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Επιτελική Σύνοψη 

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και, 

ειδικά, η χρήση της πλατφόρμας MOODLE στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα, σκοπός της ήταν να χαρτογραφήσει και να μελετήσει την  

κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης, διατυπώνοντας, 

σχολιάζοντας και εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο και τις απαντήσεις σε 

ερωτήσεις του τύπου:  

Ποιες είναι οι αλλαγές εκείνες που συντελούνται σήμερα στο χώρο της 

εκπαίδευσης και ποιες είναι οι ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία 

σε αυτόν τον τομέα;  

Είναι κατανοητό απ’ όλους ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται είναι βαθιές, 

μεγάλες, ορατές και μη, οπότε δεν πρέπει να αγνοούνται από τους αρμοδίους 

φορείς και την κοινωνία;  

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι σε θέση, με την βοήθεια των ΤΠΕ και 

διαφόρων επιστημών, όπως η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, τα μαθηματικά, η 

ψυχολογία, η ιστορία κ.ά. να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα και ποιοτικά 

προηγμένα διαδικτυακά συστήματα μάθησης (ΠΔΣΜ);  

Πότε και υπό ποιες συνθήκες οι Έλληνες φοιτητές, ως ενεργοί πολίτες, θα 

ενδιαφερθούν ακόμα περισσότερο για αυτά τα μαθήματα;  

Στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού μαθήματος, ποια από τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και, συγκεκριμένα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που θα 

δείξουν ανεκτικότητα στην -ενδεχομένως- διαφορετική άποψη των υπολοίπων 

συναδέλφων τους; 

Μήπως τα διαδικτυακά μαθήματα, με την πάροδο του χρόνου, αποκτήσουν μια 

ανεπιθύμητη πολιτική, θρησκευτική, ιδεολογική και όχι μόνο διάσταση; 

Έκτος από τον καθηγητή και την ομάδα από διαχειριστές, μηχανικούς, 

ψυχολόγους και παιδαγωγούς που τον υποστηρίζει, θα βοηθήσουν -ουσιαστικά 

και εθελοντικά- και τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στην 

βελτίωση της ποιότητας των διαδικτυακών μαθημάτων;  

Θα επικρατήσει πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και, πρωτίστως, μεταξύ των φοιτητών που απαρτίζουν μια εικονική 
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τάξη, που σχολιάζουν τα δρόμενα στα κοινωνικά δίκτυα ή/και συμμετέχουν 

ενεργά στο φόρουμ του διαδικτυακού μαθήματος.  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

υπαρχόντων μαζικών ανοικτών on-line συστημάτων, των ΠΔΣΜ, της χρήσης 

εκπαιδευτικών παιγνίων, επαυξημένης πραγματικότητας κ.ά.;  

Υπό την οπτική αυτή διερευνήθηκε η στάση και οι απόψεις των Ελλήνων 

φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα πανεπιστημίων 

αναφορικά με την εκπαιδευτική πλατφόρμα MOODLE. 

Μεθοδολογία: Διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα με τη χρήση 

ερωτηματολογίου σε δείγμα 206 ατόμων, τα οποία συλλέχθηκαν με τη μέθοδο 

της βολικής δειγματοληψίας. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από την ίδια 

την ερευνήτρια. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική 

για την αποτύπωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και του περιεχομένου 

των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτώμενοι. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε για τη 

διερεύνηση της επίδρασης του φύλου και της μόρφωσης στην αξιολόγηση του 

MOODLE. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι Kruskal 

Wallis, Mann Whitney & Spearman’s rho επαγωγική στατιστική index. Ο λόγος 

χρήσης μη παραμετρικών ελέγχων ήταν ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούσαν την 

κανονική κατανομή. 

Αποτελέσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών συμφώνησε ότι μέσω του 

MOODLE μπορούν να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση στα περιεχόμενα του 

MOODLE, να περιηγηθούν ελεύθερα και να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να 

χρειάζεται να τους εξηγήσει κάποιος το πώς λειτουργεί. Επίσης, θεώρησαν πως 

το MOODLE έχει πολλά πλεονεκτήματα για την εκμάθησή τους. Οι φοιτητές 

υποστήριξαν πως το να μάθουν τη χρήση του MOODLE είναι εύκολο για εκείνους 

και ανέφεραν πως η χρήση του MOODLE είναι ένα ελκυστικός τρόπος μάθησης. 

Ταυτόχρονα, οι υπό μελέτη φοιτητές προτιμούν την πλατφόρμα MOODLE, την 

οποία θεωρούν εύκολη και διασκεδαστική. Ως προς την αξιολόγηση του MOODLE 

αυτό αξιολογείται  ως μέτρια χρήσιμο για την επαφή με τον καθηγητή (βοηθό, 

παιδαγωγό κ.ο.κ.), τη μελέτη των κεφαλαίων που ακολουθούν και την μελέτη του 

μαθήματος συνολικά. Ωστόσο, οι ερωτώμενοι που θεωρούνται ανώτερου 

μορφωτικού επιπέδου και καλύτεροι σπουδαστές αξιολογούν το MOODLE πιο 

θετικά. Επίσης, και οι μικρότεροι σε ηλικία ερωτώμενοι, που είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες το αξιολογούν πιο θετικά 
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Συμπεράσματα: Το MOODLE προτείνεται ως συμπληρωματικά χρήσιμο εργαλείο 

σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν κυρίως την μελέτη και την οργάνωση του 

μαθήματος. Η ευκολία χρήσης της πλατφόρμας στα εξ αποστάσεως 

προγράμματα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενθάρρυνση των φοιτητών 

και τη συνέχιση των σπουδών τους. Ωστόσο, ενώ η πλατφόρμα MOODLE 

θεωρείται εύκολη και διασκεδαστική δεν είναι αρκετά αποτελεσματική στη 

μάθηση καθώς οι φοιτητές δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία με τους καθηγητές τους, από τα πολυμέσα που χρησιμοποιεί αλλά 

και από τη μελέτη που προτείνει.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαζικά ανοικτά 

μαθήματα, έξυπνες κινητές συσκευές, διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, 

στάσεις και απόψεις φοιτητών 
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Executive Summary 

 
The aim of this thesis is the use of New Technologies in distance learning and 

especially the use of the MOODLE platform in distance higher education. More 

specifically, its purpose is to map and study the situation in the field of education 

by formulating, commenting on and enriching the content as well as the answers 

to questions such as: 

Which are the changes that currently take place in the field of education and 

what are the opportunities that modern technology can offer in this area? 

Is it understandable by everyone that these changes that are deep, large, visible 

and not visible, should not be ignored by the responsible bodies and society? 

The members of the educational community are able, with the help of ICT and 

various sciences, such as sociology, anthropology, mathematics, psychology, 

history, etc. to develop integrated and qualitatively advanced, integrated online 

learning systems (platforms)? 

When and under what conditions will Greek students, as active citizens, be more 

interested in these lessons? 

In the context of an online lesson, which members of the educational community 

and, in particular, what are the characteristics of the students who will show 

tolerance to the - if any - different view of the other colleagues? 

Does online lessons, over time, have an undesirable political, religious, 

ideological and not only dimension? 

Apart from the professor and the team of managers, engineers, psychologists 

and educators who support him, will they help - both actively and voluntarily - and 

the other members of the educational community to improve the quality of online 

lessons? 

There will be a spirit of solidarity among the members of the educational 

community and, above all, among the students who make up a virtual classroom, 

commenting on social networking and / or participating actively in the online 

course forum. 

What are the features, advantages and disadvantages of existing mass-open 

online systems, GPTS, the use of educational games, augmented reality, etc.? 
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From this point of view, the attitudes and views of Greek students participating in 

distance learning programs of the MOODLE educational platform were explored. 

Methodology: A primary quantitative research was carried out using a 

questionnaire in a sample of 206 individuals, which were selected through the 

convenient sampling method. The questionnaire was constructed by the 

researcher herself. In the present study, descriptive statistics were used to 

capture the demographic characteristics and answers given by respondents. In 

addition, inductive statistics were used to investigate the effect of gender and 

education on MOODLE evaluation. In particular, the Kruskal Wallis, Mann 

Whitney & Spearman’s rho index statistical tests were used. The reason for using 

non-parametric tests was that the data did not follow the normal distribution. 

Results: The overwhelming majority of students agreed that through MOODLE 

they can easily access MOODLE’s content, navigate freely and use it without 

having someone to explain to them how it works. They also felt that MOODLE 

has many advantages in relation to learning. The students also supported that 

learning how to use the MOODLE is easy for them and reported that using the 

MOODLE is an attractive way of learning. The students under investigation prefer 

the MOODLE platform, which they find easy and entertaining. With regards to the 

evaluation of the MOODLE, it is considered to be moderately useful for 

contacting the teacher, studying the next chapters, and studying the course. 

However, respondents who are considered to be of higher education and better 

students evaluated the MOODLE more positively. Also the younger respondents, 

who are more familiar with the new technologies, evaluate it more positively 

Conclusions: The MOODLE is proposed as a complementary useful tool in 

specific areas that mainly concern the study and organization of the course. The 

ease of use of the platform in distance learning programs is an important factor in 

encouraging students to continue their studies. However, while the MOODLE 

platform is considered easy and entertaining, it is not quite effective in learning 

as students are not entirely satisfied with the communication with their teachers, 

the multimedia it uses, and the study method it proposes. 

  

Keywords: ICT and distance learning, massive online courses, smart mobile 

devices,  web-based learning platforms, students attitudes and views 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στην σημερινή εποχή οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

έχουν διεισδύσει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, μεταξύ αυτών και 

στο χώρο της εκπαίδευσης. Κάτι παραπάνω, όποιος δεν τις χρησιμοποιεί 

απομονώνεται, θεωρείται «αναλφάβητος» και όχι μόνο. Η εδραίωσή τους σε όλα 

τα επίπεδα καθιστά τη χρήση τους απαραίτητη, καθώς χωρίς τη γνώση αυτών 

δεν μπορούν οι φοιτητές να μετέχουν σε βασικούς τομείς και διεργασίες που τους 

καθορίζουν τόσο ως φυσικά άτομα όσο και ως πολίτες (Anderson, 2016).  

Οι ίδιες οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται όλο και περισσότερο και σε 

συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση και τις κοινωνικές αλλαγές που 

συντελούνται, προβλέπουν ακόμα πιο έντονες αλλαγές που θα έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στη ζωή όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, θρήσκευμα 

κ.ο.κ. (Beetham & Sharpe, 2013). Η αναμφισβήτητη αναγκαιότητα των νέων 

τεχνολογιών υπαγόρευσε και την ένταξη τους στην επίσημη εκπαίδευση 

θεωρώντας ότι μπορεί να βελτιώσει τη διδασκαλία και την μάθηση ακόμα και σε 

περιπτώσεις που εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα που δεν μπορούσαν να 

επιλυθούν στο παρελθόν. Έτσι, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα που συνεχώς αποκτά νέες διαστάσεις και νέα 

πεδία μελέτης. Η εκπαίδευση, εξάλλου, θεωρείται ως η σημαντικότερη επένδυση 

της κάθε χώρας και απαραίτητο στοιχείο για την πρόοδο του κάθε ανθρώπου, η 

οποία θα συμβάλλει στην πρόοδο και στην εξέλιξη ολόκληρης της 

ανθρωπότητας. Αυτό, άλλωστε, το έχει αποδείξει η ίδια η ιστορία.  

Η επανάσταση στο χώρο των ΤΠΕ την προετοίμασε η εφεύρεση του 

τηλέγραφου, του τηλεφώνου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Μετά την 

ανακάλυψη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος επιλύει προβλήματα με την 

εφαρμογή προκαθορισμένων λειτουργιών πάνω σε δεδομένα τα οποία 

εισάγονται και επεξεργάζεται με απόλυτη ακρίβεια και υψηλή ταχύτητα, χωρίς την 

ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, το επόμενο ποιοτικό τεχνολογικό άλμα 
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αποτέλεσε η εμφάνιση του Διαδικτύου. Το τελευταίο προσέφερε τη δυνατότητα 

στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δρόμενα, να διατυπώνουν 

τη γνώμη τους και να παίρνουν πληροφόρηση, προωθώντας την συνεργασία και 

την επικοινωνία μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές (Boyd, 2007). Σήμερα, είμαστε στην αρχή της εποχής των δεδομένων 

και του αυτοματισμού. Τα big data, οι data analysis, το internet of things κ.ο.κ. 

ήδη είναι «λέξεις κλειδιά» για την πρόοδο της ανθρωπότητας.  

 

1.2 Κίνητρο 

Η είσοδος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δημιούργησε ένα νέο, ποιοτικά και 

ποσοτικά διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο κεντρικό ρόλο κατέχει 

ποια ο τελικός χρήστης: ο φοιτητής. Ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει ουσιαστικά, 

καθώς δεν μεταδίδει μόνο γνώση, αλλά οργανώνει τη διαδικασία μάθησης ως 

ενεργός, όχι όπως ήταν έως τώρα: παθητικός, διαμεσολαβητής. Βάσει του 

παραπάνω ο καθηγητής καθίσταται ένας καλοπροαίρετος και χρήσιμος 

συνεργάτης του φοιτητή, ο οποίος χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που του 

προσφέρει η τεχνολογία για να κατακτήσει τη γνώση. Ο τρόπος αυτός μάθησης 

απαιτεί νέες μορφές διδασκαλίας, επίβλεψης και αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτικός 

γίνεται καθοδηγητής και ειδικός «επί του θέματος» στον οποίο απευθύνονται οι 

φοιτητές όταν τον έχουν ανάγκη (Beetham & Sharpe, 2013).  

Συγκεκριμένα, οι ΤΠΕ προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά στο χρόνο και στο 

χώρο της μάθησης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν οποτεδήποτε 

και οπουδήποτε, καθώς η μάθηση με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να λάβει χώρα 

μέσω φορητών συσκευών (24*7). Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα να 

συνδυάζονται οι ακουστικές και οπτικές πληροφορίες μέσα από τη χρήση βίντεο 

σε παρουσιάσεις. Επίσης, τα εικονικοί χώροι συζήτησης κερδίζουν ολοένα και 

περισσότερο έδαφος (Mao, 2014).  

Η μάθηση δια των ΤΠΕ τη σημερινή εποχή παίζει σημαντικό ρόλο και στην 

προσωπική αξία των φοιτητών. Σύμφωνα με τους Jimoyianni και Komi (2007) οι 

νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα δυναμικό επικοινωνιακό μέσο μάθησης. Η 

διαδικτυακή επικοινωνία προάγει την αλληλεπίδραση, την οποία προτιμούν οι 

περισσότεροι νέοι. Επίσης, οι ΤΠΕ προσφέρουν εργαλεία που βοηθούν τους 
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φοιτητές να ελέγχουν το περιβάλλον και την εμπειρία μάθησης. Λόγω της 

ανωνυμίας της προσωπικότητας στην εικονική τάξη, οι φοιτητές ενθαρρύνονται 

να συμμετάσχουν ενεργά  στις κοινωνικές διαπραγματεύσεις που διακρίνουν 

τόσο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ύλης, όσο και τη δόμηση της γνώσης. Οι 

φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα συμμετάσχουν ή όχι σε μια 

συζήτηση. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν χωρίς 

περιορισμούς προσφέροντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς για χρονικό 

περιθώριο που απαιτείται προκειμένου να συμμετάσχουν στη συζήτηση με μια 

μελετημένη απάντηση (Sánchez et al., 2014).  

Η επικοινωνία μέσω των ΤΠΕ προσφέρει επίσης παρόμοια πλεονεκτήματα 

και για τους καθηγητές. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν, είτε μια ομάδα φοιτητών, είτε ένα μεμονωμένο άτομο για περαιτέρω 

προσωποποιημένη συζήτηση που έχουν ή που έχει το άτομο αυτό ανάγκη. Η 

δυνατότητα δόμησης της επικοινωνίας με αυτόν τον στοχευμένο, παιδαγωγικά 

προσεγμένο τρόπο ενισχύεται σημαντικά σε πολλά διαδικτυακά περιβάλλοντα, 

ενώ θα μπορούσε να έχει πολλά οφέλη όταν οι φοιτητές έχουν διαφορετική 

επιστημονικό υπόβαθρο, ηλικία ή/και προγενέστερη εμπειρία (Beetham & 

Sharpe, 2013).  

Βάσει των παραπάνω συμπεραίνεται πως οι ΤΠΕ αποτελούν ποια μια 

βασική προϋπόθεση για την συνεργασία μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, αλλά 

και μεταξύ των ίδιων των φοιτητών. Παράλληλα, οι ΤΠΕ αποτελούν βασική 

προϋπόθεση για την εύρεση δεδομένων, την επεξεργασία των πληροφοριών και 

την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης. Συγκεκριμένα, μέσα από το Διαδίκτυο ο 

φοιτητής αντλεί πληθώρα ενημερωτικού υλικού, με τη βοήθεια του κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισμικού εμβαθύνει και εμπλουτίζει τη διδακτική ύλη που έχει 

επεξεργαστεί, ενώ η ομαδική εργασία (forum, chat) που προάγουν οι νέες ΤΠΕ 

βοηθούν τους φοιτητές να παράξουν οι ίδιοι νέο υλικό βάσει όλων όσων έχουν 

διδαχθεί. Τέλος, ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις ΤΠΕ οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.  

Η άνοδος των νέων τεχνολογιών έχει αλλάξει τον τρόπο που οι φοιτητές 

εργάζονται, επικοινωνούν, κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν ως «κοινωνία 

δικτύων» (Beetham & Sharpe, 2013). Μία παγκόσμια έρευνα, που διενεργήθηκε 

από το Βρετανικό Συμβούλιο το 2007, αποκάλυψε ότι το 69% των φοιτητών 



16 

 

μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά όταν κοινωνικοποιούνται 

ανεπίσημα και ότι οι φοιτητές που συμμετέχουν σε «ισχυρά» κοινωνικά δίκτυα 

έχουν καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Επιπλέον, τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα εξαιρετικό 

εργαλείο επικοινωνίας στην παραγωγή (κατασκευή ή/και διαμόρφωση) της 

γνώσης με βάση τις κοινωνικές σχέσεις, την συνεργασία και την από κοινού 

εθελοντική εργασία (Arroyo, 2011). Οι Anderson και Dron (2011) εξηγούν ένα 

από τα οφέλη που έχουν οι εικονικές κοινότητες που μπορεί να αντισταθμίσει την 

έλλειψη της ομάδας στον πραγματικό κόσμο. Έτσι, οι φοιτητές που είναι 

«ντροπαλοί» και δεν συμμετέχουν στην τάξη μπορούν να επικοινωνούν με τους 

δασκάλους και τους συμμαθητές τους στις κοινότητες που αναπτύσσονται και 

διαμορφώνονται στο Διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, οι νέοι «αποτελεσματικοί» 

καθηγητές θα πρέπει να γίνουν διαχειριστές δικτύων, να μάθουν δηλαδή τους 

ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν οι φοιτητές και να τους 

εισαγάγουν σε ευκαιρίες μάθησης μέσα από χρήσιμες ιστοσελίδες (Saeed et al., 

2009). 

 

1.3 Συνεισφορά 

 Από το σύνολο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης συμπεραίνεται ότι έχουν 

μελετηθεί επαρκώς όλοι οι παράγοντες, που προωθούν ή και εμποδίζουν τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, συμβατική και μη, σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς η πλατφόρμα 

MOODLE στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την 

εισχώρηση των «έξυπνων» κινητών συσκευών (smart mobile devices). Η 

παρούσα έρευνα θα εστιάσει στις στάσεις και τις απόψεις των φοιτητών απέναντι 

στην πλατφόρμα αυτή.  

Η παρούσα μελέτη ευελπιστεί να συμβάλλει ουσιαστικά: 

1) Στη διερεύνηση του όρου κοινωνικό δίκτυο – γενικότερα – και στον εντοπισμό 

της συμβουλής του στην επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση των φοιτητών, 

όπως προκύπτει μέσα από την ενδελεχή ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 
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2) Στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται από τους καθηγητές και τα αποτελέσματα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

3) Στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η πλατφόρμα MOODLE αποτελεί 

ένα αποτελεσματικό μέσο για την εκπαίδευση των φοιτητών. 

 

1.4 Οργάνωση της εργασίας  

Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα της διατριβής, παρουσιάζει το κίνητρο μελέτης, 

τη συνεισφορά της μελέτης στην επιστημονική κοινότητα και, τέλος, παρουσιάζει 

τη δομή της εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο της 

μελέτης. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι τεχνολογίες του διαδικτύου σε 

συνδυασμό και με τα κοινωνικά δίκτυα τόσο στην κοινωνία, όσο και στην 

εκπαίδευση. Εν συνεχεία, το 3ο κεφάλαιο εστιάζει στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αναλύοντας τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και τις κατηγορίες των social media στην εκπαίδευση με έμφαση στο 

Facebook.  

Στο 4ο κεφάλαιο αναλύεται η χρήση των ICT (ΤΠΕ) στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Αρχικά, παρουσιάζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η δια βίου 

μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλύονται τα θετικά και τα αρνητικά της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η σύνδεσή της με τη διά βίου μάθηση. Γίνεται 

αναφορά στο 5ο κεφάλαιο για τα Προηγμένα διαδικτυακά συστήματα μάθησης 

(ΠΔΣΜ). Στο 6ο κεφάλαια παρουσιάζονται οι νέες μεθοδολογίες και στρατηγικές 

καθοδήγησης, ενώ στο 7ο αναλύεται η διαδικασία της εξ αποστάσεως μάθησης 

και αξιολογούνται οι μορφές της. Στο 8ο κεφάλαιο εξετάζονται οι κλίμακες 

διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης με αναφορά στην χρήση ρουμπρικών.  

Το 9ο κεφάλαιο της διατριβής εστιάζει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

MOODLE και στην χρήση της από τα Πανεπιστήμια. Επίσης, αναφέρει τους 

μαθησιακούς τρόπους και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που απαιτούνται στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, τις στρατηγικές του καθηγητή, αλλά και τον 

αυτοκαθορισμό του φοιτητή.  
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Το 10ο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία στην οποία στηρίχθηκε η 

διεξαγωγή της παρούσης έρευνας. Αναλυτικά παρουσιάζει τη φιλοσοφία της 

έρευνας, την ερευνητική προσέγγιση, την ερευνητική στρατηγική, τα είδη της 

έρευνας, τις ερευνητικές μεθόδους, την τεχνική της έρευνας, το δείγμα της, τον 

κώδικα δεοντολογίας που ακολούθησε, την αξιοπιστία της και, τέλος, τον τρόπο 

της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν.  

Το κεφάλαιο 11 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας και το 12ο και 

τελευταίο κεφάλαιο συζητά τα αποτελέσματα συγκριτικά με άλλες έρευνες και 

αναφέρει επιμέρους προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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2. Τεχνολογίες του διαδικτύου 

2.1. Τάσεις και εξελίξεις 

Με την εξέλιξη των ΤΠΕ παρατηρείται σημαντική ποσοτική επέκταση και ποιοτική 

διαφοροποίηση στην χρήση του διαδικτύου. Πλέον οι χρήστες  είναι σε θέση 

εύκολα να παράγουν το δικό τους περιεχόμενο -δεδομένα, απόψεις, γνώμες 

κ.λπ.-, να συνεργάζονται εποικοδομητικά, να επικοινωνούν άμεσα και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Έχουμε δηλαδή ενεργό ρόλο των 

πολιτών στην δημιουργία και στον εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου, με 

εύκολο και γρήγορο τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και 

δεξιότητες. Αυτό οδήγησε στην εξέλιξη του υπάρχοντος ιστού στο γνωστό Web 

2.0, το οποίο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών για την παραγωγή ενός πιο 

σύγχρονου, πολυδιάστατου και δυναμικότερου περιεχομένου. Έννοιες, όπως 

δυναμικό περιεχόμενο, διαδραστικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, 

συνεργασία, συνεισφορά, εικονική κοινότητα, social computing κ.ά. 

διαδραματίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάτι παραπάνω, καθημερινά 

εμφανίζονται καινούργιες έννοιες και ερευνητικές περιοχές, όπως είναι π.χ. το 

deep learning, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η data analytics, τα big data και το 

cloud computing.  

Η κυρίαρχη τάση είναι να χρησιμοποιείται το διαδίκτυο ως παγκόσμια πλατφόρμα 

πάνω στην οποία θα «τρέχουν» ψηφιακά προϊόντα (applications) και υπηρεσίες, 

πολλές από τις οποίες μέχρι τώρα «έτρεχαν» τοπικά. Αναπτύσσονται ιστοσελίδες 

σαν έγγραφα του παγκόσμιου ιστού που περιλαμβάνουν πληροφορίες με την 

μορφή κειμένου, υπερκειμένου (metadata, hypertext), εικόνας, βίντεο και ήχου. Η 

κατασκευή και ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφόρων 

γλωσσών προγραμματισμού, καθώς και με τη χρήση εξειδικευμένων 

εργαλειοθηκών που ήδη υπάρχουν στο διαδίκτυο.  

Σήμερα, η κοινωνική δικτύωση του ανθρώπου μετατρέπεται σε δραστηριότητα 

που λίγο-πολύ εκτελείται σε πραγματικό χρόνο, μιας και τους επιτρέπει να 

επικοινωνούν μεταξύ τους, από οπουδήποτε σημείο και οποιαδήποτε στιγμή. 

Προκύπτουν καινούρια κοινωνικά περιβάλλοντα μέσω των νέων ηλεκτρονικών 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παρατηρείται όλο και περισσότερη χρήση των 

κοινωνικών δικτύου, μιας και καλύπτονται διάφορες κοινωνικές ανάγκες. Έννοιες 

όπως επικοινωνία, κοινότητα, προσωπική έκφραση και σχολιασμός αποκτούν 
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διαφορετική δυναμική. Έτσι, δημιουργείται ένα πεδίο έρευνας για την ανάπτυξη 

και τη δημιουργία εφαρμογών με σκοπό την ανάλυση των πληροφοριών που 

προκύπτουν από τη δραστηριότητα των χρηστών σε κοινωνικά δίκτυα, χώρους 

εργασίας και διασκέδασης. 

Το Facebook π.χ. παρέχει διάφορα εργαλεία για την ανάκτηση πληροφοριών 

από το προφίλ κάθε χρήστη που δραστηριοποιείται σε αυτό. Έχει αναπτυχθεί 

συγκεκριμένη πλατφόρμα για το σκοπό αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε 

προγραμματιστές και αναλυτές να συλλέγουν δεδομένα από το «γράφο» της 

εφαρμογής. Η πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό ονομάζεται 

Graph API και μαζί με διάφορα άλλα ΑPIs αποτελούν το FacebookAPI, δηλαδή ο 

μηχανισμός που προσφέρει στους χρήστες την αλληλεπίδραση.  

Στα κοινωνικά δίκτυα, όπως αναφέραμε παραπάνω, καταγράφονται διάφορες 

απόψεις για συγκεκριμένα θέματα. Έτσι, είναι εφικτή -από διάφορες 

εξειδικευμένες στην ανάλυση δεδομένων εταιρείες- η εξόρυξη γνώμης ή η 

ανάλυση συμπεριφοράς, όπως είναι ευρέως διαδεδομένη. Τα κοινωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιούνται ως πεδία έρευνας για την εξαγωγή πληροφορίας ή 

συναισθήματος μιας και εφαρμόζονται διάφορες  τεχνικές ανάλυσης σε αυτά. Με 

την ανάλυση συναισθήματος π.χ. μπορεί να καθοριστεί το θέμα σε ένα κείμενο 

και, ταυτόχρονα, να προσδιοριστεί η στάση του συγγραφέα. Με άλλα λόγια, 

στοχεύει στην εξακρίβωση του ύφους ενός συγγραφέα σχετικά με κάποιο θέμα ή 

με την συνολική συνισταμένη πολικότητα του περιεχομένου ενός κειμένου. Η 

ανάλυση συναισθημάτων εφαρμόζεται ευρέως σε κριτικές (reviews) και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (social media) για μια ποικιλία εφαρμογών που αφορούν 

από διαφήμιση μέχρι και εξυπηρέτηση πελατών (pre- ή post- sale support).  

 

2.2 Τεχνολογία Web  2.0 

O όρος Web 2.0 αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους O’ Reilly και Dougherty, 

οι οποίοι περιέγραφαν τις διαδικτυακές τάσεις και νέα επαγγελματικά μοντέλα, σε 

ένα συνέδριο της Medialive International (2004) με αντικείμενο την ανταλλαγή 

πρωτοποριακών ιδεών. Παρά την επιφυλακτική στάση του εφευρέτη του 

παγκόσμιου ιστού T. B. Lee και άλλων επιστημόνων και ειδικών σχετικά με την 

έννοια του νέου παγκοσμίου ιστού, ο όρος Web 2.0 κατέστη δημοφιλής, με 
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αποτέλεσμα στον επόμενο ενάμιση χρόνο από την παρουσίασή του να έχει άνω 

των 9,5 εκατ. αναφορών. 

Ουσιαστικά δεν πρόκειται για καινούργιο πρωτόκολλο, ούτε για αναβάθμιση των 

τεχνικών του προδιαγραφών, αλλά για αλλαγή του τρόπου που οι δημιουργοί 

ιστοτόπων, οι αναλυτές, οι σχεδιαστές, οι προγραμματιστές πληροφοριακών 

συστημάτων και οι πολίτες (end users) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις 

υπηρεσίες του. Πλέον έχουμε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση των χρηστών με το 

περιεχόμενο και μεταξύ τους. Η νέα, πρωτοποριακή χρήση των εγκατεστημένων 

τεχνολογιών και εργαλείων δίνει καινούριες διαστάσεις και προστιθέμενη αξία στο 

περιεχόμενο. Η τεχνολογική υποδομή «περνάει» σε δεύτερη μοίρα ενώ μια νέα, 

καθολική και ευφυή πλατφόρμα είναι αυτή που αναδεικνύεται. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Web 2.0 είναι τα παρακάτω: 

 Το διαδίκτυο και όλα τα τεχνουργήματα που είναι συνδεδεμένα σε αυτό, 

αποτελούν μια παγκόσμια πλατφόρμα παροχής προϊόντων, υπηρεσιών και 

δεδομένων, τα οποία προέρχονται -κυρίως- από εξειδικευμένους φορείς, 

όπως και από τους ίδιους τους χρήστες και, σε πολλές περιπτώσεις, 

διακινούνται ελεύθερα.  

 Μια μηχανή αναζήτησης αρκεί, για να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός 

διάδρασης (interface) με αυτή την παγκόσμια πλατφόρμα. Με άλλα λόγια, 

το μόνο που χρειάζεται είναι η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

 Προσφέρει, βασικά, πλούσιο περιεχόμενο και εφαρμογές ανοιχτού κώδικα 

(open source) η ανάπτυξη των οποίων είναι σχετικά απλή υπόθεση. 

 Διαδραστικά γραφικά interfaces με τους χρήστες (rich internet 

applications), δυναμικό περιεχόμενο, ιστοσελίδες στις οποίες ανανεώνεται 

μόνο το περιεχόμενο εκείνο το οποίο αλλάζει (τεχνολογία AJAX). 

Ανανεώνονται συχνά τα δεδομένα και το λογισμικό που χρησιμοποιείται για 

τις διάφορες λειτουργίες. Οι χρήστες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

λειτουργία των εφαρμογών που υπάρχουν στο διαδίκτυο. 

 Υιοθέτηση της τάσης για αποκέντρωση των δεδομένων, των υπηρεσιών 

και των προτύπων. Ευκολότερη αναζήτηση πληροφορίας. Οι τελικοί 

χρήστες έχουν την δυνατότητα να κατηγοριοποιούν και να αξιολογούν το 

περιεχόμενο της αναζήτησης με σημασιολογικές έννοιες. 
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 Δυνατότητα για ανοιχτή επικοινωνία, άμεση ανάδραση, ταχύτατη διάχυση 

πληροφοριών, συγκέντρωση και εκμετάλλευση των απόψεων των 

χρηστών για διάφορα επίκαιρα ζητήματα. Αμφίδρομη επικοινωνία των 

πολιτών με επιχειρήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες που μπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσμα την επίδρασή του στην υιοθέτηση κατευθύνσεων ή/και στην 

λήψη σχετικών αποφάσεων. 

Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας και από καθαρά τεχνολογική οπτική γωνία 

είναι σκόπιμο να αναφερθεί η χρήση: 

 σημασιολογικών δεδομένων: περιγράφουν την σπουδαιότητα των 

πληροφοριών που περιέχουν οι επιμέρους ιστοσελίδες. Με αυτό τον 

τρόπο, κατηγοριοποιούνται οι ειδήσεις και η αναζήτησή τους  

πραγματοποιείτε πιο εύκολα και πιο αποδοτικά. Π.χ. στο Facebook, στο 

Twitter και στο Tumblr οι χρήστες προσθέτουν τις δικές τους ετικέτες (tags) 

σε ψηφιακά αντικείμενα (αρχεία, εικόνες, βίντεο). Έτσι γίνεται 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων και με μια αναζήτηση στο περιβάλλον 

της εφαρμογής ανακαλύπτει κανείς τις πληροφορίες που το ενδιαφέρουν 

δεδομένα με αποδοτικό τρόπο. 

 ανοιχτού λογισμικού (open source) : Λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι το 

λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος για την 

τροποποίηση ή την αναβάθμιση από οποιονδήποτε μέσω μιας ελεύθερης 

άδειας χρήσης. Ο καθένας μηχανικός Η/Υ μπορεί να προσθέσει το έργο 

του και οποιοσδήποτε μπορεί να το «εκμεταλλευτεί». 

 αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες στην παροχή υπηρεσιών 

(Service Oriented Architecture): ανατρέπουν τις παλαιές αρχιτεκτονικές, 

που ήταν προσανατολισμένες είτε στο προϊόν είτε στον πελάτη. Στην 

πράξη, οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες σε κάποιο κεντρικό 

επεξεργαστή (server) και οι χρήστες (end users) τις αξιοποιούν μέσω 

browser, ανεξαρτήτως τεχνουργήματος,  τόπου και χρόνου. 

 

2.3. Οι χρήστες του διαδικτύου δευτέρας γενιάς  

Η τεχνολογική υποδομή του παραδοσιακού Web αποτέλεσε το μέσο χάρη στο 

οποίο οι πολίτες απέκτησαν πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών και δίκτυα 
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επικοινωνίας. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το Web 2.0 αποτελεί 

μια εξέλιξη που αφενός έχει σαν κινητήρια δύναμη τους ίδιους τους τελικούς 

χρήστες και, αφετέρου, διαμορφώνεται τόσο από τις ανάγκες τους, όσο και από 

τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα τεχνουργήματα, π.χ. των δυνατοτήτων 

που προσφέρουν smart mobile devices. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για 

ανάγκες για αρτιότερη, ευκολότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία, 

τροποποίηση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των λειτουργιών με βάση το 

πώς οι ίδιοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να διαμορφώσουν τις 

επιμέρους δραστηριότητές τους.  

H εξέλιξη του διαδικτύου φέρνει και αλλαγές για τους τελικούς χρήστες του. 

Συγκεκριμένα, με το Web 2.0 οι χρήστες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέα 

περιβάλλοντα, νέες εφαρμογές, νέες διαστάσεις στην επικοινωνία μεταξύ τους 

και, γενικά, στις νέες δυνατότητες που τους προσφέρει το Web 2.0. Με τις 

καινούριες εφαρμογές, που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα των 

τελικών χρηστών, η εμπειρία χρήσης του διαδικτύου αναβαθμίζεται, γίνεται πολύ 

καλύτερη, πιο άμεση και πιο ουσιαστική μέσω μιας σειράς απλοποιήσεων. 

Ασχολούμαστε π.χ. με εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού: 

 σχεδιασμένες, πολλές φορές, με τη συμβολή των ίδιων των χρηστών.  

 έχουν τη δυνατότητα παραμετροποίησης ιστοσελίδων σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις των τελικών χρηστών, 

 προσφέρουν εύκολη αναζήτηση της πληροφορίας μέσω tagging, 

 αντικαθιστούν παλαιές, παραδοσιακές εφαρμογών, του τύπου office 

automation, που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες μόνο κατόπιν αγοράς.  

Οι χρήστες, με την πρόσβαση που αποκτούν σε διάφορα blogs και forums, 

αυξάνουν το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ισότητας, και εντάσσονται  σε 

κοινότητες. Ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, επιστημονικού υποβάθρου, 

φυλετικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών ο καθένας μπορεί να ενταχθεί σε μια 

κοινότητα που ασχολείται με ένα θέμα που τον ενδιαφέρει, να ανταλλάξει 

απόψεις, να συνεργαστεί και να συνεισφέρει στο να επιτευχθεί ένας κοινός, 

καθολικός σκοπός. Η εθελοντική προσφορά είναι τόσο διαδεδομένη ανάμεσα 

στους χρήστες του διαδικτύου όσο ίσως σε κανένα άλλο τομέα της κοινωνικής 
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ζωής. Στο σημείο αυτό αξίζει μια σύντομη αναφορά στις αρχές του εθελοντισμού 

[Brabham, D. C. (2013). Crowdsourcing. MIT Press]:  

1. Ελευθερία. Ο εθελοντισμός είναι δικαίωμα που βασίζεται στην ελεύθερη 

θέληση του ατόμου και αξιοποιεί την πρωτοβουλία της προσωπικότητάς του.  

2. Θέληση: συνδέει τη δημιουργική φαντασία του ατόμου με μία δυναμική 

δράση.   

3. Ανιδιοτέλεια. Ένας εθελοντής παρέχει βοήθεια από εσωτερική 

παρόρμηση και, κατά κανόνα, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή ή προσωπικό 

συμφέρον.   

4. Συνείδηση. Ο εθελοντής, αξιοποιώντας τις μεθόδους, τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες του, αναβαθμίζει την ερασιτεχνική προσπάθεια σε επαγγελματική.   

5. Αποτελεσματικότητα. Το έργο του εθελοντή  αξιολογείτε από τη 

δημιουργικότητα, την αυτοδυναμία και τα υψηλά αποτελέσματα που πετυχαίνει 

σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινωνίας και περιβάλλοντος.   

6. Συνεργασία.  Οι εθελοντές συνεργάζονται πέρα από κάθε ανταγωνισμό, 

αφενός στα πλαίσια της ανομοιότητας των προσπαθειών τους και, αφετέρου, του 

κοινού σκοπού.  

7. Δικαιώματα. Αναγνώριση δικαιωμάτων και σεβασμό ως προς την 

οντότητα, την αξιοπρέπεια και το πολιτισμικό επίπεδο του ατόμου. 

Επιπρόσθετα, το Web 2.0 αξιοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων 

και οργανισμών (Β2Β, Β2G). Μέσω πληθώρα εφαρμογών οι απόψεις των 

πολιτών δημοσιοποιούνται και, ανάλογα με την επικρατούσα γνώμη, οι διάφοροι 

φορείς τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη για να ορίσουν την στάση που θα 

κρατήσουν. Επιπλέον, οι διάφοροι οργανισμοί έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για τη διεκπεραίωση υποθέσεων και 

καθημερινών συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες Στην παρούσα εργασία 

γίνεται λόγος για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των φοιτητών, μέσω 

προηγμένων διαδικτυακών συστημάτων μάθησης (ΠΔΣΜ). 
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2.4. Σημασιολογικός Ιστός 

Ο Σημασιολογικός Ιστός (semantic web ή Web 3.0) είναι μια επέκταση του 

σημερινού ιστού, που θα φέρει τομή στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Η λογική, 

πίσω από αυτό, είναι να επιτευχθεί η αναπαράσταση του διαδικτυακού 

περιεχομένου σε μορφή που είναι ευκολότερα επεξεργάσιμη από υπολογιστές. 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι o Σημασιολογικός Ιστός δεν θα είναι μια νέα 

παγκόσμια «λεωφόρος πληροφοριών» παράλληλη προς τον υπάρχοντα 

Παγκόσμιο Ιστό, αντιθέτως, θα εξελιχθεί σταδιακά μέσα από τον υφιστάμενο ιστό.  

Η ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού διαθέτει έντονη βιομηχανική δυναμική και 

για αυτό το λόγο οι κυβερνήσεις προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις στην 

ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Ο στόχος του είναι να παρέχει τη δυνατότητα για 

πολύ πιο εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης γνώσης στα οποία: 

 H γνώση θα είναι οργανωμένη σε εννοιολογικές περιοχές, ανάλογα με τη 

σημασία της. 

 Αυτοματοποιημένα εργαλεία θα υποστηρίζουν τη συντήρηση της γνώσης, 

ελέγχοντας για ασυνέπειες και εξάγοντας νέα γνώση. 

 Η αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά θα αντικατασταθεί από απαντήσεις 

ερωτημάτων: η αναζητούμενη γνώση θα ανακτάται, θα εξάγεται και θα 

παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τον άνθρωπο. 

 Θα υποστηρίζεται η απάντηση ερωτημάτων σε περισσότερα από ένα 

έγγραφα. 

 Θα είναι δυνατός ο καθορισμός της πρόσβασης σε συγκεκριμένα τμήματα 

πληροφοριών (ακόμα και τμήματα εγγράφων). 

Επίσης, ο Σημασιολογικός Ιστός  αναμένεται να έχει μεγάλη επίδραση  στην 

παιδεία. Υπάρχουν ήδη πολλές προσπάθειες για να υπάρχουν κοινές γλώσσες 

και περισσότερες πηγές στοιχείων οι οποίες να μπορούν να συνδυαστούν για να 

οδηγήσουν σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Στην εκπαίδευση, ο 

Σημασιολογικός Ιστός θα συμβάλει σημαντικά, κυρίως, στον τρόπο αναζήτησης 

και κατηγοριοποίησης των πληροφοριών (συστήματα wiki), στην οργάνωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη δημιουργία προσωποιημένων  

προγραμμάτων. Τέλος, θα υπάρξει σημαντική επίδραση και στα διάφορα 
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κοινωνικά δίκτυα και, κατ’ επέκταση, στις διαδικτυακές κοινότητες. Θα υπάρχουν 

εφαρμογές, που θα δίνουν πιο πλούσιες και πιο έγκαιρες πληροφορίες και με 

αυτό το τρόπο θα διευκολύνουν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των τελικών 

χρηστών. 
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3. Κοινωνικά δίκτυα και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

3.1. Ορισμός κοινωνικού δικτύου 

Στην σημερινή εποχή τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ταυτιστεί με το Facebook και το 

διαδίκτυο κι αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης ανάπτυξης και διείσδυσης του 

τελευταίου. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας των 

φοιτητών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν το Facebook για να επικοινωνήσουν 

με τους φίλους τους και με την οικογένειά τους, ενώ για να δικτυωθούν και να 

συνδεθούν με παλαιούς συμφοιτητές τους χρησιμοποιούν το LinkedIn. Αυτά τα 

sites έχουν γίνει πλέον η διαδικτυακή τους συνήθεια και ορισμένες φορές 

επηρεάζουν την ζωή τους σε μεγάλο βαθμό. 

Οι Walker, MacBride και Vachon (1977) όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το 

«άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων ένα άτομο διατηρεί την 

κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική και πνευματική υποστήριξη, 

υλική ενίσχυση και συμμετοχή στα δρόμενα, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες 

και δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές». Ένας άλλος αποδεκτός εννοιολογικός 

ορισμός δίνεται από τους Brass, Butterfield και Skaggs (1998) οι οποίοι ορίζουν 

τα κοινωνικά δίκτυα ως ένα «σύνολο παραγόντων (άνθρωποι, οργανισμοί κ.λπ.) 

και μια σειρά από δεσμούς (φιλίες, χρηματικές συναλλαγές κ.λπ.) που 

αντιπροσωπεύουν κάποια σχέση ανάμεσά τους». Με άλλα λόγια, τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δικτύου είναι τα εξής: οι κόμβοι, οι δεσμοί, οι 

υποομάδες, το είδος των δεσμών, το κοινωνιόγραμμα, το μέγεθος, η πυκνότητα 

και η πολυπλοκότητα των δεσμών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω λόγω της 

προόδου της τεχνολογίας τα κοινωνικά δίκτυα γίνονται online κοινωνικά δίκτυα ή 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  

Οι Boyd και Ellison (2008) ορίζουν τα online κοινωνικά δίκτυα ως «διαδικτυακές 

υπηρεσίες (web services) που παρέχουν τη δυνατότητα στα επιμέρους άτομα να 

κατασκευάσουν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ μέσα σε ένα οριοθετημένο 

σύστημα, να δημιουργήσουν μια λίστα με άλλους χρήστες με τους οποίους 

μοιράζονται μια σύνδεση και να προβάλλουν και να διανείμουν την λίστα των 

συνδέσεών τους, καθώς και αυτών που δημιουργήθηκαν από άλλους». 
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3.2. Ιστορική εξέλιξη  

Τα πρώτα κοινωνικά δίκτυα εμφανίστηκαν στα τέλη του 1800 με τους E. 

Durkheim και F. Tönnies. O τελευταίος υποστήριξε ότι οι κοινωνικές ομάδες 

μπορούν να υπάρχουν είτε ως προσωπικοί και άμεσοι κοινωνικοί δεσμοί που 

συνδέουν άτομα που μοιράζονται κοινές αξίες και πιστεύω είτε ως απρόσωποι ή 

επίσημοι κοινωνικοί δεσμοί. Ο Durkheim έδωσε μια μη ατομικιστική εξήγηση των 

κοινωνικών γεγονότων υποστηρίζοντας  ότι τα κοινωνικά φαινόμενα προκύπτουν 

καθώς τα αλληλεπιδρώντα άτομα διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που δεν 

μπορεί πλέον να λογαριαστεί σε όρους ατομικών φορέων. Διέκρινε την 

παραδοσιακή κοινωνία-μηχανική αλληλεγγύη-που επικρατεί εάν οι ατομικές 

διαφορές ελαχιστοποιούνται με την μοντέρνα κοινωνία-οργανική αλληλεγγύη-που 

αναπτύσσεται από την συνεργασία μεταξύ των διαφοροποιημένων ατόμων με 

ανεξάρτητους ρόλους. Ο Gerorg Simmel συγγραφέας στις αρχές του 20ου αιώνα, 

ήταν ο πρώτος ακαδημαϊκός που σκέφτηκε απευθείας σε όρους Κοινωνικών 

Δικτύων. Τα δοκίμιά του έδιναν έμφαση στο μέγεθος των δικτύων και στην 

πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων σε μικρά δίκτυα παρά σε 

ομάδες ατόμων. 

Στη δεκαετία του 30’, ο J.L. Moreno καινοτόμησε με τη συστηματική καταγραφή 

και ανάλυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μικρών ομάδων, ιδιαίτερα σε 

αίθουσες διδασκαλίας και ομάδες εργασίας (κοινωνιομετρία) ενώ μια ομάδα του 

πανεπιστημίου του Harvard οδηγούμενη από τους W.L. Warner και Εl. Mayo 

εξερεύνησε τις διαπροσωπικές σχέσεις κατά την εργασία. Τη δεκαετία του 40’ η 

προεδρική καθοδήγηση των Βρετανών ανθρωπολόγων από τον A.R.Radcliffe-

Brown έδωσε ώθηση για την συστηματική μελέτη των δικτύων. Πάραυτα, πήρε 

περίπου 15 χρόνια πριν αυτό το κάλεσμα να αποκτήσει συστηματικούς οπαδούς. 

Η ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων αναπτύχθηκε με τις συγγενικές μελέτες της 

Elizabeth Bott στην Αγγλία την δεκαετία του 50’ και τις μελέτες αστικοποίησης 

μιας ομάδας ανθρωπολόγων του πανεπιστημίου του Manchester που 

ερευνούσαν τα δίκτυα κοινοτήτων στη νότια Αφρική, Ινδία και Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ταυτόχρονα, ο Βρετανός ανθρωπολόγος S.F.Nadel κωδικοποίησε μια θεωρία 

κοινωνικής δομής που άσκησε μεγάλη επιρροή σε μετέπειτα ανάλυση των 

Κοινωνικών Δικτύων. 
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Το 1954 o J.A. Barnes άρχισε να χρησιμοποιεί τον όρο Κοινωνικά Δίκτυα για να 

υποδηλώσει τα πρότυπα των σχέσεων περιλαμβάνοντας έννοιες που 

παραδοσιακά χρησιμοποιούνται από το κοινό και εκείνες που χρησιμοποιούνται 

από επιστήμονες για να οριοθετήσουν ομάδες και κοινωνικές κατηγορίες. Από 

1960 έως 1970 ένας αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών εργάστηκε για τον 

συνδυασμό των διαφορετικών παραδόσεων. Η ανάλυση των Κοινωνικών 

Δικτύων, που συνδέεται με την θεωρία των δικτύων, έχει εμφανιστεί πλέον σαν 

βασική τεχνική στη μοντέρνα τεχνολογία. Έχει, επίσης, αποκτήσει μεγάλη 

σημασία στην ανθρωπολογία, βιολογία, οικονομία, γεωγραφία, πληροφορική, 

κοινωνική ψυχολογία και κοινωνιογλωσσολογία, οπότε έχει γίνει ένα δημοφιλές 

θέμα υποθέσεων και συζητήσεων.  Όπως γίνεται κατανοητό οι άνθρωποι έχουν 

συνηθίσει την ιδέα των Κοινωνικών Δικτύων για πάνω από έναν αιώνα, 

υποδηλώνοντας σύνθετα σύνολα σχέσεων μεταξύ των μελών των κοινωνικών 

συστημάτων σε όλες τις κλίμακες: από διαπροσωπικές έως διεθνείς.  

 

3.3. Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 

Η ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων αντιμετωπίζει τις κοινωνικές σχέσεις σε όρους 

θεωρίας δικτύων αποτελούμενων από κόμβους και δεσμούς (συχνά καλούνται 

και σύνδεσμοι ή συνδέσεις). Οι κόμβοι είναι οι μεμονωμένοι φορείς εντός των 

δικτύων και οι δεσμοί είναι οι σχέσεις μεταξύ των φορέων. Οι δομές γράφων που 

προκύπτουν είναι συχνά αρκετά πολύπλοκες. Μπορούν να υπάρχουν πολλοί 

τύποι δεσμών μεταξύ των κόμβων. Έρευνες σε ένα μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών 

τομέων έχουν δείξει ότι τα Κοινωνικά Δίκτυα λειτουργούν σε πολλά επίπεδα, από 

επίπεδο οικογένειας έως επίπεδο εθνών και παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό τρόπων με τους οποίους λύνονται προβλήματα, λειτουργούν οι 

διάφοροι οργανισμοί και τα άτομα πετυχαίνουν τους στόχους τους (Goldbeck J. 

2007). 

Στην πιο απλή μορφή του, ένα Κοινωνικό Δίκτυο είναι ένας χάρτης των 

συγκεκριμένων δεσμών, όπως δεσμοί φιλίας μεταξύ των κόμβων που 

μελετούνται. Οι κόμβοι με τους οποίους ένα άτομο είναι συνδεδεμένο δεν είναι 

παρά οι κοινωνικές επαφές του. Το δίκτυο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

την μέτρηση της κοινωνικής αξίας,  της αξίας δηλαδή που παίρνει ένα άτομο στο 

Κοινωνικό Δίκτυο. Αυτές οι έννοιες αναπαρίστανται συχνά σε ένα Διάγραμμα 
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Κοινωνικών Δικτύων όπου οι κόμβοι είναι τα σημεία και οι δεσμοί είναι οι 

γραμμές. 

Η διάκριση μεταξύ ολόκληρων/πλήρων δικτύων και προσωπικών, εγωκεντρικών 

δικτύων έχει εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς και κατά πόσο οι αναλυτές 

ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν στοιχεία. Δηλαδή, για ομάδες όπως οι 

επιχειρήσεις και τα σχολεία, ο αναλυτής αναμενόταν να έχει πλήρεις 

πληροφορίες για το ποιος ήταν στο δίκτυο ενώ όλοι οι συμμετέχοντες κατείχαν 

ταυτόχρονα «ego» και «alter». Οι μελέτες σχετικά με προσωπικά (εγωκεντρικά) 

δίκτυα, συνήθως, διεξάγονται όταν η ταυτότητα του «ego» είναι γνωστή αλλά όχι 

η ταυτότητα του «alter» του ατόμου. Οι μελέτες αυτές στηρίζονται στο «ego» για 

να εξάγουν πληροφορίες σχετικά με τις ταυτότητες των «alter» και δεν υπάρχει 

προσδοκία ότι τα διάφορα «ego» ή σύνολα από «alter» θα είναι δεμένα μεταξύ 

τους (Kraut R. and P. Resnik, 2012). 

Ένα δίκτυο χιονοστιβάδα (snowball network) αναφέρεται στην ιδέα ότι τα «alter» 

που ανιχνεύονται σε μια εγωκεντρική έρευνα αργότερα μεταλλάσσονται σε «ego» 

και είναι σε θέση με την  σειρά τους να ορίσουν επιπλέον «alter». Ενώ υπάρχουν 

σοβαρά υλικοτεχνικά όρια για τη διεξαγωγή μελετών σε ένα δίκτυο 

χιονοστιβάδας, μια μέθοδος για την εξέταση των υβριδικών δικτύων (hybrid 

networks) έχει πρόσφατα αναπτυχθεί στην οποία τα «ego» σε πλήρη δίκτυα 

μπορούν να ορίσουν το «alter». 

