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Εισαγωγή
Οι ανάγκες για μεγαλύτερη ευελιξία της μαθησιακής διαδικασίας τόσο σε ότι
αφορά τον χώρο όσο και σε ότι αφορά τον χρόνο και το ρυθμό μάθησης έδωσαν το
έναυσμα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να εμπλουτίσουν την παραδοσιακή
πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με δράσεις Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
αξιοποιώντας την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών (Αναστασιάδης, 2007· Κόκκινος,
2005· Λιοναράκης, 2005). Αυτή η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας τις
τελευταίες δεκαετίες δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο της Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης, μεταβάλλοντας σημαντικά το περιβάλλον μάθησης, επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης
(Anastasiades, 2005∙ Paulsen, 2003). Παράλληλα, η αξιοποίηση του διαδικτύου δίνει
τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακούς συνδέσμους
δημιουργώντας

έτσι τις

προϋποθέσεις

η

Εξ

Αποστάσεως

Εκπαίδευση να

διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην μαθησιακή διαδικασία. Η Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση ή αλλιώς τηλεκπαίδευση, είναι ένα μαθησιακό σύστημα όπου
εκπαιδευτικός και μαθητής είναι απομακρυσμένοι γεωγραφικά. Αυτό δεν σημαίνει
πως η μαθησιακή διαδικασία λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Συχνά
συνδυάζεται με δραστηριότητες που χρειάζονται παρουσία στην τάξη (Rogers, 2009).
Όπως προαναφέραμε όμως, η ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας μας επιτρέπει
πολλές φορές η παρουσία στην τάξη να είναι προαιρετική. Η Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα των Η.Π.Α. ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990, ενώ το 2009 περισσότερο από το 74% των Αμερικανικών
Ανώτερων
εκπαίδευση

Εκπαιδευτικών
είναι ένα

Ιδρυμάτων

συμφωνούσαν πως η εξ αποστάσεως

σημαντικό συστατικό στοιχείο της

μακροπρόθεσμης

στρατηγικής τους (Allen & Seaman, 2010). Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση επιτρέπει
την συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία σε άτομα που δεν μπορούν να
παρακολουθήσουν την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία σε μια
σχολική αίθουσα και μάλιστα με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο. Τέτοια άτομα μπορεί
να είναι μαθητές με αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας και μαθητές που ζουν σε
απομακρυσμένα μέρη και δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν στο σχολείο σε
καθημερινή βάση.
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Τον τελευταίο χρόνο, μια νέα ανάγκη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανέκυψε
κατά την πανδημία του κορονοϊού παγκοσμίως. Έρευνες στην σχετική βιβλιογραφία
αποδεικνύουν την ανάγκη για ετοιμότητα των χωρών στην αντιμετώπιση της
πανδημίας συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης.

Αν και, παραδόξως, τα

παιδιά φαίνεται να μην κινδυνεύουν από τον συγκεκριμένο ιό, μπορούν να
αποτελέσουν πηγές εξάπλωσής του, και αυτός ήταν ο κύριος λόγος για το κλείσιμο
των σχολείων παγκοσμίως (Abdulamir & Hadfidh, 2020). Παλιότερη έρευνα των
Uscher-Pines et al., παραδέχεται πως κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, στρατηγικές
περιορισμού του πληθυσμού όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση, μπορούν να
περιορίσουν την μετάδοση στις γύρω κοινότητες και επικεντρώθηκαν στο κλείσιμο
των σχολείων (Usher-Pines et al., 2018).

Οριοθέτηση του προβλήματος
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν είναι κάτι καινούριο.
Μάλιστα στη χώρα μας είναι γεγονός από τη δεκαετία του 1990 (Μικρόπουλος, 1998·
Παγγέ & Κυριαζή, 1998· Ράπτης & Ράπτη, 1999· Πολίτης, Ρούσσος, Τσαούσης &
Καραμάνης, 2000). Επιπλέον, η ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου και των
κοινωνικών δικτύων έχει αλλάξει όχι μόνο τους τρόπους επικοινωνίας μας αλλά και
τον τρόπο εργασίας και μάθησης (Toki & Pange, 2007∙ Παγγέ, 2009∙ Toki & Pange,
2009∙ Toki & Pange, 2010∙ Pange & Pange, 2011∙ Garrison, 2011) συμβάλλοντας
καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός εξελιγμένου πλαισίου για την εφαρμογή της Εξ
Αποστάσεως εκπαίδευσης και οδηγώντας σε μια νέα εποχή μάθησης και
εκπαίδευσης.
Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Johnson (2018) ενώ οι αλλαγές καλύπτουν όλους
τους τομείς της ζωής ενός ανθρώπου, η εκπαίδευση τείνει να υστερεί στην ανάπτυξη.
Οι διδακτικές μέθοδοι απλά δεν συμβαδίζουν με τον υπόλοιπο κόσμο και αυτό το
φαινόμενο είναι περισσότερο εμφανές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Altan &
Karalar, 2018). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συμβαίνει αυτό, ένας εκ των οποίων
είναι πως ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πιο γρήγορος έναντι του ρυθμού εφαρμογής των
μεθόδων. Επιπλέον, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί είναι
ξεπερασμένες και τέλος, σε μερικές περιοχές και χώρες, η κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη είναι σε χαμηλά επίπεδα (Oliver et al., 2010). Όπως είναι γνωστό, η
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας μας την τελευταία δεκαετία είναι ιδιαίτερα
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χαμηλή. Επιπλέον, η παγκόσμια κρίση του κορονοϊού ανάγκασε τα περισσότερα
εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και το ελληνικό, να
λειτουργήσουν εξ αποστάσεως. Η απότομη αυτή ανάγκη για εφαρμογή της Εξ
Αποστάσεως εκπαίδευσης άφησε στενά περιθώρια στην Ελληνική πολιτεία να
επιμορφώσει επαρκώς τους εκπαιδευτικούς της σχετικά με την έννοια και εφαρμογή
της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.
Δεδομένων των όσων αναφέρθηκαν, παρουσιάζεται ως αδήριτη ανάγκη η
διερεύνηση της εφαρμογής της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα εργαλεία αυτής
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή της στην Ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα

από

τους

εκπαιδευτικούς

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης

στην

πρόσφατη κρίση του κορονοϊού, οι γνώσεις των εκπαιδευτικών πάνω στις έννοιες της
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και η αντίληψή τους σχετικά με το μέλλον της στη
χώρα μας. Επιπλέον, αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ένα νέο είδος ηγεσίας, η
ηλεκτρονική ηγεσία, μέσω της οποίας ασκείται κοινωνική επιρροή με την συνδρομή
της τεχνολογίας. Η αποκρυστάλλωση της επιρροής της κατά την εφαρμογή της Εξ
Αποστάσεως εκπαίδευσης στην χώρα μας, αποτελεί μια ακόμη αναγκαιότητα.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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Κεφάλαιο 1ο: Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Ιστορική Αναδρομή της Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης
Η

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευση

αποτελεί μια

καινοτομία

για

τους

περισσότερους εκπαιδευτικούς σήμερα. Ωστόσο, οι ορισμοί που καθορίζουν τα
βασικά στοιχεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρονολογούνται πάνω από ένα
αιώνα. Βέβαια, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί και υποστεί αλλαγές
πρόσφατα, αλλά οι μακροχρόνιες παραδοσιακές αντιλήψεις στον τομέα αυτό
συνεχίζουν να διαγράφουν την πορεία της στο μέλλον.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να προσφέρουμε μια συνοπτική αναδρομή
στην ιστορία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία διακρίνεται σε τρεις ιστορικές
φάσεις:
Α. την εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας,
Β. την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα και
Γ. τα Ανοιχτά Πανεπιστήμια.

Α. Εκπαίδευση
δι'
αλληλογραφίας

Β. Επικοινωνία
με ηλεκτρονικά
μέσα

Γ. Ανοιχτά
Πανεπιστήμια

Εικόνα 1. Οι ιστορικές φάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
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Εκπαίδευση δι’ Αλληλογραφίας
Τα πρώτα βήματα της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης έγιναν το 1833 όπου με μια
διαφήμιση στη Σουηδική εφημερίδα «Lunds Weckoblad» παραδίδονταν μαθήματα
Αγγλικών με τη χρήση ταχυδρομείου. Λίγο αργότερα το 1840 συνέβη μια αντίστοιχη
πρώτη προσπάθεια στην Αγγλία. Οι κινήσεις των παραπάνω προσπαθειών
στηρίχθηκαν στην μέσω αλληλογραφίας παράδοση μαθημάτων σε άτομα που ζούσαν
σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές (Perraton, 1982∙ Curran, 1995). Στη
συνέχεια τη δεκαετία του 1850 η ΕξΑΕ άρχισε να αξιοποιείται από το Πανεπιστήμιο
του Λονδίνου ενώ ως τα τέλη του αιώνα παρόμοιες προσπάθειες προσφοράς
μαθημάτων, κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έγιναν στο Οντάριο, στο Σικάγο
και στο Queensland της Αυστραλίας. Χαρακτηριστικοί σταθμοί

ως τα τέλη του

αιώνα υπήρξαν:
 Το 1834 ο Sir Isaac Pitman ιδρύει το Correspondence College.
 Το 1856 ιδρύεται στο Βερολίνο σχολή για μαθήματα ξένων γλωσσών μέσω
αλληλογραφίας από τον Γερμανό Gustav Langenscheidt και τον Γάλλο
Charles Toussaint.
 Το 1873 ιδρύεται στην Βοστώνη από την Ann Eliot Ticknor ο σύνδεσμος για
την ενθάρρυνση των σπουδών από το σπίτι.
Τον επόμενο αιώνα και συγκεκριμένα στα τέλη του 1920, αντίστοιχες μορφές
εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται και από την Σοβιετική Ένωση ξεπερνώντας έτσι ως
ένα βαθμό το πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών ενώ ως το 1929 η χρήση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης είχε γίνει βασικό συστατικό της εκπαίδευσης και δεν
χρησιμοποιούνταν μόνο για την εκπαίδευσης μαθητών που βρίσκονταν σε
απομονωμένες περιοχές (Keegan, 1996).

Επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα
Η Ευρώπη γνώρισε μια σταθερή ανάπτυξη στον τομέα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, χωρίς ριζικές αλλαγές στη δομή της, αλλά με τη βαθμιαία
χρησιμοποίηση περιπλοκότερων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας ενώ στις Ηνωμένες
Πολιτείες, οι εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία
συνετέλεσαν στο να καθοριστεί το κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
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Πιο

αναλυτικά

παρακάτω

παρουσιάζουμε

τα

ηλεκτρονικά

μέσα

που

χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται συμβάλλοντας στην ΕξΑΕ (Ackermann,
1995∙ Nasseh, 1997):
Ραδιόφωνο: Στα μέσα της δεκαετίας του ΄20 ξεκίνησε η χρήση του ραδιοφώνου με
κατάλληλες ραδιοφωνικές εκπομπές ως υποβοηθητικό μέσο διδασκαλίας. Στη
Βρετανία, στις αρχές του ΄30 δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες ακροατών που
συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων ενώ αντίστοιχες ομάδες
δημιουργήθηκαν στον Καναδά, την Ινδία και την Αφρική. Μέχρι το 1939 στην
Βρετανία δέκα χιλιάδες σχολεία είχαν ραδιόφωνο ενώ στη Νέα Ζηλανδία από το
1937 ήδη λειτουργούσαν ραδιοφωνικές εκπομπές σε συνδυασμό μαθημάτων δι’
αλληλογραφίας. Στις ΗΠΑ από την δεκαετία του '20, τουλάχιστον 176 ραδιοσταθμοί
κατασκευάστηκαν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αν και τα περισσότερα δεν
λειτουργούσαν. Οι ενεργοί σταθμοί ήταν συνήθως στα κολέγια τα οποία
επιχορηγούνταν από το κράτος.
Τηλεόραση: Στις αρχές της δεκαετίας του '30, τα προγράμματα της πειραματικής
εκπαιδευτικής τηλεόρασης εκπέμπονταν από το πανεπιστήμιο του Iowa, του Purdue,
και του κρατικού κολεγίου του Κάνσας. Ωστόσο, έπρεπε να έρθει η δεκαετία του '50
ώστε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσφέρουν αναγνωρισμένα προγράμματα
εκπαίδευσης μέσω της τηλεόρασης: Το Western Reserve University ήταν το πρώτο
που πρόσφερε μια συνεχή σειρά τέτοιων προγραμμάτων, το 1951 ενώ το Sunrise
Semester, ήταν μια γνωστή σειρά μαθημάτων που προσφέρθηκαν από το
πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1957 ως το 1982.
Δορυφορική τεχνολογία: Αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ΄60 και αλλά δεν
χρησιμοποιήθηκε λόγω οικονομικής αποδοτικότητας ως την δεκαετία του ΄80,
επέτρεψε τη γρήγορη διάδοση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Το πρώτο κρατικό
εκπαιδευτικό δορυφορικό σύστημα, Learn/Alaska πρόσφερε 6 ώρες εκπαιδευτικής
τηλεόρασης καθημερινά σε 100 απομακρυσμένα χωριά ενώ το ιδιωτικής διαχείρισης
TI-IN Network, του San Antonio και Texas, πρόσφερε μια ποικιλία σειρών
μαθημάτων μέσω του δορυφόρου στα γυμνάσια στις ΗΠΑ από το 1985.
Οπτικές ίνες: Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ανάπτυξη των οπτικών ινών
επέτρεψε την επέκταση των ζωντανών, αμφίδρομων, υψηλής ποιότητας ακουστικών
και τηλεοπτικών συστημάτων στην εκπαίδευση. Παρ’ ότι το αρχικό κόστος των
οπτικών ινών συστημάτων μπορεί να ήταν υψηλό, η μακροπρόθεσμη αποταμίευση
και τα τεχνολογικά οφέλη αντισταθμίζουν τις αρχικές δαπάνες. Πολλοί θεωρούν
16

τώρα τα συστήματα επικοινωνίας με οπτικές ίνες ως τη λιγότερη ακριβή επιλογή για
υψηλή ποιότητα, αμφίδρομη ακουστική και οπτική επικοινωνία που απαιτείται για τη
ζωντανή, αμφίδρομη επικοινωνία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Διαδίκτυο: Οι ευκαιρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αυξήθηκαν γρήγορα μέσω της
χρήσης του διαδικτύου. Διάφορες σειρές μαθημάτων έχουν προσφερθεί μέσα από το
Διαδίκτυο από τα μέσα της δεκαετίας του '80. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας
διδάσκοντας οργανώνει τα θέματα, τις πηγές, και τις αναθέσεις εργασιών. Οι μαθητές
διαβάζουν το υλικό, ολοκληρώνουν τις εργασίες, και συμμετέχουν στις ζωντανές
συζητήσεις με τους άλλους συμμαθητές τους. Επιπλέον, τα δίκτυα υπολογιστών είναι
ένας βολικός τρόπος να διανέμεται η ύλη των μαθημάτων στους σπουδαστές σε όλο
τον κόσμο. Πολλά μέλη των συλλόγων καθηγητών χρησιμοποιούν τώρα το
κατάλληλο
μέσο αλληλεπίδρασης του Διαδικτύου (World Wide Web) για να καταστήσουν την
ύλη των σειρών των μαθημάτων διαθέσιμη στους σπουδαστές τους καθιστώντας αυτό
το υλικό ψηφιακό.
Τηλεδιάσκεψη: Η εμφάνιση των δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης μέσω υπολογιστή έχει
επηρεάσει τον παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης στο σχεδιασμό της διδασκαλίας στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η τηλεδιάσκεψη αυξάνει τις δυνατότητες για
αλληλεπίδραση και τη συνεργατική εργασία μεταξύ των σπουδαστών. Αυτός ο τύπος
συνεργασίας μεταξύ των σπουδαστών ήταν δύσκολος με τις προηγούμενες μορφές
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Fern
Universitat της Γερμανίας, και το πανεπιστήμιο του Twente της Ολλανδίας είναι
μερικά από τα πρώτα ιδρύματα που πρόσφεραν τη δυνατότητα για εκπαιδευτικές
ζωντανές συνδέσεις στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το American Open
University, το Nova Southeastern University και το University of Phoenix υπήρξαν οι
πρωτοπόροι στον τομέα της παραδοσιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μαζί με
πολλά άλλα πανεπιστήμια, προσφέρουν τώρα εκατοντάδες σειρές μαθημάτων σε
ζωντανή σύνδεση.
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Εικόνα 2. Η διαδρομή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε σχέση με την ενσωμάτωση τεχνολογιών
Rickman, W. & Wiedmaier, C., (2010). A history of distance education. Cases on Building Quality Distance Delivery Programs:
Strategies and Experiences, p. 4

Ανοικτά Πανεπιστήμια
Μεγάλος πρωτοπόρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το Πανεπιστήμιο
της Νότιας Αφρικής (University of South Africa) που ιδρύθηκε το 1946 και θεωρείται
το πρώτο πανεπιστήμιο εκπαίδευσης από απόσταση. Στη συνέχεια, πολλές αλλαγές
που αφορούσαν τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές δομές διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα
της ΕξΑΕ. Στην σκιά αυτών των αλλαγών, ακόμη ένα ανοικτό πανεπιστήμιο ιδρύθηκε
το 1969 το Stanford Instructional Television Network στις ΗΠΑ. Η πιο σημαντική
ολοκληρωμένη κίνηση για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έγινε το
1971 με την ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Μ. Βρετανίας. Ενώ στην αρχή
αντιμετώπισε μια γενικότερη αμφισβήτηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του
και την ποιότητα των σπουδών του, γρήγορα απέκτησε τη φήμη και την αξιοπιστία
που διαθέτει έως σήμερα, όντας το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Βρετανίας
απασχολώντας πάνω από 200.000 φοιτητές. Ίσως η πιο σημαντική του επιτυχία, πέρα
από την επιτυχία των σπουδών και σπουδαστών του ήταν η ίδρυση πολλών
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παρόμοιων πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο: το 1974 το Deakin University
στην Αυστραλία, το 1974 το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Πακιστάν και το Everyman's
University στο Ισραήλ και πολλά άλλα ακόμη (Βασάλα, 2005∙ Μανούσου, 2004∙
Willis, 1994)
Αν και τα περισσότερα πανεπιστήμια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
εμφάνιζαν αρκετές ομοιότητες, δεν ήταν πανομοιότυπα όσον αφορά την αποστολή
και τον τρόπο που λειτουργούσαν. Για παράδειγμα τα δύο πανεπιστήμια που
ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα αναφορικά με το μέγεθος και την σημαντικότητά τους,
το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου και το German Fern Universitat, έχουν
πολλές τέτοιες διαφορές:
Ενώ το Βρετανικό πανεπιστήμιο απασχολεί με το καθεστώς της μερικής
απασχόλησης φοιτητές άνω του κανονικού ηλικιακού ορίου φοίτησης και τους
επιτρέπει να εγγραφούν χωρίς τα επίσημα προσόντα εισαγωγής, το Γερμανικό
πανεπιστήμιο έχει ένα πολύ αυστηρότερο πρόγραμμα. Μια επιπλέον διαφορά είναι ο
αριθμός εισαγωγής και αποφοίτησης φοιτητών. Στο Βρετανικό πανεπιστήμιο, μέχρι
το 1984, περίπου 60.000 σπουδαστές του είχαν κατορθώσει να πάρουν το πτυχίο
Καλών τεχνών ενώ στο Γερμανικό, αν και το 1985 είχε 28.000 σπουδαστές παρά τις
αυστηρές απαιτήσεις για εισαγωγή σε αυτό, το ποσοστό εγκατάλειψης είναι πολύ
υψηλό, με τους σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα σπουδών τους
στην πρώτη δεκαετία να μη ξεπερνούν τους 500 (Ackermann, 1995∙ Nasseh, 1997).
Υπολογίζεται παγκοσμίως πως ο αριθμός των φοιτητών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που φοιτούν σε κάποιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως κυμαίνεται από 5 έως
15% στου συνόλου, ενώ σε κάποιες περιοχές ξεπερνά το 25%
(Harry & Perraton, 1999, σελ. 5)
Στις μέρες μας, η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε πολλές χώρες και φυσικά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, μιας που ήδη
από την δεκαετία του 1970, έγινε προσπάθεια για την διασφάλιση τόσο της ποιότητας
της παρεχόμενης γνώσης και των υπηρεσιών όσο και της προστασίας του
«καταναλωτή» τους. Έτσι λοιπόν, η ΕξΑΕ αντιμετωπίζεται ως ένας θεσμός με
πολιτικές, οικονομικές, ηθικές και πολιτισμικές διαστάσεις (Remien, 1996).
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Εννοιολογική οριοθέτηση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
Εκκινώντας με μια μικρή περιγραφή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα
μπορούσαμε να πούμε πως πρόκειται για ένα σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζεται
παγκοσμίως, παρέχοντες έτσι ευκαιρίες μάθησης σε ανθρώπους που δεν δύνανται να
έχουν πρόσβαση στη παραδοσιακή μορφή της εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια μιας
αίθουσας διδασκαλίας (Ματραλής, 1998∙ Holmberg, 2002).
Αυτή η «καινοτόμα» κατά τον Holmberg (1977) μορφή εκπαίδευσης έχει να
κάνει με όλες τις βαθμίδες σπουδών και παρέχει τη μέγιστη ανεξαρτησία στους
μαθητές, καθώς λαμβάνει χώρα δίχως την άμεση επίβλεψη των διδασκόντων όπως
γίνεται στις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας αλλά συντελείται σε ένα
οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον. Η ύπαρξη ενός φορέα που να σχεδιάζει , να
οργανώνει και να

υλοποιεί το συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο, κρίνεται

απαραίτητη.
Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα
πρέπει να μπορεί να απαντήσει στο βασικό ερώτημα: Τι είναι Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση; Σίγουρα η απάντηση δεν είναι εύκολη γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μία
ξεκάθαρη απάντηση που να είναι ευρέως αποδεκτή. Όπως αναφέρθηκε από τους
Hanson, Maushak, Schlosser, Anderson, Sorenson & Simonson (1997) η φράση «εξ
αποστάσεως» έχει πολλαπλές σημασίες. Ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» έχει
εφαρμοστεί σε μια τεράστια ποικιλία προγραμμάτων υπηρετώντας πολυάριθμα
ακροατήρια μέσω ενός δικτύου που τελικά οι ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία
αμφισβητούν τους παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους ορίζεται η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.
Ο γενικός όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» περιλαμβάνει πολλούς
διαφορετικούς όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν την εκπαίδευση
που λαμβάνει χώρα σε ένα μη συμβατικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση υποκαθιστά όρους όπως, τη μελέτη δι’ αλληλογραφίας, τη
μελέτη στο σπίτι, την ανεξάρτητη και την εξωτερική μελέτη, την εξ αποστάσεως
μάθηση, την εξ αποστάσεως διδασκαλία, αν και όλοι αυτοί οι όροι δεν είναι
συνώνυμοι (Keegan, 1996). Στην δική μας μελέτη, ο κατάλληλος όρος για την μορφή
τη εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος θα είναι η εξ αποστάσεως
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εκπαίδευση. Όπως θα σκιαγραφηθεί από τους παρακάτω ορισμούς οι οποίοι έχουν
ταξινομηθεί χρονικά, υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές σχετικά με την έρευνα
και την πρακτική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αυτές οι οπτικές θα μας
βοηθήσουν να δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την θεωρία της εξ αποστάσεως
εκπαίδευση που υπογραμμίζεται από τον κάθε ένα ορισμό (Hanson et al, 1997).

Ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην διεθνή
βιβλιογραφία
Ο ορισμός του Rudolf Manfred Delling (1966), ο οποίος είναι Γερμανός
ιστορικός και συγγραφέας, δηλώνει ότι (Keegan, 1986, σελ. 57):
Η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια σχεδιασμένη και συστηματική
δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει την επιλογή, διδακτική προετοιμασία και
παρουσίαση διδακτικών αντικειμένων καθώς επίσης και επίβλεψης και υποστήριξης
της μάθησης των σπουδαστών και η οποία επιτυγχάνεται με την γεφύρωση της
φυσικής απόστασης μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού μέσω ενός
τουλάχιστον κατάλληλου τεχνικού μέσου (Delling, 1966, σελ. 186).
Ο Dohmen (1967), πρώην διευθυντής του Γερμανικού Ινστιτούτου Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Tubingen (Keegan, 1996), προσπάθησε να ορίσει την
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε αντιδιαστολή με την συμβατική. Έτσι σύμφωνα με
τον ίδιο, η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι μια συστηματικά οργανωμένη μορφή
ατομικής μελέτης στην οποία η συμβουλευτική των μαθητών, η παρουσίαση του
εκπαιδευτικού υλικού και η εξασφάλιση της επιτυχίας των μαθητών λαμβάνει χώρα
από μια

ομάδα

εκπαιδευτικών, ο καθένας εκ των οποίων έχει ευθύνες.

Πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με την βοήθεια μέσων που καλύπτουν μεγάλες
αποστάσεις. Το αντίθετο της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» είναι η «άμεση
εκπαίδευση» ή η «πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση»: ένας τύπος εκπαίδευσης που
πραγματοποιείται με άμεση επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών
(Dohmen, 1967, σελ. 9).
Ο Peters (1973), ο οποίος δούλευε στο Γερμανικό Ινστιτούτο Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης στο Tubingen (Keegan, 1996), ορίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως
εξής: Η Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία/Εκπαίδευση είναι μια μέθοδος μετάδοσης
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που εξορθολογίζεται με την εφαρμογή του
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καταμερισμού της εργασίας και τις οργανωτικές αρχές καθώς και από την εκτεταμένη
χρήση τεχνικών μέσων, ειδικά με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας
εκπαιδευτικού υλικού που καθιστά δυνατή τη διδασκαλία σε μεγάλο αριθμό μαθητών
ταυτόχρονα οπουδήποτε και αν ζουν. Είναι μια βιομηχανοποιημένη μορφή
διδασκαλίας και μάθησης (Peters, 1973, σελ. 206).
Ο ορισμός που παρουσιάστηκε από τον Moore το 1973 καθώς επίσης ξανά το
1977 χωρίς αλλαγές (Keegan, 1996) δηλώνει πως η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
μπορεί να οριστεί ως η οικογένεια διδακτικών μεθόδων στις οποίες οι διδακτικές
διαδικασίες

εκτελούνται

ξεχωριστά

από

τις

μαθησιακές

διαδικασίες,

συμπεριλαμβάνοντας αυτές που σε μια συναφή κατάσταση θα εκτελούνταν υπό την
παρουσία των μαθητών, έτσι ώστε η επικοινωνία μεταξύ του μαθητή και του
εκπαιδευτικού πρέπει να διευκολυνθεί με έντυπα, ηλεκτρονικά, μηχανικά και άλλα
μέσα (Moore, 1973, σελ. 664∙ 1977, σελ. 8).
Ο ορισμός του Holmberg (1977, σελ.9) αναφέρει πως ο όρος «Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση» καλύπτει διάφορες μορφές μάθησης σε όλα τα επίπεδα οι
οποίες δεν είναι κάτω από συνεχή, άμεση επίβλεψη των εκπαιδευτικών με αυτούς να
είναι παρόντες μαζί με τους μαθητές στην ίδια αίθουσα ή στον γενικότερο χώρο,
αλλά οι οποίες, παρ’ όλα αυτά, επωφελούνται από τον σχεδιασμό, την καθοδήγηση
και τα δίδακτρα ενός οργανωμένου μαθήματος.
Για τους Garrison & Shale (1987), η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση υποδηλώνει
ότι η πλειοψηφία της εκπαιδευτικής επικοινωνίας μεταξύ και ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές συμβαίνει μη συνεχόμενα. Χρειάζεται να εμπλέξει
μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή με σκοπό την
διευκόλυνση και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χρησιμοποιεί
τεχνολογία ως διαμεσολάβηση για την απαραίτητης αμφίδρομη επικοινωνία
(Garrison & Shale, 1987, σελ. 11).
Ένα χρόνο αργότερα το 1988, η Perraton έκδωσε τον δικό της ορισμό
σύμφωνα με τον οποίο, η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια εκπαιδευτική
διαδικασία στην οποία ένα σημαντικό μέρος της διδασκαλίας γίνεται από κάποιον ο
οποίος βρίσκεται απομακρυσμένος είτε χρονικά είτε χωρικά σε σχέση με τον μαθητή
(Perraton, 1988, σελ. 34).
Σε αυτή την αρχική ερμηνεία του όρου συμφωνεί και ο Λιοναράκης (2006)
σημειώνοντας, δηλαδή, την ύπαρξη φυσικής απόστασης ανάμεσα στον διδάσκοντα
και τον εκπαιδευόμενο, ωστόσο συνεχίζοντας, αναφέρει πως η άποψη αυτή σήμερα
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θεωρείται αν όχι παρερμηνεία, το λιγότερο απλοϊκή. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται
περίπου τα δέκα τελευταία χρόνια ενώ οι όροι που κυριάρχησαν τις προηγούμενες
δεκαετίες ήταν «Ανοικτή μάθηση», «συστήματα Ανοικτής εκπαίδευσης ή μάθησης»
και τέλος «εξ Αποστάσεως μάθηση» (Λιοναράκης, 2001). Ο όρος «Ανοικτή»
χρησιμοποιήθηκε δηλώνοντας τις τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής διεύρυνσης και
πρόσβασης που υιοθετούν τα ιδρύματα και Υπουργεία παιδείας, ενώ ο όρος «εξ
Αποστάσεως» εδραίωσε τη δυνατότητα φυσικής απουσίας του διδάσκοντα από την
τάξη και τη σταδιακή παραγωγή ειδικά σχεδιασμένων διδακτικών εγχειριδίων
(Λιοναράκης, 2001). Μια ακόμη διάκριση που κρίθηκε ότι χρειάζεται να υπάρξει
είναι η ασάφεια μεταξύ των όρων, «εκπαίδευση ή διδασκαλία εξ Αποστάσεως» και
«μάθηση εξ Αποστάσεως». Οι πληροφορίες που παρέχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ο
διδάσκοντας στους μαθητές έχουν σχέση με την εκπαίδευση ή την διδασκαλία εξ
Αποστάσεως. Το αποτέλεσμα, είναι η μάθηση εξ Αποστάσεως (Steiner, 1996).
Εν συνεχεία, το 1989 οι Barker et al (1989, σελ. 25) παρείχαν έναν ορισμό της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που περιλάμβανε και την εμφάνιση των τεχνολογιών της
τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, οι προσεγγίσεις της Εξ Αποστάσεως
εκπαίδευσης που είναι βασισμένες στις τηλεπικοινωνίες είναι μια επέκταση πέραν
των ορίων της αλληλογραφίας. Η εμπειρία της διδασκαλίας και της μάθησης τόσο για
τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο συμβαίνει ταυτόχρονα. Όταν μια
ηχητική ή/και βίντεο επικοινωνία λαμβάνει χώρα, η ευκαιρία για ζωντανή ανταλλαγή
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή σε πραγματικό χρόνο είναι πραγματοποιήσιμη,
εξασφαλίζοντας έτσι άμεση ανταπόκριση σε ερωτήσεις και σχόλια του μαθητή.
Σχεδόν όπως σε κάθε παραδοσιακή διδασκαλία, οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν
διευκρινήσεις από τον ομιλητή άμεσα.
Το 1990, ο Moore, ο εκδότης του περιοδικού The American Journal of
Distance Education, παρέχει μια άλλη οπτική για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
μιας που ο ορισμός του δηλώνει πως η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση είναι όλες εκείνες
οι ρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα προκειμένου να παρασχεθεί διδασκαλία μέσω
έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσω επικοινωνίας σε άτομα που συμμετέχουν σε
προγραμματισμένη μάθηση σε ένα μέρος ή χρόνο διαφορετικό σε σχέση με τον/τους
εκπαιδευτή/ες (Moore, 1990, σελ. 15).
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως όρος συνίσταται από την εξ αποστάσεως
διδασκαλία και την εξ αποστάσεως μάθηση. Όπως είδαμε προηγουμένως πολλοί
ορισμοί δόθηκαν κατά καιρούς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι περισσότεροι
23

