), ενώ εκφράζεται ξεκάθαρα και η προτίμηση για την πρόσωπο-με-

πρόσωπο διδασκαλία, καθώς επιθυμούν άμεση αλληλεπίδραση με τον καθηγητή και τους 

συμφοιτητές τους (Τσολακούδης κ.ά., 2020). 

Μια ακόμη πρακτική εφαρμογή του e-learning που μελετάται στην βιβλιογραφία είναι αυτή 

των εξ αποστάσεως σεμιναρίων ή webinars στην εκπαίδευση ενηλίκων (Τόκη κ.ά., 2013; 

Βουζαξάκης & Γεωργιάδη, 2016; Τζιφόπουλος, 2016; Οικονόμου, 2017, Γιωτόπουλος, 

2020). Τα αποτελέσματα δείχνουν μια θετική στάση απέναντι σε αυτού του είδους τα 

προγράμματα, καθώς οι συμμετέχοντες σε αυτά θεωρούν ότι έχουν μεγάλη βαρύτητα ως 

μέθοδοι εκπαίδευσης και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Παράλληλα, διαπιστώνουν σημαντική συνεισφορά τόσο στην ολοκλήρωση των σπουδών 

τους, όσο και στην μελλοντική επαγγελματική τους ζωή και δια βίου μάθηση, ενώ εκφράζουν 

την επιθυμία για μελλοντική παρακολούθηση αντίστοιχων προγραμμάτων (Τόκη κ.ά., 2013). 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι με τέτοιου είδους προγράμματα επιτυγχάνεται εξατομικευμένη 
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μάθηση, η μελέτη πραγματοποιείται με τον ρυθμό που επιθυμούν οι εκπαιδευόμενοι 

(Βουζαξάκης & Γεωργιάδη, 2016), ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ο εκπαιδευτικός σκοπός 

των προγραμμάτων και οι προσωπικές τους προσδοκίες (Οικονόμου, 2017). Και στην 

περίπτωση αυτή όμως, εκφράζεται μια προτίμηση στην δια ζώσης εκπαίδευση, κυρίως λόγω 

της αλληλεπίδρασης που εμπεριέχει η πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία (Τόκη κ.ά., 2013; 

Τζιφόπουλος, 2016, Οικονόμου, 2017), εκφράζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την επιθυμία 

τους για έναν συνδυασμό με την πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία (μικτή-υβριδική 

μάθηση) (Τζιφόπουλος, 2016). Οι συσχετίσεις με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

δείχνουν ότι το φύλο (και συγκεκριμένα οι γυναίκες), η ηλικία (και συγκεκριμένα οι 

μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες) και το μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης σχετίζονται 

θετικά με την διάθεση συμμετοχής σε προγράμματα e-learning στο μέλλον (Οικονόμου, 

2017). Επίσης, οι τεχνολογικές γνώσεις και η εξοικείωση των συμμετεχόντων φαίνεται να 

συσχετίζεται με το επίπεδο μόρφωσης, καθώς όσο υψηλότερο το επίπεδο μόρφωσης τόσο 

περισσότερες οι γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευόμενοι για την σύγχρονη και ασύγχρονη 

εκπαίδευση (Γιωτόπουλος, 2020). 

Τέλος, εντοπίσαμε και τρεις έρευνες που διεξήχθησαν την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας 

της νόσου COVID-19 (Raikou et al., 2020; Kedraka & Kaltsidis, 2020; Karalis & Raikou, 

2020), οι οποίες εστιάζουν στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 

στην αναγκαστική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την συνέχιση των 

σπουδών τους. Αρχικά, οι φοιτητές παρουσίασαν άγχος και αβεβαιότητα για την διαδικασία, 

καθώς θεωρούσαν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα ανταποκριθούν σωστά στις ανάγκες 

τους και στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την υγειονομική κρίση. Ωστόσο, μετά την 

έναρξη των μαθημάτων υπήρξε μια βελτίωση των συναισθημάτων τους, καθώς εξέφρασαν 

ανακούφιση, ικανοποίηση και χαρά που δεν θα χαθεί το εξάμηνο, καθώς και περιέργεια για 

τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστούν οι σπουδές τους. Σε αρκετές περιπτώσεις 

εμφανίστηκε ακόμη και ενθουσιασμός, αλλά και επιθυμία συνέχισης του e-learning ακόμα 

και μετά το τέλος της πανδημίας (Raikou et al., 2020; Kedraka & Kaltsidis, 2020; Karalis & 

Raikou, 2020). Βέβαια, το αντικείμενο σπουδών παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς σε 

περιπτώσεις εργαστηριακών μαθημάτων η ανησυχία παρέμεινε και μετά τα έναρξη των 

μαθημάτων (Kedraka & Kaltsidis, 2020).   