 

3.4. Κοινωνικά δίκτυα και νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες, 

μπορούν να οργανωθούν και να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες: σε 

υπηρεσίες που οργανώνονται κυρίως γύρω από το προφίλ του χρήστη (Borgatti 

et al., 2013) και σε εκείνες που οργανώνονται γύρω από τη συλλογή 

περιεχομένου (Subhasish, 2010). Οι δυο αυτές γενικές κατηγορίες σχετίζονται με 

την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με το 

άτομο και το προφίλ του, το περιβάλλον του, τις ομάδες στις οποίες συμμετέχει 

και τις σχέσεις που αναπτύσσει. Συνεπώς, οι κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης 

αναφέρονται στους ανθρώπους, στο δίκτυο των σχέσεων που έχουν 

δημιουργήσει και εμπεριέχουν εργαλεία (Subbadish, 2010): 
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 κοινοποίησης προσωπικών στοιχείων στο προφίλ του χρήστη, 

 δημοσίευση περιεχομένου που έχει παραχθεί από ένα χρήστη, 

 αλληλεπίδρασης: εκθέσεις, συστάσεις, απόψεις, εκδηλώσεις κ.λπ. 

 προστασίας προσωπικών δεδομένων: ποιος, που, πότε έχει πρόσβαση, 

ποιος μπορεί να επικοινωνήσει με ποιους και πώς. 

Στις κοινωνικές δικτυακές υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο και το 

προφίλ του χρήστη παραμένει κυρίαρχος τρόπος για να οργανώνονται 

συνδέσεις, ενώ αποτελεί δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τη δημοσίευση 

περιεχομένου. Η ιστοσελίδα Flickr κοινοποιεί φωτογραφίες και αποτελεί ένα 

παράδειγμα τέτοιου είδους υπηρεσίας, όπου είτε μεμονωμένοι χρήστες, είτε 

ομάδες χρηστών δημοσιεύουν σχόλια που αφορούν αυτές τις φωτογραφίες. Το 

Shelfari είναι ένα ακόμα παράδειγμα τέτοιου είδους υπηρεσίας, καθώς έχει ως 

σκοπό της να προσφέρει στους χρήστες βιβλία. Πολύ γνωστό παράδειγμα 

κοινωνικής δικτυακής υπηρεσίας βασισμένη στο περιεχόμενο αποτελεί το 

YouTube το οποίο εστιάζει στο διαμοιρασμό οπτικοαουστικού υλικού (Walker, 

2012). Η People Aggregator και η Ning, κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες 

προωθήθηκαν το 2004, προσφέρουν στα μέλη τους την ευκαιρία να 

δημιουργήσουν και να εγγραφούν σε κοινότητες. Οι Second Life και World of 

Warcraft, αποτελούν περιβάλλοντα πολλών χρηστών που αλληλοεπιδράσουν 

μεταξύ τους με avatars, τα οποία δημιουργούν, καθοδηγούν, προσαρμόζουν και 

ελέγχουν (Klein and Quelch, 2006). 

Οι Boyd και Ellison (2007) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «αυτό που κάνει τις 

κοινωνικές υπηρεσίες δικτύου μοναδικές, δεν είναι το γεγονός ότι επιτρέπουν στα 

άτομα να συναντήσουν ξένους, αλλά ότι τους επιτρέπουν να αρθρώσουν και να 

καταστήσουν ορατά τα κοινωνικά τους δίκτυα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

συνδέσεις μεταξύ ατόμων που ειδάλλως δεν θα γίνονταν, αλλά δεν είναι αυτός ο 

στόχος, και αυτές οι συναντήσεις είναι μεταξύ  λανθανόντων δεσμών οι ποιοι 

μοιράζονται κάποια offline σύνδεση»(Catone, 2012).  

Κλείνοντας την Παράγραφο θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν τις κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης για αμέτρητες 

δραστηριότητες. Μεταξύ των πιο κοινών χρήσεων, οι οποίες είναι οι ακόλουθες 

(Catone, 2012): 
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o Σύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα, δημιουργία και ανάπτυξη φιλιών/επαφών. 

Οι νέοι τείνουν να χρησιμοποιήσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης για 

να επικοινωνήσουν και να κοινωνικοποιηθούν με τις επαφές τους και να 

παγιώσουν τα υπάρχοντα δίκτυα φιλίας τους.  

o Αντιπροσώπευση online, δημιουργία  και ανάπτυξη online παρουσίας. Οι 

κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης παρέχουν χώρους για τα μέλη ώστε να 

μπορούν δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μία online αντιπροσώπευση 

του εαυτού τους, είτε μέσα από φιλία είτε μέσα από τα ευρύτερα δίκτυα. 

o Παρακολούθηση περιεχομένου/εύρεση των πληροφοριών. Εκτός από το να 

παραμένουν ενήμεροι με το ποια είναι η δραστηριότητα των άλλων χρηστών, 

μπορούν ακόμα να χρησιμοποιήσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες δικτύου για να 

παράγουν προτιμήσεις βασισμένες σε ενδιαφέροντα και σε δραστηριότητες. 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης είναι πλούσιες σε περιεχόμενο - εικόνες, 

μουσική, βίντεο. 

o Δημιουργώντας προφίλ. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη προφίλ, αν και 

συνήθως αποτελούνται από μία ιστοσελίδα που υποστηρίζεται από μια σειρά 

από εργαλεία. Οι σελίδες προφίλ δεν είναι μόνο κατάλογοι πληροφοριών, 

αλλά επιτρέπουν στα μέλη να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν μια εικόνα 

τους στον κόσμο και να προβάλουν την online ταυτότητά τους.  

o Δημιουργία περιεχομένου. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι υπό τη μορφή 

μηνυμάτων ή  κειμένων blog - επίσης  μπορεί να είναι φωτογραφίες, βίντεο ή 

μουσική. 

o Προσθήκη και διανομή εξωτερικού περιεχομένου. Το εξωτερικό περιεχόμενο 

μπορεί να είναι υπό τη μορφή συνδέσεων ή ενσωματωμένου περιεχομένου 

που φιλοξενήθηκε κάπου αλλού, για παράδειγμα, ένα βίντεο που φιλοξενείται 

στην ιστοσελίδα YouTube ή μια άλλη παρόμοια υπηρεσία φιλοξενίας βίντεο, 

που μπορεί να παίξει στη σελίδα προφίλ ενός μέλους. 

o Μηνύματα - δημόσια και ιδιωτικά. Πολλές υπηρεσίες υποστηρίζουν το 

δημόσιο και ιδιωτικό μήνυμα μέσα από πίνακες μηνυμάτων ή μέσα από την 

υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπηρεσίες όπως το MySpace και το 

Facebook προσφέρουν στα μέλη τους ένα σύστημα στιγμιαίων μηνυμάτων. 
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Συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Με τη χρησιμοποίηση των εργαλείων 

υπηρεσιών για να δημιουργήσουν ομάδες ατόμων, οι χρήστες μπορούν, να 

δημιουργήσουν συλλογικά τα προφίλ, συζητήσεις, και να αποθηκεύσουν, να 

μοιραστούν και να κάνουν σχόλια σε αντικείμενα. Οι παραπάνω διεργασίες μέσω 

μηνυμάτων μπορεί να είναι μια πλούσια πηγή άτυπης συνεργασίας (Fraser, 

2008). 

 

3.5. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

3.5.1. Ορισμός 

Με τον όρο μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ, social media) γίνεται αναφορά σε 

διάφορες διαδικτυακές κοινότητες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες 

ατόμων, π.χ. μηχανικών Η/Υ, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, να μπορούν να 

επικοινωνούν και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Πρόκειται για διαδικτυακές 

πλατφόρμες που παρέχουν ως υπηρεσία τη δημιουργία και τη κοινοποίηση 

περιεχομένου από τους τελικούς χρήστες (πολίτες) του διαδικτύου και όχι από 

κάποιο οργανισμό ή εταιρεία. Μια υπηρεσία ΜΚΔ αποτελείται απαραίτητα από 

μια αναπαράσταση του χρήστη (προφίλ), τους κοινωνικούς δεσμούς του και μια 

ποικιλία επιπρόσθετων υπηρεσιών. Οι χρήστες κάνουν εικονικούς φίλους με τους 

οποίους επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφιακό περιεχόμενο κάθε 

μορφής: εικόνες ή κείμενα, video ή ψηφιακούς συνδέσμους κ.ο.κ. Επιβάλλεται να 

παρατηρήσουμε, λοιπόν, ότι τα social media και οι διάφορες υπηρεσίες τους 

έχουν ως επίκεντρο τις ομάδες και όχι το κάθε άτομο ξεχωριστά. 

Όλο και περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά τα ΜΚΔ και οι ρυθμοί 

αύξησης των χρηστών τους είναι εντυπωσιακοί. Τα ΜΚΔ αποτελούν την μια 

σύγχρονη αντίληψη και εξέλιξη στο χώρο του διαδικτύου. Οι δυνατότητες αυτών, 

δεδομένου ότι υποστηρίζουν και στηρίζονται στην ενεργό συμμετοχή των 

χρηστών, αλλά και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, είναι ιδιαίτερα μεγάλη με 

ευρείς συνέπειες τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία. Ολοκληρώνοντας 

το πεδίο με τον ορισμό και την έννοια των κοινωνικών δικτύων να σταθούμε  

στον  κοινό  παρονομαστή  αυτών,  που  δεν  είναι  άλλος  από  την  προσωπική 

έκφραση, την επικοινωνία, την πρόσβαση και την αλληλεπίδραση μέσω της 

τεχνολογίας.    
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3.5.2. Βασικά χαρακτηριστικά 

Ορισμένα  από  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  ΜΚΔ,  δηλαδή ορισμένες από 

τις ενέργειες που επιτελούν, αλλά και οι σκοποί τους περιγράφονται στην 

παρούσα Παράγραφο. Αναλυτικότερα, οι ενέργειες που επιτελούν τα ΜΚΔ είναι: 

 Συνομιλία: Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που κάνουν τη βασική 

διαφορά μεταξύ των social media και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα 

social media δίνουν τη δυνατότητα όχι μόνο μετάδοσης της πληροφορίας 

άλλα και τον σχολιασμό της από τους χρήστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μια συνομιλία,  συνέργεια, ανταλλαγή απόψεων κλπ. 

 Συμμετοχή: Η δυνατότητα της συνομιλίας που προσφέρουν τα social media  

δίνει το έναυσμα της συμμετοχής και συνεισφοράς των χρηστών, άλλα και των 

σχολιασμό από τους ενδιαφερόμενους. 

 Κοινότητα: Η δημιουργία online κοινοτήτων δίνει την δυνατότητα στους 

χρήστες να ανταλλάξουν  πληροφορίες  ή  δεδομένα  (όπως  μουσική,  ταινίες  

και  φωτογραφίες)  με χρήστες με παρόμοια οι κοινά ενδιαφέροντα, πράγμα το 

οποίο αποτελεί ακόμα έναν σημαντικό λόγο αύξησης των χρηστών. 

 Διαφάνεια:  Η διαφάνεια  ανατροφοδοτεί τα μέσα κοινωνικής δικτύοσης,  

όπως  και  η συμμέτοχη. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 

διαφάνεια, π.χ. εμποδίζεται  η  πρόσβαση  καθώς  ή  η  χρησιμοποίηση  του 

περιεχομένου. 

 Συνεκτικότητα: Η συνεκτικότητα είναι εξίσου ένα πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό αυτών των μέσων, όπου με την βοήθεια συνδέσεων μπορούν 

οι χρήστες να συνδέονται με άλλες ιστοσελίδες, αλλά και πόρους. 

Τα  ΜΚΔ εκτός  από  ατομικό/ιδιωτικό  επίπεδο  αλληλεπίδρασης και 

ενημέρωσης,  έχουν  την ικανότητα να υπηρετούν τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου τα ΜΚΔ βοήθησαν να  

διορθωθούν  «προβληματικές,  εσφαλμένες  ακόμα  και  υστερόβουλες  

προθέσεις  και αντιλήψεις».  Καθημερινά  όλο  και  περισσότερο  γίνεται  λόγος  

από  άτομα  κάθε  ηλικίας,  κοινωνικής τάξης και εκπαίδευσης, για τα Social 

Media. Είναι πλέον γεγονός πως τα ΜΚΔ έχουν κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό και 

τη ζωή των Ελλήνων, καθώς περισσότεροι από 1 στους 4 είναι ενεργά μέλη  στο  

Facebook.   
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Τέλος ο σκοπός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

από μια μόνο σκοπιά, αντίθετα εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων, μεταξύ 

των οποίων είναι οι προσωπικοί  και  οι  επαγγελματικοί  στόχοι  τω  ατόμων.  

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  και παραπάνω,  τα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  

συμβάλλουν  σε  μεγάλο  βαθμό  στην κοινωνικοποίηση και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά.  

 

3.5.3. Κατηγορίες  

Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση και η αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών του 

διαδικτύου έχει ως φυσικό επακόλουθο την αύξηση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Αυτό κάνει ακόμα δύσκολη την κατηγοριοποίησή  τους. Mια από τις 

πρώτες μορφές των social media είναι τα ιστολόγια (blogs). Αποτελεί ένα είδος 

on line διαδικτυακού τόπου που ενημερώνεται αρκετά συχνά αλλά ακόμα δίνει 

και την δυνατότητα να εκφραστούν αλλά και να σχολιαστούν απόψεις. Τα πλέον 

δημοφιλή blogs σήμερα είναι το Blogger και το Twitter, το οποίο εμπίπτει στην 

κατηγορία micro blogging.  

Επίσης, υπάρχουν τα λεγόμενα συνεργατικά έργα (collaborative projects). Σε 

αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται ιστοσελίδες που δίνουν την δυνατότητα 

στους τελικούς χρήστες να προσθέτουν πράγματα αλλά και να επεξεργάζονται τα 

περιεχόμενα τους. Τα συνεργατικά έργα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

τα social bookmarking και οι ιστοσελίδες wikis οι οποίες επιτρέπουν στους 

χρήστες να δημιουργούν, να προσθέσουν, να αφαιρέσουν και να επεξεργάζονται 

ψηφιακά έγγραφα. Η online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia αποτελεί ίσως το πλέον 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της κατηγορίας των wikis. Από την άλλη, το 

social bookmarking ασχολείται με τη δυνατότητα των χρηστών να σχολιάζουν, να 

διαμοιράζουν, να κατατάσσουν και να επισημαίνουν τις ιστοσελίδες που τους 

ενδιαφέρουν. 

Επειδή παρατηρείται πλήθος μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει κανείς να 

αναφερθεί και σε μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 

κατηγοριοποίηση τους. Για παράδειγμα, η κατηγοριοποίηση κατά Bard 

οργανώνει τα μέσα σε 15 κατηγορίες και αναφέρεται κυρίως στο χώρο των 

επιχειρήσεων http://www.mirnabard.com/2010/02/15-categories-of-social-media/. 

Σε αυτόν τον τομέα παρατηρείται ταχύτατη ανάπτυξη των ΜΚΔ μιας και η χρήση 

http://www.mirnabard.com/2010/02/15-categories-of-social-media/
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τους αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα για τις ίδιες της επιχειρήσεις και τους 

πελάτες τους. Η εκμετάλλευση αυτών προσφέρει νέες, πολυδιάστατες 

δυνατότητες στους καταναλωτές, γεγονός που έχει ως επακόλουθο την συνεχή 

αναδιαμόρφωση του ψηφιακού χάρτη της αγοράς.  

Επομένως, υπάρχουν πολλά και διάφορα ΜΚΦ που έχουν εισχωρήσει στην 

καθημερινότητα των πολιτών και επηρεάζουν διάφορους τομείς. Μερικά από τα 

πιο γνωστά social media είναι το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Youtube, 

το Μyspace, το LinkedIN. Επίσης, υπάρχουν δεκάδες άλλα στα οποία δεν θα 

αναφερθούμε.  

 

3.5.4. Το Facebook στην εκπαίδευση 

Το Facebook είναι ένα από τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα γενικού 

ενδιαφέροντος, με τεράστια επέκταση τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσμιο 

επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους Duggan & Brenner (2013) είναι 

εξαιρετικά δημοφιλές στους νεαρούς ενήλικες, 18-29 ετών, που αποτελούν το 

83% των χρηστών του διαδικτύου. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μαθητές και 

φοιτητές που επισκέπτονται το Facebook πολλές φορές την ημέρα (Dahlstrom, 

de Boor, Grunwald, Vockley, & Oblinger, 2011). 

Οι νέοι ξοδεύουν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στο Facebook, αν και οι 

εκτιμήσεις αυτής της περιόδου ποικίλλουν σημαντικά. Μελέτες βασισμένες σε 

αυτο-αναφορές χρήσης (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2011; Junco, 2012) 

υποδηλώνουν μέση τιμή μεταξύ 80 και 100 λεπτών την ημέρα. Τα ίδια τα 

κοινωνικά δίκτυα ως φορείς αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες για το πώς 

οι νέοι ενήλικες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, πως εκφράζοντας την έμφυτη 

ανάγκη τους για επικοινωνία με ένα πιο σύγχρονο τρόπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το Facebook είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 70 γλώσσες και η χρήση του 

στην Ελλάδα αυξάνεται κάθε χρόνο. 

Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες παράμετροι σχετικά με την 

ασφαλή χρήση του. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση της οικειότητας της χρήσης αυτών 

των υπηρεσιών μεταξύ των ατόμων που τα χρησιμοποιούν δεν έχει πάντα θετικά 

αποτελέσματα. Μεταξύ άλλων, πολλές φορές οι σπουδαστές παραμελούν τις 

ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις λόγω της προσκόλλησής τους με τους 
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ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (Spector, 2012). Τα οφέλη από τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών και το περιβάλλον του Facebook συνοψίζονται ως εξής (Hicks, 

Reid & George, 2001; Grosseck, 2009; Skiba, 2009; Dabbagh & Kitsantas, 2012; 

Foss & Haraldseid, 2014; Lopez, 2014): 

Τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν το Facebook για να ενημερώνουν το κοινό τους 

για τις δραστηριότητές τους και να παρέχουν συνδέσμους με υλικό εκπαιδευτικού 

ή παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. Τα διοικητικά επίσης ζητήματα μπορούν να 

επιλυθούν με τη γρήγορη διάδοση πληροφοριών (π.χ. εγγραφή φοιτητών, 

πληροφορίες εξέτασης, έκδοση πιστοποιητικών, ειδοποίηση σχετικά με τις 

αλλαγές προγραμμάτων κ.λπ.). 

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν νέους ρόλους ως σύμβουλοι, διοργανωτές, 

μέντορες, συντονιστές, διευκολυντές της συνεργατικής διαδικασίας, 

χρησιμοποιώντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους που ενσωματώνουν τα 

κοινωνικά δίκτυα στις δραστηριότητες μαθημάτων. Όλα αυτά αυξάνουν το 

ενδιαφέρον του φοιτητή και τον βοηθούν στην ανάπτυξη των γνωστικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων του. 

Το Facebook ενθαρρύνει την αμφίδρομη διαδικασία μάθησης μεταξύ των 

φοιτητών και των εκπαιδευτικών και ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις με άλλους 

χρήστες-φοιτητές (Jong, Lai, Hsia, Lin, & Liao, 2014). Έτσι, οι περισσότεροι 

φοιτητές το χρησιμοποιούν ευρέως για να επικοινωνήσουν με συμφοιτητές τους, 

για να μοιραστούν γνώμες και να αποκτήσουν πληροφορίες (Wohn & LaRose, 

2014; Chu & Du, 2013).  

Το Facebook τους βοηθά να δραστηριοποιούνται στη δημιουργία και ανταλλαγή 

πληροφοριών, επιτρέποντας στους χρήστες του να συνδεθούν με τη δημιουργία 

προσωπικών προφίλ πληροφοριών, παρέχοντας πρόσβαση σε φίλους και 

συμφοιτητές σε αυτά τα προφίλ και στέλνοντας μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αλλά και άμεσα μηνύματα μέσω του chat (Al-Harrasi & Al-Badi, 

2014) . 

Τα κοινωνικά δίκτυα προωθούν τη διάδοση νέων γνώσεων και αυξάνουν την 

πρόσβαση στις πηγές πληροφοριών, εξαλείφοντας τους χρονικούς, κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι φοιτητές μπορούν να 

συμβουλεύονται και να λαμβάνουν πληροφορίες με υψηλά επίπεδα διαλόγου, 

αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας υποστήριξης και συνεργασίας που δεν μπορούν να 
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ληφθούν με συμβατικούς τρόπους, όπως τα βιβλία, ή με δια ζώσης επικοινωνία. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες και η ηλεκτρονική βοήθεια τους εξοικονομεί χρόνο και 

χρήμα. 

Η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών μέσω ευέλικτων διαδικασιών συζήτησης και 

διαπραγμάτευσης, με επιλογή περιεχομένου και κατεύθυνσης της μαθησιακής 

διαδικασίας, τους κρατά ενήμερους και ενεργούς (Ellison et al., 2007). Στην 

έρευνα του Choi (2013) οι φοιτητές υποστήριξαν ότι θα μπορούσαν να ζητήσουν 

οτιδήποτε και να έχουν άμεση απάντηση από τους συμφοιτητές τους την ίδια 

ημέρα. Τόνισαν επίσης ότι επωφελούνται από τις ερωτήσεις και τις λύσεις άλλων 

μαθητών. 

Νέες μορφές πολιτισμού και μάθησης αναδύονται μέσα από την ενθάρρυνση, την 

υποστήριξη, την αποτελεσματική αλληλεπίδραση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη 

μεταξύ των συμμετεχόντων στα κοινωνικά δίκτυα. Η απόκτηση κοινωνικής 

υποστήριξης από άλλα μέλη σε ένα κοινωνικό δίκτυο μέσω της ανταλλαγής 

πληροφοριών και γνώσεων θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς 

λόγους, για τους οποίους οι χρήστες δημιουργούν συνδέσεις στο διαδίκτυο (Park 

et al., 2009).  

Σε έρευνα της Yang & Brown (2013) αποδεικνύεται ότι η αλληλεπίδραση του 

φοιτητή με τη χρήση του Facebook τον κάνει να έχει καλύτερη κοινωνική 

προσαρμογή και να αισθάνεται λιγότερη μοναξιά. Εκτός από την ενίσχυση της 

κοινωνικής παρουσίας, οι φοιτητές αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι και αυτό τους 

κάνει να αποδίδουν καλύτερα. 

Οι φοιτητές μοιράζονται τη γνώση επειδή σκέφτονται ότι η βοήθεια προς τους 

άλλους που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι ευχάριστη και ενδιαφέρουσα και 

αισθάνονται καλά όταν το κάνουν (Rahab & Wahyuni, 2013). Έτσι, ένα από τα 

δυνατά σημεία του Facebook μπορεί να είναι η ικανότητά του να ενισχύει την 

κοινότητα της τάξης, βοηθώντας τους φοιτητές να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον 

και να μοιραστούν πληροφορίες σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον (Hurt, Moss, 

Bradley κ.ά., 2012). Η δημιουργία της αίσθησης κοινότητας μέσω της κοινότητας 

Facebook ενισχύει την κοινότητα της τάξης, η οποία δημιουργεί ένα θετικό 

περιβάλλον μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτών και βελτιώνει τη μαθησιακή 

διαδικασία. 
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Οι τρέχουσες μελέτες έχουν επίσης αναφέρει ότι η αναζήτηση πληροφοριών, η 

βελτίωση της θέσης και η φήμη είναι ζωτικά κίνητρα για τη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων από τους πολίτες. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την 

πλατφόρμα του Facebook για ομαδικές συζητήσεις και επικοινωνία (Harridge-

March, Dunne, Lawlor, & Rowley, 2010; Park, Kee & Valenzuela, 2009). Είναι 

ένας εύκολος τρόπος να γνωρίσουν άλλες γλώσσες, πολιτισμούς, έθιμα και 

παραδόσεις. 

Το Facebook μπορεί να θεωρηθεί ως ένα περιβάλλον "παρασκηνίου" στο οποίο 

οι πανεπιστημιακοί σπουδαστές μπορούν να χαλαρώσουν, από την άποψη των 

εκπαιδευτών ή του πανεπιστημιακού προσωπικού, και να μάθουν να είναι 

φοιτητές (Selwyn, 2009). 

Οι φοιτητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να προβληματιστούν σχετικά με 

τη γενική εμπειρία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να μοιραστούν πρακτικές και 

ακαδημαϊκές πληροφορίες, να συζητήσουν το ακαδημαϊκό έργο και να 

οργανώσουν συναντήσεις για ομαδική εργασία (Madge et al., 2009). 

Οι ΤΠΕ παρέχουν στον φοιτητή σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και 

μεθοδολογία με προσαρμογή στις εξελίξεις και αποτελούν το πρώτο βήμα προς 

την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν αργότερα στην 

άσκηση του επαγγέλματός τους. 

Αν και οι παραπάνω έρευνες προσδιορίζουν τα θετικά αποτελέσματα, όταν τα 

κοινωνικά δίκτυα γενικά και ειδικά το Facebook, χρησιμοποιούνται ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο, αρκετές μελέτες αναφέρουν μια αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της χρήσης του Facebook και της ακαδημαϊκής επίδοσης και δέσμευσης 

(Gabre & Kumar, 2012, Junco & Cotton, 2012, Karpinski, Kirschner, Ozer, 

Mellott, & Ochwo, 2013· Kirschner & Karpinski, 2010, Rosen, Lim, Carrier, & 

Cheever, 2011). Συγκεκριμένα: 

Οι περισσότεροι φοιτητές έχουν ήδη ένα προφίλ στο Facebook, όπου η 

καθημερινή του χρήση τους οδηγεί σε μειωμένη απόδοση στις ακαδημαϊκές τους 

υποχρεώσεις. Υπάρχουν αντιφατικές ενδείξεις σχετικά με την επίδραση του 

Facebook σε συγκεκριμένο χρόνο μελέτης. Ορισμένοι συγγραφείς αναφέρουν ότι 

οι χρήστες του Facebook δαπανούν λιγότερο χρόνο για μελέτη επιτυγχάνοντας 

χαμηλότερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα σε σύγκριση με τους μη χρήστες 

(Kirschner & Karpinski, 2010, Kabre & Brown, 2011). Η έρευνα αποκάλυψε 
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επίσης ότι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του χρόνου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ενώ δηλαδή 

βρίσκονται στην τάξη. 

Η ανακρίβεια και η παροχή μη έγκυρων πληροφοριών (De Villiers, 2010) 

αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα που δημιουργείται κυρίως από τη χρήση του 

Facebook. Έτσι, ο καθηγητής θα πρέπει πάντα να ελέγχει κάθε ανακοίνωση στο 

Facebook που δίνει λάθος πληροφορίες ή οδηγίες σε μαθητές. 

Ο υπερβολικός αριθμός των καθηκόντων του καθηγητή μπορεί να μην είναι 

διαχειρίσιμος από όλους τους φοιτητές, καθώς πολλές καταχωρίσεις και 

ειδοποιήσεις μπορούν να εκνευρίσουν τα μέλη και να αποθαρρύνουν τη 

συμμετοχή τους στην ομάδα (O'Bannon et al., 2013). 

Το κόστος της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης για τις νέες τεχνολογίες 

(συνεχή προγράμματα και αναβαθμίσεις συσκευών, αλλαγή μηχανών και 

περιφερειακών συσκευών, βιβλία, σύνδεση και επικοινωνία με το Διαδίκτυο 

κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Μερικοί ερευνητές συμμερίζονται τις ανησυχίες ότι η διαδικτυακή μάθηση μπορεί 

να οδηγήσει σε αισθήματα απομόνωσης και αποσύνδεσης των μαθητών (Regan 

et al., 2012, Rovai & Wighting, 2005, Rudestam & Schoenholtz-Read, 2010). 

Τα τεχνολογικά μέσα διευκολύνουν την πρόσβαση στις γνώσεις και τις 

πληροφορίες. Το διαδίκτυο με τις μηχανές αναζήτησης παρέχει ποικίλες και πιο 

πρόσφατες γνώσεις χωρίς τους περιορισμούς χώρου και χρόνου. Επίσης, οι 

ΤΠΕ προωθούν την ενεργό μάθηση επιτρέποντας στον φοιτητή να ελέγχει και να 

διαχειρίζεται τη διαδικασία με την οποία μαθαίνει. Αυτό του δίνει την ευκαιρία, 

μέσα από μια ευρεία ποικιλία ενεργειών, να οικοδομήσει την ίδια τη γνώση, 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, μέσα από μεθόδους όπως η ανακάλυψη και ο 

πειραματισμός. Σε αυτό το σημείο εμπλέκονται η αυτοαξιολόγηση και η ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης, δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη μελλοντική 

επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη (Becker, 2000). 

Η διδακτική προσέγγιση όλων των θεμάτων με τη χρήση της πληροφορικής 

θεωρείται πλέον απαραίτητη με τη συμμετοχή τόσο του φοιτητή όσο και του 

εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός θα είναι ο διαμεσολαβητής και ο συνεργάτης του 

φοιτητή, προκειμένου αυτός να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή και γενικά την 
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τεχνολογία της πληροφορίας προς όφελός του. Είναι επομένως απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής στη διαδικασία διδασκαλίας (Boulouta, 2015). Οι 

λόγοι για τους οποίους πρέπει να συμβεί αυτό είναι πολλοί.  

Ο υπολογιστής είναι ένα δυναμικό εργαλείο επικοινωνιακής μάθησης για τον 

φοιτητή. Μπορεί να αντλήσει ενημερωτικό υλικό από ηλεκτρονικές κυκλοφορίες ή 

το Διαδίκτυο. Με το σωστό εκπαιδευτικό λογισμικό, εμβαθύνει και εμπλουτίζει τη 

διδακτική ενότητα που έχει επεξεργαστεί. Με τη συνεργασία της ομάδας στην 

οποία είναι μέλος, στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, μπορεί 

να δημιουργήσει υλικό σχετικό με αυτό που έχει διδάξει. Τέλος, είναι 

εξοικειωμένος με ένα εργαλείο που είναι απαραίτητο στην καθημερινή σύγχρονη 

ζωή του (Becker, 2000). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι φοιτητές συχνά θεωρούν το Facebook 

ως χώρο για κοινωνική δικτύωση και ψυχαγωγία και όχι απαραίτητα ως 

ακαδημαϊκό χώρο εμπλοκής. Εφόσον αναγνωρίζουν τη σημασία των νέων 

τεχνολογιών και έχουν θετική διάθεση για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο 

πρόγραμμα σπουδών, χρειάζονται καθοδήγηση και ενθάρρυνση από τους 

εκπαιδευτικούς τους για καλύτερη χρήση του Facebook στις σπουδές τους.  

Οι σημερινοί φοιτητές φαίνεται να προτιμούν ένα μεικτό περιβάλλον μάθησης, με 

ένα ισοδύναμο μείγμα παραδοσιακών και τεχνολογικά προσανατολισμένων 

μαθησιακών μεθόδων. Καθώς οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν τους μαθητές για 

το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν και θα εργαστούν, η μεγάλη 

πρόκληση είναι να επιτευχθεί η ανάπτυξη ενός μαθησιακού μοντέλου 

προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της νέας κοινωνίας της πληροφορίας. 

Το Facebook, επιλέγεται ως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο κοινωνικό δίκτυο 

από νέους χρήστες, ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών. Ο ρόλος του είναι σημαντικός 

για την άτυπη εκπαίδευση των φοιτητών, παρακολουθώντας και σχολιάζοντας 

ακαδημαϊκά και κοινωνικά ζητήματα, διλήμματα και απογοητεύσεις που 

αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση. Το Facebook τους παρέχει την ευκαιρία να 

αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσω υποσυνείδητων, αποτελεσματικών και ομαλών 

μαθησιακών διαδικασιών, ενώ συμμετέχουν σε ευχάριστες διαδραστικές 

καταστάσεις που διενεργούνται με ενδιαφέροντα εργαλεία.  

Προσφέρει ευκαιρίες για καινοτομία στην εκπαίδευση, προωθώντας την αυτό-

κατευθυνόμενη μάθηση, τη δημιουργικότητα και τη συλλογική νοημοσύνη. 
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Μερικοί φοιτητές μπορεί να μην είναι άνετοι χρησιμοποιώντας το Facebook ή 

πάντα πρόθυμοι να το υιοθετήσουν ως εκπαιδευτικό εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι φοιτητές μπορεί να 

αντιλαμβάνονται το Facebook κυρίως ως κοινωνικό εργαλείο. Η ενσωμάτωσή του 

με τη ζωή στην τάξη, και οι προκύπτουσες διαφορές στη θέση και την εξουσία 

μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτών μπορεί να δημιουργήσουν δυσφορία. 

Οι έρευνες που αναφέρθηκαν έχουν δείξει ότι τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης 

μπορούν να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες επειδή συμβάλλουν 

στην αλληλεπίδραση, στην αποδοτική συνεργασία, στην ενεργό συμμετοχή, στην 

ανταλλαγή πόρων και πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

Οι φοιτητές, αλλά και οι μαθητές μικρότερης ηλικίας, μαθαίνουν πιο εύκολα μέσω 

της δημιουργικής τους συμμετοχής στα κοινωνικά δίκτυα. Οι ΤΠΕ προωθούν την 

ενεργό μάθηση, καθώς επιτρέπουν στον μαθητή να ελέγχει και να διαχειρίζεται τη 

διαδικασία μάθησης.  

Μέσα από μια ευρεία ποικιλία δράσεων μπορεί να οικοδομήσουν την ίδια γνώση, 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, μέσα από μεθόδους όπως η ανακάλυψη και ο 

πειραματισμός. Σε αυτό το σημείο εμπλέκεται η αυτοαξιολόγηση και η ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης, στοιχεία απαραίτητα για την επακόλουθη επαγγελματική και 

προσωπική ανάπτυξη (Becker, 2000). Η έξυπνη υιοθέτηση εργαλείων 

κοινωνικών μέσων μπορεί να προσελκύσει τους μαθητές στη διαλογική μάθηση, 

η οποία είναι το κλειδί για την επιτυχή εκπαίδευση. 

Συνοψίζοντας, το Facebook μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μαθησιακή 

διαδικασία των φοιτητών, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Η βιωσιμότητα εξαρτάται 

από το ακαδημαϊκό έτος του σπουδαστή, το ποσοστό χρήσης και το σκοπό της 

χρήσης του Facebook. Στο μέλλον, προφανώς, όλο και περισσότεροι φοιτητές θα 

χρησιμοποιήσουν το Facebook και ο χρόνος που θα ξοδεύουν σ’ αυτό θα 

αυξηθεί ραγδαία. Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχέως και είναι πιθανό να προσφέρει 

όλο και περισσότερες εφαρμογές και ελκυστικές διεπαφές στο χρήστη μέσω 

πανταχού παρόντων συσκευών που μπορεί να αποσπάσουν τους μαθητές από 

τη διαδικασία μάθησης. 

Το Facebook τελικά φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί προς όφελος 

των μαθητών παρά τα αρνητικά χαρακτηριστικά του. Δείγματα αυτού του νέου 

τρόπου εκμάθησης είναι ακόμα σπάνια, καθώς είμαστε μόνο στην αρχή αυτής 
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της νέας διαδικασίας. Η ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων με καθαρά 

εκπαιδευτικό προσανατολισμό, οι εκπαιδευτικοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, 

φαίνεται να είναι η ιδανική λύση. Αυτή η προκαταρκτική αξιολόγηση του 

Facebook ως βοηθήματος μάθησης υποδηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να 

προωθήσει τη συνεργατική μάθηση, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ειδικά για 

να κατανοηθεί εάν και πώς μπορεί να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στις απόψεις των ακαδημαϊκών 

για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση των φοιτητών, ακόμη και 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για το οποίο δεν υπάρχουν αρκετές 

πληροφορίες. Η συνεχής έρευνα σχετικά με τη χρήση του Facebook στις 

δεξιότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίες πρέπει να καλλιεργηθούν 

τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους σπουδαστές, μπορεί να δώσει 

μια περαιτέρω εικόνα για αυτά τα θέματα, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν. 
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4. Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως: περιεχόμενο και μορφές  

4.1. Ιστορική Αναδρομή 

Επί της ουσίας, η εξέλιξη της εκπαίδευσης μπορεί να χωριστεί σε τρείς 

περιόδους. Η πρώτη καλύπτει την εποχή πριν την τυπογραφία, όπου υπήρξε μία 

ελεγχόμενη, φροντιστηριακή διαδικασία που αφορούσε λίγους, κυρίως τον κλήρο 

και την αριστοκρατική ελίτ. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει με την ανακάλυψη της 

τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο και οδηγεί στο πολλαπλασιασμό των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα τελευταία ήρθαν στο επίκεντρο της προόδου και οι 

βιβλιοθήκες τους  μετατράπηκαν σε θησαυροφυλάκια της γνώσης. Η τρίτη 

περίοδος ήρθε με την επινόηση και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Αν και η σημερινή εκπαίδευση βασίζεται ακόμα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και 

κατάρτιση που αναδείχθηκαν στην δεύτερη περίοδος, η τεχνολογία, όπως αυτή 

εξελίσσεται, και -κυρίως- το διαδίκτυο αλλάζουν συνεχώς το σκηνικό τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Γίνεται λόγος για πολύ μεγάλες και βαθιές, 

«υπόγειες» και μη αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην 

παγκόσμια εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν και αποδεδειγμένα 

υπάρχει λίγο-πολύ σε όλες τις εποχές, σήμερα βρίσκει προσφορότερο έδαφος 

για ανάπτυξη και, ίσως, στο άμεσο μέλλον να κυριαρχήσει πλήρως. Και αυτό 

επειδή από τη φύση της είναι σε θέση να επιφέρει στο εκδημοκρατισμό της 

εκπαίδευσης.  

Βέβαια, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούσε και αποτελεί ακόμα μια 

καινοτομία για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, τα βασικά στοιχεία της 

χρονολογούνται πάνω από ένα αιώνα. Παρόλο την ανάπτυξη και τις 

τροποποιήσεις που έχει υποστεί, οι παραδοσιακές αντιλήψεις στον τομέα αυτό 

συνεχίζουν να επηρεάζουν την πορεία της. Αυτή η ενότητα προσφέρει μια 

συνοπτική αναδρομή στην ιστορία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσα από 

τη εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας, τις επικοινωνίες με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα 

και τα λεγόμενα «ανοικτά» πανεπιστήμια διδασκαλίας εξ αποστάσεως. 

Οι ρίζες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρονολογούνται τουλάχιστον 160 ετών. 

Στη Βοστόνη το 1728, ο C. Phillips, δημοσίευσε μια είδηση στην τοπική 

εφημερίδα αναφέροντας πως έχει βρει έναν τρόπο διδασκαλίας στενογραφία το 
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ίδιο καλά τόσο σε μαθητές που βρίσκονταν στην ίδια πόλη, όσο και σε αυτούς 

που βρίσκονταν εκτός, σε άλλες πόλεις. Μια διαφήμιση σε μια σουηδική 

εφημερίδα το 1833 ανέφερε τη δυνατότητα για εκπαίδευση "μέσω του 

ταχυδρομείου." Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση όμως, με τη μορφή της δι’ 

αλληλογραφίας καθιερώθηκε στη Γερμανία από τον Ch. Toussaint και τον G. 

Langenscheidt, που δίδαξαν από το Βερολίνο. 

Η εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ το 1873, όταν η 

κα Α. Ticknor ίδρυσε στη Βοστόνη έναν οργανισμό που ενθάρρυνε την κατ’ οίκον 

εκπαίδευση. Ο οργανισμός αυτός προσέφερε υπηρεσίες σε περισσότερους από 

10  χιλ. σπουδαστές (κυρίως γυναίκες) σε 24 έτη. Μιλάμε για σπουδαστές του 

κλασσικού προγράμματος σπουδών που αλληλογραφούσαν μηνιαία με τους 

διδάσκοντες, οι οποίοι τους έδιναν καθοδηγητικές γραμμές σχετικές με το 

αντικείμενο και, εν συνεχεία, τους υπέβαλλαν σε εξετάσεις.  

Σταδιακά, η εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας συνέχισε να αναπτύσσεται και στη 

Γερμανία, στην Μεγάλη Βρετανία, στη Σουηδία, στην Γαλλία, αλλά και σε άλλες 

χώρες ανά τον κόσμο. Οι ομάδες ατόμων στις οποίες απευθυνόταν ήταν ενήλικοι 

με επαγγελματικές, κοινωνικές, και οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτή παραμένει 

ως η πρωταρχική ομάδα-στόχος και σήμερα μιας και παρείχε τη δυνατότητα να 

διευρυνθούν οι διανοητικοί ορίζοντες, καθώς επίσης και την ευκαιρία να 

βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει την επαγγελματική τους γνώση. Επιπλέον, τόνισε 

τη διαφορετικότητα στον τρόπο μάθησης και στην ικανότητα ευελιξίας, στο χρόνο 

και στο τόπο της μελέτης. 

Δυο προσεγγίσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έγιναν αποδεκτές: η πρώτη 

υπογράμμισε τον ελεύθερο ρυθμό της προόδου μέσω του χρονοδιαγράμματος 

του σπουδαστή, ενώ η δεύτερη βασιζόταν σε ένα πιο άκαμπτο πρόγραμμα 

εβδομαδιαίων μαθημάτων. 

 

4.2. Επικοινωνία διαμέσου τεχνουργημάτων 

Η Ευρώπη γνώρισε μια σταθερή ανάπτυξη στον τομέα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, χωρίς ριζικές αλλαγές στη δομή των παραδοσιακών εκπαιδευτικών 

συστημάτων, αλλά με την βαθμιαία χρησιμοποίηση καινοτόμων μεθόδων και 

σύγχρονων μέσων διδασκαλίας. Οι ηχητικές καταγραφές χρησιμοποιήθηκαν 
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στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών κ.ά. Στη δεκαετία 

του '20, τουλάχιστον 176, επιχορηγούμενοι από το κράτος, ραδιοφωνικοί σταθμοί 

κατασκευάστηκαν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στις αρχές της δεκαετίας του '30, 

τα προγράμματα της πειραματικής εκπαιδευτικής τηλεόρασης εκπέμπονταν από 

τα πανεπιστήμια της Iowa και του Purdue, από το κρατικό κολέγιο του Κάνσας 

κ.ά. Στη δεκαετία του '50, μια σειρά από ιδρύματα πρόσφεραν αναγνωρισμένα 

προγράμματα εκπαίδευσης μέσω τηλεοπτικής μετάδοσης. Το Sunrise Semester, 

ήταν μια ευρέως γνωστή σειρά κολεγιακών μαθημάτων που προσφέρθηκαν από 

το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.  

Στη δεκαετία του '60, αναπτύχθηκε η δορυφορική επικοινωνία, που έγινε 

οικονομικά πιο αποδοτική στη δεκαετία του '80 και επέτρεψε τη γρήγορη διάδοση 

της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Προς το τέλος της δεκαετίας του '80 και στις 

αρχές της δεκαετίας του '90, η ανάπτυξη των δικτύων μέσω οπτικών ινών 

επέτρεψε την επέκταση των ζωντανών, αμφίδρομων, υψηλής ποιότητας 

ακουστικών και τηλεοπτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παρ’ όλο ότι το 

αρχικό κόστος των οπτικών ινών ήταν υψηλό, η μακροπρόθεσμη αποταμίευση, 

τα πολιτικά και τα τεχνολογικά οφέλη αντιστάθμιζαν τις αρχικές δαπάνες. 

Οι ευκαιρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αυξάνονται γρήγορα μέσω της χρήσης 

των ΤΕΠ. Στα μέσα της δεκαετίας του '80 χιλιάδες εταιρικά δίκτυα συνδέονται με 

το Διαδίκτυο και πολλές, αναγνωρισμένες και μη, σειρές μαθημάτων αρχίζουν και 

προσφέρονται έναντι πληρωμής. Στις περισσότερες περιπτώσεις ένας καθηγητής 

οργανώνει τα περιεχόμενα, την εκπαιδευτική ύλη, τις αναθέσεις εργασιών, τα 

tests κλπ. Οι σπουδαστές διαβάζουν το υλικό, ολοκληρώνουν τις εργασίες και 

συμμετέχουν στις «ζωντανές» συζητήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εμφάνιση των δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης 

επηρεάζει τον παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης στην εκπόνηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυξάνουν οι δυνατότητες για αλληλεπίδραση και, 

πολύ σημαντικό, για συνέργειες μεταξύ των φοιτητών. Βέβαια, αυτός ο τύπος 

συνεργασίας μεταξύ των σπουδαστών ήταν από δύσκολος έως και αδύνατος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διαδίκτυο αποτελεί ποια ένας βολικός τρόπος διανομής 

της ύλης των μαθημάτων στους σπουδαστές  ανά τον κόσμο. 
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4.3. Εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξέλιξη  

Το 1962 η απόφαση του πανεπιστημίου της Νότιας Αφρικής να αποτελέσει ένα 

πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως διδασκαλίας επέφερε μια αλλαγή στον τρόπο με 

τον οποίο η εκπαίδευση πραγματοποιούταν σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. 

Άλλο ένα, πασίγνωστο ορόσημο ήταν η ίδρυση του ανοικτού πανεπιστημίου του 

Ηνωμένου Βασιλείου (1971), ένα πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

που συνεχίζει και σήμερα να δίνει πτυχία, προσφέροντας πλήρη πτυχιακά 

προγράμματα σπουδών, υψηλού επιπέδου σειρές μαθημάτων και 

πρωτοποριακή χρήση τεχνολογικών μέσων (Holmberg, 1986). 

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα αυτού του πανεπιστημίου προσέφεραν 

περισσότερο κύρος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και, εν συνεχεία, 

παράδειγμα προς μίμηση και μια σειρά από κίνητρα για την καθιέρωση 

παρόμοιων ιδρυμάτων στην Γερμανία, στην Ιαπωνία, τον Καναδά, καθώς επίσης 

και σε έθνη με μικρότερη «βιομηχανική παράδοση» όπως η Σρι Λάνκα και το 

Πακιστάν. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρατίθενται τα πρώτα πανεπιστήμια 

που ξεκίνησαν προγράμματα σπουδών δι' αλληλογραφίας. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποίησαν τα πρώτα Πανεπιστήμια βασίζονταν αποκλειστικά στη μέθοδο 

επικοινωνίας μέσω επιστολών. 

 

Πίνακας 1. Τα πρώτα πανεπιστήμια που προσέφεραν σπουδές εξ αποστάσεως. 

Πανεπιστήμιο Χώρα Χρονολογία 

ILLINOIS USA 1874 

QUEEN Καναδάς (Ontario) 1889 

CHICAGO USA 1891 

WINSCONSIN USA 1906 

QUEENSLAND Αυστραλία (Brisbane) 1911 

 

Παρόλο όμως που τα μαθήματα μέσω αλληλογραφίας άρχισαν από τα 

πανεπιστήμια, σύντομα αποτέλεσαν έναν τρόπο να μετεκπαιδευθούν οι 

υπάλληλοι του δημοσίου, όπως και τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων. Έτσι, 

οι εταιρείες άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να εκπαιδεύουν δια 
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βίου τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους τους με απώτερο στόχο και την 

περικοπή των σχετικών δαπανών. 

Για λόγους πληρότητας, εν συνεχεία παρατίθεται η χρονολογική εξέλιξη της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης: 

1700 - 1900: Το ταχυδρομείο ως μέσο παράδοσης εκπαιδευτικού υλικού 

1920 - 1960: Μαθήματα δι’ αλληλογραφίας, χρήση ραδιοφώνου ή/και 

τηλεόρασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

1970 - 1980: Χρήση προ-μαγνητοφωνημένων κασετών βίντεο ή/και ήχου από 

περιορισμένο αριθμό καναλιών μετάδοσης ειδήσεων (broadcast channels). 

Χρησιμοποιούνται, κυρίως, στην έρευνα και στις θετικές επιστήμες για ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

1980 - 1990: Tele – Video conferencing, εμφάνιση του δικτύου Arpanet, το οποίο 

σταδιακά εξαπλώνεται και μετατρέπεται στο world wide web. 

1990 – 2000: Υπολογιστές και πολυμέσα με όλο και πιο χαμηλές τιμές αγοράς, 

όλο και πιο υψηλό βαθμό διασύνδεσης μεταξύ χρηστών: φυσικά πρόσωπα, 

εταιρείες, υπηρεσίες και κράτη.   

2000 – 2010: επικράτηση του WWW, των πολυμέσων, της ασύρματης 

τεχνολογίας, της σύγχρονη και ασύγχρονης επικοινωνίας.  

2010 – σήμερα: Προηγμένα διαδικτυακά συστήματα μάθησης (ΠΔΣΜ). Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν τα ευφυή συστήματα εκμάθησης (Intelligent Tutoring 

Systems), τα προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων (Adaptive 

Educational Hypermedia Systems) κ.ά. Αναπτύσσονται εξειδικευμένες 

πλατφόρμες που υιοθετούνται όλο και περισσότερο από τα δημόσια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Την περίοδο αυτή 

οι μεθοδολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν προοδεύσει με ιλιγγιώδη 

ταχύτητα, εξαιτίας της χρήσης του Διαδικτύου και των πολυμέσων. H πρόοδος 

αυτή είναι κατά πολύ ταχύτερη από οποιουδήποτε προγενέστερου μέσου. Οι 

παλιές σπουδές δι’ αλληλογραφίας έχουν εξελιχθεί και έχουν περάσει σε μια 

άλλη διάσταση εξελίσσεται ποσοτικά και ποιοτικά και κυριαρχείται από τις 

ευκολίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ. 

 



49 

 

4.4. Πλεονεκτήματα  

Μεταφέροντας το κέντρο της προσοχής από τον καθηγητή στον φοιτητή η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση έφερε μια σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο. Πιο 

συγκεκριμένα, στην παραδοσιακή, κλασική διδασκαλία, στο επίκεντρο της 

μάθησης και, γενικότερα, της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά κανόνα ήταν ο 

καθηγητής, ο οποίος - πέρα από τα καθαρά εκπαιδευτικά του καθήκοντα - ήταν 

επιφορτισμένος και με άλλα καθήκοντα, όπως: 

 παιδαγωγικές και κοινωνικές υποχρεώσεις,  

 παρακολούθηση και έλεγχος της τάξης,  

 διόρθωση/επίλυση μιας σειράς διαφόρων μικρο-προβλημάτων της 

καθημερινότητας, π.χ. διακοπή ηλεκτροδότησης, 

 μεταφορά άσχετων με το μάθημα πληροφοριών, π.χ. για μια αθλητική ή 

πολιτισμική εκδήλωση, από και προς τους φοιτητές, τους γονείς και όχι 

μόνο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος εκπαίδευσης δεν ήταν 

ο πλέον αποτελεσματικός. Για το λόγο αυτό, με την βοήθεια των ΤΠΕ, 

επινοήθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία τοποθετεί το φοιτητή στο 

επίκεντρο της μαθητικής διαδικασίας. 

Ο τελευταίως έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο 

εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος, να επικοινωνεί άμεσα με τον καθηγητή - 

επιβλέποντα, στον οποίο αποστέλλει τις εργασίες και τυχόν απορίες του και, 

επίσης, έχει τη δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οn-line 

συνομιλιών, να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με όλα τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την εκπαίδευση μία 

συμμετοχική διαδικασία. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος, μέσω του Διαδικτύου, έχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε πλούσιο πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι 

προσβάσιμο χωρίς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. Μπορεί να 

προσαρμόσει την σειρά των μαθημάτων του και να ακολουθήσει έναν βολικό και, 

ταυτόχρονα, αποτελεσματικό για αυτόν ρυθμό μάθησης. Έτσι κερδίζεται 

πολύτιμος χρόνος, μετριάζεται η προσπάθεια και δίνεται η δυνατότητα στους 
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φοιτητές να θέτουν οποιαδήποτε απορία έχουν, χωρίς το φόβο αρνητικής 

αντιμετώπισης και σχολίων εκ μέρους των συμμαθητών τους.  

Επίσης, και ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό υλικό 

του και να χρησιμοποιήσει καινούργια τεχνολογικά μέσα που κάνουν το μάθημα 

ακόμα πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό. Βέβαια, η μετατροπή μιας παραδοσιακής 

σειράς μαθημάτων σε εξ αποστάσεως μάθημα αντιπροσωπεύει μια πολύ 

σύνθετη ομαδική, τεχνολογική, παιδαγωγική, κοινωνική και όχι μόνο 

προσπάθεια, που απαιτεί επιμονή, ακριβής προγραμματισμός, παρακολούθηση 

και έλεγχος για να καταστεί η μετατροπή αποδοτική.  

Επομένως, αν τα πλεονεκτήματα δεν ξεπερνούν τα μειονεκτήματα για το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και για τους φοιτητές, η στροφή προς την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση μπορεί να αντιπροσωπεύει μια μη αποδεκτή λύση. Μεταξύ των 

θετικών στοιχείων που μπορεί κανείς να απαριθμήσει είναι τα εξής: 

  Αποτελεί, συνήθως, ένας πιο οικονομικός τρόπος οργάνωσης και 

διάδοσης της γνώσης για όλους τους συμμετέχοντες: ιδρύματα και μέλη 

της εκπαιδευτικής κοινώτητας. 

  Έχει το δικό της αυτόνομο ρυθμό: τα μαθήματα μπορούν να διεξαχθούν 

όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

  Κατά κανόνα είναι αρκετά γρηγορότερο: οι φοιτητές μπορούν να 

παραβλέψουν το υλικό που γνωρίζουν ήδη, ούτε να «περιμένουν» εκείνους 

που για κάποιο λόγο καθυστερούν. 

  Παραδίδεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους με σκοπό να ταιριάζει 

στις προτιμήσεις του φοιτητή. 

  Παροχή επίκαιρο και έγκυρο, αναπτυγμένο με συνοχή, βασικό και 

συνοδευτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο.  

  Η ύλη είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση και ο φοιτητής μπορεί να μπαίνει 

στην ηλεκτρονική τάξη 24 ώρες επί 7 ημέρες την εβδομάδα. 

  Προσαρμόζεται σχετικά γρήγορα στις ανάγκες των νέων φοιτητών και στις 

εξελίξεις στον αντίστοιχο επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα. 