εκ των οποίων περιλαμβάνουν στοιχεία όπως ο φυσικός διαχωρισμός διδάσκοντα και
μαθητή, η χρήση τεχνολογικών μέσων για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της
αλληλεπίδρασης κ.λπ.
To 1994 οι Portway & Lane έδωσαν ένα ορισμό, ο οποίος αποτελείται
συνδυαστικά από τις δύο διαστάσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξ
αποστάσεως μάθησης. Σύμφωνα με τους ίδιους ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση»
αναφέρεται σε διδακτικές και μαθησιακές καταστάσεις κατά τις οποίες ο καθηγητής
και ο διδασκόμενος ή οι διδασκόμενοι είναι απομακρυσμένοι γεωγραφικά και, ως εκ
τούτου, η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε ηλεκτρονικά μέσα και έντυπο
υλικό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει την εξ αποστάσεως διδασκαλία ,
τον ρόλο του διδάσκοντος στη διαδικασία ,και την εξ αποστάσεως μάθηση , τον ρόλο
του διδασκομένου στη διαδικασία (Portway & Lane, 1994, σελ. 295).
Ο Keegan (1996, 2000) θεωρεί πως πρόκειται για μια εκπαιδευτική πρακτική
που υποστηρίζει ευέλικτα μοντέλα απόκτησης γνώσεων, παρέχοντας ευκαιρίες
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό σε σχέση με
παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές (Παπανικολάου, Γρηγοριάδου & Γουλή,
2005). Ο ίδιος προσπαθώντας να αναπτύξει έναν ορισμό για την Εξ Αποστάσεως
εκπαίδευση ανέλυσε κάθε έναν από τους παραπάνω ορισμούς και τους ενσωμάτωσε
στην παρακάτω μορφή πέντε χαρακτηριστικών που περιλαμβάνουν:
α) τον διαχωρισμό του διδάσκοντα και του μαθητή σε όλη τη διάρκεια της
μαθησιακής διαδικασίας
β) την επίδραση του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού όχι μόνο στον σχεδιασμό
της πορείας της μελέτης και της προετοιμασίας των υλικών αλλά και στην παροχή
υπηρεσιών για ακαδημαϊκή και μαθησιακή υποστήριξη
γ) την χρήση των νέων τεχνολογιών και μέσω όπως έντυπο υλικό, βίντεο,
ηλεκτρονικό υπολογιστή μεταφέροντας έτσι το περιεχόμενο του μαθήματος και
έχοντας τη δυνατότητα μέσω αυτών για αλληλεπίδραση
δ) την παροχή αμφίδρομης επικοινωνίας
ε) την μόνιμη απουσία μιας μερίδας των μαθητών ώστε οι εκπαιδευόμενοι να
διδάσκονται περισσότερο ως άτομα παρά ως ομάδες (Keegan, 1996).
Την ίδια χρονιά οι Moore & Kearsley (1996, στο Birnbaum, 2001, σελ. 1)
έδωσαν τον δικό τους ορισμό σύμφωνα με τον οποίο η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
ορίζεται ως μια προγραμματισμένη μάθηση που συνήθως συμβαίνει σε έναν
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διαφορετικό χώρο και απαιτεί ένα καλά ορισμένο σύστημα μετάδοσης που
περιλαμβάνει προσαρμοσμένες διδακτικές τεχνικές, εναλλακτικά μοντέλα για την
επικοινωνία, συμπεριλαμβάνοντας την τεχνολογία αλλά δίχως να περιορίζεται σε
αυτήν, καθώς επίσης εναλλακτικά διοικητικά και οργανωτικά στοιχεία.
Ο Picciano (2001, στο Birnbaum, 2001, σελ. 4) εισάγει ένα ακόμη στοιχείο
αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση αυτό της ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικά αναφέρει πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιεί τρεις
τρέχουσες και δημοφιλείς μορφές μέσω: α) τις τηλεοπτικές εκπομπές β) τις
αμφίδρομες βιντεοδιασκέψεις και γ) τα ασύγχρονα δίκτυα μάθησης.
Εδώ είναι σημαντικό να ορίσουμε την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση η
οποία σύμφωνα με τον Birnbaum (2001, σελ. 4) παρέχει μια πολυμοντελική,
βασισμένη στο διαδίκτυο διδασκαλία που μπορεί να ανατρέξει σε αυτήν ο μαθητής
οποιαδήποτε στιγμή. Αυτού του είδους η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει στους
μαθητές να έχουν πρόσβαση σε υλικό, μαθήματα, διδασκαλίες κ.λπ. από οποιοδήποτε
μέρος οποιαδήποτε στιγμή σε αντίθεση με την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Τέλος, σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2001), η εξ Αποστάσεως εκπαίδευση έχει
ως στόχο την ενεργοποίηση του μαθητή να μαθαίνει μόνος του και να λειτουργεί
αυτόνομα προς μια πορεία αυτομάθησης προς την ανακάλυψη της γνώσης.
Ο όρος «εκπαίδευση από απόσταση» προήλθε από την κατάργηση του όρου
«εκπαίδευση μέσω αλληλογραφίας» όταν το 1982 το Διεθνές Συμβούλιο για την
Εκπαίδευση μέσω Αλληλογραφίας μετονομάστηκε σε Διεθνές Συμβούλιο για την
Εκπαίδευση από Απόσταση. Σήμερα, ούτε αυτός ο όρος είναι τόσο αποδεκτός από
τον Λιοναράκη, ενώ υπάρχουν όροι όπως «ανοικτή» (open), «ευέλικτη» (flexible),
«ηλεκτρονική» (elearning) εκπαίδευση – μάθηση, «πολυμορφική» εκπαίδευση
(Λιοναράκης, 2001).
Ο Λιοναράκης (2006, σελ. 13) έχει προτείνει και τον όρο «Πολυμορφική
Εκπαίδευση», αναφέροντας ως ορισμό τον παρακάτω:
«Η πολυμορφική εκπαίδευση προτείνεται ως όρος, ο οποίος οριοθετεί τη
διάσταση της απόστασης μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο προσεγγίσεων α)
ποιότητας και β) χρήσης μέσων και εργαλείων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τη
φύση της θα πρέπει να περιέχει εκπαιδευτικό υλικό προσανατολισμένο στη μάθηση
και τη διδασκαλία. Τα μέσα που χρησιμοποιεί (έντυπο υλικό, οπτικοακουστικά, νέες
τεχνολογίες κ.ά.) δεν βασίζονται πάντα σε μια ποιοτική προσέγγιση. Από τη στιγμή
όμως που τα δεδομένα αυτά καλύπτονται και η εκπαίδευση από απόσταση καλύπτει
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όχι μόνο τα μέσα, αλλά και τις αρχές μάθησης και διδασκαλίας, τότε διαφοροποιείται
και δύναται να καλείται πολυμορφική εκπαίδευση. Έτσι, ο όρος «πολυμορφική
εκπαίδευση» λαμβάνει μια ιδιαίτερη αξία και υποδηλώνει την ποιοτική εκπαίδευση
που λειτουργεί με αρχές μάθησης και διδασκαλίας σε ένα εξ αποστάσεως
περιβάλλον».
Ωστόσο, όπως σημειώνει και ο ίδιος ο Λιοναράκης (2003) δεν είναι εύκολο να
δοθεί ένας συγκεκριμένος και μοναδικός ορισμός, γιατί κάθε ένας ικανοποιεί
συγκεκριμένες ανάγκες και προσδιορίζεται από πρακτικές εφαρμογές με συνέπεια να
υπάρχουν διάφοροι ορισμοί και ερμηνείες, από τη στιγμή που διαμορφώνεται από τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της ανοικτής μάθησης

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

αλλά και τη σύνθεση πολλών πεδίων όπως φαίνεται και παρακάτω:

Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνίας

Επιστήμες της Αγωγής

Συμβουλευτική Εκπαίδευση
Ενηλίκων Αυταρχική και
Συμμετοχική Εκπαίδευση
Θεωρίες Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης

Εικόνα 3. Σύνθεση πεδίων της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

(Λιοναράκης, 2006)

Είναι, λοιπόν, προφανές από τους ποικίλους ορισμούς που αναφέρθηκαν πιο
πάνω για την Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση πως όσο η τεχνολογία εξελίσσεται και η
απαίτηση για διαδραστική τεχνολογία βασισμένη στους υπολογιστές αυξάνεται, η
ιδέα του τι είναι η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση συνεχώς θα αλλάζει. Ωστόσο, οι
βασικές αρχές παραμένουν οι ίδιες. Από την εμφάνιση του διαδικτύου οι δυνατότητες
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φαντάζουν απεριόριστες και με την επέλαση των
τεχνολογικών εξελίξεων έρχονται νέοι ορισμοί της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης τα οποία προκύπτουν
από τον ορισμό του Keegan είναι τα εξής (Keegan, 2000∙ Λιοναράκης, 1999):


Η απόσταση που χωρίζει τον μαθητή από τον διδάσκοντα είναι η ειδοποιός
διαφορά της εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την παραδοσιακή διδασκαλία,
ωστόσο ο μαθητής «καθοδηγείται» και υποστηρίζεται από τον διδάσκοντα.



Η

χρήση

και η μέγιστη αξιοποίηση ειδικά σχεδιασμένου -συνθετικού-

λειτουργικού- ολοκληρωμένου-πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού, κάτι που
διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μελέτη από την κατ’ ιδίαν
μελέτη.


Η χρήση τεχνολογικών μέσων και εργαλείων για τη μεταφορά του εκπαιδευτικού
περιεχομένου. Μέσω αυτών, συναντώνται μαθητές και διδάσκοντες με σκοπό την
συστηματική υποστήριξη των πρώτων.



Η εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας, ούτως ώστε ο μαθητής να επωφελείται
από την αμεσότητα ενός ζωντανού διαλόγου.



Η δυνατότητα περιστασιακών συναντήσεων τόσο για διδακτικούς όσο και για
κοινωνικούς σκοπούς.



Η ικανότητα του εκπαιδευτικού φορέα / ιδρύματος να αναπροσαρμόζει το υλικό,
τους μηχανισμούς και τις πρακτικές που χρησιμοποιεί και εφαρμόζει.



Η προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις υπάρχουσες
ανάγκες.



Η ικανότητα υποστήριξης μεγάλου αριθμού μαθητών, γεγονός το οποίο
διαφοροποιεί ριζικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τις υπόλοιπες μορφές.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της Aνοικτής Mάθησης ο Λιοναράκης (2001)
προσδιορίζει τα παρακάτω:


Προσβασιμότητα (πρόσβαση κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένων
ομάδων, εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων κλπ).



Δεύτερη και τρίτη (πολλαπλή) ευκαιρία



Δια βίου και συνεχιζόμενη μάθηση



Ευελιξία



Μαθητο - κεντρικό σύστημα
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Μεταφορά διδακτικών ή μαθησιακών -πιστωτικών- μονάδων



Αναγνώριση προηγούμενων εμπειριών μάθησης και δεξιοτήτων

Συνοψίζοντας, αυτό που μπορούμε να πούμε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι
πως αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, όντας το ώριμο αποτέλεσμα
του συγκερασμού, διαφόρων μορφών εκπαιδευτικής πράξης (Λιοναράκης, 2006).
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Θεωρητικό υπόβαθρο της Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης
Η ανάγκη για θεωρητική τεκμηρίωση
Η θεωρία είναι σημαντική στην μελέτη για την Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
επειδή επηρεάζει άμεσα την πρακτική στο πεδίο. Αν και διάφορες μορφές εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης όπως είδαμε και στην ιστορική αναδρομή, υπάρχουν από
τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η ανάγκη για μια θεωρητική βάση έμενε ακόμη
ανεκπλήρωτη ως τη δεκαετία του 70. Ο Holmberg (1985) δήλωσε πως επιπλέον
θεωρητική τεκμηρίωση θα συμβάλλει σε αποτελέσματα τα οποία θα δώσουν στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση μια γερή θεωρητική θεμελίωση, έναν ακρογωνιαίο λίθο για
την λήψη των σωστών αποφάσεων. Ο Moore (1994) απ’ την πλευρά του ήταν
ανήσυχος πως η πρόοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα παρεμποδίζοταν.
Επισήμανε πως σε αυτή την θεματική περιοχή της εκπαίδευσης υπήρχε ανάγκη να
περιγραφεί και να καθοριστεί το πεδίο, να υπάρχει διάκριση μεταξύ των διαφόρων
στοιχείων του πεδίου και να ταυτοποιηθούν τα κρίσιμα στοιχεία των διάφορων
μορφών μάθησης και διδασκαλίας. Τέλος, ο Keegan (1988, σελ. 63) υπονοούσε την
συνεχή ανάγκη για θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν σχολίαζε την
έλλειψή της: «Η έλλειψη αποδεκτής θεωρίας έχει εξασθενήσει την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση: υπάρχει έλλειψη ταυτότητας, αίσθηση πως ανήκει σε κάτι περιφερειακό
και

έλλειψη μιας λυδίας λίθου απέναντι στις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν

σχετικά με τις μεθόδους, τα μέσα, την οικονομία, την στήριξη των μαθητών, πότε θα
πρέπει να παρθούν, και αν μπορούν να παρθούν με εμπιστοσύνη».
Υπό μια γενική έννοια, θεωρία σημαίνει ένα σύνολο υποθέσεων που
σχετίζονται λογικά μεταξύ τους κατά την εξήγηση και την πρόβλεψη περιστατικών.
Ο Holmberg (1985, σελ. 5) δήλωσε πως «...ο στόχος του θεωρητικού είναι να βρει
επεξηγηματικές θεωρίες∙ δηλαδή, οι θεωρίες που περιγράφουν συγκεκριμένες δομικές
ιδιότητες του κόσμου, και που μας επιτρέπουν να συμπεραίνουμε, με την βοήθεια
αρχικών συνθηκών, τα αποτελέσματα που μέλλει να εξηγηθούν...Θεωρητικά, για να
παρέχεις εξηγήσεις, από την άλλη μεριά, για να παρέχεις για την εφαρμογή ή την
τεχνολογία». Δέκα χρόνια αργότερα, ο ίδιος έδωσε ένα πιο συγκεκριμένο ορισμό της
έννοιας της θεωρίας. Δήλωσε πως η θεωρίας σημαίνει «...μια συστηματική
ταξινόμηση ιδεών σχετικά με το φαινόμενο του πεδίου της έρευνάς μας και μια
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γενική λογική δομή αιτιολογημένων υποθέσεων που μπορεί να δημιουργήσει
υποθετικώς ελεγχόμενες υποθέσεις» (Holmberg, 1995, σελ. 4).
Για κάποιους, η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση αντιπροσωπεύει μια παρέκκλιση
από τη συμβατική εκπαίδευση. Τόσο ο Holmberg όσο και ο Keegan συμφώνησαν
πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα ξεχωριστό πεδίο εκπαίδευσης,
παράλληλο και συμπληρωματικό της συμβατικής εκπαίδευσης. Με την παραπάνω
άποψή τους διαφώνησε ο Shale (1988) ο οποίος θεωρεί πως όλα όσα συνιστούν την
διαδικασία της εκπαίδευσης όταν ο εκπαιδευτικός με τον μαθητή μπορούν να
βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο, τα ίδια συνιστούν την διαδικασία της εκπαίδευσης
και όταν είναι απομακρυσμένοι. Τέλος, ο Peters (1988, σελ. 20) δήλωσε πως
«οποιοσδήποτε που εμπλέκεται επαγγελματικά στην εκπαίδευση είναι υποχρεωμένος
να υποθέσει την ύπαρξη δύο μορφών διδασκαλίας οι οποίες είναι αυστηρά
διαχωρισμένες: την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία που είναι
βασισμένη στην διαπροσωπική επικοινωνία και την βιομηχανοποιημένη διδασκαλία,
που είναι βασισμένη σε αντικειμενική, εξορθολογισμένη, τεχνολογικά παραγόμενη
αλληλεπίδραση».
Συνοψίζοντας, λοιπόν, όπως σημείωσε ο Saba (2003), αν και οι ρίζες της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα, το πρώτο επιστημονικό
περιοδικό, The American Journal of Distance Education, δεν άρχισε να εκδίδεται
παρά μόνο το 1987 από τον Michael Moore. Αυτό το περιοδικό και διάφορα
συμπόσια που έλαβαν χώρα από το Αμερικανικό Κέντρο για τις σπουδές της Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης, οργανωμένα και πάλι από τον Moore, έδωσαν έμφαση
στην σημασία της θεωρίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αναγνώρισαν την
συμβολή της έρευνας και της πρακτικής με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Saba, 2003). Έτσι λοιπόν, ύστερα από
την διατύπωση διάφορων θεωριών από τους λόγιους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
όπως ο Holmberg, ο Wedemeyer, ο Moore και ο Peters, στο έργο ορόσημο όχι μόνο
για εκείνον αλλά και για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, The Foundations of
Distance Education, o Keegan (1996), ταξινόμησε τις θεωρίες της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης σε τρεις ομάδες τις οποίες θα δούμε παρακάτω.
Ταξινόμηση των θεωριών
Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Keegan (1996) οι θεωρίες μπορούν να
ταξινομηθούν στις παρακάτω τρεις:
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 Θεωρία της Ανεξαρτησίας και Αυτονομίας
 Θεωρία της Βιομηχανοποίησης της Διδασκαλίας
 Θεωρία της Αλληλεπίδρασης και Επικοινωνίας

Θεωρία της Ανεξαρτησίας και Αυτονομίας
Αυτή η θεωρία έχει κυριότερους εκπροσώπους τον Charles Wedemeyer και τον
Michael Moore.

Θεωρία της Ανεξάρτητης Μελέτης
Ο Wedemeyer (1981) δίνει έμφαση στην ανεξαρτησία και την αυτονομία του μαθητή
εισάγοντας έτσι τον όρο «Ανεξάρτητες σπουδές» (Independent studies). Θεωρούσε
πως χρησιμοποιούνταν ξεπερασμένες έννοιες της μάθησης και διδασκαλίας και πως
αποτύγχαναν να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες με τρόπους που θα μπορούσαν
να αλλάξουν τον ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο Wedemeyer πρότεινε ένα σύστημα
δέκα χαρακτηριστικών που δίνουν έμφαση στην ανεξαρτησία του μαθητή και στην
υιοθέτηση της τεχνολογίας ως έναν τρόπο να εφαρμοστεί αυτή η ανεξαρτησία. Εκτός
από αυτά τα χαρακτηριστικά που αφορούν κυρίως την ανεξαρτησία και αυτονομία
του μαθητή, πρότεινε σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τον διαχωρισμό
της διδασκαλίας με την μάθηση ως ένα τρόπο να σπάσουν τα χρονικά εμπόδια της
εκπαίδευσης. Υπέδειξε, λοιπόν, έξι χαρακτηριστικά συστημάτων ανεξάρτητης
εκπαίδευσης:
1. Ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός δεν συνυπάρχουν.
2. Η κανονική διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης διεξάγονται με έντυπα
μέσα ή με κάποια άλλα μέσα.
3. Η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη.
4. Η μάθηση πραγματώνεται μέσω των δραστηριοτήτων του μαθητή.
5. Η μάθηση διευκολύνεται για τον μαθητή αφού διεξάγεται στο δικό του
περιβάλλον.
6. Ο μαθητής έχει την ευθύνη για τον ρυθμό της προόδου του, έχοντας το
ελεύθερο να ξεκινήσει ή να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή.
Ο

Wedemeyer

(1981)

σημείωσε

τέσσερα

στοιχεία

κάθε

εκπαιδευτικής

δραστηριότητας: έναν εκπαιδευτικό, έναν μαθητή ή περισσότερους, ένα σύστημα ή
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τρόπο επικοινωνίας, και κάτι που πρόκειται να διδαχθεί. Πρότεινε αναδιοργάνωση
αυτών των στοιχείων ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν φυσικό χώρο και να
επιτρέψουν μεγαλύτερη μαθησιακή ελευθερία. Κλειδί για την επιτυχία της εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η ανάπτυξη μιας σχέσης
ανάμεσα στον μαθητή και τον εκπαιδευτικό.

Θεωρία της Ανεξάρτητης μελέτης και της Συναλλαγής από
Απόσταση
Η θεωρία του Moore για την Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση την οποία ονομάζει
θεωρία της Ανεξάρτητης μελέτης εξετάζει δύο μεταβλητές στα εκπαιδευτικά
προγράμματα: το ποσό της αυτονομίας του μαθητή και την απόσταση μεταξύ του
μαθητή και του εκπαιδευτικού.
Στο πρώτο μέρος της θεωρίας του ο Moore αναλύει την θεωρία της
συναλλαγής

από απόσταση, η

αλληλεπίδραση

μεταξύ

του

οποία

δηλώνεται για να «υπονοήσει την

περιβάλλοντος,

των

ατόμων

και των

μοτίβα

συμπεριφοράς σε μια κατάσταση» (Moore, 2013, σελ. 68). Ο Moore (2013, σελ. 68)
δηλώνει πως η θεωρία της Συναλλαγής από απόσταση είναι «μια τυπολογία όλων των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν αυτό το διακριτικό χαρακτηριστικό του
διαχωρισμού μαθητή και εκπαιδευτικού» . Η Συναλλαγή από απόσταση είναι σχετική
παρά απόλυτη, και περιγράφει την πληρέστερη γκάμα όλων των πιθανών βαθμών
δομής, διαλόγου και αυτονομίας σε περιβάλλοντα που έχουν αυτό το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του διαχωρισμού μαθητή και εκπαιδευτικού. Όντας θεμελιωτής της
θεωρίας της συναλλαγής από απόσταση υποστηρίζει ότι η απόσταση δεν είναι
γεωγραφική αλλά εμπεριέχει σημαντικές παιδαγωγικές διαστάσεις (Moore, 1993).
Σύμφωνα με τον Moore (2013), η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελείται από
δύο στοιχεία τα οποία είναι μετρήσιμα. Το πρώτο στοιχείο είναι η παροχή
αμφίδρομης επικοινωνίας, ωστόσο μερικά συστήματα προσφέρουν μεγαλύτερες
ευκαιρίες αμφίδρομης επικοινωνίας από άλλα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο βαθμός
στον οποίο το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητή ως ένα ξεχωριστό
άτομο, μιας

που κάποια προγράμματα είναι πολύ ανελαστικά ενώ άλλα

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Στο δεύτερο μέρος της θεωρίας του ο Moore (2013) αναλύει τη θεωρία του για
την αυτονομία του μαθητή. Σημειώνει πως στα παραδοσιακά συστήματα, οι μαθητές
είναι εξαρτώμενοι από τους εκπαιδευτικούς για καθοδήγηση, και πως στα
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περισσότερα προγράμματα τόσο στα συμβατικά όσο και στα εξ αποστάσεως, ο
εκπαιδευτικός είναι ενεργητικός ενώ ο μαθητής παθητικός. Στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, από τη στιγμή που υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στον μαθητή και τον
εκπαιδευτικό, ο μαθητής πρέπει να αποδεχτεί ένα υψηλό βαθμό ευθύνης για την
διεξαγωγή του προγράμματος μάθησης. Επισημαίνει, πως ένας αυτόνομος μαθητής
χρειάζεται λιγότερη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό ο οποίος έχει περισσότερο ρόλο
υποστηρικτικό.
Ο Moore (2013) διακρίνει τα προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε
αυτόνομα με επίκεντρο τον μαθητή και σε μη αυτόνομα με επίκεντρο τον
εκπαιδευτικό βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
 Η επιλογή των εκπαιδευτικών στόχων είναι ευθύνη του εκπαιδευτή ή
του εκπαιδευόμενου; (Αυτονομία στην στοχοθεσία)
 Η επιλογή και η χρήση πηγών εκπαιδευτικού υλικού, η οργάνωση της
ύλης και των μέσων είναι προϊόν απόφασης του εκπαιδευτή ή του
εκπαιδευόμενου; (Αυτονομία στην επιλογή του τρόπου μελέτης)
 Η επιλογή για την μέθοδο αξιολόγησης και των κριτηρίων που θα
χρησιμοποιηθούν

για

αυτήν

είναι

του εκπαιδευτικού ή

του

εκπαιδευόμενου; (Αυτονομία στην αξιολόγηση)
Η ουσία της προσέγγισης του Moore έγκειται στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την έννοια ότι αν επιτευχθεί σημαντικός
αριθμός εκπαιδευτικών σχέσεων αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της
απόστασης (Moore & Kearsley, 1996).
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται συνοπτικά η θεωρία της Ανεξάρτητης μελέτης και της
Συναλλαγής από απόσταση του Michael Moore:
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Θεωρία του Michael Moore
Ανεξάρτητη μελέτη και
Συναλλαγή από απόσταση

Απόσταση

Εξασφάλιση
αμφίδρομης
επικοινωνίας
(διάλογος)

Ανταπόκριση
στις
προσωπικές
απαιτήσεις του
σπουδαστή
(δομή)

Αυτονομία

Αυτονομία στην
αξιολόγηση

Αυτονομία στη
στοχοθεσία

Αυτονομία στην
επιλογή του
τρόπου μελέτης

Εικόνα 4. Θεωρία της ανεξάρτητης μελέτης και συναλλαγής από απόσταση του Michael Moore.

Θεωρία της βιομηχανοποίησης της Διδασκαλίας
O Otto Peters , εκφραστής και θεμελιωτής αυτής της θεωρίας ανέπτυξε μια
οπτική της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης ως μια βιομηχανοποιημένη μορφή της
διδασκαλίας και μάθησης. Η σχετική έρευνά του τον οδήγησε στο να προτείνει πως η
εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσε να αναλυθεί συγκρινόμενη με την
βιομηχανική παραγωγή αγαθών. Αυτή του η δήλωση υπονόησε πως η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει πριν την βιομηχανική εποχή.
Χαρακτηριστικά, υπογραμμίζει το γεγονός πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
πρέπει πολύ προσεκτικά να προσχεδιαστεί, να ετοιμαστεί και να οργανωθεί και πως
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υπάρχει ένας καταμερισμός της εργασίας, μια αυξανόμενη χρήση τεχνολογικού
εξοπλισμού και η ανάγκη επίσημης αξιολόγησης. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι
αυτά και άλλα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι τα ίδια με
εκείνα που μπορεί να βρει κανείς στην βιομηχανοποιημένη παραγωγική διαδικασία.
Ρητά, αυτές οι ιδέες εκφράζονται με την χρήση της εικόνας ενός δασκάλου στην τάξη
δουλεύοντας σαν ένας τεχνίτης, σε αντίθεση με το ότι ένας δάσκαλος είναι μέρος
ενός περίπλοκου συστήματος διδασκαλίας και μάθησης που οργανώνεται όπως μια
βιομηχανική

διαδικασία.