Θα πρέπει επίσης, να αναφερθεί ότι οι φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούν το 

νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον ως ευκαιρία για να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που μπορούν 



74 

 

να τους βοηθήσουν στην μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία (Kedraka & 

Kaltsidis, 2020). Και στην περίπτωση αυτή όμως, οι φοιτητές θεωρούν ότι τα μαθήματα εξ 

αποστάσεως στερούνται τη ζωτικότητα των πρόσωπο-με-πρόσωπο μαθημάτων και φαίνεται 

να χάνουν την επικοινωνία και το έντονο ενδιαφέρον που απορρέουν από τη διδασκαλία 

στην τάξη. Τα πιο σημαντικά αρνητικά στοιχεία που αναγνωρίζουν είναι η κακή 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τη σχολή, μαζί με την μη ικανοποιητική συνεργασία και 

κοινωνικοποίηση στο ακαδημαϊκό πλαίσιο (Raikou et al., 2020; Kedraka & Kaltsidis, 2020; 

Karalis & Raikou, 2020). Ωστόσο, όπως επισημαίνουν εύστοχα οι Karalis και Raikou (2020), 

οι απόψεις διαφέρουν ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και τις προσωπικές προτιμήσεις των 

φοιτητών για τον τρόπο που μαθαίνουν. 

Από την δική μας έρευνα προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες σε προγράμματα e-learning κατά 

κύριο λόγο είναι γυναίκες, παραγωγικών ηλικιών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που 

διαμένουν σε αστικές περιοχές της χώρας. Η συμμετοχή τους σε προγράμματα e-learning 

παρακινήθηκε από την ανάγκη διεύρυνσης των γνώσεών τους, αλλά και λόγω της πανδημίας, 

καθώς ήταν υποχρεωτικό στο πλαίσιο των σπουδών τους. Η στάση τους απέναντι σε αυτό 

ήταν εντυπωσιακά θετική, γεγονός που συμφωνεί με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας που 

μελετήσαμε (Τόκη & Παγγέ, 2011; Τόκη κ.ά., 2013; Τσώνη κ.ά., 2015; Βουζαξάκης & 

Γεωργιάδη, 2016; Τζιφόπουλος, 2016; Τσολακούδης κ.ά., 2020; Γιωτόπουλος, 2020). Οι 

έρευνες που διεξήχθησαν στην αρχή της πανδημίας (Raikou et al., 2020; Kedraka & 

Kaltsidis, 2020; Karalis & Raikou, 2020) δείχνουν αρχικά μια επιφυλακτική στάση, η οποία 

ωστόσο στην πορεία της διαδικασίας εξελίσσεται και στην περίπτωση αυτή σε θετική. 

Συμβατά είναι επίσης, τα ευρήματα της έρευνάς μας με την βιβλιογραφία, όσον αφορά στην 

κριτική που ασκούν οι εκπαιδευόμενοι σε θέματα που σχετίζονται με την έλλειψη επαφής 

και κοινωνικοποίησης (Τζώτζου & Μπιγιλάκη, 2013; Τόκη κ.ά., 2013; Τσώνη κ.ά., 2015; 

Τζιφόπουλος, 2016, Οικονόμου, 2017; Τσολακούδης κ.ά., 2020; Raikou et al., 2020; Ked-

raka & Kaltsidis, 2020; Karalis & Raikou, 2020). Όπως αναφέρεται από όλους σχεδόν τους 

ερευνητές, αυτό οφείλεται κυρίως στην προηγούμενη μακρόχρονη εμπειρία των 

εκπαιδευόμενων με τις παραδοσιακές μορφές δια ζώσης εκπαίδευσης και στην έλλειψη 

εξοικείωσης με την διαδικασία του e-learning.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συσχετίσεις των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων με την στάση τους απέναντι στο e-
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learning. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε μια θετικότερη στάση των παραγωγικών ηλικιών 

(25-50 ετών), αλλά και μια ελαφρώς μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα από τους άντρες σε 

σχέση με τις γυναίκες. Επίσης, οι κάτοικοι των αστικών περιοχών εμφανίστηκαν πιο θετικοί, 

σε σχέση με τους κατοίκους των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Τέλος, δεν 

εντοπίστηκε καμία συσχέτιση μεταξύ της στάσης των ερωτώμενων και το είδος της 

εκπαίδευσης (τυπική / μη τυπική).  