 Ενεργοποιεί σε σημαντικό βαθμό τη διαδραστικότητα και, κατ’ επέκταση, 

την συνεργασία και την συνέργεια. 
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  Γρήγορη και εύκολη αναβάθμιση και ενημέρωση: οι οn-line συνεδρίες είναι 

εύκολο π.χ. να διατηρούνται ενήμερες. 

 Μπορεί να οδηγήσει σε έναν ισχυρότερο έλεγχο, λόγω των πολλών 

στοιχείων (τρόποι γραφής, tests, forum κ.λπ.) που σε συνδυασμό 

προσδιορίζουν μοναδικά τον φοιτητή. 

 Εύκολη προσαρμογή σε μεγάλες ομάδες φοιτητών με διαφορετικά στυλ 

μάθησης, ικανότητες, προτιμήσεις και ανάγκες  

 Όλοι μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ενώ - 

παράλληλα - μειώνεται δραστικά η ανάγκη προγραμματισμού μαθημάτων, 

αιθουσών, συγκοινωνιών κ.λπ. 

 Ουσιαστικές μαθησιακές ευκολίες για άτομα με ειδικές ανάγκες, για 

κάτοικους απομονωμένων περιοχών και όχι μόνο.  

 Εξασφαλίζει νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε θέματα που είτε δεν ήταν 

διαθέσιμα, είτε δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν για λόγους κόστος, 

χρόνος, χώρος κλπ. 

 Απρόσκοπτη λειτουργία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. σε 

περίπτωση κακοκαιρίας, πανδημίας κ.ο.κ. 

 Αύξηση του γενικού βαθμού ενημερότητας παρέχοντας άμεση 

ανατροφοδότηση, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση – forums, chat 

rooms, παράθυρα συζήτησης κλπ. 

Τέλος, δεδομένου ότι μπορούν να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό στις 

ανάγκες τους, οι φοιτητές έχουν περισσότερο έλεγχο επί της διαδικασίας και, κατ’ 

επέκταση,  τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα, κάτι που οδηγεί σε μια 

γρηγορότερη και αποδοτικότερη πορεία εκμάθησης. Κάτι παραπάνω, οι φοιτητές 

μπορούν να εισέλθουν σε περιβάλλον προσομοίωσης στο οποίο μπορούν να 

κάνουν λάθη χωρίς να εκθέτουν άμεσα τους εαυτούς τους, ή/και τελικά να 

λαμβάνουν την αρνητική ανάδραση των συνεπειών των ενεργειών τους. Αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο κατά την προσπάθεια εκμάθησης 

λεπτών δεξιοτήτων, όπως η ηγεσία και η λήψη αποφάσεων.  
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4.5. Μειονεκτήματα  

Τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να συμπεριλάβουν 

τα ακόλουθα: 

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της έχει σχετικά υψηλό κόστος. 

 Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε μόνιμη βάση. 

 Δεν προσφέρεται η παραδοσιακή, για κάποιους «αναγκαία», για άλλους 

«απαραίτητη» αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας 

που χαρακτηρίζει την πανεπιστημιακή αίθουσα.  

 Από εκπαιδευτική και παιδαγωγική σκοπιά είναι αρκετά δύσκολη η δημιουργία 

περιεχομένου, δηλαδή εκπαιδευτικού υλικού το οποίο να εξατομικεύεται 

σύμφωνα με το προφίλ του φοιτητή. 

 Απαιτεί νέες, «επαυξημένες» δεξιότητες και γνώσεις των μελών της ομάδας 

παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου. 

 Αυξημένες υποχρεώσεις από τον καθηγητή, λόγω αφενός απαραίτητης 

προετοιμασίας, π.χ. για την απόκτηση των αναγκαίων τεχνικών γνώσεων και, 

αφετέρου, την επιβαλλόμενη, πολλές φορές κουραστική και ανεπιθύμητη, 

επέκταση του ωραρίου «απασχόλησης». 

 Λιγότερο αυθόρμητη επικοινωνία καθώς οικοδομείται ένα αόρατο, καθαρά 

ψυχολογικό εμπόδιο μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, ένα 

εμπόδιο που περιορίζει την άμεση, συναισθηματικά φορτισμένη αντίδραση 

και, κατ’ επέκταση, καθιστά τις σχέσεις τους καθαρά τυπικές (αμήχανες). 

 Δεν πρέπει να είναι πάντα επικερδές (return of investment): Υπάρχουν λίγες 

αναφορές θετικών αποδόσεων των επενδύσεων σε έργα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Η πλειοψηφία αυτών που υπάρχουν, βασίζονται σε 

παραδείγματα από τη βιομηχανία και είναι γραμμένα από την οπτική της 

ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. Το συμπέρασμα είναι ότι η επένδυση ήταν 

οικονομικά αποδοτική και είχε αξία ανάλογη των χρημάτων (value-for-money), 

αλλά συχνά οι εξοικονομήσεις ορίζονται με βάση την απόδοση και όχι την 

αποτελεσματικότητα χωρίς μακροπρόθεσμη ανάλυση των επιπτώσεων που 

θα υπολογίζει ακούσια αποτελέσματα και συνέπειες. Είναι, επίσης, δύσκολο 

να υπολογιστούν και συγκριθούν τα στοιχεία στο σύνολο των αναφορών, 

επειδή η διάκριση μεταξύ του καθαρού και μεικτού κόστους κεφαλαίου και 
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κόστους εσόδων, μετατόπισης των υφιστάμενων πόρων, κόστους στην 

διάρκεια του χρόνου κλπ. είναι συχνά ασαφείς ή λείπουν. 

 Λεπτή διαχείριση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright). Μπορεί η 

ελληνική νομοθεσία σιωπηλά να επιτρέπει σε ένα καθηγητή να φωτοτυπήσει 

μερικά αποσπάσματα ενός βιβλίου και να τα μοιράσει στην τάξη, η 

τοποθέτηση όμως αυτού του υλικού στο web (έστω και σε site προστατευμένο 

με password) θεωρείται δημόσια μετάδοση και δεν μπορεί να γίνει χωρίς 

σχετική άδεια και ενδεχόμενη αποζημίωση. 

 Εύκολη αντιγραφή και αναμετάδοση της εργασίας του καθηγητή, σε όλο το 

διαδίκτυο χωρίς την άδειά του, πράγμα που μπορεί να τον ζημιώσει τόσο 

οικονομικά, όσο και ηθικά. 

 Χαμηλότερη κοινωνικοποίηση. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν λιγότερες 

προσωπικές επαφές με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να επηρεάσει αρνητικά τις 

ικανότητες των φοιτητών στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Δυσκολίες στην ταυτοποίηση του φοιτητή. Είναι γνωστό π.χ. πως μερικοί 

δίδυμοι εκμεταλλεύονται την ομοιότητά τους για να δίνει ο ένας εξετάσεις στη 

θέση του άλλου. 

 Απαιτεί αυτοπειθαρχία και σωστή διαχείριση χρόνου, κάτι που σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

 Ορισμένα άτομα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση, στην κάλυψη του 

κόστους του εξοπλισμού, της συντήρησης και της πιθανής τεχνικής 

υποστήριξής του. 

Προφανώς, τα μειονεκτήματα που περιγράφονται ανωτέρω δεν είναι 

απαραιτήτως αναπόφευκτα. Με μια προσεχτική τεκμηρίωση, βήμα προς βήμα 

ανάπτυξη και καλό σχεδιασμό, τα περισσότερα από τα μειονεκτήματα μπορούν 

να υπερνικηθούν, αλλά χωρίς ακριβές και ενημερωμένο εκπαιδευτικό σχέδιο 

κανένα από τα πλεονεκτήματα δε θα μπορέσει να επιτευχθεί. 

Εάν για κάποιον είναι επιθυμητό να έχει ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα, έχει την 

ικανότητα να εργαστεί σχετικά μόνος τους, έχει την απαιτούμενη αυτοπειθαρχία, 

έχει προσωπικό κίνητρο κ.λπ. σίγουρα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα είναι η 

κατάλληλη προσέγγιση. Ωστόσο, αν κάποιος προτιμά να εργάζεται σε ομάδες και 
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να αλληλοεπιδρά με άλλους ανθρώπους σε τακτική βάση, η μάθηση στην τάξη 

μπορεί να έχει ισχυρότερη απήχηση. 

 

   Πίνακας 2. Σύγκριση παραδοσιακού και εξ αποστάσεως τρόπου μάθησης. 

Διαδικασία 

Χαρακτηριστικά  

Κλασική - Παραδοσιακή Εξ αποστάσεων 

Πορεία διεκπεραίωσης Προκαθορισμένη αυστηρά,  
μαζική και γραμμική 

Ελεύθερη (σχετικά) 
επιλογή του φοιτητή 

Στο επίκεντρο της 
διαδικασίας βρίσκετε  

ο Καθηγητής ως επιστήμονας, 
εμπειρογνώμονας και, βεβαίως, 
ως προσωπικότητα 

ο Φοιτητής ως ανεξάρτητη, 
άμεσα ενδιαφερόμενη και 
ευσυνείδητη οντότητα 

Ταχύτητα προόδου και 
ολοκλήρωσης 

Εξαρτάται από αυτή του 
«τελευταίου» στην τάξη 

Ο καθένας φοιτητής 
προχωράει χωριστά 

 
Κριτήρια κάλυψη της 
εκπαιδευτικής ύλης 

Σύμφωνα με την άποψη, τις 
προτεραιότητες και τις όποιες 
αποφάσεις του διδάσκοντα 
καθηγητή  

Σύμφωνα με το υπόβαθρο, 
τις ικανότητες και τα 
ενδιαφέροντα του φοιτητή 

Ανταπόκριση στις 
ανάγκες-ερωτήσεις 

Ομαδική, δηλαδή ο καθηγητής 
απαντάει στην τάξη ως σύνολο 

Μικτή, δηλαδή προσωπική 
και μαζική ταυτόχρονα 

Εποικοδομητική 
κριτική  

Εκτελείται μέσα στην τάξη, 
δηλαδή «περιορισμένη» εκ 
των συνθηκών 

Στον ψηφιακό κόσμο 
συνολικά, λόγω 
κοινωνικών διαδικτύων 

 

4.6. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως διαφοροποιείτε από χώρα σε χώρα, ανάλογα με 

την επιστημονική και πολιτική προσέγγιση που χρησιμοποιείτε. Το γεγονός αυτό 

αιτιολογεί τον ειδικό σχεδιασμό των σχετικών προγραμμάτων σπουδών, τη 

χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού και την εφαρμογή 

ειδικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Στην Ελλάδα το e-Learning άρχισε τα τελευταία 

χρόνια να κερδίζει μια θέση στο χώρο της εκπαίδευσης. Ανέκδοτα στοιχεία 

δείχνουν ότι το e-Learning της αγοράς στην Ελλάδα για το έτος 2015 αντιστοιχεί 

σε περίπου 8-10% σε σχέση με τα συνολικά Προγράμματα εκπαίδευσης που 

προσφέρονται στη χώρα.  
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Πιο συγκεκριμένα, το 2006 το Υπουργείο Παιδείας δημιουργεί την υπηρεσία 

ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης (e-class), μέσω της οποίας παρέχεται η 

δυνατότητα σε καθηγητές και φοιτητές να αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην καθημερινή 

τους εκπαιδευτική προσπάθεια. Συγκεκριμένα, μερικές από τις βασικές 

λειτουργίες που προσφέρει η νέα υπηρεσία είναι: 

 Δημοσίευση σημειώσεων σε ψηφιακή μορφή. 

 Παράθεση συμπληρωματικών πηγών ενημέρωσης. 

 Προγραμματισμός της ροής των μαθημάτων. 

 Δημιουργία ασκήσεων αυτό-αξιολόγησης, 

 Ηλεκτρονική διαχείριση του παραδοσιακού βιβλίου με τη διδασκόμενη ύλη. 

Η πιο γνωστή εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί 

το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό και τις εισφορές των φοιτητών του. Το ΕΑΠ είναι ένα δημόσιο 

πανεπιστήμιο, ισότιμο με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας, η αποστολή του οποίου είναι η 

εξ αποστάσεως επιμόρφωση και παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης.  

Τα ελληνικά πανεπιστήμια παρομοίως προσφέρουν ευκαιρίες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης μέσω μικτών μαθησιακών μοντέλων (blended learning). Για το 

σκοπό αυτό αξιοποιούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες e-Class, Google 

Classroom, MOODLE κ.ά.  

Επίσης, το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο έχει δημιουργήσει μια ειδική εκπαιδευτική 

πύλη (http://e-yliko.minedu.gov.gr/) με σκοπό να παρέχει εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα ενδιαφερόμενα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Στο δικτυακό αυτό τόπο κατατίθενται προτάσεις διδασκαλίας, υποστηρικτικό 

υλικό, δημοσιεύματα και χρήσιμες παραπομπές με σκοπό την εκπαιδευτική, 

παιδαγωγική κ.λπ. αξιοποίησή τους. Εκ των πραγμάτων, η πύλη αυτή αποτελεί 

ένας χώρος συνάντησης και αλληλοϋποστήριξης των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, μιας και το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται, 

εμπλουτίζεται και ανανεώνεται σε μόνιμη βάση. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, εκτός από φορείς του δημοσίου, οι 

δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχονται και από κάποια ιδιωτικά 

http://e-yliko.minedu.gov.gr/
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εκπαιδευτικά κέντρα Δια βίου μάθησης, με επίκεντρο τα προγράμματα για τους 

αυτοαπασχολούμενους και τους ανέργους. 

 

4.7. Δια Βίου Μάθηση και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 

Η  μάθηση σήμερα θεωρείται ότι πρέπει να επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής του ανθρώπου. Η τυπική εκπαίδευση δεν θεωρείται πλέον αρκετή για την 

κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Οι νέες παγκόσμιες, 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει την ανάγκη της 

απόκτησης διαρκούς γνώσης από τον άνθρωπο ώστε να μπορεί να 

προσαρμοστεί και να ανταπεξέλθει σε αυτές. Την ανάγκη αυτή καλύπτει η δια 

βίου μάθηση, μία έννοια η οποία επεκτείνεται πέρα του εκπαιδευτικού 

συστήματος και περιλαμβάνει τόσο την τυπική (στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

συστήματος), αλλά και την άτυπη μάθηση (στα πλαίσια άλλων περιβαλλόντων), 

που λαμβάνει ένας άνθρωπος. 

H τυπική, κλασική, παραδοσιακή ή αλλιώς επίσημη είναι η εκπαίδευση που 

λαμβάνει ο άνθρωπος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η οποία αρχίζει από τη 

νηπιακή του ηλικία και τελειώνει, όταν αποκτά κάποιο δίπλωμα ή πτυχίο. Μη 

τυπική μάθηση είναι αυτή που ο άνθρωπος αποκτά από μη επίσημα συστήματα 

εκπαίδευσης και δεν του παρέχει κάποιο επίσημο πιστοποιητικό γνώσης. Ατυπη 

μάθηση είναι αυτή που ο άνθρωπος λαμβάνει από όλες τις καθημερινές του 

δραστηριότητες (Eurostat, 2004). 

Η διά βίου μάθηση απευθύνεται στην ουσία σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη μάθηση των παιδιών και των ενηλίκων οι 

οποίες προκύπτουν κυρίως από τις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες που 

επικρατούν στις δύο ομάδες: 

 Οι ενήλικες έχουν πιο καθορισμένες ανάγκες. Γνωρίζουν ακριβώς τι 

θέλουν να μάθουν και γιατί, ενώ τα παιδιά λαμβάνουν μία γενικότερη 

μόρφωση που θα τους χρειαστεί  μακροπρόθεσμα. Οι ενήλικες, 

συνήθως, δεν έχουν το χρονικό περιθώριο λόγω της καθημερινότητας 

τους να αποκτούν γενικές γνώσεις. Αυτό σημαίνει ότι για να λάβουν 

μέρος σε μία μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να τους είναι άμεσα και 

πρακτικά χρήσιμο. 
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 Οι ενήλικες επίσης, αντίθετα από τα παιδιά, έχουν πολλές εμπειρίες. Αυτό 

που μαθαίνουν λοιπόν θέλουν να είναι σχετικό με τις εμπειρίες τους και 

να μην έρχεται σε σύγκρουση με αυτές. 

Η μάθηση των παιδιών και των ενηλίκων έχει όμως και ομοιότητες: 

 Ο άνθρωπος, σε όποια ηλικία και να βρίσκεται, έχει την ανάγκη της 

μάθησης αφού ποτέ δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει τα πάντα. 

 Ο τρόπος μάθησης είναι διαφορετικός για τον κάθε άνθρωπο, κάτι που 

εξαρτάται από τον ίδιο και τα χαρακτηριστικά του, αλλά και από το είδος 

της εκπαίδευσης που λαμβάνει. 

 Είτε παιδί είτε ενήλικας, για να μάθει κάποιος θα πρέπει να το θέλει. Για 

να ενδιαφέρεται κάποιος να μάθει κάτι, αυτό θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και στα προβλήματά του. 

 Η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική αν εκτός από θεωρητική, μπορεί να 

εφαρμοστεί και να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευόμενο. 

Τέλος, η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική αν ο μαθητής έχει ενεργή συμμετοχή 

σε αυτή. 

Η διά βίου μάθηση είναι μία έννοια που συχνά ταυτίζεται με τη διά βίου 

εκπαίδευση. Το 1976 όμως, η UNESCO αποσαφήνισε τις δύο έννοιες με τον 

εξής ορισμό: «ο όρος δια βίου εκπαίδευση και δια βίου μάθηση δηλώνει ένα 

σχήμα δίχως όρια, το οποίο αποβλέπει στην αναμόρφωση του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δυναμικού έξω 

απ’ αυτό· συντελεστές του σχήματος είναι όλοι οι άντρες και γυναίκες· η 

εκπαίδευση και η μάθηση δεν περιορίζονται μόνο στη διάρκεια της σχολικής 

φοίτησης, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, περιλαμβάνουν όλες τις 

δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά 

μέσα και δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους· οι εκπαιδευτικές και οι μαθησιακές διαδικασίες, στις 

οποίες οι άνθρωποι όλων των ηλικιών εμπλέκονται κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους και σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρούνται ως ένα σύνολο» 

(UNESCO, 1976:2). Η διά βίου εκπαίδευση είναι μία έννοια που 

συμπεριλαμβάνει και άλλους όρους όπως η εκπαίδευση εξ αποστάσεως, η 

επιμόρφωση και η εκπαίδευση. Θεωρείται επίσης ως συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

γιατί παρέχει μάθηση πέρα από αυτή που θεωρείται υποχρεωτική. 
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Ο σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

«ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Με τον όρο αυτό νοείται η 

εκπαίδευση που παρέχεται χωρίς τους πρακτικούς περιορισμούς που θέτει ο 

χρόνος και ο χώρος, κάτι που ισχύει στις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Η 

άρση των περιορισμών αυτών παρέχει στον εκπαιδευόμενο ευελιξία, η απουσία 

της οποίας καθιστά, για διάφορους παράγοντες, απαγορευτική την πρόσβασή 

του στην εκπαίδευση. Γενικότερα, ο όρος «ανοιχτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση» καθώς και ο όρος «εξ αποστάσεως μάθηση», περιλαμβάνουν κάθε 

εκπαιδευτική διαδικασία και κατάσταση που δεν προϋποθέτει την ταυτόχρονη 

φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου στο ίδιο μέρος. 

Ειδικότερα, η «ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» είναι ένας γενικός όρος 

που καλύπτει πολλές και διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης ανάλογα με την 

περίπτωση (Kawatra & Singh, 2006). Μία από τις σημαντικές μορφές της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το e-learning. Με τον όρο e-learning 

(ηλεκτρονική μάθηση), νοείται η οργάνωση και η διανομή των εκπαιδευτικών 

οδηγιών μέσω του διαδικτύου (Stahl et al., 2006).  

Το e- learning είναι ένα πεδίο που αποτελείται από πολλές κατηγορίες: 

1. Μαθήματα (τηλεδιάσκεψη). Μία διαδικασία με μεγάλες ομοιότητες με την 

παραδοσιακή διδασκαλία εντός της εκπαιδευτικής τάξης. Στα μαθήματα 

τόσο ο εκπαιδευτής, όσο και ο εκπαιδευόμενος βασίζονται στη δομή της 

εκπαιδευτικής ύλης και στον τρόπο εξέλιξης και ανάπτυξης του μαθήματος 

(Siemens, 2004). 

2. Ανεπίσημη μάθηση. Αυτού του είδους η μάθηση θεωρείται ως μία από τις 

πιο διαδομένες αφού όλοι οι άνθρωποι παρουσιάζουν μία τάση προς την 

αναζήτηση πληροφοριών. Εδώ,  οι πληροφορίες που αναζητά ο 

ενδιαφερόμενος σε μία βάση δεδομένων, του παρέχουν γνώση εκτός 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς του, 

όπως η εργασία για παράδειγμα (Siemens, 2004). 

3. Μικτή μάθηση (Blended learning). Σε αυτή τη μέθοδο συνδυάζονται η 

online μάθηση με την παραδοσιακή, ενισχύοντας κυρίως τη δεύτερη με τις 

πληροφορίες και τη γνώση που παρέχει η πρώτη (Siemens, 2004). 

4. Κοινότητες (Communities). Με αυτή τη μέθοδο αναπτύσσεται ιδιαίτερα η 

επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες αφού οι γνώσεις και πληροφορίες 
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παρέχονται μέσα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και διάλογο μεταξύ των 

χρηστών (Siemens, 2004). 

5. Δικτυακή μάθηση (Networked learning). Μία μέθοδος ανάλογη με τις 

κοινότητες με τη διαφορά ότι ενώ σε αυτές η συζήτηση διεξάγεται 

εστιασμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα, στα δίκτυα τα θέματα είναι πιο 

πολλά και εστιάζει περισσότερο στη δικτύωση και όχι στην πληροφορία  

(Siemens, 2004). 

Παρ’ όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στο 

e-learning, είναι ορατά και σαφή τα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν αυτές τις 

μεθόδους, καθώς και οι αρχές που τις διέπουν επιτρέποντας να ορίζονται με 

σαφήνεια. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για την online μάθηση, δηλαδή τη μάθηση 

με τη χρήση του διαδικτύου για την οποία υπάρχει πληθώρα ορισμών. Κάποιοι 

από τους ορισμούς εστιάζουν στην τεχνολογική παράμετρο, ενώ κάποιοι άλλοι 

στο θέμα της μάθησης. Ο ορισμός όμως που υιοθετεί ένας μεγάλος αριθμός 

μελετητών είναι ότι η online μάθηση είναι «η πρόσβαση στη μαθησιακή εμπειρία 

μέσω της χρήσης της τεχνολογίας» (Moore et al., 2011). Συνεχίζοντας, οι Moore 

et al. (2011) επισημαίνουν ότι στην πραγματικότητα η εξ αποστάσεως μάθηση 

επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από 

τους μαθητές της παραδοσιακής εκπαίδευσης, να έχουν τις ίδιες -περίπου-

ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, μιας και η τελευταία αποκτά 

ένα άλλο, ανεβασμένο βαθμό ευελιξίας και επιτρέπει μία σειρά αλληλεπιδράσεων 

που έχουν μια «εικονική» μορφή, οπότε λογικά δεν υπάρχουν στην παραδοσιακή 

εκπαίδευση.                          

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διακρίνει την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση από τις υπόλοιπες μορφές εκπαίδευσης είναι η γεωγραφική 

απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. 

Απόσταση υπάρχει επίσης ανάμεσα και στην ομάδα των φοιτητών που μετέχουν 

σε μία τάξη ή μάθημα. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται στον εκπαιδευόμενο το 

πλεονέκτημα να μην έχει φυσική παρουσία στην τάξη (Keegan, 2001). 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η 

χρήση της τεχνολογίας. Για να μπορέσουν, λόγω της απόστασης, οι 

συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν, γίνεται χρήση εξελιγμένων τεχνουργημάτων 

(Keegan, 2001, Keegwe&Kidd, 2010). 
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Το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας 

αλλά και οι διαφορετικοί περιορισμοί που ο καθένας υφίσταται στη ζωή του, 

εξηγεί την ποικιλία των ηλεκτρονικών μαθησιακών εφαρμογών. Η αρχή της  

εστίασης στον φοιτητή, εξάλλου, προϋποθέτει ότι η διαδικασία θα πρέπει να 

κινείται σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και όχι αντιστρόφως. Η επιλογή της 

τεχνολογίας συνεπώς γίνεται από τον εκπαιδευόμενο ανάλογα με τις ανάγκες 

του, τις προτιμήσεις του, τις εμπειρίες του και τον βαθμό εμπλοκής του. Ο 

βαθμός εμπλοκής του εκπαιδευόμενου αποτελεί και ένα σημαντικό δείκτη για τη 

μαθησιακή του επίδοση αλλά και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

μίας διαδικτυακής εκπαιδευτικής διαδικασίας (Gillingham&Molinari, 2012). 

Ερευνητικά δεδομένα έχουν καταδείξει όμως ότι εκτός από την τεχνολογία και τη 

μέθοδο που επιλέγεται, εξίσου σημαντικό ρόλο έχει και ο εκπαιδευτής 

(καθηγητής) και η ανατροφοδότηση που αυτός παρέχει στους εκπαιδευόμενους. 

Η σωστή ανατροφοδότηση εκ μέρους του εκπαιδευόμενου δεν παρέχει μόνο 

μαθησιακά αλλά και επικοινωνιακά οφέλη. Ένα από τα μειονεκτήματα που 

αναφέρονται για παράδειγμα, στην online μάθηση είναι η μη ύπαρξη επαρκούς 

επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σωστή 

ανατροφοδότηση όμως μπορεί να καλύψει αυτό το κενό αφού ο εκπαιδευτής 

μπορεί να μην είναι φυσικά παρών η εκπαιδευτική του «παρουσία» 

εξασφαλίζεται όμως μέσω του τρόπου που διευκολύνει τη μάθηση 

(Gillingham&Molinari, 2012). 

Η online μάθηση δεν έχει έναν μόνο τρόπο εφαρμογής. Σε αυτή 

συμπεριλαμβάνεται μεν, κάθε είδους εκπαίδευση που σχετίζεται με το διαδίκτυο, 

αλλά μπορεί να έχει εφαρμογές όπως οι πλατφόρμες μάθησης, οι 

προσομοιώσεις κ.ά. Επιπλέον, εστιάζει ιδιαίτερα σε ένα χαρακτηριστικό που δεν 

εντοπίζεται στην παραδοσιακή εκπαίδευση και αυτό είναι η οργανωμένη μάθηση. 

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η μάθηση που παρέχεται διαδικτυακά είναι 

ανοργάνωτη αλλά ότι επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο (φοιτητή) να καθορίσει 

μόνος του τον τρόπο και τη μορφή με την οποία αυτός θέλει να μάθει 

(Keegwe&Kidd, 2010). 

Από τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι κάθε χώρα πρέπει να επενδύσει στον 

τομέα της διά βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κάτι που πλέον 

είναι αίτημα και των πολιτών που έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τη σημασία 
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τους και να αποκτούν θετική στάση απέναντι τους λόγω των πλεονεκτημάτων 

τους και της ωφέλειάς τους (Cedefop, 2003; Ravens, 1999). Αυτό δεν είναι κάτι 

εύκολο ειδικά για την Ελλάδα που πρέπει από τη μία να επενδύσει στη διά βίου 

μάθηση και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προκειμένου οι πολίτες να 

αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν, 

ενδεχομένως, τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας αλλά από την άλλη, υπάρχει 

πρόθεση λόγω της οικονομικής κρίσης μείωσης των κρατικών δαπανών στο 

πλαίσιο της ευρύτερης ελληνικής οικονομικής πολιτικής.  

Τα προβλήματα συνεπώς που προκύπτουν είναι αυτό της χρηματοδότησης του 

κόστους και των ωφελειών που θα προκύψουν από την επένδυση σε αυτούς 

τους δύο τομείς. Το ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης είναι ουσιαστικό λόγω 

των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αλλά είναι και μία 

κίνηση στην οποία πρέπει να προβεί στο πλαίσιο των ίσων δυνατοτήτων 

πρόσβασης στην εκπαίδευση που πρέπει να παρέχει στους πολίτες καθώς και 

στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που θα επέλθει στους πολίτες (Ungerleider, 

2000).  

Ένα άλλο βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό της επιλογής. Δηλαδή η 

κρατική επένδυση και εστίαση στη διά βίου μάθηση και στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση θα πρέπει να αξιολογήσει ποιος τομέας γνώσης και εκπαίδευσης 

πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και ποιες κοινωνικές ομάδες είναι αυτές που 

χρήζουν περισσότερης ανάγκης σε αυτό το πεδίο (Carr- Hill, 1999). Αυτό 

αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα διότι στο παρελθόν στόχος αυτών των 

προγραμμάτων και δράσεων αποτελούσαν κυρίως οι ομάδες που δεν είχαν λάβει 

τη βασική εκπαίδευση ενώ πλέον ανάγκη υπάρχει για όλες, αφού είναι 

αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της ανεργίας.  

Βασική προϋπόθεση που θα αναδείξει και τις προοπτικές που υπάρχουν σε 

αυτόν τον τομέα, είναι αν οι επενδύσεις αυτές θα παρέχουν μεγαλύτερη ωφέλεια 

από το κόστος που θα καταβληθεί (Wurzburg, 2003). Πρώτα απ’ όλα, για να 

μπορέσει κάποιος εκπαιδευόμενος να συμμετέχει σε προγράμματα διά βίου 

μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να καταβάλλει δίδακτρα, 

μία δαπάνη ιδιαίτερα δύσκολη να γίνει στις οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν σήμερα στην Ελλάδα χωρίς να υπολογιστούν οι επιπλέον δαπάνες 

που απαιτούνται (βιβλία, κ.ά.). Παράλληλα, θα πρέπει να υπολογισθεί ότι η 
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συμμετοχή ενός εκπαιδευόμενου σε προγράμματα απαιτεί και χρόνο εκ μέρους 

του, που θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει για την απόκτηση εισοδήματος. Από 

την άλλη, το κόστος για το κράτος είναι η εύρεση πόρων για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων. 

Οι προοπτικές αποδεικνύονται όμως σημαντικές παρά το κόστος. Οι 

εκπαιδευόμενοι με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αποκτούν δεξιότητες 

που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν καλύτερη εργασία ή να βελτιώσουν την 

επαγγελματική τους θέση και κατά συνέπεια, να διεκδικήσουν και υψηλότερο 

μισθό που σημαίνει περισσότερα έσοδα για το κράτος λόγω της αύξησης της 

φορολόγησης. Με αυτό τον τρόπο επίσης αυξάνεται η παραγωγικότητα και το 

εθνικό εισόδημα και βελτιώνεται η οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας 

(Wurzburg, 2003). 

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και περικοπών δαπανών σε όλους τους τομείς ίσως 

να φαντάζει πολυτέλεια η επένδυση εκ μέρους του κράτους σε προγράμματα διά 

βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εντούτοις, η πραγματικότητα 

είναι ότι μπορεί να αποτελεί μία κατάλληλη για την εποχή επένδυση που μπορεί 

να παρέχει πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς, κοινωνικούς και 

εκπαιδευτικούς. Μία από τις κυριότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι 

η αύξηση της ανεργίας που πλήττει ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους που 

δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι. Συνέπεια αυτού είναι η μείωση της 

παραγωγικότητας της χώρας, η μείωση του ατομικού εισοδήματος, η μείωση των 

κρατικών εσόδων αλλά και η κοινωνική αναταραχή. Στα παραπάνω προβλήματα, 

απάντηση είναι τα προγράμματα διά βίου μάθησης. Τέτοια προγράμματα διά 

βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπάρχουν σήμερα, αλλά το 

κόστος τους δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμο από τους ανθρώπους που βλέπουν 

το εισόδημά τους να μειώνεται συνεχώς. Για να μπορέσουν όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι να συμμετέχουν σε αυτά προκαλώντας σημαντικά οφέλη τόσο για την 

κοινωνική όσο και για την οικονομική συνοχή, θα πρέπει να διαμορφωθεί μία 

επενδυτική πολιτική στον τομέα που να επιτρέπει, ακόμα και χωρίς καταβολή 

διδάκτρων, σε όλο και περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν σε τέτοιου 

είδους προγράμματα. Είναι μία επένδυση που σήμερα απαιτείται περισσότερο 

από ποτέ να γίνει προκειμένου να υπάρξει η προοπτική ανάκαμψης της χώρας 

οικονομικά, παραγωγικά και κοινωνικά.  
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Μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων διά βίου μάθησης μπορούν να 

σημειωθούν σημαντικά αποτελέσματα. Πρώτα απ’ όλα, άνθρωποι που είναι 

αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας θα μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες 

εύρεσης εργασίας αποκτώντας περισσότερες δεξιότητες, κάτι που θα έχει 

συνέπειες και στην αύξηση του ατομικού τους εισοδήματος καθώς και στη 

βελτίωση της ψυχολογίας τους και του ηθικού τους. Επιπλέον, θα βοηθήσει ώστε 

να στελεχωθούν παραγωγικοί τομείς της Ελλάδος που αυτή την στιγμή 

υπολειτουργούν αφού ένας σημαντικός αριθμός πτυχιούχων και επιστημόνων 

λόγω της οικονομικής κρίσης έχει φύγει για το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι στην 

παρούσα φάση θα πρέπει να γίνει η επένδυση που θα επιτρέψει την ανάπτυξη 

της νέας γενιάς καταρτισμένων και εξειδικευμένων ανθρώπων που προβλέπεται 

ότι πολύ σύντομα θα παρουσιαστεί έλλειψη αφού όλο και περισσότεροι νέοι 

αδυνατούν να σπουδάσουν, λόγω του οικονομικού κόστους που απαιτείται και οι 

οικογένειες τους δεν μπορούν να διαθέσουν. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

μπορεί να αποτελέσει λύση σε αυτές τις περιπτώσεις αφού δεν απαιτεί τη φυσική 

παρουσία των φοιτητών και συνεπώς μπορούν να σπουδάσουν από την περιοχή 

κατοικίας τους χωρίς περιττά έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η ανάπτυξη και 

άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 

επένδυση σε αυτό τον εκπαιδευτικό τομέα.  

Η προώθηση πολιτικών εξ αποστάσεως μάθησης στα εκπαιδευτικά συστήματα 

διαφόρων χωρών άρχισε να παίρνει διαστάσεις τη δεκαετία του 1970 και μετά. 

Είναι η περίοδος όπου οι αρμόδιοι φορείς δρομολογούν προσπάθειες για 

διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για όσο το δυνατό μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού (Howard et. al. 2005). Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν 

στην προώθηση πολιτικών εξ αποστάσεως μάθησης εντοπίζονται: 

α) Στην δυσκολία των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων να 

προσαρμοστούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες, υπό την οπτικής της ποιότητας, 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και στην πρόοδο της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. 

β) Στον συνεχώς αυξανόμενο όγκο (big data) των πληροφοριών και στην 

αδυναμία των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων να ανταποκριθούν στην 

αντίστοιχη, αυξανόμενη ζήτηση για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
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γ) Στους γοργούς ρυθμούς ανανέωσης της γνώσης και στην ανάγκη για δια 

βίου εκπαίδευση, επιμόρφωση ή/και κατάρτιση των στελεχών. 

δ) Στην πολυμορφία, την πολυγλωσσία, την πολυπολιτισμικότητα κ.λπ. 

των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ως αποτέλεσμα αφενός των ενώσεων και των 

μετακινήσεων πληθυσμών και, αφετέρου, την ανάγκη για μια πανευρωπαϊκή, 

ισότιμη κοινωνική πολιτική.  

ε) Στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών ρατσισμού, όπως είναι π.χ. ο 

κοινωνικός αποκλεισμός διαφόρων ευπαθών ομάδων, η σχολική βία κ.λπ.     

ζ) Στην κοινωνική και παιδαγωγική απαίτηση για άμεση αντιμετώπιση της 

εκπαιδευτικής αποτυχίας, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και, σε τελική 

ανάλυση, του αναλφαβητισμού. 

η) Στην εξασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας ως προς τους πολίτες σε μια 

οργανωμένη προσπάθεια μεθοδικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που 

παρουσιάζουν όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα εκ των πραγμάτων. 

Συνοψίζοντας, ποικίλες κοινωνικο-οικονομικές κυρίως καταστάσεις έδωσαν την 

ώθηση για την προώθηση της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους τους 

ανθρώπους.  

 

4.8. Εικονικό σχολείο και μαθητές με ειδικές ανάγκες 

Τα εικονικά σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες 

συνεργάζονται με ειδικευμένο προσωπικό, που αποτελείται από εκπαιδευτικούς, 

ψυχολόγους και συμβούλους, οι οποίοι επικοινωνούν με τους μαθητές, τους 

παρέχουν οδηγίες και τους βοηθούν να «υπερνικήσουν» μέσω της εκπαιδευτικής 

διεργασίας τις φυσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (Miller & King, 2003). 

Επίσης, δημιουργούν εικονικές κοινότητες μαθητών με παρόμοιες ειδικές ανά-

γκες, παρέχοντας την ευκαιρία στους μαθητές που έχουν κοινά προβλήματα να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να εκπαιδεύονται σε μια κοινή εικονική τάξη. Σε 

κάθε περίπτωση τα εικονικά σχολεία διευκολύνουν την ένταξη των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό σύνολο προσφέροντας ισότιμη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση.  

Το έργο των εικονικών σχολείων στήριξε η προηγμένη τεχνολογία που έκανε 

δυνατή τη χρήση των υπολογιστών από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μαθητές 
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με προβλήματα όρασης (χαμηλή όραση, τύφλωση χρώματος, πλήρη τύφλωση) 

μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις της οθόνης τους ώστε να είναι πιο 

ευανάγνωστη ή να λαμβάνουν τις πληροφορίες από τους υπολογιστές μέσω 

ακρόασης ή αφής.  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: προγράμματα αναγνώρισης φωνής που δεν 

χρειάζονται ποντίκι ή πληκτρολόγιο, λεκτικοί σύνθετες, εκτυπωτές που 

μετατρέπονται δεδομένα σε μορφή Braille και τα εκτυπώνουν με ανάγλυφο 

τρόπο, ανάγνωση οθόνης δηλαδή μετατροπή γραπτού κειμένου σε ήχο. Για τους 

μαθητές με κινητικά προβλήματα, όπως αναπηρίες στα χέρια, παρέχονται 

προσομοιωτές του ποντικιού και ειδικά πληκτρολόγια, καθώς και συστήματα 

αναγνώρισης της φωνής ή της Κίνησης των ματιών (Clark, 2001). 

Τα περισσότερα εικονικά σχολεία παρέχουν προγράμματα ασύγχρονης 

επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και 

όλες οι πληροφορίες παρουσιάζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μηνύματα, να αποστέλλουν συνημμένα 

αρχεία και να συνομιλούν (chatting) (Barbour & Reeves, 2009). 

Ωστόσο, υπάρχει και μικρός αριθμός -μέχρι στιγμής- εικονικών σχολείων, τα 

οποία, εκτός από την ασύγχρονη επικοινωνία, χρησιμοποιούν και τη σύγχρονη 

(τηλεσυναντήσεις). Σε αυτή την περίπτωση ένας δάσκαλος μπορεί, π.χ., να 

δημιουργεί μια ομάδα φωνητικής επικοινωνίας και να επικοινωνεί ταυτόχρονα με 

συναδέλφους του ή με τους μαθητές του, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους 

θέση. Επιπλέον, οι συζητήσεις μπορούν να καταγράφονται και να εμπλουτίζουν 

τη βιβλιοθήκη απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών, ώστε να είναι διαθέσιμες και 

σε όσους δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο (Davis & 

Roblyer, 2005). 

Το Keystone National High School, στις ΗΠΑ είναι ένα σχολείο χωρίς τοίχους.  

Ιδρύθηκε το 1974. Μέχρι το 2010 είχαν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευσή τους σε αυτό 200.000 μαθητές, ενώ το σχολικό έτος 2003-2004 οι 

εγγεγραμμένοι μαθητές ήταν περίπου 20.000. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο 

από την πολιτεία και παρέχει ισότιμους τίτλους σπουδών με τους τίτλους των 

σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα τον σχολείου συμβαδίζει 

με εκείνο του δημόσιου σχολείου. Προσφέρει δύο τρόπους σπουδών: α) 

Μαθήματα δι’ αλληλογραφίας (Correspondence-based, study) και β) μαθήματα 
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μέσω Διαδικτύου (on-line-School).  

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν όποιο τρόπο τους εξυπηρετεί και τους 

ταιριάζει καλύτερα. Το Keystone National High School ως εικονικό σχολείο 

παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα σύνδεσης με χρήσιμα για τις σπουδές 

τους links (βιβλιοθήκες κ.ά.), υποστήριξης μέσω του Διαδικτύου από τους 

καθηγητές τους, συζητήσεων με άλλους σπουδαστές και με το προσωπικό του 

σχολείου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνομιλία μέσω Διαδικτύου), χρήσης 

εκπαιδευτικού υλικού μέσω του Διαδικτύου ή με CD-Rom, το οποίο ανανεώνεται 

σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, συμμετοχής σε εξετάσεις μέσω του 

Διαδικτύου και λήψης αποτελεσμάτων των εξετάσεων μέσω του Διαδικτύου 

(Berge&Clark, 2005). 

 
4.9. Εκπαιδευτικό εργαστήριο και νέες τεχνολογίες  

Παρά την μεγάλη κρίση του 2000, το διαδίκτυο συνέχισε να αναπτύσσεται. Η 

ευρυζωνική έχει φτάσει όλο και σε περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο 

και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι όλο και πιο δυναμική και φιλική προς 

το χρήστη. Η παγκόσμια κατανομή του διαδικτύου ενώνεται με την απλότητα της 

ανταλλαγής πληροφοριών και έχει δημιουργήσει νέα οικονομικά και κοινωνικά 

πρότυπα σε πολλούς τομείς.  

Η μεθοδολογία της μάθησης, η οποία αποτελεί την κυριότερη μορφή των 

πληροφοριών και της ανταλλαγής γνώσεων, συμμετείχε επίσης σημαντικά σε μια 

τέτοια διαδικασία, εξελίσσοντας το μοντέλο e-learning. Στην αρχή, το e-learning 

επέτρεψε στους χρήστες να μοιράζονται e-books, ιστοσελίδες με ασκήσεις και να 

έχουν απλές συζητήσεις με τους δασκάλους. Στη συνέχεια, οι τηλεδιασκέψεις και 

οι εικονικές επιφάνειες εργασίας εισήχθησαν για να βελτιώσουν την εμπειρία 

εκμάθησης των σπουδαστών (Carnevali&Buttazo, 2009). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τον ιδιαίτερα ανεπτυγμένο 

κόσμο όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές και τα δίκτυα για τη 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, από το κανονικό σχολικό σύστημα 

μέχρι την προσωπική, κοινοτική και εθνική ανάπτυξη μέσω της δια βίου 

μάθησης. Η εκπαίδευση της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει γίνει όλο και πιο 

σημαντική για τη δια βίου εκπαίδευση στην παρούσα κοινωνία της υψηλής 

τεχνολογίας.  
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Ο υπολογιστής και το διαδίκτυο έχουν γίνει ισχυρά εργαλεία όχι μόνο για την 

παροχή γνώσης και κατανόησης με τη χρήση των πολυμέσων, αλλά και για την 

υποστήριξη, τη συνεργατική μάθηση μεταξύ των εκπαιδευομένων με απόσταση, 

την e-ective αξιολόγηση της μάθησης με άμεση ανατροφοδότηση, τα διαδραστικά 

περιβάλλοντα μάθησης με εικονική πραγματικότητα, κλπ. (Lee et al., 2002). 

Λόγω του ότι τα εργαστηριακά πειράματα στην επιστημονική εκπαίδευση είναι 

απαραίτητα για την κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των αρχών που 

σχετίζονται με ένα υποκείμενο, η εργαστηριακή δραστηριότητα πρέπει να 

υπάρχει ακόμη και για τους διδασκόμενους από απόσταση, παρέχοντας μια 

ζωντανή αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων και τη φύση. Ωστόσο, δεν 

είναι δυνατή η αντικατάσταση όλων των εργαστηριακών δραστηριοτήτων με 

εναλλακτικές μεθόδους με τη χρήση τεχνικών πολυμέσων όπως το πρόγραμμα 

προσομοίωσης σε υπολογιστή, σε βίντεο, το animation, η εικονική 

πραγματικότητα, κλπ.  

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να ξεπεραστούν τέτοιοι περιορισμοί είναι η 

κατασκευή ενός πειραματικού kit που μπορούν να αποστέλλονται στους μαθητές 

και να επιστρέφονται μετά το τέλος του μαθήματος. Ωστόσο, τα έξοδα αγοράς και 

παράδοσης είναι υψηλά και ως εκ τούτου, σε κάποιες περιπτώσεις τα πειράματα 

περιορίζονται σε χαμηλότερο επίπεδο, απ’ αυτό της διάλεξης. Επιπλέον, τα 

πειράματα φυσικής έχουν την τάση να είναι όλο και πιο μηχανογραφικά και η τιμή 

του πειραματικού εξοπλισμού γίνεται όλο και πιο ακριβή. Η νέα τεχνολογία όμως 

επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εργαστηριακό εξοπλισμό και 

όργανα μέσω του διαδικτύου. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη φυσική: 

(1) όταν ο χρόνος για την εργαστηριακή τάξη είναι πολύ περιορισμένος για να 

εκτελέσουν οι μαθητές μια ποικιλία ερευνητικών πειραμάτων έρευνα και να 

αναλύσουν τα δεδομένα, τη συζήτηση, και τις ρυθμίσεις, 

(2), όταν οι  εξ αποστάσεως μαθητές θέλουν να διεξάγουν εργαστηριακό πείραμα 

εξ αποστάσεως,  

(3) όταν ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι πάρα πολύ ακριβός, γεγονός που το 

καθιστά μη διαθέσιμο σε τοπικά σχολεία, και  

(4) όταν οι πειραματικές διαδικασίες είναι πολύ επικίνδυνες (Lee et al., 2002). 
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Επίσης, η μάθηση που βασίζεται στο διαδίκτυο, εκτείνεται πέρα από τα όρια της 

τάξης. Δεν είναι μόνο ότι η παράδοση του εκπαιδευτικού περιεχόμενου 

αποσυνδέεται από τα χρονοδιαγράμματα της τάξης και από τις τοποθεσίες, αλλά 

είναι και ένας προάγγελος ενός νέου παραδείγματος στη μάθηση, στην 

εκπαίδευση και στη κατάρτιση. Με τον έλεγχο ενός πραγματικού πειράματος, οι 

φοιτητές μπορούν να κερδίσουν την κατανόηση και την εμπειρία, πέρα από αυτό 

που προσφέρει η τάξη. Τα οn-line πειράματα επιτρέπουν τον άμεσο έλεγχο των 

φυσικών διεργασιών και την παρατήρηση του θορύβου και των πρακτικών 

περιορισμών. Μόνο με την παρατήρηση των πραγματικών φυσικών διεργασιών 

σε μη ιδανικές συνθήκες, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη 

φυσική διαίσθηση (Leitner & Cane, 2005). 

Σήμερα, το διαδίκτυο μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για τη διεξαγωγή 

πραγματικών πειραμάτων σε φυσικές συσκευές διαθέσιμες σε απομακρυσμένες 

περιοχές. Αυτή η προσέγγιση είναι διττή. Από τη μία πλευρά, οι μαθητές 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένα φυσικές συσκευές από 

οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, να διεξάγουν πλέον πειράματα και να 

συγκρίνουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των διαφόρων εργαστηρίων.  

Από την άλλη πλευρά, οι επιστήμονες και οι τεχνικοί μπορούν να συνεργαστούν 

από διαφορετικές τοποθεσίες διεξάγοντας κοινά πειράματα από το δικό τους 

γραφείο με μεγάλο και ακριβό εξοπλισμό, μειώνοντας τα έξοδα ταξιδίου και 

επιτρέποντας την παρατήρηση των αποτελεσμάτων και  σε άλλους ανθρώπους 

σε πραγματικό χρόνο (Carnevali & Buttazo, 2009). 

Με την κοινή χρήση των πόρων των εγκαταστάσεων και του προσωπικού, το 

καθαρό κόστος ανά εργαστήριο μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Η ευελιξία του 

προγραμματισμού και η παγκόσμια πρόσβαση επιτρέπει σε κάθε 

απομακρυσμένο εργαστήριο να χρησιμοποιείται 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό 

συμβάλλει επιπλέον στην απόδοση σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εργαστήρια 

που αφιερώνουν όσους πόρους είναι συνήθως διαθέσιμοι για τους φοιτητές, 

δηλαδή για λίγες ώρες κάθε εβδομάδα. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματικότητα και 

ο ευέλικτος προγραμματισμός επιτρέπει επίσης στους μαθητές να εκτελέσουν 

πειράματα στο εργαστήριο σύμφωνα με τα ατομικά τους χρονοδιαγράμματα. 

Είναι σαφές ότι με τη συγκέντρωση πόρων, οι μαθητές σε όλα τα επίπεδα 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ακριβό εξοπλισμό, διαδικασίες, και τις ιδέες σε 
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όλο τον κόσμο. Τα ίδια CyberLab προσφέρονται ιδιαίτερα για τη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Leitner & Cane, 2005). 

To παρακάτω σχήμα δείχνει τη γενική δομή ενός εικονικού και απομακρυσμένου 

εργαστηρίου ελέγχου όπου ένας απομακρυσμένος πελάτης χειρίζεται μία 

πραγματική διαδικασία που βρίσκεται στο πανεπιστημιακό εργαστήριο με τη 

βοήθεια ενός υπολογιστή server που λειτουργεί ως ένα στρώμα middleware. H 

οπτική ανάδραση από τον απομακρυσμένο εξοπλισμό παρέχεται επίσης στον 

πελάτη της εφαρμογής μέσω μιας κάμερας που δείχνει προς τον εξοπλισμό που 

βρίσκεται στο εργαστήριο. 

 

Εικόνα 1. Εργαστήριο βασισμένου στο απομακρυσμένο χειρισμό μίας διδακτικής 

εφαρμογής (Vargas et al., 2011) 

Η ανάπτυξη απομακρυσμένων εργαστηρίων με client-server αρχιτεκτονική είναι 

μια γενική επιλογή, αλλά δεν είναι η καλύτερη λύση από την άποψη της 

μηχανικής ελέγχου. Εφαρμόζοντας αυτή την αρχιτεκτονική για τον έλεγχο των 

πειραμάτων, σημαίνει ότι υπάρχουν δύο βρόχοι πληροφοριών: ο βρόχος ελέγχου 

λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο  τοπικά στο διακομιστή, και ο πληροφοριακός 

βρόχος ασύγχρονης λειτουργίας σε όλο το δίκτυο. Οι καθυστερήσεις του δικτύου 

από τον πληροφοριακό βρόχο δεν επηρεάζουν την πραγματική επικαιρότητα των 

πειραμάτων ελέγχου, αλλά κάνουν να καθυστερήσει η εφαρμογή των ενεργειών 

του πελάτη σχετικά με την ελεγχόμενη διαδικασία.  Επιπλέον, η διασύνδεση του 

πελάτη δεν παρουσιάζει τα αποτελέσματα στο χρήστη σε πραγματικό χρόνο, 

διότι πάσχει από τις ίδιες καθυστερήσεις (Vargas et al., 2011). 

Επειδή οι διαδικασίες ελέγχονται, δεν είναι επικίνδυνες και οι τυπικές 

καθυστερήσεις στο Internet δεν δημιουργούν κρίσιμες καταστάσεις. Παράγουν 

μόνο μια καθυστερημένη αντίδραση στις διαδικασίες. Ωστόσο, η χρήση ενός 
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συνδέσμου TCP για την ανταλλαγή δεδομένων αποφεύγει την πτώση. Με την 

απόκτηση νήματος κλειστού βρόχου, περιλαμβάνονται και μηχανισμοί για να 

κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάσταση ασφαλείας όταν το κανάλι TCP / IP 

απροσδόκητα σπάει ή ένα σφάλμα χρονικού ορίου ενεργοποιείται. Αυτές οι 

προστασίες εγγυώνται ότι ο χρήστης θα είναι σε θέση να κάνει επανεκκίνηση του 

πειράματος σωστά μετά από μια νέα σύνδεση με το απομακρυσμένο εργαστήριο. 

Ένα σημαντικό ζήτημα για την επιτυχή λειτουργία των απομακρυσμένων 

εργαστηρίων είναι η διαδραστικότητα: ο αριθμός των δράσεων, η ποιότητά τους 

και η πολυπλοκότητα. Αυτές οι δράσεις δεν συνίστανται απλώς στο πάτημα 

κουμπιών. Οι χρήστες του σε ένα απομακρυσμένο εργαστήριο, όχι μόνο πρέπει 

να έχουν τις παραδοσιακές δεξιότητες ενός εργαστήριου αλλά θα πρέπει επίσης 

να είναι σε θέση να εκτελέσουν και να ελέγξουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων. 

Ανάλογα με το πείραμα, οι χρήστες πρέπει να μάθουν να επιλέγουν και να 

οργανώνουν τις πηγές φωτός, την ευθυγράμμιση οπτικών συστατικών και την 

εκτέλεση ανακατατάξεων ανάλογα με τις ανάγκες. Πρέπει να είναι σε θέση να 

τοποθετήσουν τα ραδιενεργά δείγματα και την απορροφητική ύλη.  

Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, όπως 

η επιλογή για τα κατάλληλα χρονικά διαστήματα και διάρκειες για τις μετρήσεις,  

τη ρύθμιση της τάσης ή τρέχουσες αξίες από τις προτεινόμενες περιοχές, και την 

εκτέλεση των καθηκόντων αντιμετώπισης προβλημάτων. Τέλος, οι χρήστες 

πρέπει να μάθουν πώς να καταγράφουν και την εξάγουν πειραματικά δεδομένα 

για περαιτέρω αξιολόγηση (Grober et al., 2008). 

Τα απομακρυσμένα εργαστήρια για τον Auer (2001), παρέχουν τα κάτωθι 

πλεονεκτήματα:  

 Οι μαθητές μπορούν να συνδεθούν και να πραγματοποιούν πειράματα 

από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

 Παρέχουν παρατεταμένη  πρόσβαση σε ακριβές ή / και άκρως 

εξειδικευμένες συσκευές. 

 Αντίθετα από τις προσομοιώσεις, τα απομακρυσμένα εργαστήρια 

παρέχουν πραγματική εργαστηριακή εμπειρία. 
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Τα πειράματα στα απομακρυσμένα εργαστήρια μπορούν να συμπεριλάβουν 

πολλά και διαφορετικά θέματα καθώς και διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς, 

σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.  

Σύμφωνα με τους Grober et al. (2010), η περίθλαση και οι παρεμβολές είναι 

βασικά φαινόμενα των κυμάτων. Αντιμετωπίζονται στην οπτική εκτενώς, επειδή 

οι πειραματικές διατάξεις είναι εύκολο να κατασκευαστούν, τα πρότυπα 

περίθλασης είναι ορατά και λόγω της μεγάλης σημασίας τους για τα περαιτέρω 

μαθήματα στο σχολείο και το πανεπιστήμιο (περίθλαση ακτινών Χ, 

κρυσταλλογραφία, κ.ά.). Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, τα πειράματα είναι 

πειράματα επίδειξης με λίγα αντικείμενα περίθλασης και όχι με αρκετές 

δυνατότητες για τους μαθητές να συμμετάσχουν.  

Γι’ αυτό το λόγο, οι Grober et al. (2010), ανέπτυξαν ένα πολύ ευέλικτο 

τηλεχειριζόμενο εργαστήριο (RCL) για την περίθλαση και την παρέμβαση μέσω 

του οποίου ένα πραγματικό πείραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του 

διαδικτύου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από 5 διαφορετικά μήκη 

κύματος, περίπου 150 αντικείμενα περίθλασης και 3 διαφορετικές τεχνικές 

ποιοτικών και ποσοτικών μετρήσεων.  

Σύμφωνα με τους Schaefer et al. (2008), η χρήση της τεχνολογίας στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση σε κατανεμημένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 

επέτρεψε μαθήματα μηχανικής να παραδίνονται σε τοποθεσίες και σε 

πληθυσμούς που ιστορικά δεν είχαν ευκαιρίες για συμμετοχή. Ωστόσο, οι 

προσπάθειες για την ενσωμάτωση των αρχών της εξ αποστάσεως μάθησης στις 

φυσικές εργαστηριακές ασκήσεις δεν έχουν οδηγήσει σε ένα γενικό μηχανισμό ή 

διαδικασία για την εκτέλεση της φυσικής σε εργαστήρια από απόσταση.  

Η αφαίρεση αυτών των ασκήσεων  από το μάθημα δεν αποτελεί ικανοποιητική 

λύση δεδομένου ότι οι φυσικές εργαστηριακές ασκήσεις είναι ένα ζωτικής 

σημασίας συστατικό κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, σχεδόν σε κάθε 

σημαντικό τομέα της μηχανικής. Πρόσφατα, μέλη ΔΕΠ από τρία πανεπιστήμια 

στη Νότια Γεωργία συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν συνεργατικά μια 

καινοτόμο προσέγγιση για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση στην παραδοσιακή μηχανική και στις φυσικές 

εργαστηριακές ασκήσεις. 
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Σύμφωνα με τους Hardison et al. (2008), το έργο  MIT iLab έχει αναπτύξει μία 

κατανεμημένη υποδομή υπηρεσιών και εργαλειοθήκη λογισμικού για να 

υποστηρίξουν μια επεκτάσιμη κοινότητα των online εργαστηριακών πειραμάτων. 

Η αρχιτεκτονική iLab Shared παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη και την 

εξάπλωση των απομακρυσμένων εργαστηρίων χρησιμοποιώντας ένα τριών 

επιπέδων μοντέλο που βασίζεται στις υπηρεσίες web που αποτελείται από τους 

πελάτες των εργαστηρίων, τους μεσίτες των υπηρεσιών και τους servers των 

εργαστηρίων. Αυτό απλοποιεί την ανάπτυξη των απομακρυσμένων εργαστηρίων 

με την παροχή επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων για κοινές εργαστηριακές 

διαχειριστικές λειτουργίες.  

Η αρχική εστίαση του έργου iLab ήταν σε εργαστήρια, που δεν απαιτούν 

διαδραστικό έλεγχο. Ακολουθώντας  την επιτυχία του έργου στην υποστήριξη 

αυτών των εργαστηρίων, επέκτεινε τις προσπάθειές του ώστε να συμπεριλάβει 

και εκείνες που απαιτούν διαδραστικό έλεγχο. Τα διαδραστικά εργαστήρια 

απαιτούν από το χρήστη ενεργό έλεγχο των μέσων εργαστηρίου κατά τη διάρκεια 

ενός πειράματος και να μπορεί να δημιουργήσει μία μεγάλη ποσότητα 

δεδομένων.  

Για να φιλοξενήσει αυτές τις απαιτήσεις, η αρχιτεκτονική  iLab Shared έχει 

επεκταθεί με ιδιαίτερα διαμορφώσιμο εργαστήριο των πόρων των υπηρεσιών 

προγραμματισμού, ισχυρό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και υποστήριξης 

για την υψηλή εύρους ζώνης επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη του εργαστήριο και 

του server. Με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών αυτών στην αρχιτεκτονική iLab 

Shared, ένα πιο διαφοροποιημένο σύνολο εκπαιδευτικών πολύτιμων 

εργαστηρίων μπορούν πλέον εύκολα να αναπτυχθούν σε απευθείας σύνδεση και 

διαμοίραση σε όλο τον κόσμο (Hardison et al., 2008). 

Οι Kennepohl et al. (2012), υποστηρίζουν ότι η ικανότητα να παρέχει σε ένα 

μετα-δευτεροβάθμιο φοιτητή,  μία εξαιρετική εργαστηριακή εμπειρία είναι ζωτικής 

σημασίας σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, εντός των επιστημών και της 

μηχανικής. Η απομακρυσμένη πρόσβαση σε διδακτικά πειράματα προσφέρει 

στους εκπαιδευτικούς ένα άλλο εργαλείο για να ενσωματώσουν ένα ισχυρό 

συστατικό  του εργαστήριου με το πρόσθετο πλεονέκτημα της λειτουργικότητας 

και της ευελιξίας.  



73 

 

Η μελέτη των  Kennepohl et al. (2012), παρουσιάζει μια συγκριτική προοπτική σε 

απομακρυσμένα εργαστήρια logistics με τη διερεύνηση απομακρυσμένων 

περιβαλλόντων μάθησης και έρευνας στις επιστήμες. Είναι ζωτικής σημασίας ότι 

η εκμάθηση του σχεδιασμού της online διδασκαλίας των εργαστηρίων θα 

αντιμετωπίσει την ενίσχυση των αρχών στην πορεία και στη θεωρία και θα 

παρέχουν επαρκή προσανατολισμό των φοιτητών για να επιτραπεί η επιτυχή 

λειτουργία μέσα σε μία απομακρυσμένη ρύθμιση. Τα θέματα και οι εκτιμήσεις 

γύρω από την ενσωμάτωση ενός απομακρυσμένου πειράματος και τη 

δημιουργία ενός υποστηρικτικού μαθητοκεντρικού μαθησιακού περιβάλλοντος,  

παρουσιάζονται με τη βοήθεια σύγχρονων χημικών αναλυτικών οργάνων.  

Οι Grober et al. (2007), υποστηρίζουν ότι η χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των πολυμέσων, καθώς και ο World Wide Web και οι νέες 

τεχνολογίες επικοινωνίας, επιτρέπουν νέες μορφές διδασκαλίας και μάθησης, 

όπως η εξ αποστάσεως μάθηση, η μικτή μάθηση, η χρήση των εικονικών 

βιβλιοθηκών και πολλά άλλα. Το RCL θα προσφέρει μια συμπληρωματική 

συνεισφορά. Η βασική ιδέα είναι για ένα χρήστη να συνδεθεί μέσω του 

διαδικτύου με έναν υπολογιστή από τη θέση Α, σε ένα πραγματικό πείραμα που 

διεξάγεται στη θέση B.   

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός RCL είναι η διαισθητική χρήση και 

διαδραστικότητα (λειτουργία των τεχνικών παραμέτρων), η δυνατότητα των 

διαφορετικών απόψεων των εν εξελίξει πειραμάτων χάρη στις κάμερες, και η 

ταχύτερη δυνατή μεταφορά των δεδομένων που μπορεί να μετράται από το 

χρήστη. Μια λογική επιλογή της χρήσης πραγματικών πειραμάτων σε 

απομακρυσμένα εργαστήρια επιτρέπει μια νέα μορφή κατ’οίκον εργασίας και 

ασκήσεων, καθώς και την εργασία σε project και την εκτέλεση των πειραμάτων, 

τα οποία συνήθως θα αποτελούσαν προνόμιο μόνο ενός δασκάλου. 

Οι Leitner & Cane (2005), ανέπτυξαν μια σύνδεση στο Internet με client / server 

περιβάλλον που μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες σε αυθαίρετο πεδίο υπό τον 

έλεγχο των απομακρυσμένων χρηστών. Στόχος τους ήταν να παρέχουν εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές με την εμπειρία του απομακρυσμένου 

εργαστηρίου που  αναπαράγει τις βασικές πτυχές του παραδοσιακού 

εργαστηριακού περιβάλλοντος, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, παρέχοντας στους 

φοιτητές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μια αποτελεσματική και ικανοποιητική 
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εργαστηριακή εμπειρία. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μαθητές σε απευθείας 

σύνδεση αρνούνται την εργαστηριακή εμπειρία εντελώς, καλούνται να 

κατασκευάσουν το δικό τους εργαστήριο, ή πρέπει να υποκαταστήσουν την 

προσομοίωση με την  άμεση εμπειρία. Η εξ αποστάσεως  πρόσβαση και η  

εφαρμογή της εικονικής τεχνολογίας ενός δικτυωμένου εργαστηριακού 

περιβάλλοντος, επαναφέρουν τις βασικές πτυχές της παραδοσιακής 

εργαστηριακής εμπειρίας στον ψηφιακό φοιτητή.  

Με την αυτή την άποψη συμφωνούν και οι Stefanovic et al. (2010), που 

υποστηρίζουν ότι τα εργαστηριακά πειράματα και η πρακτική εργασία, από τη 

φύση τους είναι αναπόφευκτα, σημαντικά και δαπανηρά στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον της μηχανικής. Το εργαστήριο μέσω του διαδικτύου είναι ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία στους μαθητές των βασικών αρχών και 

της μεθοδολογίας για την εκτέλεση μιας σειράς πειραμάτων σε διαφορετικό 

εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε θέση μέσω του διαδικτύου.  

Οι Ogotfl et al. (2002), ανέπτυξαν ένα τηλεκατευθυνόμενο εργαστήριο για την 

επεξήγηση των βασικών αρχών της συμπιεστής ρευστής μηχανικής ως μέρος 

ενός προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μηχανικών. Το εργαστήριο είναι το 

πρώτο σε μια σειρά που θα αναπτυχθεί από κοινού με την σχολή στο 

Πανεπιστήμιο Rutgers και το Πανεπιστήμιο του Illinois στην Urbana-Champagne. 

Η κατανομή των πόρων μειώνει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης 

ανά ίδρυμα ενώ κάνει διαθέσιμη μια ευρεία σειρά χειροκίνητων εργαστηριακών 

εμπειριών στους μαθητές. 

Οι Zacharia & Olympiou (2011), διεξήγαγαν μία έρευνα  για να διερευνήσουν 

κατά πόσο o φυσικά ή εικονικά χειραγωγημένος  πειραματισμός μπορεί να 

διαφοροποιήσει την εκμάθηση της φυσικής. Υπήρξαν τέσσερις πειραματικές 

συνθήκες, δηλαδή Φυσικά Χειραγωγημένος Πειραματισμός (ΜΜΕ), Εικονικά 

Χειραγωγημένος Πειραματισμός (VME), και δύο διαδοχικοί συνδυασμοί PME και 

VME, καθώς και μια κατάσταση ελέγχου (δηλαδή, παραδοσιακή διδασκαλία με 

την απουσία των PME ή VME). Η κατανόηση των προπτυχιακών φοιτητών των 

εννοιών της φυσικής στον τομέα της θερμότητας και της θερμοκρασίας 

δοκιμάστηκε σε ένα σχέδιο που συμμετείχαν 182 συμμετέχοντες που ανατέθηκαν 

στις τέσσερις πειραματικές ομάδες και 52 συμμετέχοντες που ανατέθηκαν στην 
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ομάδα ελέγχου. Εννοιολογικές δοκιμές χορηγήθηκαν για την αξιολόγηση της 

κατανόησης των μαθητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, την εκπαίδευση.  

Οι αναλύσεις αποκάλυψαν ότι οι τέσσερις πειραματικές συνθήκες ήταν εξίσου 

αποτελεσματικές στην προώθηση της κατανόησης των μαθητών για έννοιες στον 

τομέα της θερμότητας και της θερμοκρασίας και καλύτερες από την  κατάσταση 

ελέγχου. Ως εκ τούτου, η χειραγώγηση, είτε φυσική, είτε εικονική, είναι σημαντική 

για την εκμάθηση της φυσικής. 

Οι Tsihouridis et al. (2013), συνέκριναν την αποτελεσματικότητα των εικονικών 

εργαστηρίων με αυτή των πραγματικών σχολικών εργαστηρίων στη διδασκαλία 

των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο γυμνάσιο. Οι 73 συμμετέχοντες  χωρίστηκαν σε 

δύο ομάδες, την ομάδα που χρησιμοποίησε το εικονικό εργαστήριο (VEL), και 

την ομάδα που χρησιμοποίησε το πραγματικό εργαστήριο (REL). Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ένα άμεσο (v. 1.0) τύπο ερωτηματολογίου, που 

περιέχει 29 κατάλληλα διατυπωμένες ερωτήσεις. Η ανάλυση των δεδομένων 

έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων στην 

εννοιολογική κατανόηση τους, σχετικά με τις βασικές έννοιες των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων (Tsihouridis et al., 2013). 
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5. Προηγμένα διαδικτυακά συστήματα μάθησης 

Η νέα γενιά των συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει νοήμονες αποφάσεις που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία της μάθησης, και να υποστηρίζει 

τροποποιήσεις από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση αναπτύχθηκαν τα Προηγμένα διαδικτυακά συστήματα μάθησης 

(ΠΔΣΜ), τα οποία προσαρμόζουν (εξατομικεύουν) το περιεχόμενο, τη διαδικασία 

ή/και την εμφάνιση (visualization) των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες 

των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Καταγράφουν, π.χ., τα χαρακτηριστικά 

του εκπαιδευόμενου στο «μοντέλο του φοιτητή», το οποίο διατηρείτε, 

ανανεώνεται και χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας για να προσαρμοστούν τα διάφορα στοιχεία του συστήματος στον 

εκπαιδευόμενο. Ως αποτέλεσμα, ένα ΠΔΣΜ μπορεί να παρέχει εκπαιδευτικό 

υλικό, το οποίο ανταποκρίνεται στο επίπεδο γνώσεων, στα ενδιαφέροντα και στις 

προτιμήσεις του φοιτητή. Επίσης, προτείνει στον φοιτητή τους πιο σχετικούς για 

αυτόν συνδέσμους (links), διαδρομές (paths) κ.ο.κ. στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

υλικό/διαδικασία. Σημαντικό θέμα στην ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος 

αποτελεί η a priori σχεδίαση της δυνητικής συμπεριφοράς ενός φοιτητή σε μια εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε να μπορεί - εφόσον ο ίδιος το 

επιθυμεί - να ελέγξει ή/και να συμμετάσχει στις αποφάσεις που λαμβάνει το 

ΠΔΣΜ κατά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης.  

 

5.1. Προσαρμοστικότητα και εξατομίκευση 

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με την πρόοδο που έχει 

συντελεστεί στον τομέα της Γνωστικής επιστήμης1,  αντιμετωπίζει με επιτυχία 

πολλούς από τους περιορισμούς που κατά καιρούς παρατηρούνται. Έτσι, με 

βάση τις νέες τεχνολογίες ο κόσμος της εκπαίδευσης συνεχώς αλλάζει. Αυτή η 

αλλαγή λαμβάνει χώρα τόσο τεχνολογικά όσο και σε διδακτικές, παιδαγωγικές 

κλπ. μεθόδους και τεχνικές. Συγκεκριμένα, ένας πρώτος στόχος γίνεται η 

προσαρμοστικότητα η οποία προέρχεται από τον ίδιο το χρήστη, δηλαδή 

προκύπτει και επιτυγχάνεται βάσει των αναγκών και τις προτιμήσεις του φοιτητή, 

                                                 
1 cognitive science, αφορά την κατανόηση της νοητικής διαδικασίας και του τρόπου με τον οποίο 
αποκτάται η γνώση 
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οδηγώντας έτσι σε εξατομίκευση. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον λαμβάνονται έντονα 

υπόψη τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον φοιτητή: επιστημονικό υπόβαθρο, 

στόχοι, δεξιότητες, προτιμήσεις, διαθεσιμότητα, ικανότητες κλπ. 

Εάν εντοπιστούν «σωστά» τα γνωρίσματα του φοιτητή, για να επιτευχθεί 

προσαρμοστικότητα στη συμπεριφορά του ΠΔΣΜ, θα αλλάξουν οι τρόποι:  

 παρουσίασης της εκπαιδευτικής ύλης (curriculum sequencing),  

 ανάλυσης των λύσεων (intelligent analysis of student solutions),  

 αλληλεπίδρασης και διάδρασης, κατά την επίλυση προβλημάτων (interactive 

problem solving support),  

 παρουσίασης του περιεχομένου (adaptive content presentation),  

 υποστήριξης, κατά την πλοήγηση (adaptive navigation support),  

 συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (adaptive collaboration 

support). 

Υπό την οπτική αυτή ένα ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με τις ευφυείς 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαχρονικά 

αποτελεί η μοντελοποίηση της οντότητας Φοιτητή.  

 

5.2. Μοντέλο της οντότητας «Φοιτητής» 

Γενικά, τα στοιχεία που χρειάζεται ένα μοντέλο Φοιτητή χωρίζονται σε δύο 

τμήματα: (1) γενικές πληροφορίες, όπως π.χ. όνομα, ηλικία και ενδιαφέροντα, και 

(2) πληροφορίες που αποτυπώνουν την αλληλεπίδρασή του φοιτητή με το 

σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η επεξεργασία αυτών των στοιχείων 

μπορεί να βασιστεί σε: 

Α. Κανόνες για την εξαγωγή εννοιών-ορισμών από ένα δοσμένο εκπαιδευτικό 

υλικό (κείμενο ή/και εικόνα, ή/και ήχος κ.ο.κ.), που έχει υποστεί σημασιολογική 

ανάλυση, με σκοπό να βελτιωθεί αισθητά η ποιότητα του αρχικού κειμένου. 

Επιπλέον, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείτε για να αναπτυχθεί ένα εξειδικευμένο 

λεξικό που καλύπτει τις έννοιες και τους ορισμούς που συνδέονται  με το 

αντικείμενο προς εκμάθησης. 

Β. Στατιστική (descriptive & predictive) η οποία αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο 

τις απαντήσεις του φοιτητή και κρίνει πιο είναι το επίπεδο αφομοίωσης της 
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εκπαιδευτικής ύλης. Η εφαρμογή της τεχνικής γίνεται με την εισαγωγή ημι-

αυτόματων ερωταποκρίσεων (tests) στο ΠΔΣΜ. 

Γ. Αυτόματη κατηγοριοποίηση2  

Τεχνική η οποία προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της διαχείρισης μεγάλου 

όγκου από στοιχεία, διευκολύνοντας την πρόσβαση και αναζήτηση στις 

επιμέρους -ηλεκτρονικές και μη-, πηγές πληροφόρησης. Εδώ χρησιμοποιείται 

μηχανική μάθηση, δηλαδή νευρωνικά δίκτυα, deep learning κ.λπ., ενώ οι 

κατηγορίες δημιουργούνται σε δυο βήματα: 

1. Δημιουργείτε ένας θησαυρός από όρους που αναφέρονται σε ένα πεδίο. Εν 

συνεχεία καθορίζεται η συχνότητά του, οι εξαρτώμενοι όροι, τα συνώνυμα και οι 

σχετικοί όροι. Με αυτό το τρόπο μπορεί π.χ. να καθορίσει το θέμα του κειμένου.  

2. Το σύστημα εκπαιδεύεται με ορισμένα, επιλεγμένα εκ των προτέρων δείγματα 

εγγράφων (training set). Δηλαδή, αναλύει στατιστικά τα γλωσσικά υποδείγματα 

των εγγράφων προς εκπαίδευση και τα κατατάσσει σε κατηγορίες, οπότε ο 

θησαυρός δεν απαιτείται.  

Δ. Αυτόματη ομαδοποίηση (clustering)  

Τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστούν «αυτόματα» 

κρυμμένα ή/και παρόμοια χαρακτηριστικά σε μια μεγάλη συλλογή εγγράφων. 

Διακρίνουμε δύο προσεγγίσεις ομαδοποίησης αρχείων κειμένου, αυτή που 

βασίζεται σε λέξεις κλειδιά (keyword-based clustering) και αυτή που βασίζεται σε 

έγγραφα (document based clustering).  

Ε. Εξαγωγή περίληψης (summarization)  

Τεχνική που ενώ μειώνει το κειμένου ποσοτικά αυτό -το έγγραφο- δεν χάνει την 

πληροφορία που εμπεριέχει. Βέβαια, υπάρχουν τρεις σημαντικές δυσκολίες: (α) 

να μην ανακαλυφθεί η σημαντική πληροφορία, (β) να μην παραχθεί μια 

«συνεκτική» περίληψη και (γ) να αφαιρεθούν χρήσιμοι για την περίληψη 

πλεονασμοί.  

Κάποιοι κανόνες που εφαρμόζονται για την εκτίμηση της σπουδαιότητας των 

διαφόρων προτάσεων είναι (1) η θέση της πρότασης στο κείμενο βαθμολογείτε 

                                                 
2 κατηγοριοποίηση με την έννοια της ταξινόμησης εγγραφών ή εγγράφων σε προκαθορισμένο αριθμό 

κατηγοριών. 
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ανάλογα, (2) το περιεχόμενο της πρώτης πρότασης, (3) ο τίτλος του εγγράφου, 

(4) η συχνότητα των λέξεων, (5) προτάσεις που αρχίζουν με φράσεις του τύπου 

σε αυτό το έγγραφο… ή συμπερασματικά…, (6) βαθμολογείτε ο αριθμός των 

λέξεων στην πρόταση, (7) οι προτάσεις που εμπεριέχουν κοινές λέξεις με τις 

υπόλοιπες παίρνουν υψηλότερη βαθμολογία, (8) οι προτάσεις που εμπεριέχουν 

κύρια ονόματα, μέρες και μήνες, εισαγωγικά ή/και αριθμητικά δεδομένα, (9) οι 

προτάσεις με αντωνυμίες και (10) όταν ένα μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας 

απαιτεί κάτι (αναζητούμενο) το ερώτημά του μπορεί να έχει επιπτώσεις στην 

περίληψη μιας και το εξαγόμενο κείμενο θα πρέπει να περιέχει αυτές τις λέξεις.  

Με σκοπό την παραγωγή μεταδεδομένων (ευρετηρίων) οι μέθοδοι που 

αναφέρονται είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι αρκετές για να παραγάγουν μια 

ποιοτική περίληψη. Κάτι παραπάνω, διάφορες τεχνικές σε επίπεδο λέξης έχουν 

επικριθεί επειδή είναι λογικό και πράγματι υπάρχουν περισσότερες από μια 

λέξεις που εκφράζουν το ίδιο νόημα (συνώνυμα) και το αντίθετο - μια λέξη να έχει 

πολλές διαφορετικές έννοιες (πολυσημία). Υπό την ίδια οπτική γωνία μια φράση 

μπορεί να έχει διαφορετικές έννοιες ανάλογα με τις λέξεις που περιέχει.  

Η διαδικασία της δημιουργίας περιλήψεων κειμένων αποσκοπεί στην ανακάλυψη 

ενδιαφέρουσας ή/και άγνωστης γνώσης που βρίσκεται στο εκπαιδευτικό υλικό.  

ΣΤ. Αναγνώριση Θεμάτων. Αναφέρεται στην διαδικασία εξέτασης του 

εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την ανακάλυψη συγκεκριμένων δομών, δηλαδή, 

κανόνων και αλγορίθμων που οδηγούν σε μια εγκυκλοπαιδική δομή και 

εγκυκλοπαιδικά θέματα. 

 

5.3. Χαρακτηριστικά των φοιτητών  

Οι φοιτητές, υπό την οπτικής της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, έχουν την 

ικανότητα να μαθαίνουν με έναν τρόπο διαφορετικό σε σχέση με τους ανηλίκους 

και χαρακτηρίζονται από: 

 τη δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη για τις αποφάσεις τους, 

 την πρακτικότητα και τον προσανατολισμό στα αποτελέσματα, καθότι 

προτιμούν άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις και εμπειρίες, 

 πρωτότυπο τρόπο σκέψης,  
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 υψηλούς ρυθμούς εκμάθησης, όταν υπάρχει κάποιο κίνητρο,    

 αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες με έναν πολύ προσωπικό τρόπο, 

 υψηλές προσδοκίες. 

Επίσης, οι φοιτητές έχουν επίγνωση της σκοπιμότητας της εκπαίδευσής τους, 

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και αντιμετωπίζονται από τους 

καθηγητές τους ως λειτουργικά ικανοί για προσωποποιημένη, αυτό-

κατευθυνόμενη μάθηση. Για να εμπλακούν οι φοιτητές σε πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, χρειάζεται να έχουν την πεποίθηση ότι είναι ωφέλιμο 

και σημαντικό, προκειμένου: 

  να προσαρμοστούν σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και δυναμικό 

περιβάλλον, 

  να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επάρκεια στο κοινωνικό και 

επαγγελματικό τους ρόλο, 

  να διασφαλίσουν την προσωπική τους ανάπτυξη,  

  να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες τους, 

  να βρουν νέους διεξόδους στα ποικίλα προβλήματα που τους 

απασχολούν, 

  να ξεπεράσουν διαφορετικά εμπόδια μάθησης ώστε να συμμετέχουν 

ενεργά και να τα ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους.  

Τα εμπόδια αυτά σχετίζονται με το κοινωνικό τους περιβάλλον, τις δυνατότητές 

τους να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις αρνητικές, 

πολλές φορές, ψυχολογικές παραμέτρους της προσωπικότητάς τους, π.χ. 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, φόβος αποτυχίας, στρες. Συμπερασματικά θα μπορούσε 

να αναφερθεί ότι ένα ευρύ σύνολο κοινωνικών και εκπαιδευτικών παραγόντων 

επιδρά αρνητικά στην εξ αποστάσεως  μάθηση των φοιτητών, γεγονός το οποίο 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι καθηγητές στον σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση των μαθημάτων. 

 

5.4. Διαδικασία μάθησης 

Τα Προηγμένα διαδικτυακά συστήματα μάθησης (ΠΔΣΜ) αποτελούν μια σχετικά 

νέα περιοχή έρευνας η οποία στοχεύει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό δύο 

αντίθετων θεωριών αναφορικά με τη διαδικασία μάθησης που είναι η ευέλικτη 
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student-oriented προσέγγιση της ελεύθερης πλοήγησης των ΠΔΣΜ και η 

κατευθυνόμενη professor-oriented προσέγγιση των νοήμων εκπαιδευτικών 

συστημάτων. Η χρήση των υπερμέσων στην εκπαίδευση, αφορούν τη 

δυνατότητά τους:  

(α) να εμπλέκουν τους φοιτητές στην ενεργή απόκτηση και χρήση της 

γνώσης,  

(β) να υποστηρίζουν ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές και διαφορετικά 

μαθησιακά στυλ,  

(γ) να προωθούν την απόκτηση πολλαπλών αναπαραστάσεων της ίδιας 

πληροφορίας.  

Τα υπερμέσα, ως πηγές ενημέρωσης, παρέχουν πρόσβαση σε μία ποικιλία 

μορφών πληροφόρησης, κάτι που συνεπάγεται μια σειρά από πλεονεκτήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, τα υπερμέσα παρέχουν δύο μορφές πληροφορίας για το 

αντικείμενο που αναπαριστούν. Tο περιεχόμενο κάθε κόμβου παρέχει ένα μέρος 

της συνολικής διαθέσιμης πληροφορίας για το αντικείμενο. Στη συνέχεια, οι 

σύνδεσμοι που διαμορφώνουν τη δομή του υπερχώρου παρέχουν πληροφορία 

σχετικά με το κατά πόσο ο συγκεκριμένος κόμβος ενσωματώνεται στο υπόλοιπο 

εκπαιδευτικό υλικό. Επομένως, αναδεικνύεται τόσο η αυτονομία όσο και η 

συσχέτιση με το σύνολο. Αναφορικά με την επικοινωνιακή διάσταση των 

υπερμέσων, οι δυνατότητες του διαδικτύου είναι εκείνες που προωθούν την 

πραγματική διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, η επικρατούσα τάση στα ΠΔΣΜ είναι μαθητο-κεντρική, ο 

φοιτητής δηλαδή αντιμετωπίζεται ως ενεργός μέτοχος στη μαθησιακή διαδικασία 

και όχι ως παθητικός δέκτης πληροφοριών. Η σχεδίαση τους βασίζεται στην ιδέα 

ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία ενεργής οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο 

τον εκπαιδευόμενο, παρά μια διαδικασία παθητικής μετάδοσης της γνώσης, 

μέσω μιας τυποποιημένης διδασκαλίας. Στα ΠΔΣΜ ο φοιτητής έχει την 

δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης μέσα σε ένα εικονικό χώρο πληροφοριών και 

γνώσης. Η ανοιχτή και ελεύθερη πλοήγηση σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορεί να 

υποστηρίξει πρωτοποριακά μοντέλα μάθησης, σύμφωνα με τα οποία ο φοιτητής 

αναλαμβάνει να παίξει τον κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Βέβαια, λόγω των προβλημάτων του αποπροσανατολισμού και της γνωστικής 

υπερφόρτωσης, προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον, είναι αμφίβολο αν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση 

μπορεί -εγγυημένα- να βοηθήσει στη μάθηση. Μια νέα προσέγγιση αποτελεί η 

ερευνητική περιοχή των προσαρμοστικών εκπαιδευτικών συστημάτων 

υπερμέσων (ΠΕΣΥ), όπου υπάρχει ο στόχος της βελτίωσης της λειτουργικότητας 

και της ευχρηστίας των υπερμέσων. Αυτά τα συστήματα εμπλουτίζουν το 

περιεχόμενο ή/και την εμφάνιση των υπερμέσων, ώστε να προσαρμόζονται στα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του χρήστη (user profile). Η απεικόνιση των 

χαρακτηριστικών και των αναγκών κάθε φοιτητή στη σχεδίαση του αναγκαίου 

ΠΔΣΜ παραμένει ένας σημαντικός, ανοιχτός ερευνητικός στόχος. 

Στο χώρο αυτό οι φοιτητές χαρακτηρίζονται από έντονη ανομοιογένεια, όσο 

αφορά το γνωστικό τους υπόβαθρο, τις εμπειρίες, τους στόχους τους κ.λπ. 

Επιπλέον, αναλαμβάνουν από μόνοι τους την κύρια ευθύνη της μάθησής τους, 

διότι μελετούν μόνοι τους σε χρόνο και χώρο της επιλογής τους. Επίσης, είναι 

αποδεκτό ότι οι φοιτητές συχνά επωφελούνται όταν αναλαμβάνουν τον έλεγχο 

της μαθησιακής διαδικασίας κατά την αλληλεπίδρασή τους με το σύστημα. Το 

ίδιο ισχύει όταν επιλέγουν οι ίδιοι την εκπαιδευτική ύλη με την οποία θα 

ασχοληθούν. Θα πρέπει, παρ' όλα αυτά, να επισημανθεί ότι διάφοροι 

παράγοντες όπως π.χ. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

φοιτητή, το ίδιο το γνωστικό πεδίο, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και να μελετηθούν κατά τη σχεδίαση του διαμοιρασμού του 

ελέγχου μεταξύ καθηγητή (συστήματος) και φοιτητή. 

Τα ΠΔΣΜ μπορούν να υποστηρίξουν όλο το φάσμα μοντέλων μάθησης, που 

ξεκινά από την πλήρως ελεγχόμενη από τον καθηγητή (σύστημα) μάθηση και 

φτάνει έως την πλήρως ελεγχόμενη από τον φοιτητή μάθηση. Συγκεκριμένα στο 

πλαίσιο των ΠΔΣΜ, η προσαρμογή ορίζεται ως η υλοποίηση ρυθμίσεων σ' ένα 

εκπαιδευτικό ψηφιακό περιβάλλον με βάση τη διαφορετικότητα των αναγκών και 

των δυνατοτήτων των φοιτητών. Έτσι, διακρίνονται διάφορα επίπεδα 

προσαρμογής, ανάλογα με το ποιος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, ο φοιτητής ή 

το ίδιο το σύστημα, δηλαδή η πλευρά του καθηγητή. 
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5.5. Βασικές έννοιες, συστατικά και μορφές  

Στην παρούσα Παράγραφο κρίνεται απαραίτητη η διευκρίνιση συγκεκριμένων 

όρων που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι έννοιες αυτές είναι: 

 Περιεχόμενο (content): Αποτέλεσμα πνευματικής εργασίας και γνώσεων 

που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές, π.χ. βιβλίο, video, οδηγίες κτλ. 

 Διαχείριση γνώσης (Knowledge management): Δημιουργία, σύλληψη, 

οργάνωση, αποθήκευση γνώσης και εμπειριών με σκοπό τη διάδοση και 

αξιοποίησή τους με όλα τα διαθέσιμα - παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά - μέσα. 

 learning portal: πύλη μάθησης (πλατφόρμα, διαδικτυακό σύστημα) που 

προσφέρει πληροφορίες ή/και γνώση που καλύπτει συγκεκριμένα 

γνωστικά αντικείμενα. 

 Μέθοδοι παράδοσης (methods of delivery): Τρόποι μετάδοσης της γνώσης 

που μπορεί να είναι και η αυτό-εκπαίδευση (self-paced), η ασύγχρονη 

μεταφορά, όπου οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη και, 

ενδεχομένως, με διαφορά χρόνου και η σύγχρονη μεταφορά γνώσεων, 

όπου οι συμμετέχοντες εργάζονται μαζί, ανεξάρτητα από το χώρο και το 

χρόνο. 

Υπό την οπτική της εκπαίδευσης το διαδίκτυο δεν είναι αφενός μια βιβλιοθήκη 

εύκολη στην χρήση, στην ποιοτική αναβάθμιση και επέκταση και, αφετέρου, 

λόγω της παγκόσμιας διαθεσιμότητας, ένα σπουδαίο όχημα για μάθηση. 

Διάφοροι ορισμοί έχουν κατά καιρούς προταθεί, μεταξύ αυτών computer-based 

learning, digital learning, distance learning κ.ά. Γίνεται λόγος για παρόμοιοι όροι, 

μιας και όλοι τους αναφέρονται σε μια ομαδική προσπάθεια για υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευση, εκπαίδευση που αποσκοπεί στο να εκμεταλλευθεί 

ολόπλευρα, γεωγραφικά και χρονικά, την σύγχρονη τεχνολογία. Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας, αυτό όμως που πρέπει 

τώρα να τονιστεί είναι ότι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως: 

  Καλύπτει διάφορα σχήματα διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα, διάφορα μορφωτικά  επίπεδα σπουδών 

κ.λπ. οι οποίες διεξάγονται χωρίς την άμεση και συνεχή επίβλεψη 

εκπαιδευτών. Χωρίς, δηλαδή, οι καθηγητές να βρίσκονται στις αίθουσες 
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διδασκαλίας μαζί με τους σπουδαστές και παρ’ όλα αυτά να επωφελούνται 

από την οργάνωση, καθοδήγηση και διδασκαλία που παρέχεται από κάποιο 

εκπαιδευτικό οργανισμό (Holmberg, 1977). 

 αφορά την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων είτε με έμμεση, 

είτε με άμεση πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαμβάνει όλα τα 

τεχνολογικά μέσα, 

  υποστηρίζεται και διευκολύνεται μέσω της χρήσης ΤΠΕ και γίνεται εξ 

ολοκλήρου on-line, δηλαδή ο φοιτητής διδάσκεται και, μάλιστα, χωρίς την 

φυσική παρουσία του καθηγητή σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας.  

Παρότι ο φοιτητής είναι γεωγραφικά απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή του -

τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο-, συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο να 

καθοδηγείται και να εμψυχώνεται απ’ αυτόν μέσω διαφόρων μορφών 

επικοινωνίας μαζί του. Επίσης, επιχειρήσεις, οργανισμοί και κρατικές υπηρεσίες 

παρέχουν εκπαίδευση εξ αποστάσεως, που είναι σε θέση να κάνει χρήση 

ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων, όπως: 

 Κινούμενες εικόνες – Εκπαιδευτικό κινούμενο σχέδιο. 

 Ηλεκτρονικές συλλογές εκπαιδευτικού υλικού. 

 Συστήματα υποστήριξης της απόδοσης (performance support). 

 Έξυπνες κινητές συσκευές (smart mobile devices). 

 Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων ήχου με υποστήριξη πολυμέσων. 

 Ιστοσελίδες και κοινότητες τύπου Web 2.0. 

 Ψηφιακοί τόποι ασύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων. 

 Εργαλεία λογισμικό για on-line υποστήριξης συνεργασίας  

 Ηλεκτρονικό forum, ταχυδρομείο και ημερολόγια (blogs) 

 Εγκυκλοπαίδειες διαχειριζόμενες από τους τελικούς χρήστες (wikis) 

 Συστήματα διαχείριση της μάθησης (learning management) και του ψηφιακού 

περιεχομένου (learning content management).  

 Εικονικές τάξεις (virtual classes) και επαυξημένα εκπαιδευτικά εικονικά 

περιβάλλοντα (augmented learning virtual reality). 

 Ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας, εξέτασης και βαθμολόγησης. 

 Μηχανισμούς αυτόματης διανομής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε 

πολλαπλούς παραλήπτες (podcasting). 
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Έτσι το e-learning αφενός στηρίζεται στη χρήση των ΤΠΕ που συμβάλουν, που 

ενθαρρύνουν, που παραδίδουν, που απεικονίζουν και που διευκολύνουν την 

εκμάθηση και, αφετέρου, συμβάλλει στην παράδοση εξατομικευμένου, 

περιεκτικού και δυναμικού περιεχομένου εκμάθησης σε πραγματικό χρόνο, κάτι 

που βοηθά την ανάπτυξη των πεδίων της γνώσης, που συνδέει τους αρχάριους 

με τους επαγγελματίες, τους φοιτητές με τους εμπειρογνώμονες κ.ο.κ.  

 

5.5.1. Χαρακτηριστικά 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα φαινόμενο που δίνει τη δυνατότητα 

πρόσβασης και την ευκαιρία να συμβαδίζουν τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες 

και οι οργανισμοί με τις πολυάριθμες και σημαντικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν 

τον την οικονομία, τον πολιτισμό, την επιστήμη, τον ψηφιακό κόσμο και όχι μόνο, 

καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην 

μεταβαλλόμενη συνεχώς πραγματικότητα. Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας 

αυτή η εκπαίδευση αποτελεί το συνδυασμό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με 

την εξ αποστάσεως μάθησης, ένας συνδυασμός που οδηγεί στην ενίσχυση των 

ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και του επιστημονικού υπόβαθρου των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και στηρίζεται σε τρία κριτήρια: 

1. Είναι διαδικτυακό γεγονός (event) που του δίνει τη δυνατότητα για 

αυτόματη αναβάθμιση, αποθήκευση, μετατροπή και διαμοιρασμό 

πληροφοριών. 

2. Φτάνει στον τελικό χρήστη, μέσω ενός τεχνουργήματος που εκμεταλλεύεται 

ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες και τις υποδομές του διαδικτύου και 

εμπλουτίζει εποικοδομητικά το διαθέσιμο εκπαιδευτικό και την ίδια την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

3. Επικεντρώνει στην όσο το δυνατόν ευρύτερη άποψη (ορισμό) της 

μάθησης, η οποία ξεφεύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους και απαιτεί 

συνεργασία, συμμετοχή και δημιουργικότητα. 

Επίσης, περιέχει πέντε βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια, 

τα οποία οδηγούν σε συζητήσεις, περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση του 

θέματος, καθώς και σε κριτική που επιβάλλει αποσαφηνίσεις. Πιο συγκεκριμένα: 
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1. Η «απόσταση» που χωρίζει το καθηγητή από το φοιτητή, στοιχείο το οποίο 

διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την γνωστή, 

παραδοσιακή καθηγητο-κεντρική διδασκαλία.  

2. Η «παρεμβολή» του εκπαιδευτικού φορέα στη μαθησιακή διαδικασία, 

στοιχείο που μπορεί να παίξει ελεγκτικό ρόλο.  

3. Χρήση ΤΠΕ για τη μεταφορά περιεχομένου, συνήθως ψηφιακού υλικού, 

και, ταυτόχρονα, σημείο όπου συναντώνται ο καθηγητής με τον φοιτητή. 

4. Εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας, έτσι ώστε ο φοιτητής να 

επωφελείται από ένα εποικοδομητικό, άμεσο και ζωντανό (εάν χρειαστεί)  

διάλογο. 

5. Δυνατότητα εικονικών συναντήσεων των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας σε περιστασιακή βάση τόσο για παιδαγωγικούς και διδακτικούς, 

όσο και για επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς. 

 

5.5.2. Συστατικά  

Στην Εικόνα 2 φαίνονται τα βασικά συστατικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

με την εκπαιδευτική διαδικασία να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Ο 

καθηγητής δημιουργεί το εκπαιδευτικό υλικό και παρέχει υποστήριξη και 

καθοδήγηση στους φοιτητές μέσω Διαδικτύου, καθώς και ομαδικών τηλε-

συναντήσεων. Είναι εμφανές ότι όλοι οι συντελεστές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους, κάτι που έχει ως συνέπεια την 

επιτάχυνση των διαδικασιών μάθησης και την άμεση επίλυση προβλημάτων -

π.χ. αποριών- που παρουσιάζονται.  

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να πετύχει η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση τους στόχους της ο καθηγητής, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, πρέπει να έχει a priori προσδιορίσει τις σωστές απαντήσεις στις 

παρακάτω ερωτήσεις: 

 Συνδυάζονται σωστά τα μέσα, δηλαδή η εκπαιδευτική πλατφόρμα με το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο για να μπορέσει το τελικό αποτέλεσμα να 

διευκολύνει τη μάθηση; 

 Υπάρχει εκτεταμένη περιγραφή και δοκιμασμένη στην πράξη εκπαιδευτική 

διαδικασία; 
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 Έχει παραχθεί το εκπαιδευτικό υλικό με την μέγιστη δυνατή προσοχή; 

Αλλιώς δεν θα επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι, ενώ -στην χειρότερη 

περίπτωση- θα καταρρεύσει η εκπαιδευτική διαδικασία συνολικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Οι συνιστώσες της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 

 Έχει πραγματοποιηθεί πιλοτικά και ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία 

αξιολόγησης; 

 Προβλέπονται όλες ή έστω οι περισσότερες από τις δυνατές μορφές 

υποστήριξης του φοιτητή; 

 Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει το αναγκαίο ηλεκτρονικό υλικό, την 

απαιτούμενη αλληλεπίδραση με το φοιτητή, το όποιο έντυπο υλικό 

αναφοράς (βιβλία ή εκτυπώσιμα αρχεία); 

 Μήπως υπάρχουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, κουίζ αξιολόγησης ή/και 

προσομοιώσεις εξετάσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν;  

Φοιτητής 

Καθηγητής 

 Ομάδες υποστήριξης, π.χ. help desk,  
   βαθμολογητές, μηχανικοί HY,  

                      designers 

 

Εκπαιδευτική 
διαδικασία  

(σχέδιο) 
 π.χ. ενεργή 
καθοδήγηση,         

συνεργασία, test 

Social 
networks 

 

Σχεδιαστές 

Παιδαγωγοί 

Διαχειριστές 
Ασφάλεια 

 

Forum,  
webconferen- 

cing, chat room 
 

Συμμετέχει ενεργά, αξιολογεί 
αντικειμενικά, σχολιάζει 

εποικοδομητικά, αξιοποιεί 

 
Εκπαιδευτικός 

φορέας 

 
Εκπαιδευτικό 

υλικό 
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 Η επιλεγμένη πλατφόρμα υποστήριξης ενεργεί και συμβάλει 

εποικοδομητικά στο έργο του καθηγητή, των φοιτητών, του εκπαιδευτικού 

φορέα κ.ο.κ. (Βλ. Εικόνα 2). 

 

5.6. Μορφές και πρότυπα  

Σε σχέση με τον χρόνο επικοινωνίας μεταξύ καθηγητή και φοιτητή υπάρχουν δύο 

μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευση: σύγχρονη και ασύγχρονη. Η πρώτη 

διεξάγεται σε προκαθορισμένο χρόνο και με προκαθορισμένο θέμα, και οι 

φοιτητές παρακολουθούν σε απευθείας σύνδεση τον καθηγητή. Συνεπώς, 

μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του μαθήματος σε πραγματικό 

χρόνο. Ουσιαστικά, είναι ένα προχωρημένο είδους μεταφοράς του 

παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας σε «ηλεκτρονικές» συνθήκες με τη διαφορά 

ότι ο καθηγητής και η ονομαζόμενη web-ετάξη μπορούν να απέχουν μεταξύ τους 

χιλιόμετρα.  

Διευκολύνει «τη διασύνδεση μεταξύ δικτυακών τόπων, ανθρώπων, 

επιστημονικών κλάδων, θεσμικών οργάνων και εθνών, ηλεκτρονικών 

μηχανημάτων και συστημάτων λογισμικού» (Halse, 2007). Δεν είναι όμως μόνο η 

ευκολία του χώρου και του χρόνου που προσφέρει η σύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση σε σχέση με τη διδασκαλία σε αίθουσα. Αυτό που την κάνει να 

ξεχωρίζει από την ασύγχρονη είναι μια ψυχολογική αφύπνιση (Kock, Verville & 

Garza, 2007) μέσω παρατήρησης των εκφράσεων του προσώπου και της 

γλώσσας του σώματος (μη λεκτική επικοινωνία) και των αντίστοιχων κινήτρων 

για μάθηση (Robert & Dennis, 2005). 

Στην περίπτωση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο φοιτητής έχει 

πρόσβαση σε πολύμορφες πηγές πληροφοριών: διδακτικό υλικό, wikipedia, 

video, μαθήματα αυτοδιδασκαλίας κτλ. Στις πηγές αυτές έχει πρόσβαση 

οποιαδήποτε ημέρα και ώρα και, πολλές φορές, μπορεί να μεταφέρει αυτό το 

εκπαιδευτικό υλικό στον υπολογιστή του. Συνήθως, η χρήση του υλικού αυτού 

γίνεται με χρήση πολυμέσων σε χρόνο που είναι πρόσφορος στον φοιτητή. Ο 

χρόνος αυτός δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με το χρόνο των άλλων 

εκπαιδευόμενων που «συμμετέχουν» σε αυτήν την εικονική (web) αίθουσα 

διδασκαλίας.  
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Δηλαδή, δεν απαιτείται η real time παρουσία του καθηγητή και ο φοιτητής 

προγραμματίζει ατομικά το ρυθμό μάθησης, υπάρχει ανεξαρτησία από πλευράς 

γεωγραφικής απόστασης και χρόνο. Οι φοιτητές μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό 

σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες και επικοινωνούν με τον καθηγητή ώστε να 

εκφράσουν τις απορίες τους, να πάρουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, να 

υποβάλλουν εργασίες οι οποίες τους επιστρέφονται διορθωμένες και 

αξιολογημένες και, γενικά, να έχουν την μέγιστη δυνατή υποστήριξη στην μελέτη 

και την πρόοδό τους.  

Η εικονική αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να προσφέρει όλες τις δυνατότητες 

που προσφέρει και μία κανονική αίθουσα συν από κοινού χρήση εφαρμογών 

(application sharing) αυτοματισμού γραφείου, εκπαιδευτικά παίγνια, τεχνικές 

επαυξημένης πραγματικότητας, εικονικά εργαστήρια (virtual laboratories) κ.ά. Με 

άλλα λόγια, δίνεται η ευκαιρία για εκμάθηση από τους φοιτητές μίας εφαρμογής 

μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Στην πράξη, η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την 

σύγχρονη. Σε αυτό το είδος εκπαίδευσης ανήκει η αυτοδιδασκαλία, η 

ημιαυτόνομη και η συνεργαζόμενη εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα: 

 στην Αυτοδιδασκαλία ο φοιτητής εκπαιδεύεται μόνος του χρησιμοποιώντας 

όποιο από τα διαθέσιμα μέσα και τρόποι  κρίνει αυτός κατάλληλο,  

 στην Ημιαυτόνομη εκπαίδευση υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

επικοινωνίας με την ομάδα του καθηγητή, είτε με φυσική παρουσία στην 

εικονική τάξη, είτε μέσω διαδικτύου (tele/audio/video/web conferencing), 

 στην Συνεργαζόμενη εκπαίδευση (collaborative learning) οι φοιτητές 

μελετούν στον δικό τους χώρο και χρόνο, ακολουθούν όμως ένα ενιαίο 

χρονοδιάγραμμα παράδοσης εργασιών, διεξαγωγής tests κλπ., γεγονός 

που τους επιτρέπει και, ταυτόχρονα, τους ωθεί προς μια σειρά. 

Σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες σε εξ αποστάσεως μαθήματα 

αποδίδουν καλύτερα απ' ό,τι οι φοιτητές-καθηγητές παραδοσιακών τάξεων, 

Υπάρχει όμως και ο αντίλογος ο οποίος υποστηρίζει πως οι καλύτερες επιδόσεις 

των φοιτητών οφείλονται στην εκ των προτέρων θετική στάση που έχουν για 

αυτό το τρόπο εκπαίδευσης. Οι νέες δυνατότητες του διαδικτύου, η χρήση 

τεχνικών όπως το forum, οι ομάδες συζητήσεων, οι πίνακες ανακοινώσεων και τα 

κοινωνικά δίκτυα κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την εφαρμογή της εξ 
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αποστάσεως εκπαίδευση. Βέβαια, το μέλλον θα δείξει πως θα κινηθεί ο χώρος 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ποιους παραδοσιακούς τομείς διδασκαλίας 

θα επηρεάσει, σε κάθε περίπτωση όμως -εάν και όταν παραχθεί το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό-, η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου θα γίνει αναπόσπαστο μέρος 

της ζωής των φοιτητών. 

Υπό την οπτική αυτή η σύγχρονη και η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

δε λειτουργούν ανταγωνιστικά, αντιθέτως η μία «αγκαλιάζει» και ολοκληρώνει την 

άλλη. Η σύγχρονη προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία την αμεσότητα της 

επαφής του καθηγητή με τους φοιτητές. Η ασύγχρονη τη δυνατότητα στον 

φοιτητή να συγκεντρωθεί και να εμβαθύνει στο μάθημα.   

 

5.6.1. Ο «ιδανικός» φοιτητής 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο «ιδανικός» φοιτητής στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση είναι: 

Αυτοπειθαρχία/Σοβαρότητα. Είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς από την 

ελευθερία που του παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να παραμελήσει τις 

υποχρεώσεις του. Κάνουν σοβαρό λάθους εκείνοι οι φοιτητές που πιστεύουν ότι 

ο χρόνος τον οποίο πρέπει να αφιερώσουν σε ένα εξ αποστάσεως μάθημα είναι 

μικρότερος από τον απαιτούμενο χρόνο για ένα παραδοσιακό μάθημα. Κατά 

κανόνα αυτό δεν αληθεύει, το αντίθετο μάλιστα, πολλές φορές απαιτείται 

περισσότερος χρόνος και προσπάθεια. 

Ικανότητα γραπτής επικοινωνίας. Εκ των πραγμάτων ένα μεγάλο τμήμα της 

επικοινωνίας του φοιτητή με τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

πρέπει να γίνεται γραπτώς.. 

Θάρρος γνώμης. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση απουσιάζουν μια σειρά από 

μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας. Εξαιτίας αυτών ο καθηγητής μπορεί να 

αγνοήσει κάποια προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, οπότε ο «καλός» 

φοιτητής πρέπει να αναπληρώσει το κενό που δημιουργείτε αναφέροντας τις 

δυσκολίες που συναντάει. 

Ωριμότητα/Αντικειμενικότητα. Αντίθετα από τις παραδοσιακές τάξεις όπου οι 

φοιτητές «ανταγωνίζονται», σε ένα εξ αποστάσεως μάθημα ο φοιτητής έχει το 

χρόνο να συγκεντρωθεί και να μελετήσει πριν δώσει την όποια απάντηση. 
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Βέβαια, ο καθηγητής το γνωρίζει αυτό, οπότε οι ερωτήσεις του, συνήθως, 

απαιτούν προσεγμένες απαντήσεις. 