Αυτή

η

φράση

«βιομηχανοποιημένη

μορφή

της

διδασκαλίας» βοηθά να αναγνωρίσει κανείς δομικά στοιχεία που είναι τυπικά για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Peters, 1994).
Ο Peters χρησιμοποιώντας την οικονομική και βιομηχανική θεωρία πρότεινε τις εξής
νέες κατηγορίες και ορολογίες για την ανάλυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:


Εξορθολογισμός: η χρήση μεθοδολογικών μέτρων για την μείωση του ποσού
της ενέργειας, χρημάτων και χρόνου που απαιτείται (Hanson et al, 1997).
Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, «τρόποι σκέψης, στάσεις και διαδικασίες
υπάρχουν

από

τη

στιγμή

που

αυξήθηκε

ο

εξορθολογισμός

στην

βιομηχανοποίηση των διαδικασιών παραγωγής» (Peters, 1988, σελ. 98)


Καταμερισμός εργασίας: ο καταμερισμός καθηκόντων και εργασιών σε
απλούστερα δευτερεύοντα καθήκοντα (Hanson et al, 1977). Με την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, όλες οι εργασίες, όπως η μεταφορά πληροφοριών, η
αξιολόγηση και η καταγραφή της επίδοσης, διεξάγονται από τα άτομα
χωριστά. Ο Peters (1988) δήλωσε πως «ο καταμερισμός της εργασίας είναι το
κύριο προαπαιτούμενο ώστε τα

πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης να γίνουν αποτελεσματικά» (σελ. 100).


Μηχανοποίηση: Χωρίς μηχανές, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα ήταν
δυνατή (Peters, 1988). «Η αναπαραγωγή μηχανών και τα συστήματα
μεταφοράς είναι προαπαιτούμενο, και οι μεταγενέστερες μορφές της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν τις επιπρόσθετες δυνατότητες σύγχρονων
μέσων επικοινωνίας και εφαρμογές ηλεκτρονικών δεδομένων» (σελ. 101).



Γραμμή παραγωγής: οι εργαζόμενοι συνήθως παραμένουν σταθεροί και τα
αντικείμενα πάνω στα οποία δουλεύουν περνάν από μπροστά τους (Hanson et
al, 1997). Αυτό είναι παρόμοιο με τα υλικά διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση,

επειδή

είναι

«σχεδιασμένα,

τυπωμένα,

αποθηκευμένα,

διανεμημένα και βαθμολογημένα από ειδικούς» (Hanson et al, 1997, σελ. 10)
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Μαζική παραγωγή: μεγάλες ποσότητες παραγωγής αγαθών. Σύμφωνα με τον
Peters (1988), η ζήτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπερτερεί της
προσφοράς στα πανεπιστήμια και στα κολλέγια, επομένως μεγάλης κλίμακας
επιχειρήσεις, ο οποίες δεν είναι κοινές με τις παραδοσιακές τάξεις, έχουν
μετατραπεί σε κυρίαρχη τάση. Ο Peters (1988, σελ. 103) ισχυρίζεται πως
τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν να βελτιωθεί η ποιότητα.
Χαρακτηριστικά

ανέφερε πως

«ο μεγάλος

αριθμός μαθημάτων που

παράχθηκε, αναγκάζει τους οργανισμούς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να
αναλύσουν τις απαιτήσεις των πιθανών εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενων πολύ
πιο προσεκτικά απ’ ότι στη συμβατική διδασκαλία και να βελτιώσουν την
ποιότητα των μαθημάτων».


Προπαρασκευαστική εργασία: αυτή περιλαμβάνει τον καθορισμό του πως οι
εργάτες, οι μηχανές και τα υλικά μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους με
χρήσιμο τρόπο κατά τη διάρκεια της εκάστοτε διαδικασίας παραγωγής. Ο
Peters (1988, σελ. 104) υπέδειξε ότι πιστεύει πως η επιτυχία της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης εξαρτάται από αυτή την ‘προπαρασκευαστική
φάση’: «Αφορά την ανάπτυξη του προγράμματος της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης εμπλέκοντας ειδικούς σε διάφορα πεδία εξειδίκευσης με
προσόντα

συχνά

υψηλότερα

από εκείνα

άλλων

εκπαιδευτικών

που

εμπλέκονται στην εξ αποστάσεως μελέτη».


Σχεδιασμός: Περιλαμβάνει το σύστημα των αποφάσεων το οποίο καθορίζει
μια διαδικασία προτού αυτή διεξαχθεί. Ο Peters (1988, σελ. 104) σημειώνει
την υψηλή σημασία του σχεδιασμού, εξαιτίας του γεγονότος ότι «τα
περιεχόμενα των μονάδων αλληλογραφίας, από την πρώτη ως την τελευταία,
πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια, να προσαρμοστούν μεταξύ τους και
να εκπροσωπηθούν σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μονάδων αλληλογραφίας.
Η σημασία του σχεδιασμού είναι ακόμη μεγαλύτερη από τη στιγμή που η
μελέτη από το σπίτι είναι ένα στοιχείο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».



Οργάνωση: Ο Peters (1988, σελ. 105) ορίζει αυτή την κατασκευή ως
‘δημιουργία γενικών ή μόνιμων ρυθμίσεων για συγκεκριμένη δραστηριότητα’.
Ισχυρίζεται πως «η οργάνωση καθιστά εφικτό στους μαθητές να λάβουν
ακριβώς

προκαθορισμένα

έγγραφα

σε συγκεκριμένο χρόνο, για ένα

κατάλληλο καθηγητή πανεπιστημίου να είναι άμεσα διαθέσιμος για κάθε
εργασία

που

του

στέλνεται».

Η

έννοια

της

οργάνωσης

είναι
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«βελτιστοποιημένη για μεγάλα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»
(Hanson et al, 1997, σελ. 10).


Επιστημονικές μέθοδοι ελέγχου: Ο Peters (1988, σελ. 106) υποδεικνύει πως
αυτές είναι μέθοδοι με τις οποίες «οι διαδικασίες αναλύονται συστηματικά,
και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από μετρήσεις και
εμπειρικά

δεδομένα,

δοκιμάζονται

και

ελέγχονται

στις

στοιχειώδεις

λεπτομέρειες τους με προγραμματισμένο τρόπο, προκειμένου να αυξηθεί η
παραγωγικότητα και να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου
εργασίας και του διαθέσιμου προσωπικού».


Επισημοποίηση: Προκειμένου να υπάρχει επιτυχημένη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, οι φάσεις της διαδικασίας κατασκευής πρέπει να είναι
προκαθορισμένες ακριβώς, και αυτό ονομάζεται επισημοποίηση (Peters,
1988).



Τυποποίηση: περιορίζει τον αριθμό του τύπου ενός προϊόντος, προκειμένου
να γίνουν καταλληλότερα για τον σκοπό τους, φθηνότερα να παραχθούν και
ευκολότερα να αντικατασταθούν. Ένα χαρακτηριστικό της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης είναι πως «όχι μόνο τυποποιείται η μορφή των μονάδων
αλληλογραφίας (το ίδιο γίνεται και με την γραπτή επικοινωνία μεταξύ
φοιτητή και λέκτορα και με την οργανωτική υποστήριξη) καθώς επίσης και με
κάθε μεμονωμένη φάση της διδακτικής διαδικασίας αλλά και τα ακαδημαϊκά
περιεχόμενα» (Peters, 1988, σελ. 107).



Αλλαγή λειτουργίας: η αλλαγή των ρόλων των εργατών σε μια διαδικασία
παραγωγής (Hanson et al, 1997). «Συχνά, ο αρχικός ρόλος του παρόχου των
γνώσεων μειώνεται σε αυτόν ενός συμβούλου του οποίου η συμμετοχή στην
εξ αποστάσεως διδασκαλία εκδηλώνεται σε περιοδικά επαναλαμβανόμενες
συνεισφορές» (Peters, 1988, σελ. 108).



Αντικειμενοποίηση: η μείωση του υποκειμενικού στοιχείου που συνήθιζε να
καθορίζει το έργο των τεχνιτών. Σύμφωνα με τον Peters (1988, σελ. 109) στην
εξ

αποστάσεως

εκπαίδευση

αντικειμενοποιούνται

καθώς

«οι περισσότερες

διδακτικές

καθορίζονται

τα

από

λειτουργίες

προγράμματα

εξ

αποστάσεως καθώς επίσης και από τεχνολογικά μέσα. Μόνο η γραπτή
επικοινωνία με τον εξ αποστάσεως μαθητή ή πιθανόν μια συμβουλευτική ή
μια σύντομη επιπρόσθετη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση στο εκπαιδευτικό
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ίδρυμα μπορεί να αφήσει στον εκπαιδευτικό το ατομικό πεδίο για
υποκειμενικά καθορισμένες αλλαγές στην....διδακτική μέθοδο».


Συγκέντρωση και συγκεντρωτισμός: λόγω της ανάγκης μεγάλου κεφαλαίου
για παραγωγές μεγάλης έκτασης, υπάρχει η τάση για «μεγάλες βιομηχανικές
επιχειρήσεις με συγκέντρωση κεφαλαίου, συχνά συγκεντρωτική διοίκηση και
αγορά που δεν μονοπωλείται σπάνια» (Peters, 1988, σελ. 109). Σύμφωνα με
τους Hanson et al (1997, σελ. 11), «είναι πιο οικονομικό να εγκαθιδρύσεις
έναν μικρό αριθμό τέτοιων ιδρυμάτων εξυπηρετώντας τον εθνικό πληθυσμό
παρά έναν μεγαλύτερο αριθμό ιδρυμάτων εξυπηρετώντας περιφερειακούς
πληθυσμούς».
Ο Peters (1988) συμπέρανε πως για να είναι αποτελεσματική η εξ

αποστάσεως διδασκαλία, η αρχή του καταμερισμού της εργασίας πρέπει να είναι ένα
συστατικό

στοιχείο.

αναδιαρθρώνεται

Η

διδακτική

σταδιακά

μέσω

διαδικασία
της

στην

αύξησης

θεωρία

της

του, βαθμιαία

μηχανοποίησης

και

αυτοματοποίησης. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τον ίδιο και σε συνδυασμό με τις
παραπάνω κατηγορίες:
 Η ανάπτυξη ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το ίδιο
σημαντικό όσο η προπαρασκευαστική εργασία που λαμβάνει χώρα πριν τη
διαδικασία της παραγωγής.
 Η αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας εξαρτάται από τον
σχεδιασμό και την οργάνωση.
 Τα προγράμματα πρέπει να επισημοποιηθούν και οι προσδοκίες των μαθητών
να τυποποιηθούν.
 Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό αντικειμενική.
 Η λειτουργία των ακαδημαϊκών καθηγητών που διδάσκουν εξ αποστάσεως
έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με αυτούς που διδάσκουν με τον συμβατικό
τρόπο.
 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να είναι οικονομική μόνο με την
συγκέντρωση των διαθέσιμων μέσων και με συγκεντρωτική διοίκηση.
Αν και η θεωρία της βιομηχανοποίησης του Peters έτυχε ιδιαίτερης προσοχής
τα προηγούμενα χρόνια μιας που σύμφωνα με τον Saba (2003, σελ. 5) «είναι δύσκολο
να φανταστεί κανείς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίς κάποια στοιχεία
βιομηχανοποίησης», η εξέλιξη και η χρήση του διαδικτύου οδηγεί στην πιθανότητα
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για «μεταβιομηχανική μορφή της εκπαίδευσης» και επομένως σε κριτική απέναντι
στην θεωρία της βιομηχανοποίησης του Peters (Saba, 2003, σελ. 6).
Λόγω της εμφάνισης μιας μεταμοντέρνας εποχής στο πεδίο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, ο Peters άλλαξε τον ορισμό του για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στον παρακάτω ορισμό ο οποίος αναγνωρίζει την μεταβιομηχανική
εποχή:
«Η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως ένα σύνθετο, ιεραρχικό,
μη γραμμικό, δυναμικό, αυτο-οργανωμένο και σκόπιμο σύστημα μάθησης και
διδασκαλίας» (Saba, 2003, σελ. 12).
Συνοψίζοντας λοιπόν την θεωρία του Peters για την βιομηχανοποίηση,
μπορούμε να πούμε με λίγα λόγια πως σύμφωνα με τον ίδιο η Εξ Αποστάσεως
εκπαίδευση, είναι ένα σύστημα παροχής γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων και
χαρακτηρίζεται από την βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας αλλά και την ορθολογική
εφαρμογή μεθόδων παραγωγής και διανομής του εκπαιδευτικού υλικού (Peters,
1971). Στην προσέγγιση του αντιμετώπισε την ΕξΑΕ ως μια βιομηχανοποιημένη
μορφή διδασκαλίας «industrialized form of instruction», καθώς μπορεί να οργανωθεί
επί τη βάσει της εφαρμογής του καταμερισμού εργασίας και οργανωτικών αρχών.