Οι ανωτέρω συσχετίσεις οδηγούν και στην απάντηση των ερευνητικών υποθέσεων που 

τέθηκαν στην αρχή της ερευνητικής μας διαδικασίας: 

• Υπόθεση 1. Οι νεαρότερες ηλικιακές ομάδες εκπαιδευόμενων θα έχουν πιο θετική 

στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Η Υπόθεση 1 απορρίπτεται. Διαπιστώθηκε ότι οι νεαρότερες ηλικίες (18-24 ετών) έχουν 

πιο ουδέτερη στάση, όπως και οι μεγαλύτερες (51-57 ετών και 58 ετών και άνω). Η πιο 

θετική στάση εντοπίστηκε στις παραγωγικές ηλικίες (25-50 ετών). 

• Υπόθεση 2. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν μαθήματα της μη τυπικής 

εκπαίδευσης θα έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η Υπόθεση 2 απορρίπτεται. Δεν εντοπίστηκε καμία συσχέτιση μεταξύ της στάσης των 

ερωτώμενων και το είδος της εκπαίδευσης (τυπική / μη τυπική). 

• Υπόθεση 3. Οι γυναίκες εκπαιδευόμενες θα είναι πιο αρνητικές απέναντι στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

Η Υπόθεση 3 απορρίπτεται. Οι γυναίκες εμφανίστηκαν με μια ελαφρώς πιο θετική στάση 

από ότι οι άνδρες.  

• Υπόθεση 4. Οι εκπαιδευόμενες που διαμένουν σε αστικές περιοχές θα είναι πιο θετικοί 

απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Η Υπόθεση 4 είναι δεκτή. Όντως διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι των αστικών περιοχών είναι 

πιο θετικοί, σε σχέση με τους κατοίκους των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. 
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Η παρούσα έρευνα, η οποία διεξήχθη σε μια περίοδο ιδιαίτερων συνθηκών σε παγκόσμιο 

επίπεδο, τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική και 

οικονομική δραστηριότητα, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, ευελπιστούμε να 

συμβάλει στις ερευνητικές προσπάθειες που αφορούν στο θέμα της εξ αποστάσεως 

ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρούσα κατάσταση κατέδειξε τον σπουδαίο ρόλο που μπορούν 

να διαδραματίσουν τα ηλεκτρονικά μέσα στην εκπαίδευση, ακόμα και σε περιόδους 

κρίσεων. Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες το εκπαιδευτικό έργο συνεχίζεται, γεγονός 

που πριν από μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητο. Παρόλο που εντοπίσαμε δυσκολίες και 

κριτική απέναντι στην διαδικασία, υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης, αρκεί να 

αξιοποιηθεί κατάλληλα η τρέχουσα εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο 

 

Απόψεις για τα προγράμματα E-learning 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο 

εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών 

"Επιστήμες της εκπαίδευσης και της Δια Βίου μάθησης" του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα «Διερεύνηση Απόψεων και Στάσεων Ελλήνων 

Ενήλικων Εκπαιδευόμενων σε τυπικές ή μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης για τη μέθοδο 

e-learning στην Ελλάδα». Σκοπός της έρευνας είναι η Διερεύνηση απόψεων και στάσεων 

Ελλήνων ενήλικων εκπαιδευόμενων σε τυπικές ή μη τυπικές μορφές εκπαίδευσής 

σχετικά με την μέθοδο e-learning στην Ελλάδα. 

Τυπική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε 

εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης 

εκπαιδευτικής κλίμακας.( Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ) 

Μη τυπική εκπαίδευση: Είναι η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να 

οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. 

Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση.(σεμινάρια κατάρτισης) 

Οι απαντήσεις σας δίνονται ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

ακαδημαϊκούς σκοπούς. Η συνεργασία σας είναι ουσιώδης για την επιτυχία της έρευνας. 