Κριτικό/Εποικοδομητικό πνεύμα. Ο φοιτητής που διαθέτει κριτικό/εποικοδομητικό 

πνεύμα συμβάλει στην αναβάθμιση τόσο της ύλης, όσο και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Με τη  στάση του αυτή βοηθάει την ομάδα του καθηγητή από κάθε 

άποψη.  

Θετική στάση. Σε πολλές περιπτώσεις η εξ αποστάσεως εκπαίδευση τοποθετεί 

τον καθηγητή σε απόσταση από τους φοιτητές του. Για να πετύχει τον τελικό του 

στόχο ο φοιτητής πρέπει να κρατάει μια θετική στάση σε ότι αφορά (1) την 

επικοινωνία του με τους συμφοιτητές του, (2) την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων 

και ιδεών, (3) την καλλιέργεια καλών σχέσεων, ευχάριστο και αποδοτικό κλίμα 

(περιβάλλον) συνεργασίας. 

Τακτική πρόσβαση. Ο φοιτητής πρέπει να συνδέεται συχνά - κατά προτίμηση τις 

ίδιες μέρες και ώρες - με το ΠΔΣΜ. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα παρακολουθεί 

στενά την πορεία των μαθημάτων και, αφετέρου, θα παρεμβαίνει έγκαιρα στα 

εκπαιδευτικά δρόμενα. 

 

5.6.2. Πρότυπα περιγραφής εκπαιδευτικού υλικού 

Τα κυριότερα πρότυπα που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν για την 

περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων, όπως και τα μεταδεδομένα 

μαθησιακών δεδομένων είναι: 

  Το Aviation Industry Computer-based training Committee. 

  Το IMS της Global Learning Consortium. 

  Το Sharable Content Object Reference Model (SCORM) που προσπαθεί 

να συνενώσει τα υπάρχοντα πρότυπα κ.ά.  

Όπως όλα τα πρότυπα, έτσι και τα πρότυπα στο χώρο της εξ αποστάσεως 

μάθηση εξασφαλίζουν κοινούς κανόνες σε ένα σύστημα που αποτελείται από 

περιεχόμενα μάθησης, εργαλεία συγγραφής των περιεχομένων μάθησης καθώς 

και τα συστήματα διαχείρισης μάθησης. Αυτοί οι κανόνες (πρότυπα) 

εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των μαθημάτων και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από διαφορετικές πλατφόρμες.  
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Ο αρχικός στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εξ αποστάσεως 

μάθησης γενικά, ενώ συνυπάρχουν διαφορετικοί φορείς, πάροχοι περιεχομένου, 

προμηθευτές και φοιτητές με διαφορετικές εμπειρίες και επίπεδα γνώσης. Από 

πλευράς ΤΠΕ ένα σύστημα εξ αποστάσεως μάθησης πρέπει να εξασφαλίσει ότι 

το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αναδιαμορφωθεί και να βελτιωθεί με ελάχιστη 

εργασία, όπως και να επαναχρησιμοποιηθεί με ελάχιστη προσπάθεια 

(Georgescu, 2010).  

Οι κατηγορίες προτύπων μαθησιακής τεχνολογίας αποτελούν περιοχές 

ενδιαφέροντος για την προτυποποίηση των οργανισμών που εκδίδουν 

προδιαγραφές εξ αποστάσεως μάθησης. Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος είναι 

(α) τα μεταδεδομένα (metadata), δηλαδή πως να περιγραφεί με συνεπή τρόπο 

ένας πόρος ηλεκτρονικής μάθησης, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο 

περιβάλλον μάθησης ή κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό, με στόχο την 

εύκολη αναζήτηση και ανταλλαγή του, (β) το πακετάρισμα, δηλαδή το πως θα 

συναθροιστούν πόροι μάθησης και πληροφορία σε ένα λειτουργικό πακέτο ώστε 

αυτό να παρουσιάζει την αναμενόμενη συμπεριφορά από ένα σύστημα σε ένα 

άλλο, και (γ) την επικοινωνία, δηλαδή την ανταλλαγή πληροφοριών για την 

πρόοδο του φοιτητή, καθώς και τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων. 

Καθώς εξελίσσονται τα πρότυπα στον τομέα της εξ αποστάσεως μάθησης, 

περιλαμβάνουν το εύρος των θεμάτων που εξετάζονται προς προτυποποίηση 

και επίσης εμφανίζονται και θέματα ασφαλείας, προσωπικών δεδομένων και 

πνευματικών δικαιωμάτων. Οι στόχοι και τα πλεονεκτήματα των προτύπων εξ 

αποστάσεως μάθησης είναι τα εξής [Carliner S. and P. Shank, The E-leraning 

Handbook, Preiffer Inc., San Francisci, 2008, p. 63]: 

 Προσβασιμότητα (Accessibility): το περιεχόμενο μάθησης εντοπίζεται και 

ανακαλείται εύκολα, δηλαδή ο φοιτητής μπορεί να έχει πρόσβαση στο 

κατάλληλο περιεχόμενο και στον κατάλληλο χρόνο, χρησιμοποιώντας 

οποιαδήποτε συσκευή μάθησης.  

 Επαναχρησιμοποίηση (reusability): το εκπαιδευτικό υλικό και ο κώδικας 

λογισμικού μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, 

όσες φορές κι αν χρειαστεί, εύκολα και γρήγορα. 
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 Διαλειτουργικότητα (interoperability): η διαλειτουργικότητα συνεπάγεται τη 

δυνατότητα να συνδυάζονται περιεχόμενα από διαφορετικές πηγές μέσα σε 

διάφορα συστήματα, τα οποία επικοινωνούν και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, 

ανταλλάσσοντας περιεχόμενα. 

 Αντοχή στο χρόνο (durability): το συγκεκριμένο πλεονέκτημα σημαίνει ότι δεν 

απαιτείται κάποιου είδους τροποποίηση του μαθησιακού πόρου για να 

λειτουργήσει κατά τη διάρκεια που αλλάζουν ή ενημερώνονται τα συστήματα 

λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες δεν είναι εξαρτώμενοι από κλειστές 

τεχνολογίες και από συγκεκριμένους κατασκευαστές μαθησιακής τεχνολογίας.  

 Διαχειρισιμότητα (manageability): τα συστήματα μπορούν εύκολα και γρήγορα 

να εντοπίσουν την αναγκαία πληροφορία που αναφέρεται τόσο στον φοιτητή, 

όσο και στο μαθησιακό περιεχόμενο. 

 Επεκτασιμότητα (scalability): η διαλειτουργικότητα των εκπαιδευτικών 

τεχνολογιών μπορεί να επεκταθεί για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς 

διαφορετικών ανθρώπων και οργανισμών. 

Στη συνέχεια αναφέρεται ενδεικτικά το πρότυπο SCORM το οποίο αποτελεί ένα 

μοντέλο αναφοράς που έχει τα εξής τμήματα: 

 SCORM Overview  

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο αυτό περιέχει το ιστορικό και τους στόχους του 

SCORM και παρουσιάζει μια σειρά από βασικούς όρους και συντομογραφίες 

και περιγράφει τη βασική δομή ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης. 

Επίσης, περιγράφει τη δομή του SCORM και παρέχει μια εισαγωγή για τα 

μέρη του. Αρχικά παρουσιάζονται οι μαθησιακές απαιτήσεις των μαθησιακών 

αντικειμένων, που αποτελούν ουσιαστικά τους στόχους και τα πλεονεκτήματα 

των λειτουργικών προτύπων. Η διαδικασία δημιουργίας του υλικού, με βάση 

το πρότυπο αυτό, αποσκοπεί στο σχεδιασμό μαθησιακού υλικού, το οποίο 

ανιχνεύει την απόδοση και πρόοδο του χρήστη και μπορεί να προσαρμόζει 

την αλληλουχία των μαθησιακών αντικειμένων σύμφωνα με αυτή. 

 SCORM Content Aggregation Model:  

Προδιαγραφή βασισμένη σε XML, που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

δομείται το εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή το πως συγκεντρώνονται μεμονωμένοι 
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πόροι σε μαθησιακό περιεχόμενο υπό μορφή αρχείου, ώστε να μπορούν να 

εισάγονται από διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Περιέχει μεταξύ άλλων 

τα assets που αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των μαθησιακών πόρων 

και οτιδήποτε μπορεί να διανεμηθεί από το δίκτυο και να παρουσιαστεί στο 

φοιτητή, τα sharable που είναι μία συλλογή από ένα ή περισσότερα assets. 

 SCORM Run Time Environment  

Καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (learning 

management system, LMS), έτσι ώστε να μπορεί να χειρίζεται τυποποιημένα 

υλικά μάθησης. Περιγράφει εντολές, διασυνδέσεις και μοντέλα δεδομένων, 

όπως πχ. την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του εκπαιδευτικού υλικού που 

λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε ένα μαθητή και σε ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Μάθησης. Το συγκεκριμένο τμήμα παραδίδει το περιεχόμενο της μάθησης σε 

ένα φυλλομετρητή και ο χρήστης συλλαμβάνει τις μαθησιακές δραστηριότητες, 

τις αξιολογεί και τις αποθηκεύει. 

 SCORM Sequencing and Navigation  

Περιγράφει την αλληλουχία βημάτων εκτέλεσης για την παρουσίαση των 

μαθησιακών περιεχομένων, η οποία μπορεί να επηρεάζεται από τις επιλογές 

πλοήγησης του φοιτητή. Επίσης, το συγκεκριμένο τμήμα περιγράφει τη 

λειτουργία που πρέπει να παρέχει ένα LMS για τη διαχείριση και τον έλεγχο 

της ροής δραστηριοτήτων.  

Υπάρχει επίσης και το πρότυπο Common Cartridge που υποστηρίζεται από 

πολλές εταιρίες και προχωρά ένα βήμα παρακάτω σε θέματα 

διαλειτουργικότητας και συμβατότητας από το SCORM, αφού επιτρέπει σε ένα 

πακέτο μαθησιακού περιεχομένου να υπάρχουν κάθε είδους πόροι, ακόμα και 

ενσωματωμένα SCORM πακέτα. Το πρότυπο αυτό δε σχεδιάστηκε για να 

αντικαταστήσει το SCORM, όμως μπορεί να εκτελέσει τα ίδια πράγματα και 

παραπάνω, και επίσης ένα πακέτο SCORM μπορεί να μετατραπεί σε πακέτο 

Common Cartridge, και είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί από τους κατασκευαστές 

LMS (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Το Common Cartridge επιτρέπει μια πιο ευέλικτη επικοινωνία με 
το μαθησιακό περιεχόμενο [Πηγή: IMS Global (2012). [Online]. 

http://www.imsglobal.org/cc/ccfaqs.html#9] 

 

Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας πρέπει να σημειωθεί ότι το MOODLE δεν 

μπορεί να δημιουργήσει SCORM πακέτα.  
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6. Μεθοδολογίες και στρατηγικές καθοδήγησης 

 

Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες και στρατηγικές για την καθοδήγηση των 

εκπαιδευόμενων, προκειμένου να πετύχουν τους αντικειμενικούς τους  στόχους. 

Μεταξύ αυτών οι παρακάτω παίζουν ρόλο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 

Α. E-tutoring, e-coaching και e-mentoring 

Παρέχει τεχνουργήματα και τεχνικές για προσωποποιημένη παιδαγωγική και 

επαγγελματική υποστήριξη και διευκόλυνση στους φοιτητές. 

B. Συνεργατική μάθηση - Collaborative learning 

Χρησιμοποιεί ως μέσο την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, πληροφοριών και 

γνώσεων, όπως και το διαμοιρασμό εμπειριών με σκοπό την ουσιαστική 

συμμετοχή των φοιτητών στα μαθήματα ή/και την από κοινού υλοποίηση μιας 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας (function). Ως θετικές παρενέργειες της 

συνεργατικής μάθησης μπορεί κανείς να αναφέρει την προώθηση φιλικών, 

διαπολιτισμικών σχέσεων, την αύξηση του βαθμού αυτοεκτίμησης, του επιπέδου 

αλληλοϋποστήριξης κ.ά. Στο πλαίσιο της κοινότητας μάθησης, τα μέλη της 

εργάζονται με κοινό στόχο και συμφωνημένους ρόλους (Βλ. SCRUM, Lean 

methodologies). Η Συνεργατική Μάθηση προϋποθέτει κοινός μαθησιακός 

στόχος, αλληλεπίδραση, αλληλεξάρτηση, κατοχή βασικών κοινωνικών 

δεξιοτήτων, αποδοχή της διαφορετικότητας, προσωπική υπευθυνότητα κ.ά. 

Γ. Δημιουργία εικονικής αίθουσας  

Εδώ, στην περίπτωση δηλαδή της virtual αίθουσας, ο καθηγητής μπορεί και 

πρέπει να είναι ενθαρρυντικός, να προσπαθεί να ενεργοποιεί τους φοιτητές μέσω 

του διαλόγου. Αυτό, βέβαια, δεν αρκεί, γιατί ο ρόλος του είναι περισσότερο 

περίπλοκος απ’ ότι φαίνεται, αφού λόγω της απόστασης, της έλλειψης φυσικής 

παρουσίας και της μειωμένης αλληλεπίδρασης δημιουργούνται δυσκολίες στον 

συντονισμό και το συγχρονισμό των μελών της τάξης. Τέλος, θα πρέπει να 

διερευνηθεί αν στο ευρύτερο περιβάλλον δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες 

ώστε η μαθησιακή διαδικασία να εκτυλίσσεται με τρόπο που επιτρέπει στους 

φοιτητές να νιώθουν άνετα, να εκφράζουν τις απόψεις τους και τα συναισθήματά 

τους, και να μπορούν να επανεξετάζουν τις αξίες, βάσει των οποίων κατανοούν, 

αφενός, το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό και, αφετέρου, την πραγματικότητα 

μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται. 
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6.1. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες, μετρήσεις και 

έρευνες σχετικά με το κατά πόσο αποτελεσματική και αποδοτική είναι η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση σε διαφορετικούς φορείς. Όλες καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ατόμων, επιχειρήσεων και 

πανεπιστημίων ακολουθούν τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Και 

αυτό επειδή είναι εύκολη και αποτελεσματική, αξιοποιεί τα σύγχρονα 

τεχνουργήματα, εργαλεία, τεχνικές και προσεγγίσεις.  

Σύμφωνα με έρευνα της IBM, φορείς που χρησιμοποιούν στρατηγικές και 

εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν αυξήσει την παραγωγικότητά τους 

σχεδόν κατά 50%. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

αφομοίωσαν σχεδόν πέντε φορές περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς να 

ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευση, ενώ η μέθοδος της μικτής 

μάθησης (blended learning) είχε σαφώς καλύτερα αποτελέσματα. 

Οι προτάσεις που ακολουθούν στοχεύον στην όσο το δυνατό καλύτερη 

αξιοποίηση των συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:  

1) Σταδιακή προσαρμογή: είναι προτιμότερο φοιτητές και καθηγητές πρώτα να 

λάβουν μέρος σε ένα απλό, σύντομο και εύκολο, από πλευράς αντικειμένου, 

μάθημα για να εξοικειωθούν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μετά να 

στραφούν σε κάτι πιο δύσκολο, πιο πολύπλοκο και απαιτητικό. 

2) Ορισμός κανόνων και διαδικασιών: Επειδή η επιρροή και ο έλεγχος του 

καθηγητή πάνω στους φοιτητές είναι περιορισμένη, είναι απαραίτητος ο άμεσος 

καθορισμός του τρόπου συμμετοχής και συμπεριφοράς των φοιτητών μέσα στην 

εικονική τάξη. Για το λόγο αυτό θεσπίζονται μια σειρά από κανόνες που πρέπει 

να τηρούνται απ’ όλους.  

3) Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης: Ο καθηγητής πρέπει να ενθαρρύνει τους 

φοιτητές να μιλήσουν-περιγράψουν τον εαυτό τους και, εν συνεχεία, με κάποιο 

τρόπο να τους εξηγήσει με σαφήνεια τι περιμένει απ’ αυτούς. Επίσης, πρέπει να 

συστηθεί και να τους παρουσιάσει τις σπουδές και την εμπειρία του.  

4) Χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείτε 

εκ των πραγμάτων με ρυθμό διαφορετικό για κάθε φοιτητή. Αυτοί οι ιδιαίτεροι 

ρυθμοί διδασκαλίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση του όλου 

προγράμματος σπουδών.  
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5) Ενεργοποίηση-ενθάρρυνση των φοιτητών: Ακολουθώντας διάφορες τεχνικές ο 

καθηγητής πρέπει να φροντίσει ώστε οι φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά στο 

μάθημα, π.χ. να διακόπτεται το μάθημα «τεχνητά» για σχολιασμό. Είναι θετικά 

γεγονότα η δημιουργία ατομικού ημερολογίου, η συμμετοχή των φοιτητών στο 

forum του μαθήματος κ.λπ.  

6) Προσεκτική οργάνωση της ροής διδασκαλίας: Η πολυπλοκότητα διαχείρισης 

διαφόρων θεμάτων αυξάνεται εκθετικά όσο μεγαλώνει ο αριθμός των διαλέξεων. 

Χωρίς συγκεκριμένες, έξυπνα σχεδιασμένες διαδικασίες, η εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτική διαδικασία εκφυλίζεται σε απλή διακίνηση ενημερωτικών κειμένων. 

 

6.2. Πνευματικά δικαιώματα 

 

Όπως προαναφέρθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εξελισσόμενο 

πεδίο, που φιλοδοξεί να υπερκαλύψει κάποια κενά και αδυναμίες της γνωστής, 

παραδοσιακής εκπαίδευσης. Μέσα στο περιβάλλον αυτό τα πνευματικά 

δικαιώματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στους φορείς που τα 

διαχειρίζονται. Υπό την οπτική αυτή, ένας από τους λόγους δισταγμού της 

χρήσης ενός ΠΔΣΜ είναι και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.  

Πράγματι, υπάρχει μια ανεπάρκεια της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην υλοποίηση και διεξαγωγή των εξ 

αποστάσεων μαθημάτων. Εδώ, τα πιο σημαντικά σημεία της ελληνικής 

νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν να κάνουν με: 

 Το άρθρο 21 (αναπαραγωγή για διδασκαλία) του Ν. 2121 του 1993, περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Σχετικές εναρμονίσεις με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2001, 

2002) οι οποίες παραχωρούν περισσότερα δικαιώματα στους 

πνευματικούς δημιουργούς, αλλά οι οποίες αναγνωρίζουν ακόμα ως 

εξαίρεση την αναπαραγωγή με σκοπό τη διδασκαλία. 

 Την αναμενόμενη γενική ευρωπαϊκή οδηγία με αντικείμενο τα προσωπικά 

δεδομένα (general data protection regulation)  

Από τη μελέτη των ανωτέρω σημείων, διαπιστώνει κανείς ότι επιτρέπεται η 

αναπαραγωγή για διδασκαλία και όχι για εκπαίδευση, γεγονός που περιορίζει και 

υποβαθμίζει τον πραγματικό ρόλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Βέβαια, η 

υποστήριξη από τα περισσότερα ΠΔΣΜ στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι 
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φοιτητές, εξασφαλίζει το διδακτικό χαρακτήρα που απαιτεί ο νόμος. Όμως το 

περιεχόμενο εκφράσεων όπως «ο επιδιωκόμενος σκοπός δικαιολογεί την 

χρήση…», «παρεμπόδιση ή όχι της κανονικής εκμετάλλευσης» κ.ο.κ. είναι 

μεταβλητό και καθορίζεται από την αποδιδόμενη ερμηνεία των δικαστικών. Μέσα 

σε αυτό το ασαφές νομικό πλαίσιο, οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες μπορούν να 

επιλύσουν πολλά από τα προβλήματα αυτά, αφενός, λόγω της εμπειρίας τους 

και, αφετέρου, με το να ενημερώνουν τα μέλη ΔΕΠ. Έτσι, διαφυλάσσετε η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

Βέβαια, η διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι αμφίδρομη, οπότε 

περιλαμβάνει όχι μόνο την ενημέρωση των καθηγητών για τη σωστή χρήση του 

έργου κάποιου τρίτου, αλλά και την προστασία της πρωτοτυπίας του έργου που 

δημιουργούν οι ίδιοι οι καθηγητές. Αρκετοί, όμως, παραμένουν να είναι 

επιφυλακτικοί αναφορικά με την ψηφιοποίηση του έργου τους και τη 

δημοσιοποίησή του σε κάποιο ΠΔΣΜ, διότι φοβούνται την κλοπή.  

 

6.3. Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα 

Ο όρος Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (massive open online courses, 

MOOC) διατυπώθηκε το 2008, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας των καναδών 

καθηγητών G. Siemens και D. Cormier. Αφορά τη διεξαγωγή διαδικτυακών 

μαθημάτων, που αποσκοπούν αφενός στην μαζική συμμετοχή και, αφετέρου, 

στην ανοικτή πρόσβαση στη γνώση. Έλαβε πολύ μεγάλη δημοσιότητα μετά από 

σχετικό άρθρο – The Year of the MOOCs (2012) – στην εφημερίδα ΝΥ Taims 

στο οποίο γίνεται λόγος για την μεγαλύτερη απειλή για το κλασσικό πανεπιστήμιο 

στα 1000 χρόνια της ιστορίας του, για την μεγαλύτερη διεύρυνση των ορίων της 

εκπαίδευσης μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας και την μαζική παραγωγή 

βιβλίων, για το πιο «ανατρεπτικό» κίνημα στην ιστορία της παγκόσμιας 

εκπαίδευσης» κ.ά.  

Εδώ, ο καθένας, χωρίς να πληροί οποιαδήποτε προϋπόθεση, έχοντας μια 

συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, μπορεί να εγγραφεί και να 

παρακολουθήσει δωρεάν κάποιο μάθημα, έχοντας έτσι ορίσει τη δικιά του 

ημερομηνία έναρξης, με εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο 24/7, tests, 

προκαθορισμένες εργασίες και τελική αξιολόγηση (Βλ. π.χ. τα συστήματα στις 

ΗΠΑ: Coursera, Udacity, EdX και, αντίστοιχα, στην Ευρώπη: Future Learn, 
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iversity, Mathesis). Με άλλα λόγια επιτρέπουν στον φοιτητή να προσαρμόσει τη 

διαδικασία εκμάθησης στο χρονοδιάγραμμά του, καθώς και να διακόψει - όποτε 

αυτός το επιθυμεί - την παρακολούθηση χωρίς καμία επίπτωση.  

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με βίντεο-διαλέξεις, κουίζ και τακτικές εργασίες. 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους συμφοιτητές τους 

μέσα από διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων (Forum) ή/και με τη συμμετοχή τους 

σε τοπικές ομάδες μελέτης. Οι φοιτητές και οι καθηγητές αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους, μέσα από διαδικτυακά εκπαιδευτικά μοντέλα, τα λεγόμενα forum, webcast 

συνεδρίες ή ακόμα και συναντήσεις. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται, συνήθως, 

με δύο τρόπους: 

 με αυτόματη βαθμολόγηση κλειστού τύπου ερωτήσεων, 

 με αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών από άλλους φοιτητές. 

Ωστόσο, και στις δύο προσεγγίσεις εντοπίζονται προβλήματα σχετικά με την 

αξιοπιστία, τη διαχείριση και, συχνά, στην αυστηρότητά τους. Με την επιτυχή 

ολοκλήρωση του μαθήματος, ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2. Ροή λειτουργίας των MOOCs και η κεντρική θέση του Forum. 

 

Συμμετέχω 
προσωπικά 

Μαθαίνω 
γρήγορα 

Ανταποκρί-

νομαι άμεσα 

Ακούω 
προσεκτικά 

Βλέπω 
ζωντανά 

F 

O 

R 

U 

M 

Πως σχολιάζουν οι φοιτητές το μάθημα;  
Ποιος φοιτητής βοηθάει τους συμφοιτητές 

του; Ποιος ψάχνει για νέο εκπαιδευτικό υλικό; 
Ποιος δεν λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις; 

Ποια είναι τα παράπονα των φοιτητών; Ποιος 
συμμετέχει εποικοδομητικά και ποιος όχι; 

Ποια κενά παρουσιάζει η εκπαιδευτική 
διαδικασία; Τι άλλο απασχολεί τους φοιτητές; 

… 
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6.3.1. Χαρακτηριστικά 

Για να θεωρηθεί ένα εξ αποστάσεως μάθημα ότι ανήκει στα MOOCs είναι 

απαραίτητο να πληροί τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3. Βασικά χαρακτηριστικά MOOCs 

 

Μαζικό  
(massive) 

Η τεχνολογική πλατφόρμα του μαθήματος θα πρέπει να 
επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών. 
Κάτι παραπάνω, θα πρέπει να είναι έτοιμη να αποδεχθεί τις 
απότομες αλλαγές στον αριθμό των φοιτητών πηγαίνοντας 
από 1Κ ως 100Κ, χωρίς πρόβλημα στη λειτουργία της. 

 

Πρόσβαση  
(access) 

Παρά το γεγονός ότι για τους φοιτητές υπάρχει και η 
δυνατότητα να κανονίσουν πραγματικές συναντήσεις, οι 
περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες λαμβάνουν 
χώρα σε απευθείας ηλεκτρονικές συνδέσεις. Και αυτό 
γίνεται διότι η πρόσβαση σε αυτές είναι πολύ απλή. 

 

Μάθημα 
 (course) 

Θα πρέπει να έχει (α) συγκεκριμένους στόχους που πρέπει 
να επιτευχθούν, (β) μια αρχή και ένα τέλος, (γ) κάποια tests 
και τελικές εξετάσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων-
δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές και, τέλος, (δ) κάποιο 
είδος αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας με κάθε δυνατό τρόπο. 

 
 

Ανοιχτό 
 (open) 

Εδώ η λέξη «ανοικτό» έχει πολλές σημασίες, δηλαδή (α) το 
μάθημα δεν προϋποθέτει κάτι, π.χ. κατοχή ενός τίτλου, (β) 
η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι δωρεάν και (γ) η 
απόκτηση ενός πιστοποιητικού μπορεί να έχει ένα 
οικονομικό κόστος. Τέλος, το «ανοικτό» συχνά ερμηνεύεται 
ως το μάθημα που κάνει εκτεταμένη χρήση του ανοικτού 
περιεχομένου και, με τη σειρά του, το περιεχόμενο που 
παράγεται στην πορεία δημοσιεύεται επίσης ανοικτά έτσι 
ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί απ’ όλους. 

Απτή εμπειρία 
(hands-on 

experience) 

Με την εξέλιξη των ΤΠΕ η απτή χρήση πειραμάτων, όπως 
π.χ. στον τομέα της ιατρικής υποκαθίσταται από 
διαδραστικές προσομοιώσεις. 

 
Ηθικά Ζητήματα 
(Ethical issues) 

Τα περισσότερα MOOCs δεν απαιτούν πιστοποίηση 
ταυτότητας και, φυσικά, απευθύνονται σε άτομα με ήθος και 
αυτογνωσία. Αν και η υπογραφή κάποιου είδους συμφωνίας 
είναι υποχρεωτική, οι τρόποι πρόληψης της αντιγραφής 
είναι περιορισμένοι. 

 

6.3.2. Τύποι 

H Lane (2012) εστιάζει σε τρεις τύπους MOOCs, ο πρώτος εστιάζει στο δίκτυο 

(δια συνδεσιμότητα), ο δεύτερος στις εργασίες (δραστηριότητες, διαδικασίες, 

εργασιακά βήματα) και ο τρίτος στο περιεχόμενο: 
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1. cMOOC βασισμένο στο δίκτυο 

Ήταν τα πρώτα που διδάχτηκαν και ο στόχος τους δεν είναι τόσο το περιεχόμενο 

ή η απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά η συζήτηση, η συλλογικά δομημένη γνώση 

(socially constructive knowledge) και η έκθεση σε ένα συμμετοχικό περιβάλλον 

εκμάθησης χρησιμοποιώντας κατανεμημένα μέσα. Τα MOOCs αυτού του τύπου 

χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτική προσέγγιση τις αρχές του κονεκτιβισμού και 

ονομάζονται cMOOCs. Το γράμμα “c” χρησιμοποιείται ως αναφορά στον 

Κονεκτιβισμό (Connectivism). 

2. vMOOC βασισμένο στην εργασία 

Δίνουν έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων, υπό την έννοια ότι ζητούν από τον 

φοιτητή να ολοκληρώσει μία σειρά από προκαθορισμένες εργασίες. Ενδέχεται να 

προσφερθούν αρκετές επιλογές, όσο αφορά τον τρόπο ολοκλήρωσης μιας 

εργασίας, ο στόχος όμως είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός και κάποια 

συγκεκριμένα είδη εργασιών να ολοκληρωθούν για την κατάκτηση των 

προκαθορισμένων δεξιοτήτων. Η εκπαιδευτική κοινότητα παίζει εδώ καθοριστικό 

ρόλο, υπό την έννοια της παροχής βοήθειας, εμπειριών και γνώσεων.  

Τα MOOCs αυτού του τύπου χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτική προσέγγιση ένα 

συνδυασμό από τις αρχές του κονεκτιβισμού και αυτές του αντικειμενισμού 

(instructivism). Ο όρος vMOOC (vocational MOOC) χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τα MOOCs τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 

επαγγελματιών. Βασίζονται σε προσομοιώσεις της πραγματικότητας και σε 

άλλες, ανάλογες τεχνικές, προκειμένου να κατακτηθούν ή/και να αξιολογηθούν οι 

δεξιότητες και οι ικανότητες των φοιτητών. 

3. xMOOC βασισμένο στο περιεχόμενο 

Είναι MOOCs τα οποία έχουν τις περισσότερες εγγραφές φοιτητών, μεγάλο 

εμπορικό ενδιαφέρον, σημαντικούς καθηγητές και μεγάλη προβολή από τον 

τύπο. Αυτήν την κατηγορία των MOOCs χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές 

πλατφόρμες όπως το Coursera, Edx, και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο 

περιεχόμενο και στην κατάκτησή του από τους φοιτητές και λιγότερο στο δίκτυο ή 

την ολοκλήρωση των εργασιών. Τα MOOCs αυτού του τύπου χρησιμοποιούν ως 

εκπαιδευτική προσέγγιση τις αρχές του αντικειμενισμού (instructivism).  
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6.3.3. Πλεονεκτήματα  

O απώτερος και θεμελιώδης στόχος των MOOCs ήταν η παροχή ανοιχτής 

μάθησης και ελεύθερης πρόσβασης πανεπιστημιακού επιπέδου σε όσους 

περισσότερους φοιτητές ήταν δυνατόν. Οι Chen, Barnett και Stephens στο άρθρο 

τους Fad of Future: The Advantages and Challenges of Massive Open Online 

Courses (2013) ορίζουν τρία κύρια πλεονεκτήματα των MOOCs: 

Α. Μαζικότητα 

Υποστηρίξουν μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων καθώς παρέχουν πρόσβαση σε 

άτομα τα οποία διαφορετικά θα είχαν αποκλειστεί για ποικίλους λόγους, όπως 

π.χ. ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων, οι τυπικές προϋποθέσεις, 

οι κοινωνικές ή/και οικονομικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, η μη ύπαρξη διδάκτρων 

και η online μορφή των MOOCs προσφέρει πρόσβαση και ευελιξία, καθώς 

επίσης μειώνει σημαντικά την ανάγκη για προαπαιτούμενα. Οι υποστηρικτές των 

MOOCs υποστηρίζουν ότι ΠΔΣΜ, όπως η Coursera που παρέχει σήμερα άνω 

των 540 μαθημάτων σε 5,5 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες (Βλ. Πίνακα 4), 

συμβάλλουν θετικά στον εκδημοκρατισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πλατφόρμας Coursera. 

A/A Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα  

1 Μεγάλη γκάμα από μαθήματα που 
καλύπτουν πολλούς θεματικούς τομείς, ενώ 
σχεδόν όλα προσφέρουν πιστοποίηση 

Δεν είναι διαθέσιμα για άμεση 
εγγραφή όλα τα μαθήματα που 
διαφημίζονται 

2 Πολλές πληροφορίες και γνώση που 
παρέχονται σε επιμέρους μαθήματα 

Χρησιμοποιείται η βαθμολόγηση 
από συμφοιτητές σε κάποιες 
ασκήσεις που μπορεί να είναι 
απωθητικός παράγοντας 

3 Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν ένα 
εισαγωγικό βίντεο με την εξέλιξη των 
διαλέξεων και προσφέρουν μια υπηρεσία 
επαγγελματικού προσανατολισμού 

Για την επίτευξη της πιστοποίησης 
θα πρέπει να πληρούνται όλες οι 
προθεσμίες των μαθημάτων 

4 Πολλές από τις διαλέξεις έχουν μια επιλογή 
για να εμφανίζονται οι υπότιτλοι σε άλλες 
γλώσσες, εκτός της αγγλικής 

Οι εκτιμώμενες προθεσμίες είναι 
δύσκολο να τηρηθούν  

5 Κεντρικό φόρουμ, που βασίζεται σε ένα 
σύστημα ανταμοιβών μέσω παιχνιδιών 
(Gamification) 
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Β. Ανοικτότητα 

Εδώ όλα είναι «ανοικτά», από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται μέχρι την 

εγγραφή στα μαθήματα και τη διδακτέα εκπαιδευτική ύλη. Η τελευταία δεν είναι 

αυστηρά καθορισμένη, μπορεί να «μεταβάλλεται» καθώς το μάθημα εξελίσσεται. 

Οι ίδιες οι πηγές ενημέρωσης είναι και αυτές -κατά κανόνα- «ανοικτές», όπως και 

τα μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία θα επιλέξει ο ίδιος ο φοιτητής είναι και αυτά 

ανοικτά. 

Γ. Φιλοσοφια του Κονεκτιβισμού 

Τα MOOCs βασίζονται σε ορισμένες αρχές του Κονεκτιβισμού, όπως είναι η 

αρχή της αυτονομίας, της ποικιλομορφίας, της ανοικτότητας και της 

αλληλεπίδρασης. Οι στρατηγικές διδασκαλίας οι οποίες βασίζονται στον 

Κονεκτιβισμό επιτρέπουν στο καθηγητή να αναλάβει ρόλο «διευκολυντή» 

προκειμένου οι φοιτητές να συμμετέχουν και να αλληλοεπιδρούν ενεργά με βάση 

τα ενδιαφέροντα, τους στόχους, την προϋπάρχουσα γνώση, τις δεξιότητες κ.λπ. 

Παράλληλα, τα MOOCs χρησιμοποιούν στρατηγικές παρόμοιες με εκείνες των 

κοινωνικών δικτύων προκειμένου να συνδέσουν τα άτομα με το επιπρόσθετο 

όφελος ότι υπάρχουν ειδικοί -από την πλευρά του καθηγητή- οι οποίοι 

οργανώνουν την εξ αποστάσεως διάλεξη. 

 

6.3.4. Mειονεκτήματα 

Η καταλυτική εξέλιξη και ανάπτυξη των MOOCs προκάλεσε και αρνητικές 

κριτικές. Απόρροια αυτού ήταν η αμφισβήτηση σχετικά με την προσφορά 

ουσιαστικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τα μειονεκτήματα των ΜOOCS είναι: 

1. Πνευματικά Δικαιώματα 

Πως διασφαλίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; Είναι γεγονός ότι η 

πρόσβαση σε τεράστιες πηγές πληροφορίας είναι ένα από τα πλεονεκτήματα 

των MOOCs. Ως εκ τούτου πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί ώστε το υλικό που 

διατίθεται να είναι νόμιμο και να εξασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα των 

συγγραφέων. 
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2. Πιστοποίηση 

Το απλό πιστοποιητικό που παρέχεται είναι αρκετό; Αναγνωρίζεται από τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες; Υπό την οπτική αυτή είναι πολλή σημαντική η 

σωστή επιλογή του μαθήματος (ενότητας), μιας που ολοένα και περισσότεροι 

οργανισμοί συμμετέχουν στη διαδικασία, η εγκυρότητα των οποίων δεν είναι 

πάντα διασφαλισμένη. 

3. Καθοδήγηση 

Τα περισσότερα MOOCs βασίζονται στη θεωρία του κονεκτιβισμού, δηλαδή της 

ομαδικής προσπάθειας. Εδώ αναδύονται ερωτήσεις του τύπου: Μήπως αυτό 

δημιουργεί ένα χάος για το φοιτητή χωρίς καθοδήγηση; Μήπως προαπαιτείτε 

εμπειρία; Τι συμβαίνει με τους φοιτητές που δέχονται πολλές ανακοινώσεις και 

μηνύματα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο; Μήπως κουράζονται και 

εγκαταλείπουν; Σύμφωνα με τον Παγγέ (2009) η ανοιχτή εκπαίδευση ενισχύει την 

αυτονομία, αλλά η αυτονομία δεν πρέπει να οδηγεί στην απομόνωση. Τα 

χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των φοιτητών καθορίζουν τις απαιτήσεις των 

εκπαιδευομένων, οι οποίοι επιλέγουν μαθήματα βάσει του αντικειμένου και όχι 

του καθηγητή. Υπάρχουν βεβαίως και οι βοηθοί (Teacher Assistants) οι οποίοι 

πολλές φορές επιδρούν καταλυτικά, μιας και η προσέγγιση του καθηγητή είναι 

δύσκολη. «Το απογοητευτικό με τα MOOCs είναι ότι ο διδάσκων δεν μπορεί να 

είναι διαθέσιμος στους δεκάδες χιλιάδες μαθητές του. Πως μπορείς να κάνεις ένα 

φοιτητή να νιώσει οικειότητα σε ένα μαζικό μάθημα;». Η κοινωνικότητα των 

συμμετεχόντων σε ένα ανοιχτό μάθημα πρέπει να υποστηρίζεται έντονα και αυτό 

είναι σπουδαία πρόκληση για τους υπευθύνους του μαθήματος. Η έλλειψη της 

αλληλεπίδρασης με ομότιμους είναι σημείο προβληματισμού. 

4. Εκπαιδευτική διαδικασία 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα MOOCs συντελείται αυτόνομα και πολλές φορές 

μοιάζει να εξελίσσεται ανεξέλεγκτα από το καθηγητή, γεγονός που οδηγεί σε 

υποβάθμιση του ρόλου του. Με άλλα λόγια ο τελευταίος έρχεται αντιμέτωπος με 

προβλήματα που συνδέονται είτε άμεσα, είτε έμμεσα με το διδακτικό του έργο, 

οπότε επιβάλλεται να διαχειριστεί αποτελεσματικά τόσο τη διαδικασία μετάδοσης 
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της γνώσης όσο και τη διαδικασία διαχείρισης/ελέγχου της εικονικής του τάξης. 

Εν συνεχεία, ενδέχεται να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη κινητοποίηση των 

φοιτητών, θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους κ.ά. 

Σύμφωνα με τον D. Stavens, τα κριτήρια επιλογής των καθηγητών στο Udacity 

είναι πολύ διαφορετικά από αυτά στην συμβατική εκπαίδευση, μιας και το 

ερευνητικό έργο λαμβάνεται ελάχιστα υπόψιν, ενώ εκτιμώνται περισσότερο οι 

διδακτικές ικανότητες. 

Εάν προσπαθήσει κανείς να συνοψίσει μερικές από τις ως άνω κριτικές των 

MOOCs θα καταλήξει στα ακόλουθα σημεία: 

1. Δεν έχουν και δε θα αποκτήσουν μεγάλο αριθμό φοιτητών. Οι περισσότεροι 

που εγγράφονται κατέχουν ήδη πανεπιστημιακό πτυχίο. 

2. Δεν είναι πολλοί οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τη σειρά μαθημάτων. 

3. Η αντιγραφή αποτελεί ενδημικό φαινόμενο και δεν έχει εντοπιστεί κάποια 

αποτελεσματική λύση. 

4. Δεν μπορεί να αποδειχθεί το επίπεδο γνώσης που προσκόμισαν οι φοιτητές. 

Οι επικριτές τους αμφισβητούν την πραγματική προστιθέμενη αξία για αυτά τα 

μαθήματα.  

5. Τα απειλούν αρνητικά το σημερινό μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

μειώνουν την ανάγκη ύπαρξης νέων καθηγητών και συρρικνώνουν τα 

πανεπιστήμια σε μια ήδη δύσκολη αγορά εργασίας για τους νέους επιστήμονες.  

6. Αμφισβητούν το μοντέλο της γενικής δημόσιας εκπαίδευσης.  

7. Εάν η μάθηση βασιστεί σε ιδιωτικά μαθήματα (small private online courses, 

SPOCs) είναι δεδομένο ότι τα προβλήματα πρόσβασης στην παιδεία θα 

οξυνθούν (http://moocs.com/index.php/about/).  

8. Οι δαπάνες για την ανάπτυξη των μαθημάτων με τη βοήθεια του edX μπορεί 

να ξεπεράσουν τις 250 χιλ. $ ανά μάθημα με ένα επιπλέον κόστος των 50 χιλ. $ 

κάθε φορά που προσφέρεται το μάθημα (Kolowich, 2013b). Κάτι παραπάνω, 

πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν απορρίψει την ιδέα των MOOCs εξαιτίας 

φιλοσοφικών διαφορών, επισημαίνοντας ότι είναι αντίθετα προς τη θεσμική 

αποστολή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 

http://moocs.com/index.php/about/
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6.4. Κινητή και πανταχού παρούσα μάθηση 

Από πλευράς κυβερνοχώρου, η υποστήριξη μιας έξυπνης κινητής συσκευής 

(smart mobile devices) δεν είναι ούτε απλή, ούτε πάντα πλήρως ελεγχόμενη από 

τους μηχανικούς-developers υπόθεση. Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 4 η 

υποστήριξη αυτή έχει ικανό αριθμό διαστάσεων που δημιουργούν σύνθετες 

καταστάσεις. Για παράδειγμα, η διάσταση του Κατασκευαστή κρύβει πίσω της τα 

γνωστά  προβλήματα με την μπαταρία της συσκευής: διάρκεια λειτουργίας, 

ανθεκτικότητα (robustness) κ.λπ., ενώ το κινητό Δίκτυο εμπεριέχει την χρήση 

GSM ή GPRS και, εν συνεχεία, τη δυναμική δημιουργία -μέσω WAP- 

προσωρινών δικτύων από τις συσκευές των χρηστών που βρίσκονται -κατά 

σύμπτωση- την ίδια χρονική στιγμή στο ίδιο χώρο, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες ή 

το Forum μιας συγκεκριμένης, «κοινού ενδιαφέροντος» εφαρμογής (m-

application). Μετά από μια σειρά από καινοτόμες εφαρμογές στο εμπόριο (mobile 

ή m-commerce), στην διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων (mobile supply chain 

management ή m-scm), στην υποστήριξη πρακτόρων (m-agents support) κ.ά. η 

κινητή μάθηση (m-learning), όπως και η  «πανταχού παρούσα» εκπαίδευση 

(ubiquitous ή u-learning) σε συνδυασμό με την επαυξημένη πραγματικότητα 

αποτελούν σήμερα άλλες, νέες πολύ σπουδαίες εξελίξεις στο χώρο, εξελίξεις που 

δίνουν νέες διαστάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Lopex G. et. al. 2016).  

Γίνεται λόγος για ένα νέο πεδίο έρευνας το οποίο θα διευκολύνει ακόμα 

περισσότερο τους τελικούς χρήστες, δηλαδή τους φοιτητές, μιας και μέσω αυτής 

της τεχνολογίας οι ερευνητές και τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

θα γνωρίσουν ακόμα περισσότερο τους τελικούς χρήστες, δηλαδή τους 

πραγματικούς σκοπούς, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες, τις προτιμήσεις κ.ο.κ. 

των φοιτητών (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 4. Τα χαρακτηριστικά μιας έξυπνης κινητής συσκευής στο κυβερνοχώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Η εξέλιξη στο χώρο της εκπαίδευσης: κάθε νέο τεχνούργημα 

εμπεριέχει, συμπληρώνει, εμπλουτίζει και ολοκληρώνει τα προϋπάρχοντα. 
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του τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έξυπνων κινητών συσκευών και, κατ’ 
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επέκταση, την ύπαρξη ή μη (ανεπιθύμητη) online σύνδεσης με το κέντρο 

(host/server/cloud), δηλαδή με την εκπαιδευτική κοινότητα και,  

 αφετέρου, τεχνικών προσωποποίησης (personalization, profiling) που 

έχουν όμως εμπλουτιστεί και «επαυξηθεί» ποιοτικά με πληροφορίες για 

την τοποθεσία του φοιτητή και τα αξιοθέατα που βρίσκονται στην περιοχή 

(indexing), για τις συνηθισμένες, καθημερινές, επαναλαμβανόμενες 

διαδρομές (trucking) και τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο φοιτητής, 

για τα εβδομαδιαία ωράρια απασχόλησης, διασκέδασης και ξεκούρασης 

του φοιτητή (time schedule), για τους συμφοιτητές που βρίσκονται «κοντά» 

του ανά πάσα στιγμή και που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, τα ίδια 

μαθήματα (profiles, skills, interests) κ.λπ.  

Βέβαια, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ποιοτικός αυτός εμπλουτισμός του 

συστήματος κινητής μάθησης θα πρέπει το λογισμικό να εγκατασταθεί νωρίτερα, 

πολύ πριν την έναρξη των μαθημάτων. Μόνο έτσι θα «μάθει» τις κινήσεις-

διαδρομές, τα προγράμματα δράσης, τους συνεργάτες, τα ενδιαφέροντα, τις 

προτεραιότητες κ.λπ., οπότε και θα ολοκληρωθεί το προφίλ του φοιτητή. 

Ακολουθεί ο συγχρονισμός του τμήματος της εφαρμογής που εκτελείται στην 

έξυπνη κινητή συσκευή (client part) με αυτό που εκτελείται στο κεντρικό 

υπολογιστή (host/cloud/server part). 

Το προσαρμοστικό πλαίσιο 5R περιγράφεται ως μάθηση που παρέχει την 

κατάλληλη εκπαιδευτική ύλη στον κατάλληλο μαθητή, την κατάλληλη στιγμή, 

χρησιμοποιώντας στη σωστή θέση τη σωστή έξυπνη κινητή συσκευή. Το πλαίσιο 

5R δημιουργεί μια βάση για ένα προσαρμοστικό μαθησιακό περιβάλλον. Η 

επίγνωση της θέσης (location-awareness) και η επίγνωση του περιεχομένου 

(context-awareness) του χρήστη όπως αυτή απεικονίζεται με τη συσκευή που 

χρησιμοποιείται, ο χρόνος μάθησης και το στυλ μάθησης του φοιτητή, καθώς 

επίσης η πρόοδος και οι προτιμήσεις του λαμβάνονται υπόψη, όταν επιλέγεται το 

κατάλληλο μαθησιακό περιεχόμενο που θα παραδοθεί στον μαθητή. Πιο 

συγκεκριμένα, το πλαίσιο 5R που συμβολίζει θέση, χρόνο, φοιτητή, συσκευή και 

περιεχόμενο (location, time, learner, device, content) παράγει τα κατάλληλα 

μαθησιακά περιεχόμενα που στη συνέχεια εξατομικεύονται και προσαρμόζονται 

στο μαθησιακό στυλ του φοιτητή, στον τύπο της συσκευής του και στην τρέχουσα 

γεωγραφική θέση. Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική αυτού του συστήματος 

παρουσιάζεται στην παρακάτω Εικόνα 6. 
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Εικόνα 6. Προτεινόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος 

   

Πρακτικά και παιδαγωγικά, η κινητή μάθηση, όπως και τα MOOCs, εδραιώνει την 
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σημασία της ενεργής συμμετοχής και συνεργασίας των φοιτητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Με άλλα λόγια, για να είναι αποτελεσματική η κινητή 
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μάθηση απαιτεί από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και, πρωτίστως, από 

τον τελικό χρήστη: τον φοιτητή, να έχει κατανοήσει την σημασία των κοινωνικών 

σχέσεων, δηλαδή τί, πότε, πώς και γιατί η συνεργασία μπορεί να παίξει από 

σπουδαίο έως και καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση. 

Σήμερα, με τους περιορισμούς που ακόμα αντιμετωπίζει η κινητή μάθηση σε 

καθαρά τεχνολογικό επίπεδο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά, 

βελτιώνοντας τα υπάρχοντα εξ αποστάσεως μαθήματα. Για παράδειγμα, με την 

λογική της κινητής μάθησης να διεκπεραιώνεται το τμήμα εκείνο του μαθήματος 

που αφορά την αυτοαξιολόγηση (self-assessment) του φοιτητή. Δηλαδή, το 

σύστημα να παρακολουθεί την απασχόληση του φοιτητή και τις κατάλληλες ώρες 

και ημέρες : 

 να το «εξετάζει», δηλαδή να το καλεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που 

αφορούν τη διδακτέα ύλη (quizzes, tests κ.λπ.),  

 να αποθηκεύει και να αξιολογεί τοπικά, στο smart mobile device, τις 

απαντήσεις, και όταν συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα να μεταφέρει 

στοιχεία τόσο για την επίδοση, όσο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες 

«εξετάστηκε» ο φοιτητής, 

 να του παρουσιάζει μόνο ένα προσεκτικά επιλεγμένο τμήμα της 

εκπαιδευτικής ύλης (mobile content management and presentation),  

 να τον ενημερώνει μόνο για τα νέα του μαθήματος, τις συζητήσεις που 

γίνονται στο forum του μαθήματος κ.ο.κ. 

Μια θετική παρενέργεια αυτής της προσέγγισης είναι η ψυχολογική βοήθεια που 

προσφέρει η κινητή μάθηση τόσο στην εξοικείωση των χρηστών με την 

τεχνολογία, όσο και στην ομαλή, σταδιακή μετάβαση ενός επιφυλακτικού φοιτητή 

από την παραδοσιακή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Όταν ένας φοιτητής διαπερνά το «δέντρο γνώσεων» σε κατάσταση άμεσης 

διασύνδεσης (online) με τα κεντρικά συστήματα και, συνεπώς, με τα υπόλοιπα 

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας η συνεργατική μάθηση και η παροχή 

ολόπλευρης βοήθειας είναι δεδομένη. Παραμένει όμως χωρίς απάντηση η 

ερώτηση: Τι μπορεί να κάνει ο καθηγητής και οι συνεργάτες του όταν ένας 

φοιτητής αποφασίσει και, για καθαρά προσωπικούς λόγους, μαθαίνει 

απομονωμένα (stand alone), χωρίς διασύνδεση με την εκπαιδευτική κοινότητα; 

Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ό,τι αυτό που συμβαίνει είναι παιδαγωγικά σωστό, 

ορθό και επιτρεπτό; Θεωρούμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση θετική είναι έγκαιρη 
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προειδοποίηση-ενημέρωση του φοιτητή για το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί 

κάποιο κενό που το σύστημα δεν θα το αντιληφθεί σε πραγματικό χρόνο ή ότι 

ενδέχεται να τερματιστεί το μάθημα επειδή είτε δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη 

εκπαιδευτική ύλη στην έξυπνη κινητή συσκευή, είτε επειδή η επόμενη 

παράγραφος (knowledge piece) απαιτεί online επικοινωνία με το κεντρικό 

σύστημα. 

Συμπερασματικά, μπορεί κανείς με βεβαιότητα να ισχυριστεί ότι η κινητή μάθηση 

αποτελεί ένα νέο σημείο έρευνας το οποίο διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τα μέλη 

της εκπαιδευτικής κοινότητας στο έργο τους. Συγκεκριμένα, επιτρέπει στην 

ομάδα του καθηγητή να είναι «πάντα» παρόν, να μην «επαναπαύεται» ποτέ, να 

συντονίζεται με τον ρυθμό μάθησης του φοιτητή και να επεμβαίνει διορθωτικά, 

όταν είναι «φρέσκο» το γνωσιακό ερέθισμα και όχι μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Βέβαια, για να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη αισθητή αύξηση της 

ποιότητας προστίθεται στο έργο της ομάδας ανάπτυξης ένα νέο, υψηλότερο 

επίπεδο αφαίρεσης το οποίο οδηγεί σε αύξηση της πολυπλοκότητας στην 

διαμόρφωση και διαχείριση των μαθημάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  
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7. Διαδικτυακά περιβάλλοντα εξ αποστάσεως μάθησης 

 

7.1. Αναγκαιότητα νέων μοντέλων-προσεγγίσεων αξιολόγησης 

Η ανάπτυξη συστημάτων και η πρόβλεψη ευκαιριών στο χώρο της εκπαίδευσης 

εξ αποστάσεως είναι ένας επεκτεινόμενους τομέας μιας και ακόμα δεν 

γνωρίζουμε εάν αυτά τα συστήματα είναι αποτελεσματικά και σε ποια πλαίσια; 

.Για ποιες ομάδες καθηγητών ή/και για ποια γνωστικά αντικείμενα; Πώς 

ανταποκρίνονται οι φοιτητές; Έχουν εντοπιστεί ποιοτικές διαφορές μεταξύ των 

επιμέρους συστημάτων; Επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων το 

κοινωνικό- πολιτιστικό περιβάλλον; Αναλογιζόμενοι το κόστος ανάπτυξης και 

εφαρμογής υπάρχει θετική ανταπόκριση για κρατική ή ιδιωτική χρηματοδότηση; 

Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εμπειρογνωμόνων; Τι, πότε και ποια προβλήματα 

τους δημιουργεί; Με άλλα λόγια, επιβάλλεται να παραχθούν ισχυρά μοντέλα για 

την αξιολόγηση των συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως και 

εργαλεία που είναι ευέλικτα στην χρήση, αλλά και συνεπή όσον αφορά τα 

αποτελέσματα.  