Θεωρία της Αλληλεπίδρασης και Επικοινωνίας
Η τρίτη θεωρία έχει ως κύριο εκπρόσωπο και εκφραστή της τον Börje
Holmberg ο οποίος εστιάζει το ενδιαφέρον του σε θέματα που σχετίζονται με την
αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. Η εκπαίδευση δια αλληλογραφίας ήταν ανάμεσα
στις πρώτες δημοσιεύσεις του (Holmberg 1960∙ 1973) ενώ το 1977 εξέδωσε το πρώτο
βιβλίο που αφορούσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο ίδιος στο συγκεκριμένο
βιβλίο προσεγγίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μια εκπαιδευτική καινοτομία,
η οποία αφορά την φυσική απόσταση μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτικού και
η οποία σχεδιάζεται, οργανώνεται και επιβλέπεται από έναν εκπαιδευτικό φορέα και
είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια παραθέτουμε επτά βασικές υποθέσεις/παραδοχές της θεωρίας του:
1. Ο

πυρήνας

εκπαιδευτικού

της

διδασκαλίας είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ

και μαθητή.

Υποτίθεται ότι η

προσομοιωμένη

αλληλεπίδραση μέσω παρουσίασης θεμάτων σε προπαρασκευασμένα
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μαθήματα

μπορεί

να

αναλάβει

μέρος

της

αλληλεπίδρασης

προκαλώντας έτσι τους μαθητές να εξετάσουν διαφορετικές απόψεις,
προσεγγίσεις και λύσεις για να αλληλεπιδράσουν γενικά με ένα
μάθημα.
2. Η συναισθηματική εμπλοκή στη μελέτη και τα συναισθήματα της
προσωπικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών είναι πιθανό
να συνεισφέρουν στη μαθησιακή απόλαυση.
3. Η μαθησιακή απόλαυση υποστηρίζει τα κίνητρα των μαθητών.
4. Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την μελέτη ευνοεί τα
κίνητρα των μαθητών.
5. Τα ισχυρά κίνητρα των μαθητών διευκολύνουν την μάθηση.
6. Ο φιλικός, προσωπικός τόνος και η εύκολη πρόσβαση στο υλικό των
μαθημάτων συμβάλλουν στη μαθησιακή απόλαυση, στηρίζουν τα
κίνητρα των μαθητών και επομένως τη μάθηση από τις παρουσιάσεις
προπαρασκευασμένων μαθημάτων, δηλαδή από τη διδασκαλία με τη
μορφή μονόδρομης αλληλεπίδρασης καθώς και από τη διδακτική
επικοινωνία με τη μορφή αμφίδρομης αλληλεπίδρασης μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών.
7. Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας αποδεικνύεται από την γνώση
των μαθητών για το τι έχει διδαχτεί.
(Holmberg, 1986, σελ. 123)
Στηριζόμενος στις παραπάνω υποθέσεις/παραδοχές ο Holmberg το 1986 διατύπωσε
την θεωρία την οποία ονόμασε «Κανονιστική θεωρία διδασκαλίας»:
Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση θα υποστηρίξει τα κίνητρα των μαθητών, θα προάγει
την μαθησιακή απόλαυση και θα κάνει την μελέτη σχετική με τον εκάστοτε μαθητή και
τις ανάγκες του, δημιουργώντας συναισθήματα συσχέτισης μεταξύ του μαθητή και του
φορέα

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης

(τους

καθηγητές,

συμβούλους

κ.λπ.),

διευκολύνοντας την πρόσβαση στα περιεχόμενα του μαθήματος, εμπλέκοντας στον
μαθητή τις δραστηριότητες, τις συζητήσεις και τις αποφάσεις και γενικά εξυπηρετώντας
μια χρήσιμη, πραγματική και προσομοιωμένη επικοινωνία από και προς τον μαθητή
(Holmberg, 1986, σελ. 123).
Ο Holmberg παραδεχόμενος πως αυτή η θεωρία έχει κάποιες ελλείψεις,
προχώρησε το 1995 σε μια πιο περιεκτική διατύπωση της θεωρίας του η οποία εκτός
των παραπάνω περιλαμβάνει ακόμη οκτώ διαφορετικά κομμάτια. Αυτή η θεωρία
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ενσωματώνει έννοιες, όπως η ιδέα του συγκεντρωτικού μαθητή, των ελευθεριών και
της ανεξαρτησίας των μαθητών, την έννοια της ελεύθερης πρόσβασης σε ίσες
μαθησιακές ευκαιρίες, την μεσολάβηση της επικοινωνίας και την βαθιά μάθηση, τις
προσωπικές σχέσεις, την απόλαυση της μελέτης και την ενσυναίσθηση μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών και την ιδέα της εννοιολογικής μάθησης (Holmberg,
1995). Αυτή η νέα του θεωρία επίσης δίνει έμφαση στο γεγονός ότι «η εξ
αποστάσεως

εκπαίδευση

είναι

ανοιχτή

σε

συμπεριφορικές,

γνωσιακές,

κονστρουκτιβιστικές και άλλες θεωρίες μάθησης» ( Holmberg, 1995, σελ. 7 – 8).
Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι προηγούμενες λίστες αποτελούν αφενός μια
περιγραφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αφετέρου μια θεωρία από την οποία
δημιουργούνται οι υποθέσεις, έχοντας επεξηγηματική ισχύ καθώς προσδιορίζει μια
γενική προσέγγιση ευνοϊκή για τη μάθηση και για διδακτικές προσπάθειες που την
ευνοούν.
Συνοψίζοντας, και ύστερα από την μελέτη των ερευνών του Holmberg (1995,
2003) θα μπορούσαμε να πούμε πως η θεωρία του εστιάζει: α) στην αναγκαιότητα
της προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, εισάγοντας την
έννοια της υποστήριξης που θα πρέπει να παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές,
οι οποίοι βρίσκονται σε φυσική και γεωγραφική απόσταση, με έμφαση στο φιλικό
προσωπικό ύφος, και τη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη των αποφάσεων, β) στη
σημασία του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εισάγοντας την
έννοια της κατευθυνόμενης διδακτικής συζήτησης και διαλόγου που αναφέραμε καις
την αρχή, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κατανοήσει καλύτερα
ένα κείμενο, όταν αυτό είναι σχεδιασμένο με τη μορφή διαλόγων. Έτσι αλληλεπιδρά
με τον εκπαιδευτικό του, την ίδια στιγμή συνομιλεί σιωπηρά με τον εαυτό του στην
προσπάθεια του να κατανοήσει το κείμενο και γ) στην ενσυναίσθηση και τα
συναισθήματα της προσωπικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ως
παράγοντα διαμόρφωσης ευχάριστης μάθησης.
Τέλος παρουσιάζουμε την παρακάτω σχηματική παρουσίαση της θεωρίας του
Holmberg:
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Εικόνα 5. Η Θεωρία της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας του Holmberg.

Θεωρία της Ισοδυναμίας
Η εξέλιξη και πρόοδος της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς δεν θα μπορούσε
να αφήσει ανεπηρέαστο και το κομμάτι των τηλεπικοινωνιών. Πολλοί πιστεύουν πως
η διαθεσιμότητα ισχυρών, πλέον, συστημάτων τηλεπικοινωνιών είναι υπεύθυνη για
την δημοτικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μάλιστα ο Keegan (1995)
πρότεινε πως ένας ηλεκτρονικά συνδεδεμένος εκπαιδευτής και μαθητές σε διάφορες
τοποθεσίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια εικονική τάξη και συνέχισε
λέγοντας: «Η θεωρητική ανάλυση της εικονικής εκπαίδευσης, παρ’ όλα αυτά, δεν
έχει αντιμετωπιστεί ακόμη βιβλιογραφικά: είναι ένα υποσύνολο της εξ απ οστάσεως
εκπαίδευσης ή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ξεχωριστό πεδίο της εκπαιδευτικής
προσπάθειας; Ποιες είναι οι διδακτικές δομές του; Ποια η σχέση του κόστους της και
της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητάς της, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
με την συμβατική εκπαίδευση;» (Keegan, 1995, σελ. 21). Μέσα σε αυτό το
περιβάλλον της εικονικής εκπαίδευσης είναι που εμφανίστηκε η θεωρία της
ισοδυναμίας.
Αυτή η θεωρία είναι βασισμένη στο γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
με την συμβατική εκπαίδευση είναι θεμελιωδώς διαφορετικές, ακόμη και όταν
χρησιμοποιούνται

τεχνολογίες

αλληλεπίδρασης.

Η

θεωρία

της

Ισοδυναμίας

υποστηρίζει το σχεδιασμό, τόσο για απομακρυσμένους όσο και για τοπικούς μαθητές,
μιας συλλογής πιθανώς διαφορετικών αλλά τελικά ισοδύναμων εμπειριών μάθησης.
Ο Simonson (2009, σελ. 25) αναφέρει χαρακτηριστικά πως η κατάλληλη εφαρμογή
43

της θεωρίας αυτής θα έπρεπε να βασιστεί στο σκεπτικό πως «όσο πιο ισοδύναμες
είναι οι εκπαιδευτικές εμπειρίες των απομακρυσμένων μαθητών με αυτές των
τοπικών μαθητών, τόσο πιο ισοδύναμα θα είναι τα αποτελέσματα της μαθησιακής
εμπειρίας».,
Με άλλα λόγια, ισοδύναμες, παρά πανομοιότυπες, μαθησιακές εμπειρίες θα
έπρεπε να παρέχονται σε όλους τους μαθητές, απομακρυσμένους και μη, και η
προσδοκία θα έπρεπε να είναι πως ισοδύναμα, παρά πανομοιότυπα, αποτελέσματα θα
έπρεπε να αναμένονται για κάθε μαθητή. Έτσι, κάθε μαθητής μπορεί να έχει
πρόσβαση σε διαφορετικές, άνισες, αλλά ισοδύναμες διδακτικές στρατηγικές,
ποικίλες διδακτικές πηγές ή εξατομικευμένες δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να
είναι διαφορετικές σε σχέση με άλλους μαθητές. Αν το πρόγραμμα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης είναι αποτελεσματικά σχεδιασμένο και ισοδύναμες εμπειρίες είναι
δυνατές, τότε οι πιθανοί μαθητές θα κατακτήσουν τους επιδιωκόμενους στόχους του
προγράμματος (Simonson & Schlosser, 1999).
Αυτή η θεωρία είναι βασισμένη στον παρακάτω ορισμό της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα τυπικό και θεσμικό
εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι διαχωρισμένοι
μεταξύ τους, και όπου ο ήχος, το βίντεο και η αλληλεπίδραση με τα δεδομένα
συμβαίνει με την χρησιμοποίηση συστημάτων τηλεπικοινωνίας (Simonson &
Schlosser, 1995). Μάλιστα οι Simonson & Schlosser επεξεργαζόμενοι αυτή την
θεωρία δήλωσαν πως «δεν θα έπρεπε να είναι αναγκαίο για οποιαδήποτε ομάδα
μαθητών να αναπληρώσουν για όποιες διαφορετικές, πιθανόν λιγότερες, διδακτικές
εμπειρίες. Έτσι, αυτοί που αναπτύσσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα θα έπρεπε να
πασχίζουν να κάνουν ισοδύναμες τις μαθησιακές εμπειρίες για όλους τους μαθητές
ανεξαρτήτως του πως συνδέονται με τις πηγές ή την διδασκαλία που χρειάζονται»
(Simonson & Schlosser, 1995, σελ. 71-72).
Όπως διαπιστώθηκε από την εισαγωγή μας σε αυτή τη θεωρία, σημείο κλειδί
της

είναι

η

έννοια

της

ισοδυναμίας.