Για το λόγο αυτό, σας προσκαλώ να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο. Η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 5 λεπτά. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Με εκτίμηση, 
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Ηρακλής Πάτσιος 

Επικοινωνία: iraklispa@hotmail.com 

 

Α. Προφίλ ερωτώμενου 

 

1. Φύλο:  

 Άντρας  Γυναίκα 

2. Ηλικία:   

 18-24  25-29  30-44  45-64  65+ 

3. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

 Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κάτω  

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο κλπ.)  

Απόφοιτος Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΙΕΚ, σχολές ΟΑΕΔ κλπ.)   

 Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ   

Μεταπτυχιακές Σπουδές-Διδακτορικό  

 

4. Περιοχή Κατοικίας: 

    Αστική περιοχή         Ημιαστική περιοχή        Αγροτική περιοχή 

 

Β. Θέσεις και στάσεις απέναντι στο e-learning 

 

1. Παρακολουθείτε προγράμματα e-learning:  

 Τυπικής εκπαίδευσης   Μη τυπικής εκπαίδευσης  και τα δυο 

 

2. Ποια είναι η στάση σας απέναντι προγράμματα e-learning; 

 Αρνητική                       Ουδέτερη                                    Θετική 

 

3. Για ποιο λόγο επιλέξατε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα/τα e-learning; 

 Ήταν υποχρεωτικό στο πλαίσιο των σπουδών μου  Για το ευέλικτο πρόγραμμα 

σπουδών που παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα 

 Για την απόκτηση του πτυχίου-πιστοποιητικού   Για τα μειωμένα δίδακτρα σε σχέση 

με τα δια ζώσης προγράμματα 
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 Για την διεύρυνση των γνώσεων σας   Για την επιπλέον μοριοδότηση σε τυχόν 

προκηρύξεις θέσεων εργασίας 

 

4. Θα επιλέγατε ξανά ένα πρόγραμμα e-learning για να επιμορφωθείτε(σεμινάριο/σπουδές); 

 Ναι          Όχι           Ίσως 

 

5. Θεωρείτε εύχρηστα τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;   

    Ναι         Όχι       

 

6. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά την διάρκεια παρακολούθησης προγράμματος εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης; 

 Πάρα Πολλές       Πολλές      Σε μέτριο βαθμό      Λίγες      Καθόλου 

 

7. Θεωρείτε ότι πιθανές τεχνικές δυσκολίες (π.χ. χαμηλής ταχύτητα διαδικτύου) επηρεάζουν 

την ποιότητα της εκπαίδευσης; 

 Πάρα πολύ      Πολύ      Μέτρια      Λίγο      Καθόλου 

 

8. Μελλοντικά θεωρείτε ότι τα προγράμματα e-learning θα αντικαταστήσουν την δια ζώσης 

εκπαίδευση; 

  Σίγουρα       Πιθανώς            Αποκλείεται 

 

Γ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e-learning 

Επιλέξτε το βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω. 

 

 Διαφωνώ Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ/ ούτε 

συμφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Το e-learning προάγει 

την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και την 

καλλιέργεια των 
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δεξιοτήτων των 

εκπαιδευομένων . 

Τα προγράμματα e-

learning προωθούν την 

ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο. 

     

Η ηλεκτρονική μάθηση 

μέσω e-learning προωθεί 

την καλλιέργεια  

κριτικής σκέψης και 

οδηγεί στην 

διερευνητική μάθηση. 

     

Τα προγράμματα 

elearning παρέχουν 

πλούσιο εκπαιδευτικό 

υλικό. 

     

Το e- learning είναι 

υπερεκτιμημένο στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. 

     

Η ηλεκτρονική μάθηση 

μέσω e-learning μπορεί 

να χαρακτηριστεί 

απρόσωπη. 

     

Απουσία της δια ζώσης 

επικοινωνίας με τον 

διδάσκοντα και τους 

άλλους 

εκπαιδευόμενους. 

     

Το e-learning 

αποδυναμώνει την 
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κοινωνικοποίηση των 

εκπαιδευόμενων. 

Η ασύγχρονη μάθηση 

είναι υποδεέστερη της 

σύγχρονης μάθησης. 

     

Τα οφέλη της εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευσης(e-learning) 

είναι τα ίδια με αυτά της 

δια ζώσης εκπαίδευσης. 

     

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας και την πολύτιμη συμμετοχή σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «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:  

 