Υπάρχουν πολλές θεωρίες αξιολόγησης που βασίζονται σε διαφορετικές 

υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εξ αποστάσεως μάθησης, με 

αποτέλεσμα οι πρακτικές και τα μοντέλα που στηρίζονται σε αυτές να διαφέρουν 

μεταξύ τους. Σε γενικές γραμμές όμως μπορεί κανείς να τις τοποθετήσει σε ένα 

πλαίσιο από αντικειμενικές μέχρι και υποκειμενικές (Dӧring N. and N. Kleeberg 

2006). 

Η αξιοπιστία μιας υποκειμενικής αξιολόγησης εξαρτάται από το σχετικό 

υπόβαθρο των ερευνητών, τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις και τη διορατικότητά τους 

στο να δημιουργούν υποθέσεις και να οδηγούνται σε συμπεράσματα. Αυτό 

σημαίνει ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι εσωτερικές για κάθε αξιολογητή και 

δεν είναι ρητά κατανοητές από τους υπόλοιπους ερευνητές. Ως αντίθεση προς 

την υποκειμενική αξιολόγηση, υπάρχει ο αντικειμενισμός που αποτελεί μια 

θεωρία που υποστηρίχθηκε από πολλούς ερευνητές για την αξιολόγηση της εξ 

αποστάσεως μάθησης. Όμως και η θεωρία αυτή έχει τις αδυναμίες της, επειδή 

εξαρτάται από την επιστημονική προσέγγιση (μεθοδολογία), οπότε είναι έγκαιρη 

μόνο εάν κάποιος αξιολογεί θετικά αυτή τη μεθοδολογία. 
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Παρόλο που υπάρχει ισχυρός συσχετισμός μεταξύ της ιδεολογικής προσέγγισης 

και τις μεθοδολογίας και των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι αξιολογητές -λόγω 

ανάγκης το ένα οδηγεί το άλλο-, υπάρχουν μείζονες διαχωρισμοί που βασίζονται 

στις μεθοδολογικές διαφορές, αλλά δεν πηγάζουν από συγκεκριμένες 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, πολλοί αξιολογητές (θεωρητικοί και 

πρακτικοί), επενδυτές και τελικοί χρήστες συχνά βλέπουν τις ποιοτικές και 

ποσοτικές προσεγγίσεις σαν διαφορετικά παραδείγματα. Δεν συντασσόμαστε με 

αυτή την οπτική, πιστεύοντας ότι αυτός δεν είναι θεμελιώδης διαχωρισμός, αλλά 

αποτελεί ένα τρόπο περιγραφής των προσεγγίσεων αξιολόγησης. Η αξιολόγηση 

της εξ αποστάσεως μάθησης είναι ένα σχετικά νέο πεδίο και αντλεί περιεχόμενο 

από διάφορες επιστήμες, όπως είναι η Ανθρωπολογία, η Κοινωνιολογία, η 

Φιλοσοφία, τα Οικονομικά και τα Μαθηματικά.  

Μεταξύ των αξιολογητών της εξ αποστάσεως μάθησης υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις, καθότι διάφοροι πιστεύουν ότι οι αξιολογητές θα πρέπει απλώς να 

παρέχουν πληροφορίες χρήσιμες σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Στην 

Εικόνα 7 που ακολουθεί, περιγράφονται έξι μοντέλα (προσεγγίσεις) αξιολόγησης 

της εξ αποστάσεως μάθησης, τα οποία κυμαίνονται από ένα καθαρά 

αντικειμενικό(objectivist) έως ένα καθαρά υποκειμενικό (subjectivist) πλαίσιο.  

Πιο συγκεκριμένα, τα μοντέλα  αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

ενδέχεται να είναι προσανατολισμένα στους σκοπούς και τους στόχους 

(objectives) της εκπαίδευσης, στη διαχείριση (management), στην εμπειρία 

(experience), στην συνεργασία (collaboration), στους ειδικούς (expert oriented), 

και στην αντίληψη και, πιο συγκεκριμένα, στο πλουραλισμό των γνώσεων που 

αποκτούν οι φοιτητές (pluralism). 
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Εικόνα 7. Διαστάσεις των μοντέλων αξιολόγησης των εξ αποστάσεως 

μαθημάτων. 

Προχωρώντας σε πιο διεξοδική μελέτη των προαναφερόμενων μοντέλων 

παρατηρεί κανείς ότι η προσέγγιση που είναι προσανατολισμένη στους στόχους, 

βασίζεται στην ιδέα ότι οι σκοποί και οι στόχοι ενός εξ αποστάσεως μαθήματος 

καθορίζονται από την αρχή, οπότε και η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να 

αποδείξει αν πράγματι επετεύχθησαν ή όχι.  

Η προσέγγιση που είναι προσανατολισμένη στη διαχείριση στοχεύει στο να 

υπηρετεί αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις – τους administrators των 

συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η λογική της είναι ότι οι πληροφορίες 

της αξιολόγησης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της σωστής λήψης 

αποφάσεων και ο αξιολογητής μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός όταν 

εστιάσει την  προσοχή του στις ανάγκες των διαχειριστών. Ειδικά όταν γίνεται 

λόγος για μαθήματα όπου ο φοιτητής, ως end-user, πληρώνει δίδακτρα – 

περίπτωση ΕΑΠ. 

 Η αξιολόγηση που είναι προσανατολισμένη στην εμπειρία, βασίζεται στη 

θεώρηση της δοκιμής και της κριτικής που πραγματοποιείτε στα πλαίσια του 

μαθήματος εκ μέρους των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στηρίζεται, 

προφανώς,  στην επαγγελματική κρίση και εξιδεικευμένη γνώση του αξιολογητή.  

Η αξιολόγηση που είναι προσανατολισμένη στην συνεργασία έχει σαν βασικό 

σκοπό να συνεισφέρει αφενός παιδαγωγικά και, αφετέρου, σε κάποιας μορφής 
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συλλογικής (ομαδικής) οργανωτικής μάθησης. Στην περίπτωση της αξιολόγησης 

μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι βασικοί περιορισμοί αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι δε διατίθενται για μαζικές έρευνες, καθώς στηρίζεται πολύ 

στην προσωπική αλληλεπίδραση του αξιολογητή και της ομάδας. 

 Η αξιολόγηση που είναι προσανατολισμένη στους συμμετέχοντες φοιτητές. Π.χ. 

κατά πόσο το μάθημα καλύπτει τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, δεν ακολουθεί 

συνήθως ένα πλάνο που σχεδιάζεται προκαταβολικά, αλλά διαμορφώνεται με 

βάση τα τρέχοντα δεδομένα, καθώς προχωράει η αξιολόγηση. Τα δεδομένα 

συλλέγονται με ποικίλους τρόπους, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές και 

αντλούνται από διαφορετικές πηγές. Οι αντιλήψεις δημιουργούνται από την 

παρατήρηση και την σχετική έρευνα, παρά από λογικές και αφαιρετικές 

διαδικασίες. Τέλος, ως άκρος υποκειμενική, μπορεί να θεωρηθεί η αξιολόγηση 

του επιπέδου γενικών, καθολικών γνώσεων (pluralism) που αποκτούν οι φοιτητές 

που παρακολουθούν το εξ αποστάσεως μάθημα. 

Η ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων για την αξιολόγηση των συστημάτων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης θα βοηθήσει τόσο στην βελτίωση της ποιότητάς τους, 

όσο και στην πληροφόρηση και τον σχηματισμό στρατηγικής για την μελλοντική 

τους αναβάθμιση και εμπλουτισμό. Υπάρχουν ήδη πληθώρα διαδικτυακών 

εργαλείων συλλογής δεδομένων για την εκτίμηση, που είναι τα χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος διεπαφής (interface) του χρήστη, όπως π.χ. ερωτηματολόγια 

για τις αντιλήψεις των μαθητών. Υπάρχουν και συσκευές για την καταγραφή και 

ανάλυση της χρήσης με βάση τη διάρκεια και τη συχνότητα των log-in, τις 

προσβάσεις σε σελίδες, το προφίλ του τελικού χρήστη κ.λπ. Πολλές από αυτές 

είναι εκλεπτυσμένες στο σχεδιασμό και την ευρηματικότητά τους, αλλά δεν έχουν 

καθοδήγηση όσον αφορά την ερμηνεία και την ανάλυση. 

Υπήρξαν πολλές προσπάθειες για τη δημιουργία συνόλων κριτηρίων για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, αυτές τείνουν στο να προτείνουν πρότυπα ποιότητας για συστήματα τα 

οποία συχνά παραβλέπουν βασικές μεταβλητές στο ευρύτερο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον ή βασίζονται σε κριτήρια που σχετίζονται με την αξιολόγηση των 

παραδοσιακών μεθόδων μάθησης (και τα οποία αδιαφορούν για την τεχνολογία) 

ή κριτήρια που συνδέονται με μέτρηση της επίτευξης του μαθητή μέσω των 

παραδοσιακών παιδαγωγικών μεθόδων. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι οι 
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σχεδιαστές αυτών των συστημάτων συγκριτικής αξιολόγησης είναι συχνά 

εγκλωβισμένοι σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο e-εκμάθησης που περιορίζει τη 

δυνατότητα μεταφοράς εμπειριών και γνώσεων. Ο πρωταρχικός στόχος της 

αξιολόγησης είναι να παρέχει καλύτερη κατανόηση και ανατροφοδότηση ώστε να 

επηρεάσει την εφαρμογή και μελλοντική ανάπτυξη των συστημάτων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Ένας αριθμός μετά-μελετών για την αξιολόγηση των συστημάτων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, επιχειρούν να απαντήσουν την ερώτηση της 

αποτελεσματικότητας με το να συνδυάζουν ή να συλλέγουν τα αποτελέσματα 

μιας σειράς πρωτογενών μελετών, ώστε να παρέχουν μια μεγαλύτερη βάση 

δειγμάτων. Παρόλο που προφανώς προκύπτουν κάποια ερωτήματα 

μεθοδολογικού περιεχομένου, αυτές οι μελέτες είναι ενδιαφέρουσες και 

προσφέρουν μια νέα προσέγγιση στο ζήτημα. Κάτι παραπάνω, η προσέγγιση 

αυτή παράγει μετα-δεδομένα που απαιτούν ομάδες αξιολογητών ή ερευνητών 

από διαφορετικούς κλάδους για να αναπτύξουν μια διεπιστημονική προσέγγιση 

στην αξιολόγηση των συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Πρακτικά, ένα σοβαρό πρόβλημα στην αξιολόγηση των συστημάτων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί ο καθορισμός του αριθμού και του 

περιεχομένου των μεταβλητών που θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητα. Ακολουθούν οι αποφάσεις για το ποια αποτελεί 

εξαρτημένη, ποια ανεξάρτητη και ποια άσχετη μεταβλητή στην δεδομένη 

περίσταση. Αρκετές πρακτικές εστιάζουν υπερβολικά στην τεχνολογία και στην 

αντίδραση των φοιτητών στην χρήση της τεχνολογίας. Κοινωνικό-οικονομικοί 

παράγοντες, όπως η τάξη και το γένος, λαμβάνονται υπόψη, ενώ μεταβλητές 

σχετικές με το μαθησιακό περιβάλλον συχνά αγνοούνται. Το γεγονός αυτό οδηγεί 

σε λάθος συμπεράσματα, στρεβλώσεις, αδυναμίες πρόβλεψης κ.ο.κ. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας αναδείχθηκαν έξι γενικές ομάδες 

μεταβλητών. Μεταβλητές που περιγράφουν το φοιτητή ως πρόσωπο, μεταβλητές 

που καλύπτουν το φυσικό περιβάλλον, το θεσμικό περιβάλλον, το τεχνολογικό 

περιβάλλον, μεταβλητές πλαισίου και παιδαγωγικές μεταβλητές. Όλες αυτές οι 

ομάδες μπορούν και πρέπει να αναλυθούν σε πιο συγκεκριμένες ομάδες, μέχρι 

να αναγνωριστούν και να απομονωθούν μεμονωμένες μεταβλητές (Σχ. 7).  
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Εικόνα 8. Οι χώροι των διαφόρων ομάδων από μεταβλητές. 

Για παράδειγμα, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 8, οι μεταβλητές που 

αφορούν τον φοιτητή ως προσωπικότητα (Μ-1) περιλαμβάνουν: 

 την ηλικία, το φύλλο και τις φυσικές του ικανότητες, 

 το μαθησιακό «ιστορικό», δηλαδή αρνητική ή θετική εμπειρία, επίπεδο 

επίδοσης και διάρκεια απασχόλησης, 

 την συμπεριφορά (θετική/αρνητική), τα κίνητρα (υψηλά/χαμηλά) κ.ά. 

Οι μεταβλητές του φυσικού περιβάλλοντος (Μ-2) περιλαμβάνουν τους φίλους και 

τους συνεργάτες που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, τις διαδρομές που ακολουθεί ο 

φοιτητής είτε περπατώντας, είτε χρησιμοποιώντας κάποιο μέσο μεταφοράς, τα 

αξιοθέατα που βρίσκονται στην περιοχή, τις καθημερινές του συνήθειες, τον 

τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του κ.ά. Οι μεταβλητές του 

θεσμικού περιβάλλοντος (Μ-3) καλύπτουν τα οργανωτικά και λειτουργικά θέματα 
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του εκπαιδευτικού ιδρύματος ως φορέας παροχής υπηρεσιών, του 

προγράμματος σπουδών, του ιδίου του μαθήματος κ.ά. Οι μεταβλητές πλαισίου 

(Μ-4) περιλαμβάνουν: 

 κοινωνικό-οικονομικού παράγοντες (τάξη, γένος), 

 το πολιτικό πλαίσιο (μέτοχοι, επενδυτές και όλοι οι υπόλοιποι 

ενδιαφερόμενοι - stakeholders), 

 το πολιτισμικό υπόβαθρο (πόσο υψηλά αξιολογείται η μάθηση και το e-

Learning) 

 η γεωγραφική περιοχή (χώρα, γλώσσα) 

Τέλος, οι μεταβλητές που καλύπτουν των τεχνολογικό τομέα (Μ-5) 

περιλαμβάνουν την διαθέσιμη υποδομή (soft & hard), την συνδεσιμότητα και τα 

πολυμέσα, την εξοικείωση και τον τρόπο χρήσης των τεχνουργημάτων κ.ά. Οι 

παιδαγωγικές μεταβλητές (Μ-6) περιλαμβάνουν: 

 το επίπεδο και τη φύση του συστήματος υποστήριξης του φοιτητή, 

 μεθοδολογίες και ζητήματα πρόσβασης, ελαστικότητας και αυτονομίας, 

 την επιλογή του τρόπου ένταξης, αποτίμησης και τελικής εξέτασης, 

 διαπίστευση και πιστοποίηση ικανοτήτων κ.ά. 

Το προαναφερόμενο πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση 

και κωδικοποίηση τόσο των υπαρχόντων, όσο και τον νέων εργασιών αναφορικά 

με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την κοστολόγηση των 

συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η αξιολόγηση επτά συστημάτων 

διαχείρισης μάθησης (learning portals) για την παροχή εκπαίδευσης εξ 

αποστάσεως. Η επιλογή και η αξιολόγηση επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε 

πλατφόρμες-συστήματα που διατίθενται ελεύθερα στην αγορά και κατέχουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α) Υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα, δηλαδή ελληνικό μενού, εγχειρίδια 

χρήσης, ορθογραφικός έλεγχος κ.ά. 

β) Αποτελούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα υπό το καθεστώς μιας γενικής άδειας 

χρήσης (general public license). 
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γ) Χρησιμοποιούνται από αξιοσημείωτο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

οργανισμών. 

Τέλος, όλα τα συστήματα υποστηρίζουν τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα. 

 

7.2. Τα συστήματα ATutor και Open e-class 

Αναφορικά με το σύστημα ATutor (ver. 2.2.1),  προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία 

από χρήσιμες λειτουργίες, που κυμαίνονται από ειδοποιήσεις μέσω email, έως 

την αποθήκευση των αρχείων. Ένα από τα αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα της εν 

λόγο πλατφόρμας είναι η φιλικότητα προς τον χρήστη και η εύκολη 

προσβασιμότητα, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική για τους νέους του 

χώρου. Επίσης, προσφέρει μία ευρεία επιλογή θεμάτων για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας της εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και εργαλεία αξιολόγησης, 

δημιουργίας αντιγράφων, ασφάλειες αρχείων, συστηματικής ανάλυσης 

δεδομένων και σχετικών στατιστικών (analytics). Συνοπτικά, τα προαναφερθέντα 

πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

Πλεονεκτήματα: Ευρεία επιλογή θεμάτων, εργαλεία αξιολόγησης μάθησης, φιλικό 

προς τον φοιτητή και εύκολα προσβάσιμο. 

Μειονεκτήματα: Δεν υπάρχει κοινότητα χρηστών για παροχή βοήθειας και 

συμβουλών, παροχή μαθημάτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Αναφορικά με το σύστημα Open e-class (ver. 3.3.1), διατίθεται εντελώς δωρεάν 

για τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους συντελεστές μάθησης. Διαθέτει 

καταλόγους ηλεκτρονικής τμημάτων μάθησης, εργαλεία αξιολόγησης και 

χρησιμοποιείται από μια μεγάλη γκάμα ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Οι καθηγητές μπορούν να φορτώσουν και να μοιραστούν το 

εκπαιδευτικό υλικό με το κοινό τους, εφόσον οι μαθητές έχουν μοιραστεί τις 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Συνοπτικά, τα προαναφερθέντα 

πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

Πλεονεκτήματα: Δωρεάν διάθεση για εκπαιδευτικούς και μαθητές, εύκολα 

διαχείριση τμημάτων/μαθημάτων, εύκολη εκμάθηση και χειρισμός. 
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7.3. Τα συστήματα Dokeos και ILIAS 

Αναφορικά με το σύστημα Dokeos (ver. 2.1.1), αποτελεί μια πλατφόρμα με 

έτοιμα στοιχεία μαθημάτων και προσφέρεται δωρεάν μέχρι πέντε χρήστες. 

Διαθέτει μια ποικιλία από πρότυπα και εργαλεία συγγραφής μαθημάτων που έχει 

ως αποτέλεσμα την ταχεία δημιουργία τάξεων. Διαθέτει, επίσης, μια πληθώρα 

χρήσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών βίντεο, αρχείων 

εκμάθησης (tutorials), που καθοδηγούν τον χρήστη σε κάθε βήμα της διαδικασίας 

εγκατάστασης και χρήσης. Το περιβάλλον (user interface) είναι φιλικό προς τον 

φοιτητή και διαισθητικό, κάτι που ταιριάζει άριστα στους νεότερους χρήστες. 

Συνοπτικά, τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

Πλεονεκτήματα: Πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών όπως εκπαιδευτικά βίντεο και 

αρχεία εκμάθησης, φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό. 

Μειονεκτήματα: Προσφέρεται δωρεάν για τους πρώτους πέντε φοιτητές. 

Αναφορικά με το σύστημα ILIAS (5.1.3), κρατά τη διάκριση του να είναι το πρώτο 

ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης μάθησης που είναι συμβατό με το SCORM 

1.23 και SCORM 2004. Είναι ευέλικτο, εύκολα προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο. 

Στην πραγματικότητα αποτελεί ένα από τα λίγα εργαλεία συστήματος διαχείρισης 

μάθησης που αποτελεί μία ολοκληρωμένη συνεργατική πλατφόρμα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς ένας φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί με την 

ομάδα του και να διαμοιράζεται έγγραφα. Συνοπτικά τα προαναφερθέντα 

πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

Πλεονεκτήματα: Δωρεάν διάθεση, ευέλικτο, εύκολα προσαρμόσιμο και 

επεκτάσιμο. Συμβατό με τα πρότυπα SCORM 1.2 και SCORM 2004.  

Μειονεκτήματα: Πολύπλοκο, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος 

εκμάθησής του. 

 

7.4 Τα συστήματα OLAT και MOODLE 

Αναφορικά με το σύστημα OLAT (7.8), τα εργαλεία αξιολόγησης ηλεκτρονικής 

μάθησης, για ενσωμάτωση της κοινωνικής μάθησης και οι αρχικές σελίδες (home 

pages) του εκπαιδευόμενου, αποτελούν μερικά από τα πιο σημαντικά 

                                                 
3 Το SCORM (Sharable Content Object Reference Model) είναι μία συλλογή προτύπων και προδιαγραφών 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας βασιζόμενη στον διαδίκτυο που καθορίζει την επικοινωνία μεταξύ client και ενός host που 

ονομάζεται runtime environment και το οποίο υποστηρίζεται από ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης. 
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χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Επίσης κάποιος 

μπορεί να βρει ημερολόγια τάξης, ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σελιδοδείκτες, αποθήκευση αρχείων και πιστοποιητικά, σε αυτή 

την ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης. Είναι εύκολη η προσθήκη 

χρηστών και ομάδων μέσα στα τμήματα της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και 

επίσης ανάπτυξη ολοκληρωμένων καταλόγων.  

Ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι οι δυνατότητες ελέγχου των 

προγραμμάτων περιήγησης, το οποίο δίνει την δυνατότητα της δοκιμής ενός εξ 

αποστάσεως μαθήματος σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων περιήγησης, για τον 

έλεγχο της συμβατότητας. Αυτό είναι ιδανικό για μαθήματα που πρέπει να 

τρέξουν σε μία ποικιλία διαφορετικών συσκευών (multi-platform). Συνοπτικά τα 

προαναφερθέντα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

Πλεονεκτήματα: Εύκολη προσθήκη χρηστών και ομάδων σε μαθήματα εξ 

αποστάσεως μάθησης, ιδανικό για μαθήματα που πρέπει να «τρέχουν» σε 

πολλές πλατφόρμες. 

Μειονεκτήματα: Μη παροχή μαθημάτων εκμάθησής του. Δεν παρέχονται 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ακατάλληλο για προσχολική ηλικία. Δεν περιέχει 

εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

Αναφορικά με το σύστημα MOODLE (ver. 3.0.2+), θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

είναι σήμερα η πιο δημοφιλής εκπαιδευτική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα. 

Διαθέτει πίνακα εργαλείων (dashboard), υποσυστήματα παρακολούθησης 

φοιτητή και υποστήριξη πολυμέσων, δημιουργίας on-line μαθημάτων και 

ενσωμάτωσης επεκτάσεων (add-ons) από «τρίτους». Για εκείνους που θέλουν να 

πουλήσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματά τους το σύστημα έχει συνδεθεί με 

σχετικούς παρόχους. Επί της ουσίας, το Moodle υποστηρίζει έξι τύπους 

λογαριασμών χρηστών: φοιτητής, διδάσκον, διδάσκον με περιορισμένες 

δυνατότητες, δημιουργός μαθήματος, επισκέπτης  -έχει τα λιγότερα δικαιώματα- 

και διαχειριστής  

 Ένα από τα σημεία που το κάνει να ξεχωρίζει, είναι η κοινότητα των χρηστών. 

Σε αντίθεση με πολλές άλλες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, οι χρήστες μπορούν να 

πάρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους σχεδόν αμέσως, μετά από 

πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων υποστήριξης. Επιπλέον, μπορούν 

να κατεβάσουν προκατασκευασμένες τάξεις ηλεκτρονικής μάθησης, οπότε 
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εξοικονομούν χρόνο έναντι της δημιουργίας από το μηδέν. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το MOODLE είναι λίγο πιο περίπλοκο για τους νέους χρήστες, αλλά από τη 

στιγμή που θα κατανοήσει κάποιος το χειρισμό του, προσφέρει απόλυτη 

ελευθερία σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, για έναν αρχάριο χρήστη φαντάζει 

δύσκολη υπόθεση, καθώς ο σχεδιασμός της είναι διαφορετικός από άλλα 

συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο χρήστης χρειάζεται μια εξοικείωση με το 

σύστημα, πριν μπορέσει να το χειριστεί. Το πλήκτρο της επεξεργασίας αλλά και 

τα modules, είναι στοιχεία μοναδικά, που πιθανόν να υπάρχουν μόνο στο 

Moodle. Τα modules προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη και μπορούν να 

προσθαφαιρεθούν, να μετακινηθούν, να ελαχιστοποιηθούν ανάλογα με τον ρόλο 

που έχει ο χρήστης. Ο απλός σπουδαστής δε μπορεί να κάνει τίποτα από όλα 

αυτά. Πολύ χρήσιμη εφαρμογή είναι αυτή του ημερολογίου, το οποίο 

συγκεντρώνει με συνεπτυγμένο τρόπο όλα τα γεγονότα του μήνα. Επιπλέον, κάτι 

που δεν υπάρχει σε άλλες πλατφόρμες είναι οι μορφές κατά την ρύθμιση ενός 

μαθήματος: μορφή θεμάτων, εβδομαδιαία μορφή και κοινωνική μορφή. Αυτές 

δομούν την οργάνωση του μαθήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος.  

Η διαχείριση του MOODLE είναι πολύπλοκη και απαιτεί σχετικό εγχειρίδιο για την 

σωστή χρήση του. Περιέχει μεγάλο πλήθος λειτουργιών για τις οποίες 

χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις. Για παράδειγμα, στην προσθήκη 

δραστηριότητας οι εργασίες περιέχουν παρόμοιες λειτουργίες και θα μπορούσαν 

να είχαν παραλειφθεί κάποιες λειτουργίες λόγω της ομοιότητας που 

παρουσιάζουν. Οι λειτουργίες αυτές είναι συχνά περιττές, επιβαρύνουν το 

σύστημα και ο καθηγητής -μη έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις-, καταλήγει να 

μην τις χρησιμοποιεί. 

Οι κατηγορίες μαθημάτων που υποστηρίζει η πλατφόρμα δεν είναι τόσο 

ευδιάκριτες, όπως στο e-Class, υπάρχουν όμως μαθήματα ανοικτά για τους 

εκάστοτε επισκέπτες, μαθήματα ελεύθερα προς εγγραφή και με χρονικό 

περιορισμό. Επίσης, υπάρχει επιλογή για κλειστά μαθήματα, στα οποία 

απαιτείται κλειδί εγγραφής, δηλαδή την παρέμβαση του διαχειριστής του 

μαθήματος. 

Συνοπτικά, τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

Πλεονεκτήματα: Ποικιλία εργαλείων (dashboard), υποστήριξη add-ons και 

πολυμέσων, κοινότητες χρηστών για επίλυση αποριών και προβλημάτων. 
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Μειονεκτήματα: Πολυπλοκότητα, έλλειψη λειτουργικού interface και όχι ιδιαίτερα 

φιλικό προς τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

7.5. Συγκεντρωτικοί πίνακες  

Στους πίνακες που ακολουθούν, καταγράφονται συγκεντρωτικά τα 

χαρακτηριστικά των ως άνω συστημάτων συν αυτά του συστήματος Google 

Education για διαφορετικά κριτήρια, τα οποία επιλέχθηκαν με βάση τις τρέχουσες 

διαθέσιμες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, μεταξύ αυτών είναι: 

 η διαχείριση των μαθημάτων: περιλαμβάνει τα εργαλεία για τη δημιουργία, 

την προσαρμογή, τη διαχείριση και την επιτήρηση των μαθημάτων κλπ.,  

 η διαχείριση των εικονικών τάξεων: περιλαμβάνει τα εργαλεία για τη 

διαχείριση των μαθητών, η δημιουργία ομάδων, την ανάθεση εργασιών 

κλπ.,  

 τα εργαλεία επικοινωνίας: περιλαμβάνει τα γνωστά εργαλεία για σύγχρονη 

και ασύγχρονη επικοινωνία, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), 

συζήτησης (chat), φόρουμ (forum) συζητήσεων κλπ.,  

 τα εργαλεία των φοιτητών που διευκολύνουν τους φοιτητές στη διαχείριση 

και μελέτη της εκπαιδευτικής ύλης, όπως π.χ. προσωπικές και δημόσιες 

σημειώσεις πάνω στα κείμενα, υπογραμμίσεις, σελιδοδείκτες κλπ.,  

 η διαχείριση περιεχομένου: περιλαμβάνει τα εργαλεία για τη δημιουργία, 

αποθήκευση και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, τη διαχείριση των 

αρχείων, την εισαγωγή και εξαγωγή τμημάτων του υλικού κλπ.,  

 τα εργαλεία αξιολόγησης: περιλαμβάνει τα εργαλεία για τη διαχείριση των 

tests, των διαγωνισμάτων, των παραδοτέων εργασιών, τις ασκήσεις αυτό-

αξιολόγησης, τα στατιστικά για συμμετοχή των φοιτητών στα διάφορα κλπ.).  

       



125 

 

Πίνακας 5: Σύγκριση με κριτήριο τη διαχείριση των μαθημάτων. 
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Πίνακας 7. Σύγκριση με κριτήριο τα εργαλεία επικοινωνίας. 
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Πίνακας 8. Σύγκριση συστημάτων με κριτήριο τα εργαλεία φοιτητών. 
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Πίνακας 9. Σύγκριση με κριτήριο τη διαχείριση περιεχομένου. 

 

Κριτήρια 

 

Συστήματα 

 Δ
ια

χε
ίρ

ισ
η

 ε
κπ

α
ιδ

ευ
τι

κο
ύ

 

υ
λι

κο
ύ

 

Υπ
ο

σ
τή

ρ
ιξ

η
 m

u
lt

im
ed

ia
 

Υπ
ο

σ
τή

ρ
ιξ

η
 ά

λλ
ω

ν 
τύ

π
ω

ν 

υ
λι

κο
ύ

 ε
κτ

ό
ς 

α
π

ό
 H

TM
L 

Στ
α

τι
σ

τι
κά

 σ
το

ιχ
εί

α
 –

 

π
α

ρ
α

κο
λο

ύ
θ

η
σ

η
 π

ό
ρ

ω
ν 

Συ
νο

λι
κό

ς 
α

ρ
ιθ

μ
ό

ς 
π

ο
υ

 

ικ
α

νο
π

ο
ιο

ύ
ντ

α
ι 

MOODLE     4 

ILIAS     4 

ATutor     4 

OLAT     4 

Open e-class     3 

Dokeos     3 

Google Education     3 

 

Πίνακας 10: Σύγκριση με κριτήριο τα εργαλεία αξιολόγησης. 
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Πίνακας 11. Συνολική βαθμολογία των συγκρινόμενων συστημάτων. 
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Google 

Education 
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Από την σύγκριση και αξιολόγηση των επτά συστημάτων διαπιστώθηκε ότι στην 

πλειοψηφία τους είναι απλές στη χρήση και στην λειτουργία τους τόσο για τους 

καθηγητές όσο και για τους φοιτητές. Διαπιστώθηκε μία ελαφρά υπεροχή του 

ILIAS, καθώς αυτό καλύπτει τις περισσότερες δυνατότητες που πρέπει να 

προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μάθησης. Πολύ κοντά στο 

ILIAS βρίσκεται το σύστημα MOODLE, καθώς και το ATutor, θα πρέπει όμως να 

τονιστεί πως για την ελληνική πραγματικότητα το MOODLE και το Open e-class 

αποτελούν τα δύο πλέον κατάλληλα συστήματα διότι διαθέτουν τις μεγαλύτερες 

και καλύτερα οργανωμένες κοινότητες χρηστών, καθώς και μηχανισμοί 

υποστήριξης, με ισχυρότερες αυτές του MOODLE. Στην τελευταία θέση της 

κατάταξης βρέθηκε το Google Education το οποίο αποτελεί μία σχετικά νέα 

πλατφόρμα μάθησης με αρκετά μειονεκτήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν 

χρησιμοποιηθεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μάθησης. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την πλατφόρμα MOODLE, που θα αναλυθεί διεξοδικά 

στη συνεχεία, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει μία πληθώρα εργαλείων για τη δημιουργία 
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εκπαιδευτικού υλικού και είναι εύκολα προσαρμόσιμη στης ανάγκες των φοιτητών. Από 

θέμα πόρων, είναι μία ελαφριά εφαρμογή που μπορεί να φιλοξενηθεί σε οποιοδήποτε 

server. Θα πρέπει όμως να προσεχθεί ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος, για να 

υποστηρίξει το εκπαιδευτικό υλικό που αναμένεται να ανεβάσουν καθηγητές και 

φοιτητές. Επίσης, οι καθηγητές μπορούν να επωφεληθούν από τα χαρακτηριστικά της 

πλατφόρμας (plugins) και τις δυνατότητες που παρέχει.  
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8. Κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης της επίδοσης 

8.1. Γενικά 

Ένα ΠΔΣΜ, συνοπτικά, πρέπει να έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τρόπο που να 

μπορεί ο φοιτητής να εξετάσει τη τρέχουσα κατάστασή του, να είναι σε θέση να 

παρεμβαίνει για να βελτιώσει τη κατάστασή του, ή ακόμα και το ίδιο το σύστημα να 

μπορεί να το βοηθήσει με ενεργό τρόπο, ώστε να αποκτήσει τη γνώση που επιθυμεί. Ένα 

τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει διαύλους επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους 

καθηγητές4 που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο στην επίτευξη των στόχων του, ανάλογα με 

το επίπεδο εμπειρίας του μαθητή στο γνωστικό αντικείμενο, το πλαίσιο επι-κοινωνίας του 

με το περιβάλλον (π.χ. ο χρόνος και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει) και την 

υπάρχουσα γνώση του σε συναφή αντικείμενα.  

Όπως είναι αντιληπτό, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η επένδυση χρόνου και χρημάτων σε 

τεχνουργήματα που κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνουν αυτά που ήδη είναι εφικτά με 

τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα, πολλοί είναι εκείνοι που συγχέουν 

την παροχή πληροφοριών με την παροχή μάθησης. Το πρώτο δεν είναι αρκετό, αυτό 

που κύρια απαιτείται για να παρέχεται η δυνατότητα μάθησης είναι η υποστήριξη στην 

επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων, στον πειραματισμό, στην μετάδοση πληροφορίας 

και, ανάλογα με το πλαίσιο επικοινωνίας με τον φοιτητή, η υποστήριξη της συνεργασίας 

μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Για την υποστήριξη της διδασκαλίας απαιτείται η παροχή υποστήριξης προς τον 

καθηγητή για να υλοποιήσει τις διδακτικές στρατηγικές και τακτικές που θεωρεί ως 

αναγκαίες σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Η τάση, όπως προαναφέρθηκε, είναι η 

ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών συστημάτων μάθησης (ΠΔΣΜ) που θα 

χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα τεχνουργήματα και όλους τους δυνατούς τρόπους 

μετάδοσης της πληροφορίας, με υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης με τον φοιτητή, έτσι ώστε 

να επιτυγχάνονται οι στόχοι τόσο του καθηγητή όσο του εκπαιδευόμενου, με μείωση του 

κόστους και υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη υπηρεσία. 

Στο σύστημα MOODLE, ως ένα τέτοιο ΠΔΣΜ, υπάρχει το εργαλείο Learning Analytics 

Enriched Rubric ή LAe-R που επιτρέπει την χρήση κλίμακα διαβαθμισμένων 

κριτηρίων στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών. Η κλίμακα αυτή βασίζεται σε 

δείκτες ανάλυσης της διαδραστικότητας και παραμετροποιείται από τους καθηγητές, 

                                                 
4 Ως «καθηγητές» εδώ αναφέρονται τόσο οι άνθρωποι διδάσκοντες, όσο και τα αυτόνομα ευφυή συστήματα 

διδασκαλίας.  
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προκειμένου να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μάθησης και, ταυτόχρονα, την 

συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφερόμαστε σε για μια 

καινοτόμα τεχνική που διαθέτει τα εξής τέσσερα στοιχεία: 

1. Κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφουν τους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν από τους φοιτητές που παρακολουθούν ένα μάθημα εξ 

αποστάσεως. 

2. Διαβαθμισμένα επίπεδα τα οποία ορίζουν την κλίμακα με την οποία 

προσδιορίζεται το επίπεδο ικανοποίησης (πλήρωσης) των κριτηρίων 

αξιολόγησης, π.χ. κακή, μέτρια, άριστη. 

3. Λεπτομερές περιγραφές των επιπέδων που αναφέρουν τις συνθήκες 

υπαγωγής ενός κριτηρίου στα αντίστοιχα επίπεδα διαβάθμισης. 

4. Προαιρετική κλίμακα βαθμολογίας των διαφόρων επιπέδων, δηλαδή 

αριθμητικός προσδιορισμός της επίδοσης ενός φοιτητή.  

 

8.2. Οφέλη από την χρήση ρουμπρικών 

Οι ρουμπρίκες συμβάλλουν στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση των φοιτητών με μια σειρά 

από τρόπους, άλλους προφανείς και άλλους όχι τόσο. Συγκεκριμένα, κάνουν το στόχο 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευση πιο σαφή. Αν οι φοιτητές γνωρίζουν επακριβώς ποιος 

είναι ο στόχος εκμάθησης τότε καθίσταται πιο εύκολη η επίτευξη του. Όταν δίνεται στους 

φοιτητές ένα σύνθετο έργο προς ολοκλήρωση, όπως είναι η ανάλυση ενός 

πληροφοριακού συστήματος με χιλιάδες τελικούς χρήστες, τότε εκείνοι που γνωρίζουν εκ’ 

των προτέρων ποια θα είναι τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί η απόδοσή τους θα 

είναι πιο ικανοί στο να αναδείξουν τη γνώση και το ταλέντο τους πάνω σε αυτό τον τομέα.  

Οι ρουμπρίκες αποτελούν έναν οδηγό εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παράδοσης. Όταν 

οι καθηγητές έχουν διατυπώσει (δομήσει) τις προσδοκίες τους από τη μάθηση με τη 

μορφή μιας ρουμπρίκας, είναι σε καλύτερη θέση να κρατήσουν το κλειδί των μαθησιακών 

στόχων καθώς επιλέγουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ΠΔΣΜ που επιτρέπουν στους 

φοιτητές να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Οι ρουμπρίκες καταστούν τη διαδικασία αξιολόγησης πιο ακριβή και δίκαιη. Με αναφορά 

σε μια κοινή ρουμπρίκα που αξιολογεί έναν μαθητή ή την απόδοση του, ένας καθηγητής 

είναι πιθανό να είναι πιο συνεπής με τις αποφάσεις του.  

Μια ρουμπρίκα βοηθά να εδραιωθούν οι σχετικές αποφάσεις, διότι συνεχώς εφιστά την 

προσοχή του βαθμολογητή σε κάθε ένα από τα βασικά κριτήρια. Έτσι, είναι λιγότερο 
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πιθανό να αλλάζει τα κριτήρια από φοιτητή σε φοιτητή. Επιπλέον, όταν υπάρχουν πολλοί 

βαθμολογητές η συνοχή μεταξύ αυτών είναι πιθανό να είναι υψηλότερη όταν όλοι 

αντλούν από τα ίδια λεπτομερή κριτήρια απόδοσης.  

Ένα άλλο όφελος είναι η σημαντική μείωση των παραπόνων των φοιτητών για τους 

βαθμούς τους στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ρουμπρίκες παρέχουν στους 

φοιτητές ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης πληροφοριών. Όταν οι 

φοιτητές γνωρίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς ολοκληρώνουν μια εργασία, είναι 

πιο εύκολο να αξιολογήσουν την απόδοσή τους. Τέλος, ένα όφελος των ρουμπρικών που 

συχνά δεν είναι πολύ αναγνωρισμένο είναι ότι μπορούν να καταστήσουν πιο σαφείς τις 

προσδοκίες μάθησης.  

 

8.3. Περιορισμοί στην ανάπτυξη και εφαρμογή  

Ενώ οι καλά σχεδιασμένες ρουμπρίκες αξιολόγησης μπορούν να καταστήσουν τη 

διαδικασία αξιολόγησης πιο έγκυρη και αξιόπιστη, η πραγματική τους αξία έγκειται στην 

προώθηση της διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αλλά χρησιμοποιώντας 

μια ρουμπρίκα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το έργο της αξιολόγησης είναι απλό ή 

ξεκάθαρο. Οι καλύτερες ρουμπρίκες επιτρέπουν στους αξιολογητές και τους καθηγητές 

να αντλήσουν από τις επαγγελματικές τους γνώσεις και να χρησιμοποιήσουν την 

επαγγελματική γνώση τους με τρόπους που η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα πέφτει 

θύμα σε μεταβολές της προσωπικότητας ή των ορίων της ανθρώπινης επεξεργασίας 

πληροφοριών.  

Μια σοβαρή ανησυχία, όσον αφορά τις ρουμπρίκες αξιολόγησης, είναι πόσος καιρός 

χρειάζεται για τη δημιουργία τους, ειδικά για τη συγγραφή των περιγραφών των 

επιδόσεων κάθε κριτηρίου σε κάθε επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, οι 

ρουμπρίκες πρέπει να αναπτυχθούν μόνο για τις πιο σημαντικές και σύνθετες εργασίες. 

Δημιουργώντας μια ρουμπρίκα που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν οι μαθητές 

μπορούν να ονομάσουν τα μέρη του λόγου, θα είναι όπως η χρήση μιας λεπίδας για να 

κοπεί ένα μεγάλου δέντρο: Καλή πράξη, λάθος εφαρμογή.  

Μια άλλη πρόκληση με τις ρουμπρίκες αξιολόγησης είναι ότι εάν σχεδιαστούν 

λανθασμένα, μπορούν να μειώσουν ποιοτικά και πραγματικά τη διαδικασία εξ 

αποστάσεως μάθηση. Η πρόκληση λοιπόν είναι στο να δημιουργηθεί μια επικεφαλίδα 

που να καθιστά σαφές τι αποτιμάται κατά την άσκηση ή πιο είναι το προϊόν το οποίο 

εξετάζεται, χωρίς να περιορίζεται ή να μειώνεται η αξία τους (Πίνακας 13).  
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Πίνακας 12. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας ρουμπρίκας αξιολόγησης. 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Βοηθούν στο σχεδιασμό των μαθημάτων και 
στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Απαιτούν προσεκτική ανάλυση, χρόνο και 
κόπο στην δημιουργία και εφαρμογή 

Κάνουν τους στόχους δίκαιους, ακριβείς 
ευδιάκριτους και κατανοητούς 

Δίνουν έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα και 
«αμελούν» την πορεία εκμάθησης 

Συνεισφέρουν στην αυτοαξιολόγηση, είναι πιο 
δίκαιοι, ενεργοποιούν τους φοιτητές 

Είναι «προσωπικά», οπότε δεν μπορούν να 
αξιοποιηθούν εύκολα για συγκρίσεις  

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα 
εκπαιδευτικά αντικείμενα 

Το περιεχόμενό τους επηρεάζεται από την 
τεχνολογική πλατφόρμα. 

 

Από την άλλη πλευρά, δημιουργείτε και πάλι πρόβλημα εάν δεν υπάρχει ρουμπρίκα ή 

εάν υπάρχει μια τόσο κακοσχεδιασμένη ρουμπρίκα που να μην έχει νόημα. 

Διακινδυνεύσει η διαδικασία αξιολόγησης λόγο ατομικών πεποιθήσεων και 

προκαταλήψεων. Ένας δημιουργός ρουμπρικών αντιμετωπίζει πάντα προκλήσεις στην 

προσπάθεια του να σχεδιάσει μια ρουμπρίκα που να είναι σαφής και αποδοτική. Αν και 

δεν αποτελούν πανάκεια, τα οφέλη της ρουμπρίκας είναι πολλά και μπορούν να 

προωθήσουν τη διαδικασία της εξ αποστάσεως μάθησης, την υποστήριξη της 

συνεργασίας, την ενίσχυση της αξιολόγησης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των 

μαθημάτων. 

 

8.4. Εμπλουτισμένες με στατιστικά στοιχεία ρουμπρίκες 

Στα πλαίσια διεξαγωγής εξ αποστάσεως μαθημάτων οι φοιτητές συνεργάζονται, 

σχολιάζουν κάνουν εποικοδομητικές παρατηρήσεις, συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας 

κλπ. Προκειμένου να αποτιμηθεί η όποια αυτή, θετική ή αρνητική, συνεισφορά τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύχθηκαν ειδικοί δείκτες ανάλυσης της διαδραστικότητας 

των αλληλοεπιδράσεων. Συγκεκριμένα, αυτοί οι δείκτες προκύπτουν μετά από στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων που παράγει μια εκπαιδευτική διαδικασία με επίκεντρο την 

συμπεριφορά των φοιτητών σε ΠΔΣΜ, μέσω προκαθορισμένων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, όπως είναι η περαίωση εργασιών, η συμμετοχή σε εξετάσεις, σε 

ομάδες συζητήσεων ή/και σε κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις. 
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Κριτήρια Εξαιρετική Μέτρια Χαμηλή Επίδοση 

     

     

     

 

 

 

Εικόνα 3. Δομή μιας εμπλουτισμένης κλίμακας μαθησιακών στατιστικών. 

 

Με τη βοήθεια αυτών των δεικτών δημιουργήθηκαν οι εμπλουτισμένες ρουμπρίκες 

μαθησιακών στατιστικών (ΕΡΜΣ), δηλαδή οι ρουμπρίκες που συνδυάζουν τις απλές 

ρουμπρίκες αξιολόγησης με τους δείκτες ανάλυσης διαδραστικότητας. Αξίζει εδώ να 

σημειωθεί ότι οι ΕΡΜΣ προϋποθέτουν (Εικόνα 3): 

 κάποια γνώση στατιστικής εκ μέρους του καθηγητή, 

 ουσιαστική οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων από την στατιστική επεξεργασία 

των στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

8.4.1. Εντοπισμός κριτηρίων αξιολόγησης και επιπέδων επίδοσης 

Στην παρούσα Παράγραφο μελετάται το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας ρουμπρίκας, 

που είναι ο προσδιορισμός των κριτηρίων που καθορίζουν την απόδοση του φοιτητή και, 

εν συνεχεία, μελετάται το πλήθος των επιπέδων απόδοσης που είναι κατάλληλα για την 

αξιολόγηση. Αν υποθέσουμε ότι στόχος είναι η αξιολόγηση για το εάν οι φοιτητές θα είναι 

σε θέση να εκτελέσουν μια αποτελεσματική προφορική παρουσίαση, θα πρέπει καταρχήν 

να προσδιοριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά (κριτήρια) της. Αν και εξαρτώνται από το 

σκοπό και το πλαίσιο της ομιλίας, θα μπορούσαν να εντοπιστούν τέσσερα γενικά 

κριτήρια: (α) η παράδοση (διανομή), (β) το περιεχόμενο, (γ) η οργάνωση και (δ) η 

γλώσσα του σώματος.  

Τι; Πόσο; 

Αποτέλεσμα 

Γιατί; 

Αξιολόγηση Κλίμακα βαθμολογίας 

Περιγραφές επιπέδων επίδοσης 
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Τρία έως έξι κριτήρια φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα. Δεν είναι τόσο πολλά ώστε να 

δημιουργούν σύγχυση και δεν είναι και τόσο λίγα ώστε να μην μπορεί να γίνει ουσιαστική 

διάκριση κατά τη χρήση τους. Μερικές φορές σε αυτά τα κριτήρια μπορεί να αποδοθεί 

διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τη σημασία και τη χρήση τους. Για παράδειγμα, 

μπορεί να υπάρχουν ένα ή δύο κριτήρια που χρησιμοποιούνται περισσότερο και θα 

μπορούσε να τους δοθεί μεγαλύτερη αξία κατά τον υπολογισμό της συνολικής απόδοσης.  

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η απόδοση που πρέπει να αξιολογηθεί θα πρέπει να είναι 

παρατηρήσιμη και μετρήσιμη. Ορισμένες περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων ή 

κριτηρίων επίδοσης είναι ασαφής, οπότε η ακριβής μέτρησή τους είναι δύσκολη. Για 

παράδειγμα, αν το κριτήριο είναι ότι «Ο Φοιτητής θα γνωρίζει τα μεγάλα λιμάνια των 

ευρωπαϊκών χωρών" μπορεί να μην είναι σαφές. Τι ακριβώς σημαίνει το "θα γνωρίζει"; 

Μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε θέση να τα απαριθμήσει ή ότι πρέπει να είναι 

σε θέση να συμπληρώσει τα ονόματά τους σε ένα χάρτη ή -ακόμα δυσκολότερα- να 

σχεδιάσει ένα χάρτη με τα λιμάνια ή, τέλος, να γνωρίζει τα μεγέθη και την ιστορία τους. 

Το πρόβλημα της μέτρησης μπορεί να ελαττωθεί εάν η απόδοση περιγράφεται με πιο 

συγκεκριμένο τρόπο, όπως μια λίστα, ή μέσω συζήτησης, ή μέσω περιγραφής και 

εξήγησης, ή μέσω κριτικής κ.ο.κ.  

Κατά κανόνα, τα κριτήρια απόδοσης καθορίζονται εκ’ των προτέρων από τον καθηγητή, 

αλλά μερικές φορές μπορεί να καθοριστούν και από τους φοιτητές, ειδικά εάν η 

νοοτροπία της «ανάθεσης» δεν είναι ξένη για τους αρμόδιους. Έχοντας δημιουργήσει οι 

φοιτητές τα κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης, μπορούν να εξυπηρετήσουν 

διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, η συμμετοχή των φοιτητών σε μια συζήτηση 

σχετικά με το «Τι κάνει μια ομιλία καλή», μπορεί να τους βοηθήσει να εμβαθύνουν και να 

εσωτερικεύουν την κατανόησή των κριτηρίων για τις επιδόσεις υψηλής ποιότητας στον 

συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, η συμμετοχή φοιτητών σε μια τέτοια συζήτηση πριν 

αρχίσουν την εκχώρηση της εργασίας μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν πιο 

συνειδητές επιλογές, καθώς αρχίζουν να εντοπίζουν το θέμα (μοντέλο) της 

εργαστηριακής μελέτη τους.  

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι οι φοιτητές μπορούν να προσφέρουν μερικές φορές 

γνώσεις για την εκτέλεση, που ο καθηγητής δεν έχει οραματιστεί. Ένα επιπλέον 

παιδαγωγικό όφελος είναι ότι τα σχόλια των φοιτητών μπορεί να αποκαλύψουν στον 

καθηγητή παρανοήσεις σε έννοιες που οι φοιτητές μπορεί να έχουν για το θέμα, και έτσι 

ο εκπαιδευτής μπορεί να προσαρμόσει αντίστοιχα τη διδασκαλία του στις έννοιες αυτές. 
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Μια πολύτιμη δραστηριότητα μπορεί να έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας λίστας με τα 

κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται από τους φοιτητές, καθώς τους 

παρουσιάζεται το έργο που έχουν να κάνουν και με μια άλλη λίστα μετά την ολοκλήρωση 

του έργου, όπου θα γίνεται η σύγκριση των λιστών αυτών για να διαπιστωθεί η κατα-

νόηση των βασικών εννοιών.  

Ακόμα και αν έχει ήδη αναπτυχθεί η ρουμπρίκα εκ των προτέρων, εάν ζητηθεί από τους 

φοιτητές να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης πριν η 

ρουμπρίκα αναπτυχθεί, μπορεί ακόμα να είναι μια πολύτιμη δραστηριότητα για πολλούς 

από τους ίδιους λόγους.  

 

8.4.2. Ρύθμιση επιπέδων απόδοσης  

Ένα σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή αφορά το ορισμό του πλήθους των επιπέδων 

απόδοσης που είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση. Συνήθως, οι ρουμπρίκες έχουν από 

3 έως 6 επίπεδα διαβάθμισης. Αυτό που οδηγεί κάθε φορά στην επιλογή του αριθμού 

των επιπέδων είναι ο σκοπός της αξιολόγησης. Εάν ο κύριος σκοπός είναι οι προσθετική 

κάλυψη της ύλης (top-down και από αριστερά προς δεξιά), όπως το εάν ο φοιτητής θα 

περάσει ή αποτύχει σε ένα test, οπότε κάνει είτε ένα βήμα μπροστά είτε ένα βήμα πίσω, 

τότε η επιλογή λιγότερων επιπέδων είναι η καλύτερη δυνατή.  

Όσο λιγότερα είναι τα επίπεδα επίδοσης τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία και η 

αποτελεσματικότητα της απόδοσης. Όσο περισσότερα επίπεδα υπάρχουν, τόσο 

χαμηλότερη είναι η αξιοπιστία στο αποτέλεσμα και τόσο περισσότερος χρόνος θα 

χρειαστεί για βαθμολογήσεις παρά για την ίδια την απόφαση. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι 

η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της απόδοσης είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογοι 

με τα επίπεδα απόδοσης. Εάν, όμως, ο πρωταρχικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η 

παροχή ανατροφοδότησης στους φοιτητές για να τους υποστηρίξει στην βελτίωση των 

επιδόσεών τους, τότε περισσότερα επίπεδα απόδοσης και, συνεπώς, περισσότερα 

κριτήρια απόδοσης, δίνουν στον φοιτητή πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά της απόδοσής του που χρειάζονται προσοχή ή/και βελτίωση. Ο 

συμβιβασμός είναι και πάλι ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των επιπέδων 

βαθμολόγησης και κριτηρίων αξιολόγησης  των επιδόσεων, τόσο περισσότερος χρόνος 

χρειάζεται για την αξιολόγηση της απόδοσης.  
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Οι επικεφαλίδες για τα διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων μπορούν να ποικίλουν, ανάλογα 

με το σκοπό και το πλαίσιο της αξιολόγησης. Για ορισμένα πλαίσια, μια αναπτυξιακή 

γλώσσα -που αναδεικνύει την πρόοδο- αποτελεί τη καλή επιλογή, όπως π.χ. οι όροι 

Emerging, Developing, Arrived. Άλλες φορές, μια γλώσσα προσανατολισμένη προς τη 

γνώση είναι κατάλληλη, όπως είναι οι όροι όχι ικανός (below proficient), ικανός 

(proficient) και παραπάνω από ικανός (above proficient). Αν ο σκοπός της αξιολόγησης 

είναι να αναδείξει το κατά πόσο οι φοιτητές έχουν εκπληρώσει τις προδιαγραφές για το 

μάθημα, τότε το κλειδί είναι ο εντοπισμός του αν ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός ή όχι. 

Μερικές φορές, χρησιμοποιούνται αριθμοί αντί λέξεων, ενώ άλλες φορές αριθμοί και 

λέξεις χρησιμοποιούνται μαζί (Βλ. Πίνακα Χ). 

 

8.4.3. Περιγραφές κριτηρίων και επιπέδων απόδοσης  

Το τρίτο βήμα στη διαδικασία είναι να γραφτεί μια περιγραφή για κάθε κελί του πίνακα. Η 

Παράδοση π.χ. περιγράφεται με μια σύντομη δήλωση σε καθένα από τα τρία επίπεδα 

επιδόσεων, όπως φαίνεται στον Πίνακα Χ. Το ζητούμενο είναι η παροχή αρκετών 

πληροφοριών για τη καθοδήγηση τη δημιουργία και τη βαθμολόγηση του έργου των 

φοιτητών, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να τον κατακλύζει.  

Να ληφθεί υπόψη ότι η στήλη δεν προορίζεται για την αντικατάσταση του βαθμολογητή 

αλλά, αντιθέτως, να τον καθοδηγεί και να τον υποστηρίζει. Η ύπαρξη παράλληλης δομής 

σε όλο το μήκος της περιγραφής για κάθε κριτήριο (π.χ. παράδοση) είναι εξίσου 

σημαντική.  

Όσο περισσότερο «παράλληλες» στη μορφή και το περιεχόμενο είναι οι περιγραφές, τόσο 

πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική θα είναι η βαθμολόγηση των κριτηρίων. 

Ένας τρόπος για να αυξηθεί η παραλληλία στις περιγραφές είναι να εντοπιστεί ένα 

σύνολο που να αποδίδει περιεχόμενο για κάθε κριτήριο και, στη συνέχεια, να οικοδομηθεί 

κάθε μια δήλωση γύρω από αυτά τα χαρακτηριστικά. Για την Παράδοση π.χ. οι 

περιγραφές που αναπτύχθηκαν είναι γύρω από τα χαρακτηριστικά: ένταση, ρυθμός και 

επικοινωνία. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται στη συνέχεια και για τα άλλα τρία κριτήρια 

(περιεχόμενο, οργάνωση, γλώσσα σώματος) μέχρις ότου όλα τα κελιά του πίνακα να 

συμπληρωθούν (Βλ. Πίνακα 13). 
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Πίνακας 13. Κριτήρια και περιγραφές 

 Όχι ικανός (1)  Ικανός (2) Παραπάνω από ικανός 
(3)  

Παράδοση  

 Ένταση  

 Ρυθμός  

 Επικοινωνία  

Είναι δύσκολο να ακουστεί και 
ο ρυθμός είναι είτε πολύ αργός 
είτε πολύ γρήγορος. Ο 
φοιτητής έχει ελάχιστη 
επικοινωνία με το ακροατήριο.  

Ο φοιτητής είναι εύκολο 
να ακουστεί και ο ρυθμός 
του κρατά την προσοχή 
του ακροατήριο.  

Η ένταση και ο ρυθμός 
ομιλίας του φοιτητή 
ποικίλουν ανάλογα με το 
θέμα της ομιλίας. Το κοινό 
είναι προσηλωμένο.  

 
Περιεχόμενο  

 Ακρίβεια  

 Συνάφεια  

 Οργάνωση  
 

Το περιεχόμενο της ομιλίας 
είναι είτε ανακριβές είτε μη 
ολοκληρωμένο ή δεν είναι 
σχετικό με το θέμα και το 
κοινό. Ο ειρμός του φοιτητή 
δεν γίνεται κατανοητός από το 
κοινό. 

Το περιεχόμενο είναι 
ακριβές, ολοκληρωμένο, 
σχετικό με το θέμα και με 
το κοινό. Ο ειρμός και οι 
ιδέες του φοιτητή είναι 
κατανοητά από το 
ακροατήριο.  

Το περιεχόμενο είναι 
ακριβές και το θέμα έχει 
διαμορφωθεί καθαρά για 
το συγκεκριμένο 
ακροατήριο. 

 
Οργάνωση 

 Λεξιλόγιο  

 Προφορά  

 Γραμματική 

 Δομή 
  
 

Το λεξιλόγιο είναι απλό ή 
κοινότυπο ή δεν είναι 
κατάλληλο για το θέμα ή για το 
κοινό. Ο λόγος του ομιλητή 
είναι δύσκολα κατανοητός και 
γεμάτος γραμματικά λάθη. 

Το λεξιλόγιο είναι 
κατάλληλο για το θέμα και 
το κοινό. Ο λόγος είναι 
καθαρός και εύκολα 
κατανοητός. Η γραμματική 
και η σύνταξη είναι σε 
καλό επίπεδο. 

Το λεξιλόγιο είναι πλούσιο 
και κατάλληλο για τι θέμα 
και το κοινό. Ο λόγος είναι 
καθαρός και εύκολα 
κατανοητός με 
προσεγμένη προφορά. Η 
γραμματική και συντακτική 
μορφή είναι περίπλοκη και 
αποτελεσματική. 

 
Γλώσσα σώματος  

 Κίνηση 
σώματος  

 Οπτική επαφή  

 Εκφράσεις 
προσώπου 

Η κίνηση του σώματος είναι 
είτε υπερβολική είτε ελάχιστη. 
Ο φοιτητής έχει λίγη οπτική 
επαφή και λιγοστές εκφράσεις 
προσώπου. 

Η κίνηση του σώματος 
είναι κατάλληλη ως προς 
αυτά που λέει ο φοιτητής. 
Ο ομιλητής έχει συχνή 
οπτική επαφή με το κοινό 
και ποικίλες εκφράσεις 
προσώπου. 

Ο φοιτητής προσαρμόζει 
τις κινήσεις του σώματος 
και τις χειρονομίες του ως 
προς το περιεχόμενο και 
το θέμα. Ο φοιτητής 
αλληλοεπιδρά με το κοινό 
με διάφορες εκφράσεις 
του προσώπου του και 
μέσω οπτικής επαφής. 

 

 

Όταν χρησιμοποιείται μια ρουμπρίκα για τη λήψη μιας συνολικής απόφασης για μια 

επίδοση ενός φοιτητή, η τελική βαθμολογία μπορεί να βασίζεται σε μια αναλυτική 

διαδικασία προσθήκης των βαθμολογίων για  κάθε ένα από τα τέσσερα προαναφερθέντα 

κριτήρια. Υπολογίζοντας το μέσο όρο ή, εναλλακτικά, εξετάζοντας τις βαθμολογίες για τα 

τέσσερα κριτήρια και κάνοντας μια ολιστική απόφαση για κάθε μία από τις βαθμολογίες, 

τα συνδυάζει σε μια γενική απόφαση που βασίζεται σε μια αξιολογική διαδικασία.  

Για παράδειγμα, εάν οι βαθμολογίες ήταν: παράδοση = 2, περιεχόμενο = 3, οργάνωση = 

2, και γλώσσα σώματος = 3, τότε μια αναλυτική βαθμολογία (υποθέτοντας ίση στάθμιση 

των τεσσάρων κριτηρίων) θα δώσει μια μέση τιμή 2.5. Μια ολιστική αξιολόγηση μπορεί 

ωστόσο να καταλήξει από 2 έως 3, ανάλογα με τη συνολική απόδοση. Προφανώς, όταν 

τα κριτήρια δεν είναι εξίσου σταθμισμένα, οι υπολογισμοί πρέπει να προσαρμοστούν 

αναλόγως.  



139 

 

8.5. Διαδικασία ανάπτυξης 

Στην παρούσα Παράγραφος προτείνεται μια μέθοδος ανάπτυξης αποτελεσματικών 

ρουμπρικών αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών.  

Βήμα 1. Ολοκλήρωση και εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής ύλης, δηλαδή ορισμός και 

περιγραφή τίτλου, γενικού σκοπού, ακροατηρίου, προϋποθέσεις, στόχοι, στρατηγικές, 

πιθανά εκπαιδευτικά προβλήματα, σενάρια ροής της διαδικασίας, προσδοκόμενα 

αποτελέσματα, ρόλοι των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, εργαλεία και πόροι που 

θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του εξ αποστάσεως μάθημα  

Βήμα 2. Καθορισμός του στόχου και του τύπου της ρουμπρίκας αξιολόγησης με βάση 

τους εκπαιδευτικούς στόχους (ολιστική, αναλυτική, γενική, συγκεκριμένη).  

Βήμα 3. Ενημέρωση για ήδη υπάρχουσες ή/και παρόμοιες ρουμπρίκες αξιολόγησης από 

συναδέλφους ή απ’ άλλες σχετικές πηγές (βιβλιογραφικές).  

*Βήμα 4. Προσδιορισμός και καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησης της επίδοσης του 

φοιτητή. Η προσεκτική επιλογή των κριτηρίων έχει ως αποτέλεσμα αφενός μια πιο σαφή 

παρουσίαση των προσδοκώμενων από το μάθημα αποτελεσμάτων και, αφετέρου, μια 

κατατοπιστική ανατροφοδότηση με προβληματισμούς. Στο σημείο αυτό μπορεί να 

χρειαστεί η ομαδοποίηση των κριτηρίων σε κατηγορίες ή και η ιεράρχηση των κριτηρίων 

από τα περισσότερο στα λιγότερο σημαντικά, αναιρώντας τα τελευταία σε περίπτωση 

ύπαρξης πολυάριθμων κριτηρίων.  

Βήμα 5. Καθορισμός αριθμού επιπέδων επίδοσης (συνήθως από 3 έως 5) και των 

αντίστοιχων βαθμολογιών, π.χ. εξαιρετική: 2 βαθμοί, μέτρια: 1 βαθμός και χαμηλή 

επίδοση: 0 βαθμοί).  

Βήμα 6. Συζήτηση με τους φοιτητές για πιθανή αναπροσαρμογή, βελτίωση και 

οριστικοποίηση τόσο των κριτηρίων αξιολόγησης, όσο και των επιπέδων επίδοσης,  

Βήμα 7. Σύνταξη αναλυτικών και κατανοητών περιγραφών των διαφόρων επιπέδων 

επίδοσης. Δεν πρέπει να αμελείτε το γεγονός ότι η όποια ρουμπρίκα αξιολόγησης θα 

χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον φοιτητή κατά τη φάση της αυτό-αξιολόγησης οπότε η 

περιγραφή πρέπει να είναι πλήρως.  

Βήμα 8. Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση εδώ προστίθενται παραδείγματα στις 

περιγραφές των επιπέδων επίδοσης.  
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Βήμα 9. Πιθανή τροποποίηση, αναδιατύπωση και οριστικοποίηση της ρουμπρίκας 

αξιολόγησης μετά από την εφαρμογή της στην εικονική τάξη και, εν συνεχεία, την 

σύνταξη σχετικής μετα-ρουμπρίκας. Η τελευταία αποτελεί εργαλείο ελέγχου της 

πληρότητας και της πρακτικότητας της ρουμπρίκας, οπότε αποσκοπεί να βοηθήσει τον 

καθηγητή να εντοπίσει πιθανά αδύνατα σημεία και να προβεί σε διορθωτικές 

παρεμβάσεις (Πίνακας 14). 

Πίνακας 14. Μετα ρουμπρίκα 

Κριτήριο Εξαιρετική (2 βαθμούς) Μέτρια (1) Χαμηλή (0) 

 
 
Πληρότητα 
κριτηρίων και 
επιπέδων 

Τα κριτήρια επίδοσης 
αποτιμούν τα αποτελέσματα 
του μαθήματος σε όλες τις 
φάσεις της διαδικασίας 

… σε ορισμένες από 
τις φάσεις της 
διαδικασίας 

… δεν αποτιμούν τα 
όποια αποτελέσματα 

της διαδικασίας 

Τα κριτήρια επίδοσης 
αποτιμούν τη συμμετοχή, τη 
συνεισφορά, την εκπλήρωση 
ρόλων, την τήρηση κανόνων 
συνεργασίας κλπ. σε όλες τις 
φάσεις της διαδικασίας  

 

 
… σε ορισμένες από 

τις φάσεις της 
διαδικασίας 

 
… δεν τα αποτιμούν τα 

αποτελέσματα της 
διαδικασίας 

Η ρουμπρίκα περιέχει μέχρι 
τέσσερα διαβαθμισμένα 
επίπεδα επίδοσης 

… μεταξύ 5 και 6 
επίπεδα 

… πάνω από 6 

Σαφήνεια  Η ονομασία των κριτηρίων 
είναι κατανοητή και λακωνική 

 
… εμπεριέχει 

ασάφειες 

 
… έχει λάθη 

Η διαβάθμιση είναι κατανοητή 
στους φοιτητές 

Πρακτικότητα Ο καθηγητής μπορεί εύκολα 
να εφαρμόσει την ρουμπρίκα 

 
… απαιτεί λίγες 
διευκρινήσεις 

 
… δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί 
Εύκολα εφαρμόζεται από τον 
φοιτητή στην αυτό-αξιολόγηση 

 
 

8.6. Είδη ρουμπρικών 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διάφορα πρότυπα (templates) και, κατ’ επέκταση, ένας 

μεγάλος αριθμός από ιστοσελίδες που παρέχουν εργαλεία  για online ανάπτυξη 

ρουμπρικών (TeAchnology, RubiStar). Παράλληλα, υπάρχουν και τράπεζες ρουμπρικών 

-π.χ. η The Rubric Bank-, οι οποίες περιέχουν έτοιμες ρουμπρίκες για ποικίλα 

εκπαιδευτικά αντικείμενα και αντίστοιχα επίπεδα. Μεταξύ αυτών μπορεί κανείς να 

ξεχωρίσει διαφόρων ειδών ρουμπρίκες αξιολόγησης, του τύπου: 

1. Αναλυτικές: επιτρέπουν στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να εντοπίσουν τα 

δυνατά και τα προβληματικά σημεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπό την 

οπτική αυτή ένας φοιτητής αξιολογεί τους υπόλοιπους φοιτητές της εικονικής τάξης 
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σε μια σειρά από διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, π.χ. ορθότητα, 

αιτιολόγηση κλπ.   

2. Εννοιολογικού χάρτη (concept map): αρχίζει από την κατανόηση των βασικών 

εννοιών (concepts), συνεχίζει με τις επιμέρους έννοιες (nodes) και εμπλουτίζει των 

εννοιολογικό χάρτη με τους συνδέσμους (links). Οι τελευταίοι ενδέχεται να 

αναπαριστούν είτε απλές σχέσεις μεταξύ εννοιών, είτε σύνθετες σχέσεις (cross-

links), δηλαδή σχέσεις που συνδέουν διαφορετικά πεδία του χάρτη. 

3. Παρουσίασης ενός οποιοδήποτε θέματος: καλύπτει αφενός την έκφραση και το 

ύφος του φοιτητή (ορολογία, γραμματική, αναγνώσιμη οπτική εικόνα) και, 

αφετέρου, τους διδακτικούς στόχους, δηλαδή να χαρακτηρίζεται η παρουσίαση ως 

πλήρης (περιεχόμενο), αιτιολογημένη (επιχειρήματα), δομημένη (top-down), 

οργανωμένη, ομαλής ροής (λογική) και συνεκτική. 

4. Ομαδικής συνεργασίας (collaboration): για καθένα φοιτητή αξιολογείτε αφενός η 

συμμετοχή του σε εικονικές συναντήσεις, συνομιλίες και συζητήσεις και, αφετέρου, 

ποιο τμήμα από την ομαδική εργασία αναλαμβάνει, σε τι χρόνο (deadlines) 

εκπληρώνει τις όποιες υποχρεώσεις του, ποια είναι τα καθήκοντά του στην ομάδα 

(υπευθυνότητα), τι βοήθεια παρέχει στους συμφοιτητές του και ποια είναι η 

συμβολή του στην επίλυση τυχών συγκρούσεων μεταξύ των μελών της εικονικής 

ομάδας εργασίας. 

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις ρουμπρίκες αξιολόγησης παραδοτέου 

τύπου web-quest. Γίνεται λόγος για τον τρόπο διδασκαλίας με την αξιοποίηση του 

περιεχομένου διαφόρων ιστοσελίδων. Επομένως, μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης της 

επίδοσης ενός φοιτητή υποχρεωτικά μπαίνουν ο αριθμός των διαδικτυακών πηγών που 

έχει επισκεφθεί, την αξιοπιστία αυτών των πηγών, το μέγεθος και η ποιότητα των 

πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί, η συσχέτιση των πληροφοριών με το θέμα κ.ά. 

Δε αυτού του είδους οι ρουμπρίκες αξιολόγησης ξεχωριστά θα πρέπει να αξιολογηθεί ο 

αριθμός και η ποιότητα της συμμετοχής του φοιτητή στο forum του ΠΔΣΜ.  

 

 



142 

 

 

9. Η περίπτωση του MOODLE 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε το MOODLE είναι ένα ΠΔΣΜ ανοικτού κώδικα που 

διανέμεται υπό τους όρους του GNU (General Public License). Το MOODLE είναι 

εγκαταστημένο σε πάνω από 200 χώρες και υποστηρίζεται σε 75 γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένων και των Ελληνικών. Έχει μέχρι στιγμής περισσότερους 

από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες και χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 

1800 Ιδρύματα παγκοσμίως. Μεταξύ των ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν την 

πλατφόρμα MOODLE είναι το MIT, το Yale και άλλα πανεπιστήμια στην Αμερική 

και την Ευρώπη. Το MOODLE αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες 

πλατφόρμες Συστημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και Τάξεων.  

Αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές ασύγχρονης εκπαίδευσης εξ 

αποστάσεως, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων 

και τη δημιουργία περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης. Η ευκολία στη χρήση 

του, σε συνδυασμό με την ελεύθερη διανομή του και την ανταπόκριση στις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, καθιστά το MOODLE μία 

εφαρμογή που προσφέρει σημαντική βοήθεια στην οργάνωση των εκπαιδευτικών 

μαθημάτων. 

Το MOODLE φιλοδοξεί στο μέλλον να αποτελέσει ένα ευχάριστο και τεχνολογικά 

εξελιγμένο περιβάλλον μάθησης, στο οποίο η δυνατότητα αλληλεπίδρασης που 

παρέχει το περιβάλλον στον εκπαιδευόμενο, με τον έλεγχο της σωστής 

απάντησης, του δίνει τη δυνατότητα να ελέγξει μόνος του το βαθμό κατάκτησης 

της γνώσης. Επίσης, μέσω των ομάδων συζητήσεων, ο εκπαιδευόμενος 

εκφράζει την άποψη του και επικοινωνεί με τους συμφοιτητές του για θέματα 

σχετικά με τη διδακτική ενότητα. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του MOODLE καθοδηγείται από τη θεωρία 

μάθησης του κοινωνικού κονστρουβισμού και την πρακτική της διδασκαλίας και 

της μάθησης. Το MOODLE μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται για να 

υποστηρίξει μια σειρά από άλλες παιδαγωγικές και ανδραγωγικές προσεγγίσεις. 

Πυρήνας του MOODLE είναι τα μαθήματα που περιέχουν τις δραστηριότητες και 

τους πόρους. Υπάρχουν περίπου 20 διαφορετικά είδη διαθέσιμων 
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δραστηριοτήτων (φόρουμ, γλωσσάρια, wikis, εκθέσεις, κουίζ, πολλαπλές 

επιλογές, παίκτες SCORM, βάσεις δεδομένων κλπ) και το καθένα από αυτά 

μπορεί να προσαρμοστεί αρκετά. Η κύρια δύναμη του μοντέλου του κοινωνικού 

κονστρουβισμού είναι ότι κάθε δραστηριότητα μπορεί να αξιοποιήσει τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων. 

Υπάρχει μια σειρά από άλλα εργαλεία που καθιστούν ευκολότερο το χτίσιμο 

κοινοτήτων με εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένων των blogs, μηνυμάτων, 

κατάλογο συμμετεχόντων κλπ, καθώς και χρήσιμα εργαλεία όπως 

βαθμολόγησης, αναφορών, ενοποιήσεων με άλλα συστήματα κ.ά. 

Πολλές από τις δραστηριότητες του MOODLE έχουν σχεδιαστεί για να 

επιτρέπουν στους φοιτητές να ελέγχουν κοινό περιεχόμενο, όπως forums, wikis, 

γλωσσάρια, βάσεις δεδομένων, μηνύματα κ.ά. Αυτό ενθαρρύνει τους φοιτητές να 

ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους. Επίσης το MOODLE έχει ένα ευρύ φάσμα 

τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν 

αναπαραστάσεις των γνώσεών τους και να τις μοιραστούν (Brandl, 2005).  

Το φόρουμ του μαθήματος είναι ο πυρήνας του, παρέχοντας χώρους για 

συζήτηση και ανταλλαγή μέσων και εγγράφων (χρησιμοποιώντας συνημμένα ή 

απλά links). Τα wikis προωθούν την ομαδική εργασία και άλλες 

διαπραγματεύσεις. Οι βάσεις δεδομένων επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να 

εισέλθουν σε διάφορα αρχεία π.χ. σε μια συλλογή ψηφιακών φωτογραφιών ή σε 

μια βιβλιοθήκη αναφορών. Η σελίδα των συμμετεχόντων είναι ο κύριος τόπος 

όπου μπορεί ο φοιτητής να δει όλη του την πορεία. Το online μπλοκ των 

χρηστών είναι ο καλύτερος τρόπος για να δουν ποιοι βρίσκονται μέσα στην 

πλατφόρμα μια δεδομένη χρονική στιγμή (Bower and Wittmann, 2009). 

Η πρόσφατη δραστηριότητα μπλοκ, εμφανίζει ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών 

σχετικά με το τι έχει συμβεί πρόσφατα, και μέσω link οι φοιτητές μπορούν να 

δουν αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες. Τα πράγματα που συνέβησαν 

δεν αφορούν μόνο αλλαγές σε φόρουμ, κλπ, αλλά και υποβολές εργασιών, 

απόπειρες κουίζ κ.α.. Οι φοιτητές δεν μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των 

άλλων στις ίδιες εργασίες, αλλά παίρνουν μια ιδέα για το τι έχει υποβάλλει 

κάποιος (Brandl, 2005). 
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9.1. Μαθησιακοί τρόποι και εκπαιδευτικές τεχνικές στην εκπαίδευση 
ενηλίκων 

Κάθε εκπαιδευόμενος, ως διαφορετική οντότητα, μαθαίνει με τον δικό του, 

προσωπικό τρόπο. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος έχει αναπτύξει έναν ή 

περισσότερους μαθησιακούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνει πιο γρήγορα και 

πιο σωστά, γι' αυτό τους προτιμά.  

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι κατατάσσονται 

σε τέσσερις κατηγορίες. Υπάρχουν εκπαιδευόμενοι που χαρακτηρίζονται 

ενεργητικοί, οι οποίοι μαθαίνουν απευθείας μέσα από την πρακτική εξάσκηση, 

χωρίς προηγούμενη μελέτη ή ενασχόληση. Άλλοι είναι πιο διστακτικοί, αυτοί 

χαρακτηρίζονται στοχαζόμενοι: βρίσκονται σε στάση αναμονής και περιμένουν 

τους άλλους να πάρουν πρωτοβουλίες, να πουν ή να κάνουν κάτι, ώστε μετά οι 

ίδιοι να κρίνουν και να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν. Επίσης, υπάρχουν 

εκπαιδευόμενοι που δεν ενδιαφέρονται για το απτό και το συγκεκριμένο αλλά για 

γενικές αρχές, κανόνες και σχέσεις, αυτοί χαρακτηρίζονται θεωρητικοί. Τέλος, 

στους χαρακτηριζόμενους ως πραγματιστές αρέσει να πειραματίζονται με νέες 

ιδέες και νέες μεθόδους εκτέλεσης εργασιών. Αυτοί, για να πιστέψουν κάτι, 

θέλουν πρώτα να το δοκιμάσουν (Λιοναράκης, 2001).  

Με την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών πριν από την έναρξη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δυνατόν να γνωρίζουμε, εκ των προτέρων, τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ίσως 

ακόμα και την τοποθέτησή τους απέναντι στα διαφορετικά είδη μάθησης. Όμως, 

είναι δύσκολο -αν όχι αδύνατον- να εξακριβώσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

προτιμούν να μαθαίνουν, πριν από την πρώτη επαφή μας μαζί τους, ώστε να 

διαμορφώσουμε ανάλογα το πρόγραμμά μας. Άλλωστε, είναι μάλλον απίθανο 

όλοι οι εκπαιδευόμενοι να μαθαίνουν με τον ίδιo τρόπο και, επομένως, δεν είναι 

σκόπιμο να επιλέξουμε μια εκπαιδευτική τεχνική που ταιριάζει μόνο με έναν 

τρόπο μάθησης.  

Eξάλλoυ, ορισμένες φορές οι εκπαιδευόμενοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν 

εκείνους τους μαθησιακούς τρόπους με τους οποίους είναι λιγότερο εξοικειωμένοι 

ή τους οποίους έχουν αναπτύξει λιγότερο. Έτσι, είναι ίσως προτιμότερο να 

επιλέξουμε εκπαιδευτικές τεχνικές κυρίως με κριτήριο τη φύση του αντικειμένου 

μάθησης, τον εκπαιδευτικό σκοπό του προγράμματος, καθώς και τις ανάγκες, τις 
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στάσεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων και όχι σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

προτιμήσεις κάθε εκπαιδευομένου, εφόσον αυτός δεν είναι μόνο ένας, δεν είναι 

πάντα ο ίδιος και δεν μπορεί οι προτιμήσεις του να ταυτίζονται με εκείνες των 

υπολοίπων.  

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα του εκ-

παιδευτικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει, στην πρώτη επαφή του με 

τους εκπαιδευομένους πρέπει να έχει προγραμματίσει να δοκιμάσει ποικιλία 

εκπαιδευτικών τεχνικών, προσαρμοσμένες σε διαφορετικά πρότυπα μάθησης, 

ώστε να έχει τη δυνατότητα να σταθμίσει τις προθέσεις, ίσως και τις αντιδράσεις 

των εκπαιδευομένων. Με αυτό τον τρόπο, μετά την πρώτη εκπαιδευτική 

συνάντηση, θα είναι σε θέση να οριστικοποιήσει το πρόγραμμά του, επιλέγοντας 

τις τεχνικές που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών στο αναγνωριστικό 

στάδιο της γνωριμίας με τους εκπαιδευομένους του, τους ταιριάζουν 

περισσότερο και αναμένεται ότι θα διαμορφώσουν τα καλύτερα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα (Rogers, 1999).  

Σε διαφορετικούς μαθησιακούς τρόπους αντιστοιχούν διαφορετικές μορφές 

δραστηριοτήτων. Έτσι, εάν έχουμε μια ομάδα με «ενεργητικούς» και «στοχαστι-

κούς» εκπαιδευομένους μπορούμε να επιλέξουμε την τεχνική της ομαδικής 

συζήτησης. Είναι μια τεχνική καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτή, σύμφωνα με 

την οποία, οι «ενεργητικοί» εκπαιδευόμενοι παίρνουν αμέσως τον λόγο και 

εκφράζουν τις απόψεις τους, ενώ οι «στοχαστικοί» εκπαιδευόμενοι ακούνε 

πρώτα τους  άλλους πριν πάρουν τον λόγο.  

Αν οι εκπαιδευόμενοι είναι «θεωρητικοί», τότε θα πρέπει το εκπαιδευτικό μας 

πρόγραμμα να έχει αρκετές εισηγήσεις και λιγότερες εφαρμογές στην πράξη. Μια 

καλή εισήγηση, συνοδευόμενη από εποπτικό υλικό με πίνακες και διαγράμματα, 

ταιριάζει καλύτερα στους εκπαιδευομένους που ενδιαφέρονται για γενικές αρχές, 

σχέσεις και αφηρημένες έννοιες. Αν οι εκπαιδευόμενοι είναι «πραγματιστές», 

ενδείκνυται να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της προσομοίωσης και την 

πρακτική εξάσκηση, οπότε θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να 

δοκιμάσουν την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.  

Εάν στην ομάδα κυριαρχούν οι «ενεργητικοί» εκπαιδευόμενοι, μπορούμε να 

εφαρμόσουμε την τεχνική της «μελέτης περίπτωσης» και μάλιστα προτού 
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ολοκληρωθεί η απόκτηση της θεωρητικής γνώσης, ώστε αυτή να προκύψει μέσα 

από την εξάσκηση.  

Ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική τεχνική αποτελεί ο καταιγισμός ιδεών βάσει του 

οποίου ο εκπαιδευτής ρωτά τους εκπαιδευόμενους τι τους έρχεται στο μυαλό 

όταν ακούν το υπό μελέτη θέμα που εξετάζουν. Η τεχνική αυτή είναι αρκετά 

σύντομη και χρησιμοποιείται κυρίως ως έναυσμα για να μπει ο εκπαιδευτής στο 

θέμα. 

Άλλη τεχνική είναι η εργασία σε ομάδες, κατά την οποία ο εκπαιδευτής χωρίζει 

τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 3-5 ατόμων και κάθε ομάδα 

διαπραγματεύεται ένα συγκεκριμένο υπόθεμα ενός θέματος. Στο τέλος ο αρχηγός 

κάθε ομάδας αναλαμβάνει να διατυπώσει τα συμπεράσματα της ομάδας του σε 

όλη την τάξη και έτσι όλες οι ομάδες έχουν συμβάλλει στην επίλυση ενός 

ζητήματος.  

Άλλη τεχνική είναι οι ερωταπαντήσεις στις οποίες ο εκπαιδευτής υποβάλλει 

ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους ενώ και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν ερωτήσεις που θα τους γεννηθούν. Πρόκειται για μια μορφή 

διαλογικής διδασκαλίας. Η παραπάνω τεχνική έχει το πλεονέκτημα της 

ενεργητικής συμμετοχής όλων των εκπαιδευομένων. 

Βάσει των παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο εκπαιδευτής οφείλει πρωτίστως να 

διαγιγνώσκει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων του και εν συνεχεία, 

χρησιμοποιώντας ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας, να τους εισάγει στη γνώση 

ώστε να καταστούν ικανοί να την κατακτήσουν. 

 

9.2 Η στρατηγική του εκπαιδευτή  

Συχνά ο εκπαιδευτής ενηλίκων βρίσκεται αντιμέτωπος με τα αντιφατικά χαρα-

κτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίοι αφενός μεν διαθέτουν πλού-

σια εμπειρία, πάνω στην οποία μπορούν να χτίσουν την καινούρια γνώση, 

ισχυρό κίνητρο για να πετύχουν κάποιο στόχο, το οποίο τους ωθεί να 

συμμετέχουν συνειδητά στη διαδικασία της μάθησης, και τάσεις αυτοκαθορισμού, 

οι οποίες τους ωθούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αφετέρου, όμως, συχνά 

είναι ανασφαλείς: φοβούνται μήπως εκτεθούν, διστάζουν να πάρουν 

πρωτοβουλίες, παρόλο που έχουν αποκρυσταλλωμένες απόψεις σε πολλά 
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θέματα και δεν υιοθετούν με ευκολία κάθε καινοτομία που δεν συνάδει με αυτές 

(Rogers, 1999). Σύμφωνα με μια άλλη άποψη (Λιοναράκης, 2001), η οποία είναι 

βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση αρκετών ενήλικων εκπαιδευομένων, ιδιαίτερα 

εκείνων που έχουν σημαντικές εμπειρίες από το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ότι 

τη γνώση που διαθέτει ο εκπαιδευτής καλείται να τη μεταβιβάσει στους 

εκπαιδευομένους κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος (Rogers, 

1999).  

Η δυσκολία που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων στην προκειμένη περί-

πτωση προκύπτει από την εξής αντίθεση: από τη μια μεριά, με βάση τα 

χαρακτηριστικά τους, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα με την ενεργό 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την αξιοποίηση της κριτικής τους σκέψης και 

γι' αυτό τον λόγο ενδείκνυται η εφαρμογή κυρίως των συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως είναι η πρακτική εξάσκηση, η εργασία σε ομάδες, 

η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων. Από την άλλη μεριά, όμως, οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόμενοι δεν αναγνωρίζουν την αξία και την αποτελεσματικότητα αυτών 

των τεχνικών και προτιμούν την παραδοσιακή μέθοδο μεταφοράς της γνώσης, με 

τη οποία είναι εξοικειωμένοι.  

Το πρόβλημα, λοιπόν, που παρουσιάζεται συχνά με τους ενήλικους 

εκπαιδευομένους είναι ότι αντιδρούν όταν διαπιστώνουν ότι ο εκπαιδευτής έχει 

εντάξει στο πρόγραμμά του ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Η αντιμετώπιση 

αυτού του προβλήματος εξαρτάται κυρίως από τον ίδιο τον εκπαιδευτή: θα πρέ-

πει να είναι πεπεισμένος για την αξία των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών 

και διατεθειμένος να προσπαθήσει να εξοικειώσει τους εκπαιδευομένους με αυ-

τές, αντί να επιστρέψει στην παραδοσιακή τεχνική της εισήγησης για να αντιμε-

τωπίσει τις αντιδράσεις των εκπαιδευομένων.  

Όμως, σημαντικό ρόλο παίζει και ο βαθμός της αντίστασης των εκπαιδευομένων 

στην επιλογή της συμμετοχικής εκπαιδευτικής τεχνικής, γιατί μπορεί, παρά την 

αποφασιστικότητα του εκπαιδευτή να πείσει για την αξία και τα θετικά 

αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της τεχνικής, οι εκπαιδευόμενοι να είναι 

απολύτως αρνητικοί, οπότε αυτός θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Δηλαδή, η 

στρατηγική που εφαρμόζει ο εκπαιδευτής σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να 

επιμένει, χωρίς να προκαλεί εντάσεις και ρήξεις στην ομάδα και να υποχωρεί 

όταν δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.  
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Αν, τελικά, ο εκπαιδευτής αναγκαστεί να καταφύγει στην τεχνική της εισήγησης, 

πρέπει να φροντίσει να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της παρουσίασής του, 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εποπτικά μέσα και διανέμοντας έντυπα βοη-

θήματα. Επίσης, μπορεί εμβόλιμα να εντάξει στην εισήγηση σύντομες, «ήπιες» 

ενεργητικές τεχνικές, όπως, για παράδειγμα, τη συζήτηση ή τις ερωτήσεις και 

απαντήσεις, που δεν προϋποθέτουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και δεν 

ανατρέπουν το σκηνικό της «κατά μέτωπο διδασκαλίας» που προτιμούν αυτοί οι 

εκπαιδευόμενοι.  

Η συμμετοχική μέθοδος προϋποθέτει μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη πρακτική και 

μια άλλη διαδικασία. Προϋποθέτει μια άλλη στάση του εκπαιδευτή προς τους 

εκπαιδευόμενους, κοντολογίς μια άλλη εκπαιδευτική σχέση. Σε αυτή τη σχέση οι 

εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζονται ως ώριμες προσωπικότητες με αυτόνομη 

πείρα, γνώση και συμπεριφορά. Η εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζεται ως μια 

υπόθεση μεταβίβασης του περιεχομένου ενός γεμάτου δοχείου σε άλλα άδεια, 

αλλά ως μια υπόθεση ενεργοποίησης, μια υπόθεση πυροδότησης 

ενδιαφερόντων και ικανοτήτων, Το κριτήριο της επιτυχίας δεν είναι τι εκπέμπει ο 

δάσκαλος, αλλά τι κατακτά ο μαθητής. Κατά συνέπεια, η εκπαιδευτική διαδικασία 

θα πρέπει να εξατομικεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο (Rogers, 1999).  

Για την εξασφάλιση αυτής της σχέσης αλληλεπίδρασης, μεγάλο ρόλο παίζει η 

προσωπικότητα του εκπαιδευτή, έτσι ώστε η σχέση να είναι ισότιμη, η γνώση και 

το επίπεδο των εκπαιδευόμενων πάντα εμφανή. Ο εκπαιδευτής πρέπει να 

επικεντρώνει την προσοχή του στα μέλη της ομάδας και να δίνει μεγαλύτερη, απ' 

ότι μέχρι τώρα, προσοχή και βαρύτητα σ' αυτό που εκφράζουν. Ενώ παλαιότερα 

όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες βασίζονταν κυρίως στο περιεχόμενο σπουδών, 

στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στα δομικά προβλήματα, τώρα απαιτείται να 

ληφθούν υπόψη οι συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία, η παρουσία τους, η 

ιδιαιτερότητά τους και οι ατομικές τους συνθήκες. Η ανάπτυξη αυτής της σχέσης 

προϋποθέτει τα εξής.  

Για να εξελιχθούν παραπέρα οι εκπαιδευόμενοι, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η 

προσωπικότητα, η καθημερινή ζωή και οι προϋπάρχουσες ικανότητες, 

δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες και εργασιακές συνήθειές τους. Οι εκπαιδευτές 

αναλαμβάνουν περισσότερο τον ρόλο του συντονιστή παρά του «ειδικού» και 

μεταβιβάζουν καθήκοντα και υπευθυνότητές τους στους εκπαιδευόμενους.  
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Τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων 

λαμβάνονται υπόψη από τον εκπαιδευτή και τα ενισχύει ώστε η μάθηση να είναι 

ατομοκεντρική και κατά το δυνατό εξατομικευμένη.  

Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις επιδρούν στη συνολική διαμόρφωση του 

μαθήματος, στη στάση, την αντίληψη και τη μορφή της μάθησης και απαιτούν 

έναν διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού της κατάρτισης.  

Οι εκπαιδευόμενοι με τη σειρά τους, δεν είναι απλοί αποδέκτες γνώσεων και 

πληροφοριών, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες που δείχνουν ενδιαφέρον, 

καταγράφουν και επεξεργάζονται πληροφορίες που τις αφομοιώνουν και τις 

ενεργοποιούν, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η μαθησιακή σχέση είναι πολύδρομη. 

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να ανακαλύπτουν και να επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες και τα μαθησιακά περιεχόμενα. Μαθαίνουν να συμμετέχουν ενεργά 

στη διαμόρφωση του μαθήματος. Δεν είναι απλοί ακροατές, αλλά ομιλητές.  

Σε μια τέτοια σχέση οι εκπαιδευόμενοι δεν μαθαίνουν μιμούμενοι τον εκπαιδευτή 

ή εξάγοντας μόνο συμπεράσματα, αλλά παρουσιάζουν οι ίδιοι εμπειρίες, 

γνώσεις, πληροφορίες και τρόπους χρησιμοποίησης διαφόρων δεξιοτήτων. 

Πειραματίζονται οι ίδιοι πάνω στο μαθησιακό αντικείμενο, απομακρύνονται από 

την ατομική θεώρηση και περνούν στην ομαδική, με δική τους ενεργό δράση. Με 

αυτό τον τρόπο αποκτούν οι ίδιοι ατομικές εμπειρίες και δεν είναι αναγκασμένοι 

να μάθουν κάτι που θα τους ήταν ξένο, η γνώση εξατομικεύεται, ο καθένας 

αξιοποιεί και αναπτύσσει τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο μάθησης, καλλιεργείται η 

ενεργοποίηση των ατομικών εμπειριών και η διαδικασία της μάθησης είναι οικεία 

στις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου.  

 

9.3 Ο αυτο-καθορισμός του ενήλικα εκπαιδευόμενου 

Το ζήτημα της τάσης του ενηλίκου για αυτοκαθορισμό και κατά συνέπεια για 

ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διεργασία στην οποία εμπλέκεται έγινε 

αντικείμενο συστηματικής επεξεργασίας από τους εκπροσώπους της θεωρίας της 

«ανδραγωγικής». Θεμελιωτές της ήταν οι Μ. Anderson και Ε. Linderman (1927), 

όμως ο Malcom Knowles θεωρείται εκείνος που την επεξεργάστηκε περισσότερο 

και οι απόψεις του συζητήθηκαν ευρύτατα από τα τέλη της δεκαετίας του '60 έως 

τις αρχές της δεκαετίας του '90.  
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Η «ανδραγωγική» είναι μια θεωρία για την εκπαίδευση ενηλίκων που οδηγεί σε 

συγκεκριμένες μεθόδους και πρακτικές. Το όνομά της υποδηλώνει το μέλημα των 

εμπνευστών της να υπογραμμίσουν την ιδιαιτερότητα του τρόπου μάθησης των 

ενηλίκων συγκριτικά με τον τρόπο μάθησης των παιδιών και εφήβων. Η 

«ανδραγωγική» στηρίζεται σε ορισμένες παραδοχές σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων, η κυριότερη από τις οποίες είναι 

η εξής. Ο ενήλικος έχει φυσική τάση να είναι αυτοκατευθυνόμενος και 

αυτοδύναμος, να παίρνει αποφάσεις μόνος του. Κατά συνέπεια έχει ανάγκη να 

τον αντιμετωπίζουν και οι άλλοι σαν τέτοιον, να του φέρονται με τον σεβασμό 

που ταιριάζει σε ένα ξεχωριστό ανθρώπινο όν, να μην τον καθοδηγούν ούτε να 

τον χειραγωγούν (Knowles, 1990). 

Η ανδραγωγική βασίζεται στην επίγνωση ότι η βαθύτερη ανάγκη ενός ενήλικου 

είναι να τον αντιμετωπίζουν ως ενήλικο. Να τον αντιμετωπίζουν ως 

αυτοκαθοριζόμενο άτομο, να του φέρονται με σεβασμό. Όταν λοιπόν ο ενήλικος 

παίρνει μέρος σε μια εκπαιδευτική διεργασία εκδηλώνει αντίστοιχες ανάγκες. Δεν 

δέχεται τον ετεροκαθορισμό της πορείας της μάθησής του, αντιδρά όταν του 

αναθέτουν ρόλο εξαρτημένο. Αντίστροφα, αν καταλάβει ότι τον θεωρούν 

υπεύθυνο για τη μάθησή του, όπως και για τις άλλες εκφάνσεις της ζωής του, 

εμπλέκεται συναισθηματικά και συμμετέχει δημιουργικά.  

Η βασική αυτή παραδοχή της «ανδραγωγικής» οδηγεί, σύμφωνα με τον Knowles 

(1980, 1983) σε μια σειρά από εκπαιδευτικές πρακτικές, που μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

Το μαθησιακό κλίμα σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων χαρακτηρίζεται 

από τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεπίδραση διδασκόντων-διδασκομένων, 

την ελευθερία της έκφρασης, την ευρύτητα της αναζήτησης, τη φιλικότητα.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οικοδομείται με βάση τις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να μαθαίνουν ό,τι 

χρειάζονται, να συνδέουν την εκπαίδευσή τους με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στο κοινωνικό τους πλαίσιο. Οι εκπαιδευόμενοι δεν καλούνται να 

ακολουθήσουν προαποφασισμένες επιλογές των οργανωτών του 

προγράμματος, αλλά συμμετέχουν ενεργητικά σε όλα τα στάδια της 

πραγματοποίησής του (στον σχεδιασμό, στις αποφάσεις για τον ρυθμό της 

μάθησης και την επικέντρωση σε μαθησιακά αντικείμενα, στην αξιολόγηση).  
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Ο εκπαιδευτής είναι περισσότερο ένας συντονιστής των ενεργειών, ένας 

καταλύτης, μια πηγή που αξιοποιείται από τους εκπαιδευόμενους στο μέτρο που 

επιθυμούν, παρά ένας μεταφορέας γνώσεων ή ένας καθοδηγητής.  

Επακόλουθο είναι ότι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που επιλέγονται είναι 

εκείνες που προάγουν την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή εμπειριών, την 

ευρετική πορεία προς τη γνώση, τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή: συζητήσεις, 

προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, πρακτικές εφαρμογές, 

εκπόνηση συλλογικών σχεδίων δράσης, διασύνδεση της μάθησης με πραγματικά 

προβλήματα, αξιοποίηση της εμπειρίας για την ανάπτυξη της μάθησης κ.ο.κ.  
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10. Μεθοδολογία 

 

10.1. Φιλοσοφία της έρευνας 

Μια έρευνα μπορεί να βασιστεί στη θεωρία του θετικισμού, στη θεωρία της 

φαινομενολογίας ή στη θεωρία της οντολογίας. Στον θετικισμό ο ερευνητής 

ελέγχει προϋπάρχουσες θεωρίες και καταλήγει σε συμπεράσματα, τα οποία είναι 

ελέγξιμα. Αντίθετα όταν μια έρευνα στηρίζεται στην οντολογία καταλήγει σε 

θεωρία η οποία προκύπτει από την έρευνα. Τέλος η έρευνα που στηρίζεται στη 

φαινομενολογία μελετά το πώς οι άνθρωποι βιώνουν συγκεκριμένα γεγονότα, 

εμπειρίες. Ο ερευνητής στη φαινομενολογία προσπαθεί να αφήσει έξω από την 

έρευνά του δικές του προκαταλήψεις και να κατανοήσει τους άλλους. Η παρούσα 

έρευνα στηρίζεται στη θεωρία του θετικισμού καθώς έχει στόχο να ελέγξει 

προϋπάρχουσες θεωρίες και να καταλήξει σε συμπεράσματα τα οποία θα 

μπορούν να ελεγχθούν.  

  

10.2. Ερευνητική προσέγγιση και στρατηγική 

Μια έρευνα στηρίζεται είτε στην προσέγγιση της επαγωγής, είτε στην προσέγγιση 

της παραγωγής, Στην πρώτη περίπτωση ο ερευνητής ξεκινά από το ειδικό για να 

καταλήξει στο γενικό. Ξεκινά δηλαδή από συγκεκριμένα δεδομένα και βάσει 

αυτών καταλήγει σε μια θεωρία. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ερευνητής ξεκινά 

αντίστροφα. Δηλαδή από το γενικό, από μια θεωρία, για να καταλήξει σε κάτι 

συγκεκριμένο, σε αυτό που ισχύει δηλαδή στην περίπτωση που ερευνά. Η 

παρούσα έρευνα ακολουθεί την παραγωγική προσέγγιση καθώς η ερευνήτρια 

ξεκίνησε από το γενικό, από τη θεωρία και κατέληξε σε αυτό που ισχύει στην 

περίπτωση των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 

Οι στρατηγικές μιας έρευνας είναι ποικίλες. Μια έρευνα μπορεί να είναι πείραμα, 

παρατήρηση, εθνογραφική, μελέτη περίπτωσης, έρευνα αρχείου αλλά και 

επισκοπική. Η παρούσα έρευνα είναι επισκοπική καθώς χρησιμοποιεί 

πρωτογενή ποσοτικά στοιχεία, τα οποία συνέλεξε από συγκεκριμένο αριθμό 

ατόμων.  
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10.3. Τα είδη της έρευνας και ερευνητικές μέθοδοι 

Τα είδη της έρευνας είναι τα ακόλουθα: η διερευνητική έρευνα, η περιγραφική και 

η πειραματική. Από τα παραπάνω είδη έρευνας η περιγραφική αποδίδει το τι 

ισχύει σε μια δεδομένη περίπτωση, κάνει συγκεκριμένες υποθέσεις και καθορίζει 

μεταβλητές. Για το λόγο αυτό η παρούσα έρευνα είναι περιγραφική. Η 

διερευνητική αφορά κυρίως μελέτες περίπτωσης και οι πειραματικές το πείραμα.  

 

Οι ερευνητικές μέθοδοι είναι δύο ειδών. Η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα. Η 

ποσοτική έρευνα καταλήγει σε ποσοτικά αποτελέσματα, τα οποία διέπονται από 

αξιοπιστία καθώς κατά την ανάλυση και ερμηνεία τους αφήνουν έξω τυχόν 

προκαταλήψεις του ερευνητή. Επίσης στην ποσοτική έρευνα ο ερευνητής μπορεί 

να μετρήσει μεταβλητές και να διαμορφώσει παρατηρήσιμους και μετρήσιμους 

ερευνητικούς στόχους. Τέλος η ποσοτική έρευνα μπορεί να συγκεντρώσει μεγάλο 

αριθμό δεδομένων από πολλά άτομα (Creswell, 2013). 

Αντίθετα στην ποιοτική έρευνα ακριβώς επειδή συλλέγονται ποιοτικά 

αποτελέσματα η ερμηνεία τους μπορεί να υποκύψει σε προκαταλήψεις του 

ερευνητή. Στην ποιοτική έρευνα δεν μπορεί να γίνει μέτρηση των αποτελεσμάτων 

και δεν μπορούν να εξαχθούν συσχετιστικά συμπεράσματα. Επίσης στις 

ποιοτικές έρευνες συνήθως έχουμε μικρότερο δείγμα από ότι στις ποσοτικές. 

Τέλος η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας απαιτεί μεγάλο χρόνο από μέρους του 

ερευνητή και συνήθως μεγαλύτερο κόστος.  

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί την ποσοτική ερευνητική μέθοδο. Η επιλογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου βασίστηκε στο γεγονός ότι η ποσοτική έρευνα είναι πιο 

αποτελεσματική και πιο αξιόπιστη καθώς η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της δεν 

υπόκειται στις προκαταλήψεις του ερευνητή. Επίσης οι στόχοι της έρευνας είναι 

παρατηρήσιμοι και μετρήσιμοι. Τέλος η ερευνήτρια έκανε συσχετίσεις μεταξύ 

μεταβλητών κάτι για το οποίο ενδείκνυται η ποσοτική έρευνα (Creswell, 2013).  

 

10.4. Τεχνική έρευνας 

Οι τεχνικές μιας έρευνας είναι δύο ειδών: η πρωτογενής και η δευτερογενής. Στην 

πρωτογενή τεχνική ο ερευνητής συλλέγει πρωτογενή δεδομένα, δηλαδή 

δεδομένα που δεν έχουν συλλέξει άλλοι ερευνητές. Το παραπάνω το επιτυγχάνει 

με το κατάλληλο εργαλείο έρευνας που θα χρησιμοποιήσει το οποίο συνήθως 

είναι είτε ερωτηματολόγιο για τις ποσοτικές έρευνες, είτε συνέντευξη ή φύλλο 
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παρατήρησης για τις ποιοτικές έρευνες. Τα δευτερογενή δεδομένα αφορούν σε 

στοιχεία που έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι ερευνητές, είτε μέσα από εμπειρικές 

μελέτες, είτε μέσα από θεωρητικές μελέτες. Η παρούσα έρευνα ακολουθεί τόσο 

την πρωτογενή όσο και την δευτερογενή τεχνική. Τα δευτερογενή δεδομένα 

χρησιμοποιούνται για το θεωρητικό μέρος της μελέτης αλλά και για τη συγγραφή 

της παρούσας μεθοδολογίας και αφορούν σε βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, αλλά 

και υλικό από επίσημες διαδικτυακές πηγές όπως είναι το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή 

της πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας, με τη χρήση ερωτηματολογίου, η οποία 

διεξήχθη σε Έλληνες φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από την ίδια 

την ερευνήτρια αφού πρώτα μελέτησε τη σχετική με το θέμα της βιβλιογραφία 

αλλά και εργαλεία έρευνας που έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι ερευνητές και έχουν 

καταλήξει σε ασφαλή και έγκυρα αποτελέσματα (Creswell, 2013).  

 

10.5. Δείγμα  

Η δειγματοληψία αποτελεί βασικό στοιχείο μιας έρευνας. Υπάρχουν διάφορες 

μέθοδοι δειγματοληψίας, οι οποίες μπορούν να καταλήξουν σε 

αντιπροσωπευτικό ή σε μη αντιπροσωπευτικό δείγμα. Στις τεχνικές που 

καταλήγουν σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ανήκουν η απλή τυχαία δειγματοληψία, 

η δειγματοληψία κατά στρώματα, η δειγματοληψία κατά ομάδες. Στις τεχνικές 

που καταλήγουν σε μη αντιπροσωπευτικό δείγμα ανήκουν η δειγματοληψία 

ποσοστώσεων, η βολική δειγματοληψία και η χιονοστιβάδα (Creswell, 2013). 

Το δείγμα της έρευνας εξάγεται από το σύνολο του πληθυσμού της έρευνας. 

Στην παρούσα έρευνα τον πληθυσμό στόχο της έρευνας αποτελούν όλοι οι 

Έλληνες φοιτητές. Από τον πληθυσμό στόχο με τη μέθοδο της βολικής 

δειγματοληψίας συλλέχθηκε δείγμα 206 ατόμων. Η αναλογία ανδρών και 

γυναικών στο δείγμα ήταν 52,9% (109) και 47,1% (97) αντίστοιχα. Ακόμα το 

42,7% ήταν ηλικίας από 18-21 ετών, το 19,9% ήταν από 22-25 ετών, το 8,3% 

ήταν από 26-30 ετών, ένα ακόμα 8,3% ήταν από 36-40 ετών, το 5,3% ήταν από 

31-35 ετών, το 7,8% ήταν από 41-45 ετών και το υπόλοιπο 7,8% ήταν πάνω από 

46 ετών. Τέλος το 57,3% ήταν απόφοιτοι λυκείου, το 13,6% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ, 

το 16,5% ήταν απόφοιτοι ΑΤΕΙ, το 9,7% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού και το 

υπόλοιπο 2,9% ήταν κάτοχοι διδακτορικού.  
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10.6. Κώδικας δεοντολογίας έρευνας και αξιοπιστίας 

Ο κώδικας δεοντολογίας της έρευνας αφορά στους ηθικούς κανόνες που 

τηρήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Αρχικά προσεγγίστηκαν τα 

υποκείμενα της έρευνας, τα οποία ενημερώθηκαν πλήρως για το σκοπό της 

έρευνας αλλά και για τους λόγους διεξαγωγής της. Παράλληλα τονίστηκε στους 

ερωτώμενους ότι η έρευνα είναι ανώνυμη και δε θα χρησιμοποιηθεί κανένα 

προσωπικό τους στοιχείο. Επίσης δόθηκε κωδικός σε κάθε ερωτηματολόγιο 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία και η διαφύλαξη της προσωπικής ζωής 

των ερωτώμενων. Η έρευνα είναι εμπιστευτική καθώς κατά τη συλλογή των 

δεδομένων αυτά δεν ανακοινώθηκαν σε κανέναν άλλο συμμετέχοντα στην 

έρευνα ή σε άτομο εκτός αυτής.    

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

Cronbach’s alpha. Η τιμή του για τις ερωτήσεις που αφορούσαν την αξιολόγηση 

του MOODLE βρέθηκε ίση με 0,854 και κρίνεται πολύ ικανοποιητική.  

10.7. Στατιστική ανάλυση  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για την 

αποτύπωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των απαντήσεων που 

έδωσαν οι ερωτώμενοι.  Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε επαγωγική στατιστική για 

την διερεύνηση της επίδραση του φύλου και της μόρφωσης στην αξιολόγηση του 

MOODLE. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι Kruskal Wallis, 

Mann Whitney & Spearman’s rho index. Ο λόγος χρήσης μη παραμετρικών 

ελέγχων ήταν ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή 

(έλεγχος Shapiro Wilk, Παράρτημα). Για την πραγματοποίηση της στατιστικής 

ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0.  
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11. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται περιγραφικά οι απαντήσεις των 

ερωτώμενων χρησιμοποιώντας συχνότητες και ποσοστά.  

 

Γράφημα 1. Φύλο συμμετεχόντων  
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Γράφημα 2. Ηλικία  συμμετεχόντων 

 

 

Γράφημα 3. Μόρφωση συμμετεχόντων 
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Πίνακας 1 

 

Το MOODLE βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις μου 

 N % 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,0 

Διαφωνώ 5 2,4 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
53 25,7 

Συμφωνώ 114 55,3 

Συμφωνώ απόλυτα 32 15,5 

Σύνολο 206 100,0 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 1 το 70,8% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι  το 

MOODLE βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους  και το 25,7% έχει ουδέτερη 

άποψη.  
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Γράφημα 4. Το MOODLE βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις μου; 

 

Πίνακας 2  

Συνολικά, το MOODLE έχει πολλά πλεονεκτήματα στην εκμάθηση; 

 N % 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,5 

Διαφωνώ 1 ,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
30 14,6 

Συμφωνώ 133 64,6 

Συμφωνώ απόλυτα 41 19,9 

Σύνολο 206 100,0 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 2 το 84,5% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι 

συνολικά, το MOODLE έχει πολλά πλεονεκτήματα για την εκμάθηση του  και το 

14,6% έχει ουδέτερη άποψη.  

 

 

 

Γράφημα 5. Συνολικά, το MOODLE παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στην 

εκμάθηση; 
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Πίνακας 3  

Μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα περιεχόμενα του; 

 N % 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,0 

Διαφωνώ 1 ,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
26 12,6 

Συμφωνώ 103 50,0 

Συμφωνώ απόλυτα 74 35,9 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 το 85,9% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι 

μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα περιεχόμενα του και το 12,6% έχει ουδέτερη 

άποψη.  

 

 

Γράφημα 6. Μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα περιεχόμενα του; 



162 

 

Πίνακας 4  

Μπορώ να περιηγηθώ ελεύθερα στα περιεχόμενα του MOODLE; 

 N % 

Διαφωνώ 9 4,4 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
39 18,9 

Συμφωνώ 100 48,5 

Συμφωνώ απόλυτα 58 28,2 

Σύνολο 206 100,0 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4 το 76,7% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι  

μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα στα περιεχόμενα του MOODLE και το 18,9% έχει 

ουδέτερη άποψη.  

 

 

Γράφημα 7. Μπορώ να περιηγηθώ ελεύθερα στα περιεχόμενα του MOODLE; 
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Πίνακας 5  

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το MOODLE χωρίς να χρειάζεται να μου εξηγήσει 

κάποιος το πως λειτουργεί; 

 N % 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,5 

Διαφωνώ 15 7,3 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
35 17,0 

Συμφωνώ 102 49,5 

Συμφωνώ απόλυτα 53 25,7 

Σύνολο 206 100,0 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5 το 75,2% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι  

μπορεί να χρησιμοποιήσει το MOODLE χωρίς να χρειάζεται να του εξηγήσει 

κάποιος το πως λειτουργεί    και το 17% έχει ουδέτερη άποψη.  
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Γράφημα 8. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το MOODLE χωρίς να χρειάζεται να μου 

εξηγήσει κάποιος το πως λειτουργεί; 
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Πίνακας 6  

Μπορώ να λύσω τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με το MOODLE; 

 N % 

Διαφωνώ απόλυτα 4 1,9 

Διαφωνώ 27 13,1 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
99 48,1 

Συμφωνώ 60 29,1 

Συμφωνώ απόλυτα 16 7,8 

Σύνολο 206 100,0 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 6 το 36,9% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι 

μπορεί να λύσει τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με το MOODLE  και το 

48,1% έχει ουδέτερη άποψη.  
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Γράφημα 9. Μπορώ να λύσω τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με το 

MOODLE; 

 

Πίνακας 7  

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το MOODLE αν υπάρχουν διαθέσιμα εγχειρίδια; 

 N % 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,0 

Διαφωνώ 8 3,9 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
40 19,4 

Συμφωνώ 102 49,5 

Συμφωνώ απόλυτα 54 26,2 

Σύνολο 206 100,0 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 7 το 75,7% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι  

μπορεί να χρησιμοποιήσει το MOODLE αν υπάρχουν διαθέσιμα εγχειρίδια και το 

19,4% έχει ουδέτερη άποψη.  

 

 

 

Γράφημα 10. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το MOODLE αν υπάρχουν διαθέσιμα 

εγχειρίδια; 
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Πίνακας 8  

Μαθαίνοντας τη χρήση το MOODLE είναι εύκολο για μένα 

 N % 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,5 

Διαφωνώ 2 1,0 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
24 11,7 

Συμφωνώ 104 50,5 

Συμφωνώ απόλυτα 75 36,4 

Σύνολο 206 100,0 

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 8 το 86,9% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι 

μαθαίνοντας τη χρήση το MOODLE είναι εύκολο για εκείνους και το 11,7% έχει 

ουδέτερη άποψη.  
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Γράφημα 11     Μαθαίνοντας τη χρήση το MOODLE είναι εύκολο για μένα 

 

Πίνακας 9  

Είναι εύκολο να πάρει κανείς υλικό από το MOODLE 

 N % 

Διαφωνώ 8 3,9 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
32 15,5 

Συμφωνώ 93 45,1 

Συμφωνώ απόλυτα 73 35,4 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 9 το 80,5% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι είναι 

εύκολο να πάρει κανείς υλικό από το MOODLE και το 15,5% έχει ουδέτερη 

άποψη.  
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Γράφημα 12     Είναι εύκολο να πάρει κανείς υλικό από το MOODLE; 

 

Πίνακας 10 

Η μάθηση της χρήσης του MOODLE είναι διασκεδαστική διαδικασία 

 N % 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,0 

Διαφωνώ 28 13,6 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
94 45,6 

Συμφωνώ 59 28,6 

Συμφωνώ απόλυτα 23 11,2 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 10 το 39,8% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η 

μάθηση της χρήσης του MOODLE είναι διασκεδαστική διαδικασία  και το 45,6% 

έχει ουδέτερη άποψη.  
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Γράφημα 13  Η μάθηση της χρήσης του MOODLE είναι διασκεδαστική 

διαδικασία; 
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Πίνακας 11 

Η χρήση του MOODLE είναι ένας ελκυστικός τρόπος εκμάθησης 

 N % 

Διαφωνώ απόλυτα 3 1,5 

Διαφωνώ 10 4,9 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
56 27,2 

Συμφωνώ 96 46,6 

Συμφωνώ απόλυτα 41 19,9 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 11 το 66,5% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η 

χρήση του MOODLE είναι ένας ελκυστικός τρόπος εκμάθησης  και το 27,2% έχει 

ουδέτερη άποψη.  

 

 

Γράφημα 14   Η χρήση του MOODLE είναι ένας ελκυστικός τρόπος εκμάθησης; 
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Πίνακας 12  

Συνολικά, μου αρέσει να χρησιμοποιώ το MOODLE 

 N % 

Διαφωνώ 6 2,9 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
51 24,8 

Συμφωνώ 109 52,9 

Συμφωνώ απόλυτα 40 19,4 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 12 το 72,3% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι 

συνολικά, τους αρέσει να χρησιμοποιούν το MOODLE και το 24,8% έχει 

ουδέτερη άποψη.  

 

 

 

Γράφημα 15    Συνολικά, μου αρέσει να χρησιμοποιώ το MOODLE 
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Πίνακας 13  

......βοηθάει στο πως είναι δομημένο το μάθημα                            

 Ν % 

Πολύ 3 1,5 

Αρκετά 10 4,9 

Ούτε πολύ ούτε 

λίγο 
41 19,9 

Λίγο 103 50,0 

Καθόλου 49 23,8 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 13 το 6,4% των ερωτηθέντων θεωρεί τουλάχιστον 

αρκετά ότι βοηθάει στο πως είναι δομημένο το μάθημα και το 19,9% έχει 

ουδέτερη άποψη.  

 

 

Γράφημα 16. ......βοηθάει στο πως είναι δομημένο το μάθημα                            
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Πίνακας 14  

......βοηθάει στο να μελετήσω το μάθημα 

 Ν % 

Πολύ 1 ,5 

Αρκετά 10 4,9 

Ούτε πολύ ούτε 

λίγο 
29 14,1 

Λίγο 113 54,9 

Καθόλου 53 25,7 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 14 το 5,4% των ερωτηθέντων θεωρεί τουλάχιστον 

αρκετά ότι βοηθάει στο να μελετήσουν το μάθημα και το 14,1% έχει ουδέτερη 

άποψη.  

 

 

Γράφημα 17 ......βοηθάει στο να μελετήσω το μάθημα 
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Πίνακας 15  

......βοηθάει στο να κατανοήσω το μάθημα 

 Ν % 

Πολύ 3 1,5 

Αρκετά 11 5,3 

Ούτε πολύ ούτε 

λίγο 
51 24,8 

Λίγο 90 43,7 

Καθόλου 51 24,8 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 15 το 6,8% των ερωτηθέντων θεωρεί τουλάχιστον 

αρκετά ότι βοηθάει στο να κατανοήσουν το μάθημα και το 24,8% έχει ουδέτερη 

άποψη.  

 

 

Γράφημα 18 ......βοηθάει στο να κατανοήσω το μάθημα 
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Πίνακας 16  

......βοηθάει να προχωρήσω στην μελέτη των επόμενων κεφαλαίων 

 Ν % 

Πολύ 3 1,5 

Αρκετά 13 6,3 

Ούτε πολύ ούτε 

λίγο 
52 25,2 

Λίγο 83 40,3 

Καθόλου 55 26,7 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 16 το 7,8% των ερωτηθέντων θεωρεί τουλάχιστον 

αρκετά ότι βοηθάει να προχωρήσουν στην μελέτη των επόμενων κεφαλαίων και 

το 25,2% έχει ουδέτερη άποψη.  

 

Γράφημα 19. ......βοηθάει να προχωρήσω στην μελέτη των επόμενων κεφαλαίων 

Πίνακας 17  
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......βοηθάει στην επαφή μου με τον καθηγητή, διευκολύνει την επικοινωνία 

 Ν % 

Πολύ 15 7,3 

Αρκετά 28 13,6 

Ούτε πολύ ούτε 

λίγο 
58 28,2 

Λίγο 69 33,5 

Καθόλου 36 17,5 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 17 το 20,9% των ερωτηθέντων θεωρεί τουλάχιστον 

αρκετά ότι βοηθάει στην επαφή τους με τον καθηγητή, διευκολύνει την 

επικοινωνία και το 28,2% έχει ουδέτερη άποψη.  

 

Γράφημα 20 ......βοηθάει στην επαφή μου με τον καθηγητή, διευκολύνει την 

επικοινωνία 

Πίνακας 18  
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........διευκολύνει το μάθημα με χρήσιμα πολυμέσα (βίντεο, κλπ.) 

 Ν % 

Πολύ 6 2,9 

Αρκετά 9 4,4 

Ούτε πολύ ούτε 

λίγο 
37 18,0 

Λίγο 83 40,3 

Καθόλου 71 34,5 

Σύνολο 206 100,0 

Σύμφωνα με τον πίνακα 18 το 7,3% των ερωτηθέντων θεωρεί τουλάχιστον 

αρκετά ότι διευκολύνει το μάθημα με χρήσιμα πολυμέσα (βίντεο, κλπ.) και το 

18% έχει ουδέτερη άποψη.  

 

 

Γράφημα 21 ........διευκολύνει το μάθημα με χρήσιμα πολυμέσα (βίντεο, κλπ.) 
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Γράφημα 22. Συνοπτικό ραβδόγραμμα των απόψεων των συμμετεχόντων 

 

Σύμφωνα με τον γράφημα 22 το 85,9% των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι 

μέσω του MOODLE μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα περιεχόμενα του, 

το 76,7% μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα στα περιεχόμενα του MOODLE, το 

75,2% ανέφερε να το χρησιμοποιήσει κάποιος χωρίς να χρειάζεται να τους 

εξηγήσει κάποιος το πώς λειτουργεί, το 84,5% θεώρησε πως το MOODLE έχει 

πολλά πλεονεκτήματα για την εκμάθηση του,  το 80,6% θεώρησε ότι είναι εύκολο 

να πάρει κανείς υλικό από το MOODLE, το 75,7% απάντησε πως  μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το MOODLE αν υπάρχουν διαθέσιμα εγχειρίδια, το 86,9% 
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θεώρησε πως μαθαίνοντας τη χρήση του MOODLE είναι εύκολο για εκείνους, το 

72,3% ανέφερε ότι τους αρέσει να χρησιμοποιούν το MOODLE, το 70,9% 

ανέφερε ότι το MOODLE βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, το 66,5% 

ανέφερε ότι η χρήση του MOODLE είναι ένα ελκυστικός τρόπος μάθησης, το 

36,9% θεώρησε πως μπορεί να λύσει τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά  

με το MOODLE και το 39,8% απάντησε πως η μάθηση της χρήσης του MOODLE 

είναι διασκεδαστική διαδικασία 

Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε με βάση τις παραπάνω απαντήσεις ότι οι 

συμμετέχοντας μπορούν να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν σε πολύ καλό 

βαθμό το MOODLE προς όφελος τους. Είναι σύμφωνα πάντα με την άποψη τους 

ένα εργαλείο εύκολο στη χρήση που τους βοηθάει στον ακαδημαϊκό τους βίο ενώ 

αυξάνει και την επίδοση τους. Πιθανώς όμως να χρειάζεται κάποια εκπαίδευση 

των συμμετεχόντων με διαθέσιμα εγχειρίδια που να βοηθάνε ακόμα περισσότερο 

την άνετη χρήση του MOODLE. Ίσως για άτομα που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι 

με τη τεχνολογία.  

 

Γράφημα 23. Συνοπτικό ραβδόγραμμα της αξιολόγησης του MOODLE  
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Σύμφωνα με τον γράφημα 23 το 20.9% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι το 

MOODLE βοηθάει τουλάχιστον αρκετά στην επαφή τους με τον καθηγητή, 

διευκολύνει την επικοινωνία, το 7.3% ανέφερε ότι διευκολύνει το μάθημα με 

χρήσιμα πολυμέσα, το 7.8% ανέφερε ότι βοηθάει, να προχωρήσουν στην μελέτη 

των επόμενων κεφαλαίων, το 5.3% ανέφερε ότι βοηθάει στο να μελετήσουν το 

μάθημα, το 6.8% ανέφερε ότι βοηθάει στο να κατανοήσουν το μάθημα και το 

6.3% βοηθάει στο πως είναι δομημένο το μάθημα.  

Με βάση τις παραπάνω απαντήσεις των συμμετεχόντων καταλήγουμε στο να 

αξιολογείται το MOODLE ως μέτρια χρήσιμο ως προς την επαφή με τον 

καθηγητή, την μελέτη των επόμενων κεφαλαίων και την μελέτη του μαθήματος. 

Ανάλογο συμπέρασμα ισχύει για κάποιο μέρος των μαθητών στην κατανόηση 

του μαθήματος αλλά και στο πως είναι δομημένο το μάθημα. Οπότε σε γενικές 

γραμμές αξιολογείται ως συμπληρωματικά χρήσιμο εργαλείο σε συγκεκριμένους 

τομείς που αφορούν κυρίως την μελέτη και την οργάνωση του μαθήματος.  
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Πίνακας 19 

Διαφορές στην αξιολόγηση του MOODLE μεταξύ ανδρών και γυναικών  

 

 Φύλο   

 Άνδρας Γυναίκα   

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ U P 

......βοηθάει στο πως είναι δομημένο το 

μάθημα                            
3,82 ,86 3,99 ,87 4659,500 ,112 

......βοηθάει στο να μελετήσω το μάθημα 3,91 ,86 4,11 ,72 4606,000 ,078 

......βοηθάει στο να κατανοήσω το μάθημα 3,79 ,95 3,92 ,85 4910,500 ,350 

......βοηθάει να προχωρήσω στην μελέτη 

των επόμενων κεφαλαίων 
3,86 1,00 3,82 ,87 5081,000 ,612 

......βοηθάει στην επαφή μου με τον 

καθηγητή, διευκολύνει την επικοινωνία 
3,44 1,16 3,36 1,13 5029,000 ,532 

........διευκολύνει το μάθημα με χρήσιμα 

πολυμέσα (βίντεο, κλπ.) 
3,92 1,04 4,07 ,92 4903,000 ,341 

Σύμφωνα με τον πίνακα 19 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την αξιολόγηση του 

MOODLE.    

 

 

 

 

Πίνακας 20 
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Διαφορές στην αξιολόγηση του MOODLE μεταξύ των ηλικιακών ομάδων  

 Ηλικία   

 18-21 22-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46+   

 

Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ 

Τ

Α 

Χ2(6) p 

......βοηθάει στο 

πως είναι δομημένο 

το μάθημα                            

3,8

1 
,76 

3,9

8 
,96 

4,3

5 
,86 

4,0

0 
,89 

3,7

1 

1,1

0 

3,7

5 

1,0

6 

4,0

0 

,6

3 

10,0

39 

,12

3 

......βοηθάει στο να 

μελετήσω το 

μάθημα 

3,9

3 
,78 

4,1

5 
,69 

4,4

1 
,62 

4,3

6 
,50 

3,7

1 

1,0

5 

3,6

3 
,96 

4,0

6 

,7

7 

13,3

67 

,03

8 

......βοηθάει στο να 

κατανοήσω το 

μάθημα 

3,8

9 
,85 

3,9

5 
,80 

4,3

5 
,70 

3,8

2 

1,0

8 

3,8

2 
,73 

3,2

5 

1,2

9 

3,5

0 

,9

7 

12,8

56 

,04

5 

......βοηθάει να 

προχωρήσω στην 

μελέτη των 

επόμενων 

κεφαλαίων 

3,7

5 
,91 

3,8

0 
,95 

4,2

4 
,90 

4,3

6 

1,0

3 

3,8

2 
,88 

3,6

3 

1,2

0 

3,9

4 

,6

8 

9,18

6 

,16

3 

......βοηθάει στην 

επαφή μου με τον 

καθηγητή, 

διευκολύνει την 

επικοινωνία 

3,1

3 

1,1

1 

3,2

9 

1,2

5 

3,8

8 
,93 

3,9

1 

1,1

4 

3,8

8 
,99 

3,1

9 

1,2

8 

4,0

6 

,5

7 

18,7

22 

,00

5 



185 

 

 Ηλικία   

 18-21 22-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46+   

 

Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ 

Τ

Α 

Χ2(6) p 

......βοηθάει στο 

πως είναι δομημένο 

το μάθημα                            

3,8

1 
,76 

3,9

8 
,96 

4,3

5 
,86 

4,0

0 
,89 

3,7

1 

1,1

0 

3,7

5 

1,0

6 

4,0

0 

,6

3 

10,0

39 

,12

3 

......βοηθάει στο να 

μελετήσω το 

μάθημα 

3,9

3 
,78 

4,1

5 
,69 

4,4

1 
,62 

4,3

6 
,50 

3,7

1 

1,0

5 

3,6

3 
,96 

4,0

6 

,7

7 

13,3

67 

,03

8 

......βοηθάει στο να 

κατανοήσω το 

μάθημα 

3,8

9 
,85 

3,9

5 
,80 

4,3

5 
,70 

3,8

2 

1,0

8 

3,8

2 
,73 

3,2

5 

1,2

9 

3,5

0 

,9

7 

12,8

56 

,04

5 

......βοηθάει να 

προχωρήσω στην 

μελέτη των 

επόμενων 

κεφαλαίων 

3,7

5 
,91 

3,8

0 
,95 

4,2

4 
,90 

4,3

6 

1,0

3 

3,8

2 
,88 

3,6

3 

1,2

0 

3,9

4 

,6

8 

9,18

6 

,16

3 

......βοηθάει στην 

επαφή μου με τον 

καθηγητή, 

διευκολύνει την 

επικοινωνία 

3,1

3 

1,1

1 

3,2

9 

1,2

5 

3,8

8 
,93 

3,9

1 

1,1

4 

3,8

8 
,99 

3,1

9 

1,2

8 

4,0

6 

,5

7 

18,7

22 

,00

5 

........διευκολύνει το 

μάθημα με χρήσιμα 

πολυμέσα (βίντεο, 

κλπ) 

3,9

2 
,86 

4,1

2 
,84 

4,2

9 

1,3

1 

3,9

1 

1,2

2 

3,7

1 

1,3

1 

3,8

1 

1,2

2 

4,2

5 

,6

8 

8,18

9 

,22

5 
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Παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ηλικιακών ομάδων για το ότι το MOODLE βοηθάει να μελετήσουν/κατανοήσουν 

το μάθημα και το ότι βοηθάει στην επαφή τους με τον καθηγητή.  

 

Πίνακας 21 

Διαφορές στην αξιολόγηση του MOODLE μεταξύ των μορφωτικών επιπέδων  

 Επίπεδο εκπαίδευσης   

 

Απόφοιτος  

ΑΤΕΙ 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

Κάτοχος 

Διδακτορ

ικού 

Κάτοχος 

Μεταπτυ

χιακού 

  

 

Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 
Χ2(4) p 

......βοηθάει στο πως είναι 

δομημένο το μάθημα                            
3,94 1,04 4,00 ,98 3,83 ,81 4,50 ,55 3,90 ,79 6,371 ,173 

......βοηθάει στο να 

μελετήσω το μάθημα 
4,03 ,83 4,07 ,77 3,92 ,80 4,50 ,55 4,20 ,83 5,705 ,222 

......βοηθάει στο να 

κατανοήσω το μάθημα 
4,03 ,87 3,75 ,93 3,81 ,91 4,33 ,82 3,75 ,97 4,337 ,362 

......βοηθάει να 

προχωρήσω στην μελέτη 

των επόμενων κεφαλαίων 

4,12 ,81 3,89 ,96 3,68 ,98 4,50 ,55 4,10 ,79 10,224 ,037 

......βοηθάει στην επαφή 

μου με τον καθηγητή, 

διευκολύνει την 

επικοινωνία 

3,53 1,19 3,61 1,03 3,19 1,16 4,00 ,63 3,95 ,94 10,711 ,030 

........διευκολύνει το 

μάθημα με χρήσιμα 

πολυμέσα (βίντεο, κλπ) 

3,97 1,11 4,18 ,98 3,91 ,93 4,67 ,52 4,05 
1,1

0 
6,874 ,143 

 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

μορφωτικών ομάδων για το ότι  το MOODLE βοηθάει να προχωρήσουν στην 

μελέτη των επόμενων κεφαλαίων και το ότι βοηθάει στην επαφή τους με τον 

καθηγητή.  

Πίνακας 22  

Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς τις απόψεις τους για το MOODLE 
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 Φύλο   

 Άντρας Γυναίκα   

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ U P 

Το MOODLE βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις 

μου  
3,78 ,80 3,87 ,70 5037,000 ,516 

Συνολικά, το MOODLE έχει πολλά πλεονεκτήματα 

για την εκμάθηση μου  
4,02 ,67 4,04 ,61 5286,000 ,999 

Μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα 

περιεχόμενα του  
4,25 ,81 4,13 ,67 4665,500 ,110 

Μπορώ να περιηγηθώ ελεύθερα στα περιεχόμενα 

του MOODLE  
3,96 ,85 4,05 ,76 5067,000 ,579 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το MOODLE χωρίς να 

χρειάζεται να μου εξηγήσει κάποιος το πως 

λειτουργεί  

3,81 ,95 4,06 ,76 4590,000 ,078 

Μπορώ να λύσω τα προβλήματα που 

προκύπτουν σχετικά με το MOODLE  
3,26 ,89 3,30 ,83 5159,000 ,748 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το MOODLE αν 

υπάρχουν διαθέσιμα εγχειρίδια  
4,02 ,83 3,90 ,85 4884,500 ,308 

Μαθαίνοντας τη χρήση το MOODLE είναι εύκολο 

για μένα  
4,27 ,66 4,15 ,78 4975,500 ,422 

Είναι εύκολο να πάρει κανείς υλικό από το 

MOODLE  
4,11 ,80 4,13 ,82 5144,500 ,720 

Η μάθηση της χρήσης του MOODLE είναι 

διασκεδαστική διαδικασία  
3,35 ,86 3,36 ,91 5232,500 ,893 



188 

 

Η χρήση του MOODLE είναι ένας ελκυστικός 

τρόπος εκμάθησης  
3,82 ,86 3,75 ,88 5032,000 ,523 

Συνολικά, μου αρέσει να χρησιμοποιώ το 

MOODLE  
3,89 ,75 3,89 ,73 5229,500 ,883 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις για το MOODLE μεταξύ 

των δύο φύλων.  
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Πίνακας 23 

Διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων ως προς τις απόψεις τους για το 

MOODLE 

 Ηλικία   

 18-21 22-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46+   

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Χ2(6) p 

Το MOODLE 

βελτιώνει τις 

ακαδημαϊκές 

επιδόσεις μου  

3,69 ,76 3,93 ,69 3,94 1,09 3,73 ,79 3,94 ,56 3,75 ,77 4,13 ,50 8,282 ,218 

Συνολικά, το 

MOODLE έχει 

πολλά 

πλεονεκτήματα 

για την εκμάθηση 

μου  

3,91 ,72 4,15 ,53 4,29 ,59 4,18 ,60 4,00 ,50 3,94 ,57 4,13 ,62 8,267 ,219 

Μπορώ να 

αποκτήσω 

πρόσβαση στα 

περιεχόμενα του  

4,22 ,82 4,17 ,74 4,35 ,70 4,36 ,67 4,18 ,64 3,88 ,62 4,19 ,66 6,018 ,421 

Μπορώ να 

περιηγηθώ 

ελεύθερα στα 

περιεχόμενα του 

MOODLE  

4,02 ,82 3,80 ,90 4,06 ,83 4,45 ,69 3,88 ,78 3,94 ,57 4,25 ,68 8,088 ,232 
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Μπορώ να 

χρησιμοποιήσω 

το MOODLE 

χωρίς να 

χρειάζεται να μου 

εξηγήσει κάποιος 

το πως 

λειτουργεί  

3,85 ,78 3,93 1,06 4,18 ,73 4,55 ,82 3,88 ,93 3,88 ,96 3,75 ,77 10,483 ,106 

Μπορώ να λύσω 

τα προβλήματα 

που προκύπτουν 

σχετικά με το 

MOODLE  

3,27 ,80 3,22 1,04 3,29 1,05 3,55 ,93 3,18 ,81 3,19 ,66 3,44 ,73 1,960 ,923 

Μπορώ να 

χρησιμοποιήσω 

το MOODLE αν 

υπάρχουν 

διαθέσιμα 

εγχειρίδια  

3,89 ,81 3,95 ,95 4,24 ,83 4,00 1,18 4,06 ,66 4,00 ,73 3,94 ,77 3,860 ,696 

Μαθαίνοντας τη 

χρήση το 

MOODLE είναι 

εύκολο για μένα  

4,20 ,66 4,17 ,63 4,41 1,06 4,55 ,52 4,12 ,78 4,06 ,85 4,19 ,75 7,457 ,281 

Είναι εύκολο να 

πάρει κανείς 

υλικό από το 

MOODLE  

4,11 ,82 4,12 ,75 4,06 ,83 4,45 ,82 4,12 ,78 3,94 ,93 4,19 ,83 3,283 ,773 

Η μάθηση της 

χρήσης του 

MOODLE είναι 

διασκεδαστική 

διαδικασία  

3,31 ,86 3,27 1,00 3,65 ,79 3,73 1,01 3,24 1,03 3,25 ,68 3,50 ,73 5,166 ,523 
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Η χρήση του 

MOODLE είναι 

ένας ελκυστικός 

τρόπος 

εκμάθησης  

3,72 ,91 3,76 ,99 4,12 ,60 3,91 ,83 3,71 ,77 3,69 ,79 4,00 ,73 4,769 ,574 

Συνολικά, μου 

αρέσει να 

χρησιμοποιώ το 

MOODLE  

3,81 ,72 3,93 ,82 4,00 ,50 4,18 ,75 3,94 ,66 3,63 ,96 4,13 ,62 6,580 ,361 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις για το MOODLE μεταξύ 

των ηλικιακών ομάδων.  
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Πίνακας 24  

Διαφορές μεταξύ των μορφωτικών κατηγοριών ως προς τις απόψεις τους για το 

MOODLE 

 
Επίπεδο εκπαίδευσης   

 
Απόφοιτος  

ΑΤΕΙ 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

Κάτοχος 

Διδακτορικού 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

  

 

Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Χ2(4) p 

Το MOODLE 

βελτιώνει τις 

ακαδημαϊκές 

επιδόσεις μου 

Σημειώστε το 

βαθμό 

συμφωνίας ή 

διαφωνίας στις 

κάτωθι 

προτάσεις:  

3,71 ,84 4,04 ,69 3,75 ,76 4,00 ,63 4,05 ,60 5,582 ,233 

Συνολικά, το 

MOODLE έχει 

πολλά 

πλεονεκτήματα 

για την 

εκμάθηση μου  

4,12 ,54 4,25 ,52 3,93 ,68 4,17 ,75 4,10 ,64 6,807 ,146 

Μπορώ να 

αποκτήσω 

πρόσβαση στα 

περιεχόμενα 

του  

4,18 ,67 4,04 ,58 4,19 ,80 4,83 ,41 4,25 ,79 8,118 ,087 

Μπορώ να 

περιηγηθώ 

ελεύθερα στα 

περιεχόμενα 

του MOODLE  

3,94 ,85 4,00 ,77 3,97 ,81 4,83 ,41 4,05 ,76 7,697 ,103 
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Μπορώ να 

χρησιμοποιήσω 

το MOODLE 

χωρίς να 

χρειάζεται να 

μου εξηγήσει 

κάποιος το πως 

λειτουργεί  

4,09 ,90 3,96 1,04 3,90 ,81 4,00 ,63 3,75 1,02 3,010 ,556 

Μπορώ να 

λύσω τα 

προβλήματα 

που 

προκύπτουν 

σχετικά με το 

MOODLE  

3,38 ,89 3,36 ,87 3,25 ,82 3,67 ,82 3,05 1,05 4,300 ,367 

Μπορώ να 

χρησιμοποιήσω 

το MOODLE αν 

υπάρχουν 

διαθέσιμα 

εγχειρίδια  

3,97 1,06 4,07 ,81 3,86 ,78 4,00 ,63 4,35 ,75 7,768 ,100 

Μαθαίνοντας τη 

χρήση το 

MOODLE είναι 

εύκολο για 

μένα  

4,15 ,86 4,25 ,65 4,21 ,70 4,67 ,52 4,15 ,75 2,901 ,575 

Είναι εύκολο να 

πάρει κανείς 

υλικό από το 

MOODLE  

4,21 ,73 4,21 ,83 4,09 ,81 4,67 ,52 3,85 ,93 5,586 ,232 

Η μάθηση της 

χρήσης του 

MOODLE είναι 

διασκεδαστική 

διαδικασία  

3,18 ,90 3,57 ,88 3,28 ,90 3,83 ,75 3,65 ,75 8,220 ,084 

Η χρήση του 

MOODLE είναι 

ένας 

ελκυστικός 

τρόπος 

εκμάθησης  

3,79 ,69 4,00 ,94 3,68 ,91 4,33 ,82 3,95 ,69 7,444 ,114 
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Συνολικά, μου 

αρέσει να 

χρησιμοποιώ 

το MOODLE  

3,91 ,71 4,18 ,67 3,78 ,77 4,33 ,52 3,95 ,60 8,741 ,068 

 

 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις για το MOODLE 

μεταξύ των μορφωτικών επιπέδων.  
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12. Συμπεράσματα και μελλοντικοί στόχοι  

Η παρούσα έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει τις στάσεις και τις απόψεις των 

Ελλήνων φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα 

Πανεπιστημίων αναφορικά με την εκπαιδευτική πλατφόρμα MOODLE. Για την 

επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα στηριζόμενη 

στη φιλοσοφία του θετικισμού. Μελετήθηκε δείγμα 206 ατόμων το οποίο συλλέχθηκε 

με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου.   

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για την 

αποτύπωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των απαντήσεων που 

έδωσαν οι ερωτώμενοι. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε επαγωγική στατιστική για 

την διερεύνηση της επίδραση του φύλου και της μόρφωσης στην αξιολόγηση του 

MOODLE. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι Kruskal Wallis, 

Mann Whitney & Spearman’s rho index. Ο λόγος χρήσης μη παραμετρικών 

ελέγχων ήταν ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή 

(έλεγχος Shapiro Wilk, Παράρτημα).  

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των φοιτητών συμφώνησε ότι μέσω του MOODLE μπορούν να αποκτήσουν 

πρόσβαση στα περιεχόμενά του. Σύμφωνα εξάλλου με τον Brandl (2005) πολλές 

από τις δραστηριότητες του MOODLE έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους 

φοιτητές να ελέγχουν κοινό περιεχόμενο, όπως forums, wikis, γλωσσάρια, βάσεις 

δεδομένων, μηνύματα κ.α. Αυτό ενθαρρύνει τους φοιτητές να ανταλλάσσουν τις 

εμπειρίες τους. Επίσης οι ερωτώμενοι ανέφεραν ότι  μπορούν  να περιηγηθούν 

ελεύθερα στα περιεχόμενα του MOODLE και να το χρησιμοποιήσουν  χωρίς να 

χρειάζεται να τους εξηγήσει κάποιος το πώς λειτουργεί. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνεται πως το MOODLE αποτελεί γενικά μια εύκολη για τους φοιτητές 

πλατφόρμα που δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για να τη χρησιμοποιήσουν. 

Σύμφωνα εξάλλου με τον Brandl (2005) το MOODLE αποτελεί μία από τις πιο 

διαδεδομένες εφαρμογές ασύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, η οποία 

επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και τη δημιουργία 

περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης. Η ευκολία στη χρήση του, σε συνδυασμό 

με την ελεύθερη διανομή του και την ανταπόκριση στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες των εκπαιδευομένων, καθιστά το MOODLE μία εφαρμογή που 
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προσφέρει σημαντική βοήθεια στην οργάνωση των εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

Επίσης θεώρησαν πως το MOODLE έχει πολλά πλεονεκτήματα για την 

εκμάθηση του. Οι Bower and Wittmann (2009) αναφέρουν ως πλεονεκτήματα του 

MOODLE το φόρουμ του μαθήματος, που είναι ο πυρήνας του, παρέχοντας 

χώρους για συζήτηση και ανταλλαγή μέσων και εγγράφων (χρησιμοποιώντας 

συνημμένα ή απλά links). Τα wikis προωθούν την ομαδική εργασία και άλλες 

διαπραγματεύσεις. Οι βάσεις δεδομένων επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να 

εισέλθουν σε διάφορα αρχεία π.χ. σε μια συλλογή ψηφιακών φωτογραφιών ή σε 

μια βιβλιοθήκη αναφορών. Η σελίδα των συμμετεχόντων είναι ο κύριος τόπος 

όπου μπορεί ο φοιτητής να δει όλη του την πορεία. Το online μπλοκ των 

χρηστών είναι ο καλύτερος τρόπος για να δουν ποιοι βρίσκονται μέσα στην 

πλατφόρμα μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Brandl (2005) προσθέτει πως η 

πρόσφατη δραστηριότητα μπλοκ, εμφανίζει ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών 

σχετικά με το τι έχει συμβεί πρόσφατα, και μέσω link οι φοιτητές μπορούν να 

δουν αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες. Τα πράγματα που συνέβησαν 

δεν αφορούν μόνο αλλαγές σε φόρουμ, κλπ, αλλά και υποβολές εργασιών, 

απόπειρες κουίζ κ.ά.. Οι φοιτητές δεν μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των 

άλλων στις ίδιες εργασίες, αλλά παίρνουν μια ιδέα για το τι έχει υποβάλλει 

κάποιος. 

Επίσης, οι φοιτητές υποστήριξαν πως το να μάθουν τη χρήση του MOODLE είναι 

εύκολο για εκείνους, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον Brandl (2005). 

Επίσης  τους αρέσει να χρησιμοποιούν το MOODLE καθώς βελτιώνει τις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις τους. Σύμφωνα με τον Brandl (2005) το MOODLE έχει 

ένα ευρύ φάσμα τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να 

δημιουργήσουν αναπαραστάσεις των γνώσεών τους και να τις μοιραστούν. Με το 

παραπάνω συμφωνεί και ο Μικρόπουλος (2009) βάσει του οποίου οι νέες 

τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν ως νοητικό ή γνωστικό εργαλείο στη 

διαδικασία της διδασκαλίας προς τη γνώση, εμπλουτίζοντας παραμέτρους που 

αφορούν τη διδασκαλία. Χαρακτηριστικά οι νέες τεχνολογίες επιδιώκουν να 

αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική μάθηση, να βοηθήσουν τους μαθητές να 

επιλύουν προβλήματα, να αναπτύξουν στους μαθητές νέες δεξιότητες και 

στάσεις, να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά 

και να προάγουν τη συνεργασία των μαθητών με το ευρύτερο σχολικό 

περιβάλλον. 
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Επίσης οι ερωτώμενοι ανέφεραν πως η χρήση του MOODLE είναι ένα 

ελκυστικός τρόπος μάθησης. Σύμφωνα με τον Anderson (2016) η χρήση των 

νέων τεχνολογιών, στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι ελκυστική και ευχάριστη, 

προάγει την ενεργητική μάθηση, καθώς επιτρέπει στους μαθητές να ελέγξουν και 

να διαχειριστούν τη διαδικασία με την οποία μαθαίνουν, βοηθά στην καλύτερη 

κατανόηση της υπό μάθηση ενότητας, εφόσον παρέχει πολύμορφη παρουσίαση 

των πληροφοριών, εξυπηρετεί την εξατομίκευση της διδασκαλίας και ενθαρρύνει 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών και λύσης προβλήματος. 

Παράλληλα οι νέες τεχνολογίες βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει δύσκολες κι 

αφηρημένες έννοιες. Προσδίδουν στο μάθημα μια πιο ευχάριστη και πιο 

ρεαλιστική μορφή κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσελκύει την προσοχή και το 

ενδιαφέρον των μαθητών, γεγονός που είναι ιδιαίτερα επιθυμητό στην 

εκπαιδευτική πράξη, αφού  το απλό ενδιαφέρον προσδοκάται  να μετατραπεί  σε 

μαθησιακό και ενεργό εμπλοκή. 

Επιπλέον, το 1/3 περίπου θεώρησε ότι η μάθηση της χρήσης του MOODLE είναι 

διασκεδαστική διαδικασία και πως  μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που 

προκύπτουν σχετικά  με το MOODLE. Σύμφωνα με τους Duffy&Jonassen (2013) 

οι ΤΠΕ συμβάλλουν δηλαδή, στο να οπτικοποιηθεί το διδακτέο αντικείμενο και 

ως επακόλουθο, να ενεργοποιηθεί και να παρακινηθεί ο μαθητής. Μάλιστα οι 

ΤΠΕ συμβάλλουν στο να παρακινηθεί και το ποσοστό των μαθητών που δεν 

παρακινείται με την παραδοσιακή διδασκαλία. Οι Ertmer&Newby (2013) 

συμπληρώνουν ότι οι ΤΠΕ προάγουν την ενεργητική μάθηση καθώς επιτρέπουν 

στο μαθητή να ελέγχει και να διαχειρίζεται τη διαδικασία με την οποία μαθαίνει. 

Του δίνεται η δυνατότητα, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ενεργειών, να μπορεί να 

οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, μέσω μεθόδων 

όπως της ανακάλυψης και του πειραματισμού. Στο σημείο αυτό εμπλέκεται και η 

αυτοαξιολόγηση και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στοιχεία απαραίτητα για 

την μετέπειτα επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη. 

Βάσει των παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι υπό μελέτη φοιτητές προτιμούν την 

πλατφόρμα MOODLE, την οποία θεωρούν εύκολη και διασκεδαστική. Ως εκ 

τούτου το MOODLE καθίσταται μια αποτελεσματική εκπαιδευτική πλατφόρμα για 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ευκολία χρήσης της πλατφόρμας στα εξ 
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αποστάσεως προγράμματα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενθάρρυνση 

των φοιτητών και τη συνέχιση των σπουδών τους. 

Ακόμα ως προς την αξιολόγηση του MOODLE καταλήξαμε  στο να αξιολογείται  

το MOODLE ως μέτρια χρήσιμο ως προς την επαφή με τον καθηγητή, την μελέτη 

των επόμενων κεφαλαίων και την μελέτη του μαθήματος. Ανάλογο συμπέρασμα 

ισχύει για κάποιο μέρος των μαθητών στην κατανόηση του μαθήματος αλλά και 

στο πως είναι δομημένο το μάθημα. Οπότε σε γενικές γραμμές αξιολογήθηκε ως 

συμπληρωματικά χρήσιμο εργαλείο σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν 

κυρίως την μελέτη και την οργάνωση του μαθήματος. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνεται πως ενώ η πλατφόρμα MOODLE θεωρείται εύκολη και 

διασκεδαστική δεν είναι αρκετά αποτελεσματική στη μάθηση καθώς οι φοιτητές 

δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την επικοινωνία με τους καθηγητές τους, 

από τα πολυμέσα που χρησιμοποιεί αλλά και από τη μελέτη που προτείνει. 

Ενδεικτικό είναι ότι η μειοψηφία των ερωτώμενων είναι ευχαριστημένη από την 

κατανόηση του μαθήματος που προσφέρει η πλατφόρμα, αλλά και από τη 

δόμηση του μαθήματος. Σύμφωνα με τον Portway-Lane (1994) στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί άμεσα να επιλύσει τις 

απορίες που τυχόν μπορεί να έχει. Θα πρέπει να αποστείλει τις απορίες στον 

εκπαιδευτή του, θα πρέπει να περιμένει αυτός να τις λάβει και να του απαντήσει. 

Αυτό όμως αποτελεί πρόβλημα αφού ο φοιτητής μπορεί να έχει διαμορφώσει 

διαφορετικό χρονικό πρόγραμμα μελέτης από τον καθηγητή του, δηλαδή αν 

κάποιος μελετά το βράδυ γιατί για παράδειγμα την ημέρα εργάζεται, μπορεί να 

πρέπει να περιμένει την άλλη ημέρα για να επικοινωνήσει μαζί του ο καθηγητής 

και να σταματήσει την μελέτη του χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο. Παρόλο λοιπόν 

που η τεχνολογία έχει προχωρήσει αισθητά και επιτρέπει την εξασφάλιση 

επικοινωνίας ανάμεσα στον φοιτητή και στον εκπαιδευτικό αλλά και στους 

φοιτητές ανάμεσα τους, υπάρχει σαφώς ένα στοιχείο αποξένωσης. Οι 

περισσότεροι φοιτητές, σε επίπεδο τάξης επικοινωνούν μεταξύ τους για τα 

απαραίτητα και έτσι δεν υπάρχει περιθώριο σύγκρισης των επιδόσεων ώστε να 

δημιουργηθεί ένας θετικός ανταγωνισμός, στοιχείο που υπάρχει ανάμεσα στις 

ομάδες. Εξάλλου, δημιουργείται και μία άτυπη ανισότητα, αφού όλοι οι φοιτητές 

δεν έχουν τις ίδιες δεξιότητες στον χειρισμό των τεχνικών μέσων με συνέπεια 

κάποιοι να υστερούν έναντι των άλλων. Οι Slater et al. (2015) συμπέραναν πως 

οι σπουδαστές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τείνουν να εγκαταλείπουν τις 
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σπουδές τους πιο συχνά από ό,τι οι παραδοσιακοί σπουδαστές λόγω δυσκολιών 

που αντιμετωπίζουν στην γλώσσα, τη διαχείριση του χρόνου και τις δεξιότητες 

μελέτης.  

Επιπρόσθετα  βρέθηκε ότι η αξιολόγηση του MOODLE δεν επηρεάζεται από το 

φύλο ενώ επηρεάζεται σε κάποιους τομείς από την ηλικία και το μορφωτικό 

επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των μορφωτικών ομάδων για το ότι  το MOODLE βοηθάει να προχωρήσουν στην 

μελέτη των επόμενων κεφαλαίων και το ότι βοηθάει στην επαφή τους με τον 

καθηγητή. Οι ερωτώμενοι που θεωρούνται ανώτερου μορφωτικού επιπέδου και 

καλύτεροι σπουδαστές αξιολογούν το MOODLE πιο θετικά. Επιπλέον βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων για το ότι  το 

MOODLE βοηθάει να μελετήσουν/κατανοήσουν το μάθημα και το ότι βοηθάει 

στην επαφή τους με τον καθηγητή. Οι μικρότεροι ερωτώμενοι, που είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες το αξιολογούν πιο θετικά. 

Τέλος το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία δεν επηρέασαν σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό τις απόψεις των συμμετεχόντων για το MOODLE.  

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι βασικός περιορισμός της ήταν το 

δείγμα ευκολίας που χρησιμοποιήθηκε. Ως εκ τούτου μελλοντική έρευνα θα 

μπορούσε να διερευνήσει το ίδιο θέμα χρησιμοποιώντας δείγμα απλής τυχαίας 

δειγματοληψίας, το οποίο είναι πιο ακριβές και αξιόπιστο και επιτρέπει στον 

ερευνητή να γενικεύσει τα συμπεράσματά του στο σύνολο του πληθυσμού. 

Υπό την οπτική του καθηγητή συμπεράνουμε ότι οι ρουμπρίκες συμβάλλουν στη 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση των φοιτητών με μια σειρά από τρόπους, άλλους 

προφανείς και άλλους όχι τόσο. Συγκεκριμένα, κάνουν το στόχο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση πιο σαφή. Αν οι φοιτητές γνωρίζουν επακριβώς ποιος 

είναι ο στόχος εκμάθησης τότε καθίσταται πιο εύκολη η επίτευξη του. Όταν 

δίνεται στους φοιτητές ένα σύνθετο έργο προς ολοκλήρωση, όπως είναι η 

ανάλυση ενός πληροφοριακού συστήματος με χιλιάδες τελικούς χρήστες, τότε 

εκείνοι που γνωρίζουν εκ’ των προτέρων ποια θα είναι τα κριτήρια με τα οποία 

θα αξιολογηθεί η απόδοσή τους θα είναι πιο ικανοί στο να αναδείξουν τη γνώση 

και το ταλέντο τους πάνω σε αυτό τον τομέα.  

Οι ρουμπρίκες αποτελούν έναν οδηγό εκπαιδευτικού σχεδιασμού και 

παράδοσης. Όταν οι καθηγητές έχουν διατυπώσει (δομήσει) τις προσδοκίες τους 
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από τη μάθηση με τη μορφή μιας ρουμπρίκας, είναι σε καλύτερη θέση να 

κρατήσουν το κλειδί των μαθησιακών στόχων καθώς επιλέγουν εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις και ΠΔΣΜ που επιτρέπουν στους φοιτητές να επιτύχουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Οι ρουμπρίκες καταστούν τη διαδικασία αξιολόγησης 

πιο ακριβή και δίκαιη. Με αναφορά σε μια κοινή ρουμπρίκα που αξιολογεί έναν 

μαθητή ή την απόδοση του, ένας καθηγητής είναι πιθανό να είναι πιο συνεπής με 

τις αποφάσεις του.  

Μια ρουμπρίκα βοηθά να εδραιωθούν οι σχετικές αποφάσεις, διότι συνεχώς 

εφιστά την προσοχή του βαθμολογητή σε κάθε ένα από τα βασικά κριτήρια. Έτσι, 

είναι λιγότερο πιθανό να αλλάζει τα κριτήρια από φοιτητή σε φοιτητή. Επιπλέον, 

όταν υπάρχουν πολλοί βαθμολογητές η συνοχή μεταξύ αυτών είναι πιθανό να 

είναι υψηλότερη όταν όλοι αντλούν από τα ίδια λεπτομερή κριτήρια απόδοσης.  

Ένα άλλο όφελος είναι η σημαντική μείωση των παραπόνων των φοιτητών για 

τους βαθμούς τους στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ρουμπρίκες 

παρέχουν στους φοιτητές ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης 

πληροφοριών. Όταν οι φοιτητές γνωρίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς 

ολοκληρώνουν μια εργασία, είναι πιο εύκολο να αξιολογήσουν την απόδοσή 

τους. Τέλος, ένα όφελος των ρουμπρικών που συχνά δεν είναι πολύ 

αναγνωρισμένο είναι ότι μπορούν να καταστήσουν πιο σαφείς τις προσδοκίες 

μάθησης. 

Ενώ οι καλά σχεδιασμένες ρουμπρίκες αξιολόγησης μπορούν να καταστήσουν τη 

διαδικασία αξιολόγησης πιο έγκυρη και αξιόπιστη, η πραγματική τους αξία 

έγκειται στην προώθηση της διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αλλά χρησιμοποιώντας μια ρουμπρίκα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το έργο της 

αξιολόγησης είναι απλό ή ξεκάθαρο. Οι καλύτερες ρουμπρίκες επιτρέπουν στους 

αξιολογητές και τους καθηγητές να αντλήσουν από τις επαγγελματικές τους 

γνώσεις και να χρησιμοποιήσουν την επαγγελματική γνώση τους με τρόπους 

που η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα πέφτει θύμα σε μεταβολές της 

προσωπικότητας ή των ορίων της ανθρώπινης επεξεργασίας πληροφοριών.  

Μια σοβαρή ανησυχία, όσον αφορά τις ρουμπρίκες αξιολόγησης, είναι πόσος 

καιρός χρειάζεται για τη δημιουργία τους, ειδικά για τη συγγραφή των 

περιγραφών των επιδόσεων κάθε κριτηρίου σε κάθε επίπεδο. Λαμβάνοντας 

υπόψη αυτό το γεγονός, οι ρουμπρίκες πρέπει να αναπτυχθούν μόνο για τις πιο 
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σημαντικές και σύνθετες εργασίες. Δημιουργώντας μια ρουμπρίκα που 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν οι μαθητές μπορούν να ονομάσουν τα 

μέρη του λόγου, θα είναι όπως η χρήση μιας λεπίδας για να κοπεί ένα μεγάλου 

δέντρο: Καλή πράξη, λάθος εφαρμογή.  

Μια άλλη πρόκληση με τις ρουμπρίκες αξιολόγησης είναι ότι εάν σχεδιαστούν 

λανθασμένα, μπορούν να μειώσουν ποιοτικά και πραγματικά τη διαδικασία εξ 

αποστάσεως μάθηση. Η πρόκληση λοιπόν είναι στο να δημιουργηθεί μια 

επικεφαλίδα που να καθιστά σαφές τι αποτιμάται κατά την άσκηση ή πιο είναι το 

προϊόν το οποίο εξετάζεται, χωρίς να περιορίζεται ή να μειώνεται η αξία τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,854 12 

 

 

Item-Σύνολο Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-

Σύνολο 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Το MOODLE 

βελτιώνει τις 

ακαδημαϊκές 

επιδόσεις μου 

Σημειώστε το 

βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας στις 

κάτωθι προτάσεις:  

42,76 30,790 ,467 ,847 
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Συνολικά, το 

MOODLE έχει 

πολλά 

πλεονεκτήματα για 

την εκμάθηση μου  

42,55 30,805 ,570 ,842 

Μπορώ να 

αποκτήσω 

πρόσβαση στα 

περιεχόμενα του  

42,38 30,852 ,464 ,847 

Μπορώ να 

περιηγηθώ 

ελεύθερα στα 

περιεχόμενα του 

MOODLE  

42,57 30,061 ,515 ,844 

Μπορώ να 

χρησιμοποιήσω το 

MOODLE χωρίς να 

χρειάζεται να μου 

εξηγήσει κάποιος το 

πως λειτουργεί  

42,65 30,521 ,413 ,852 

Μπορώ να λύσω τα 

προβλήματα που 

προκύπτουν 

σχετικά με το 

MOODLE  

43,30 29,782 ,506 ,845 
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Μπορώ να 

χρησιμοποιήσω το 

MOODLE αν 

υπάρχουν 

διαθέσιμα εγχειρίδια  

42,62 31,086 ,372 ,854 

Μαθαίνοντας τη 

χρήση το MOODLE 

είναι εύκολο για 

μένα  

42,36 30,145 ,580 ,840 

Είναι εύκολο να 

πάρει κανείς υλικό 

από το MOODLE  

42,46 29,430 ,590 ,839 

Η μάθηση της 

χρήσης του 

MOODLE είναι 

διασκεδαστική 

διαδικασία  

43,22 28,818 ,594 ,838 

Η χρήση του 

MOODLE είναι ένας 

ελκυστικός τρόπος 

εκμάθησης  

42,79 28,459 ,653 ,834 

Συνολικά, μου 

αρέσει να 

χρησιμοποιώ το 

MOODLE  

42,69 29,493 ,649 ,835 
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