Οι απομακρυσμένοι με τους

μη

απομακρυσμένους μαθητές έχουν μια βασική διαφορά, το ότι τα περιβάλλοντα
μάθησής τους είναι θεμελιωδώς διαφορετικά. Ο Simonson (1999, σελ. 209) φέρει ως
παράδειγμα τα γεωμετρικά σχήματα του τριγώνου και του τετραγώνου και
χαρακτηριστικά αναφέρει πως ακριβώς όπως αυτά τα σχήματα μπορεί να έχουν το
ίδιο εμβαδό και να θεωρούνται ισοδύναμα παρότι είναι διαφορετικά γεωμετρικά
σχήματα, έτσι και οι εμπειρίες των μαθητών, απομακρυσμένων και μη, θα πρέπει να
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έχουν ισοδύναμη αξία ακόμη και αν είναι διαφορετικές. Αυτή του η θέση έρχεται να
επιβεβαιωθεί το 2006 όταν το Αμερικανικό Τμήμα της Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

εξέδωσε μια

ενδιαφέρουσα

αναφορά

η

οποία

σημείωνε ως

προειδοποιητικό σημάδι αναποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης την προσπάθεια ιδρυμάτων να μετατρέψουν απευθείας συμβατικά
προγράμματα σπουδών σε εξ αποστάσεως (Simonson, 2007a).
Ακόμη ένα σημείο κλειδί της θεωρίας αυτής είναι η έννοια της μαθησιακής
εμπειρίας.

Η

μαθησιακή

εμπειρία

είναι οτιδήποτε προάγει την

μάθηση,

συμπεριλαμβανομένου ό,τι παρατηρείται, νιώθεται, ακούγεται, ή γίνεται. Είναι
πιθανό πως διαφορετικοί μαθητές, σε διάφορες τοποθεσίες, μαθαίνοντας ταυτόχρονα
την ίδια χρονική στιγμή, να χρειάζονται διαφορετικό συνδυασμό μαθησιακών
εμπειριών. Ο στόχος του σχεδιασμού της διδασκαλίας είναι να γίνει το σύνολο της
μαθησιακής εμπειρίας για κάθε μαθητή, ισοδύναμο. Οι διαδικασίες σχεδιασμού της
διδασκαλίας θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναμένουν και να παρέχουν την
συλλογή εμπειριών που θα είναι η πιο κατάλληλη για κάθε μαθητή ή σύνολο
μαθητών (Schlosser & Simonson, 2010).
Ένα τελευταίο σημείο κλειδί αυτής της θεωρίας είναι η έννοια της
τηλεπικοινωνίας, που στην ουσία σημαίνει επικοινωνία από απόσταση. Συνήθως όταν
μιλάμε

για

τηλεπικοινωνίες,

αναφερόμαστε

σε

ηλεκτρονικά

συστήματα

τηλεπικοινωνιών όπως αυτά που χρησιμοποιούν σύγχρονο ήχο, βίντεο αλλά και
δίκτυα των υπολογιστών. Η σύγχρονη αλληλεπίδραση δεν είναι απαραίτητη παρ΄ όλα
αυτά. Διάφορα συστήματα επικοινωνίας, ακόμη και τα ασύγχρονα, μπορούν και
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εφόσον ο στόχος
είναι η ισοδύναμη παροχή μαθησιακών εμπειριών καλύπτεται (Simonson, 1999).
Συνοψίζοντας, η θεωρία της ισοδυναμίας βλέπει την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση σαν ένα όραμα. Μπορεί να μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση, με την προϋπόθεση να γίνει η εμπειρία του εξ
αποστάσεως εκπαιδευόμενου τόσο πλήρης, ικανοποιητική, και αποδεκτή όσο η
εμπειρία του εκπαιδευόμενου σε ένα συμβατικό σύστημα εκμάθησης. Η θεωρία αυτή,
βασίζεται σε βασικές αξίες του Αμερικανικού συστήματος εκπαίδευσης όπως ο
έλεγχος και η εξατομικευμένη διδασκαλία. Για τον Simonson (1999), αν πρόκειται να
γίνει αποδεκτή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τότε σύμφωνα με την θεωρία της
Ισοδυναμίας, θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμη, και οικεία
για όσους την χρειάζονται.
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Θεωρίες μάθησης και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Όλες οι θεωρίες μάθησης

διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην

εκπαιδευτική διαδικασία και η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση προκειμένου να
ανταποκριθεί στον ρόλο της και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες μαθησιακές ανάγκες
είναι υποχρεωμένη να εκμεταλλευτεί στοιχεία από όλες τους (Anderson & Dron,
2011∙ Kropf, 2013). Τρία όμως είναι τα κύρια θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν
με συνέπεια και συνοχή την ανθρώπινη μάθηση. Το μοντέλο του συμπεριφορισμού,
το μοντέλο του εποικοδομισμού και το μοντέλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
(Κόμης, 2004). Παρακάτω θα αναφερθούμε εν συντομία στα παραπάνω μοντέλα
μάθησης που επηρέασαν και επηρεάζουν την Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση και τη
θέση της στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Το μοντέλο του συμπεριφορισμού
Σύμφωνα με τις θεωρίες του συμπεριφορισμού, η μάθηση είναι μια αλλαγή
της ανθρώπινης συμπεριφοράς η οποία συμβαίνει όταν ο άνθρωπος αντιδρά με βάση
συγκεκριμένα ερεθίσματα ποινών και αμοιβών (Anderson & Dron, 2011∙ Kropf,
2013).
Για τον συμπεριφορισμό, η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της
εξωτερικά παρατηρούμενης συμπεριφοράς. Είναι συνεπώς ζήτημα δημιουργίας
συνδέσεων μεταξύ ερεθισμάτων και αντιδράσεων. Οι συνδέσεις αυτές επιτυγχάνονται
και ενισχύονται μέσω επαναλήψεων. Η συμπεριφορά που ενισχύεται θετικά από το
περιβάλλον ή τον εκπαιδευτικό, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επανάληψης σε
αντίθεση με αυτήν που ενισχύεται αρνητικά (επιβράβευση ή ποινή). Η ενίσχυση αυτή
σχετίζεται άμεσα με την έννοια της ανάδρασης ή ανατροφοδότησης από το
περιβάλλον, η οποία, με τη σειρά της, εξαρτάται από την ποιότητα των
χρησιμοποιούμενων μέσων (Κόμης, 2004). Επίσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Κολιάδης (1989) η μάθηση σύμφωνα με τους συμπεριφοριστές μπορεί να οριστεί ως
μια μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά ενός οργανισμού σε μια συγκεκριμένη
κατάσταση, η οποία προκαλείται από την άσκηση ή την εμπειρία του οργανισμού σε
αυτήν την κατάσταση. Τα μοντέλα του συμπεριφορισμού έχουν σε κυρίαρχη θέση
τον έλεγχο του διδάσκοντα με την συχνή χρήση ερεθισμάτων αμοιβών και ποινών,
ενώ τα νεοσυμπεριφοριστικά μοντέλα, χρησιμοποιούν περισσότερο τον αυτοέλεγχο
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και την αυτορρύθμιση τόσο της κοινωνικής όσο και της γνωστικής συμπεριφοράς
καθώς επίσης και τον έλεγχο των συναισθηματικών κρίσεων (Ματσαγγούρας, 2006).

Το μοντέλο του εποικοδομισμού
Βασική θέση του εποικοδομισμού είναι πως η μάθηση δεν μεταδίδεται αλλά
κατακτάται και οικοδομείται πάνω σε προηγούμενη γνώση. Στις θεωρίες του
εποικοδομισμού δίνεται έμφαση κυρίως στις εσωτερικές διεργασίες, σε αντίθεση
δηλαδή με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες. Ο μαθητής, διερευνά και κατασκευάζει
την γνώση ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του και ύστερα από
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Έτσι λοιπόν, ο μαθητής δεν θεωρείται μια
αποθήκη πληροφοριών που μεταφέρει κανείς όλο και περισσότερες, αλλά ένας
αυτοπροσδιοριζόμενος ερευνητής που κατασκευάζει νέα γνώση λαμβάνοντας υπόψη
την ήδη υπάρχουσα (Biggs, 1989). Κατά τη διάρκεια της οικοδόμησης του
περιεχομένου της μάθησης, η οποία κατασκευάζεται όπως προείπαμε εσωτερικά, ο
μαθητής μαθαίνει να ελέγχει γνωστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες που
επηρεάζουν την μάθηση. Δηλαδή ο μαθητής μαθαίνει, όπως εξηγεί ο Ματσαγγούρας
(1995), πως να χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές ώστε να αναλύσει ή να
αντιμετωπίσει μια προβληματική κατάσταση, ακόμη και για να υλοποιήσει τους
προσωπικούς του στόχους. Απ’ την άλλη μεριά ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι
διαμεσολαβητικός και υποστηρικτικός και δρα παράλληλα με τον μαθητή και το
εκπαιδευτικό υλικό. (Tait, 2003). Ο ρόλος της ΕξΑΕ στην ενσωμάτωση διαφορετικών
οπτικών και πολιτισμικών εμπειριών καθώς επίσης και η αλληλεπίδραση μεταξύ των
μελών που μπορεί να έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, γλωσσικό και πολιτισμικό, και
επομένως επαφή των μελών με διαφοροποιημένες απόψεις, βασίζεται σε θεωρήσεις
του εποικοδομισμού (Anderson & Dron, 2012).
Ακόμη μια βασική θέση του εποικοδομισμού είναι πως ο μαθητής
κατασκευάζει μια οπτική του κόσμου απόλυτα και αποκλειστικά δική του υπό το
πρίσμα των προσωπικών του εμπειριών (Καρβούνης, Μανταδάκης & Αναστασιάδης,
2007). Αυτό είναι ακόμη ένα σημείο που σχετίζεται με τον ρόλο της ΕξΑΕ , τα
αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης δηλαδή, αφού βασικό γνώρισμά της είναι πως ο
μαθητής μπορεί να μάθει σε οποιοδήποτε χώρο, έξω από τις παραδοσιακές συνθήκες
μιας αίθουσας (Anderson & Dron, 2011).
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Το μοντέλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
Τόσο στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών όσο και στο πλαίσιο των
κοινωνικογνωστικών θεωριών μάθησης, η οικοδόμηση της γνώσης λαμβάνει χώρα σε
συνεργατικά περιβάλλοντα και οικοδομείται αφενός διαμέσου συζητήσεων ανάμεσα
σε άτομα ή ομάδες που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και κατανόηση της
επικοινωνίας και αφετέρου την από κοινού υλοποίηση δραστηριοτήτων (Κόμης,
2004).
Ο κοινωνικός εποικοδομισμός διαφοροποιείται επομένως από τον κλασσικό
εποικοδομισμό, όσον αφορά την κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι μια προσέγγιση για
τη μάθηση κατά την οποία οι μαθητές μαθαίνουν έννοιες ή οικοδομούν νοήματα
γύρω από ιδέες μέσω των αλληλεπιδράσεών τους και των ερμηνειών του κόσμου
τους στις οποίες περιλαμβάνονται και ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις με τους άλλους
(Lave & Wenger, 1991). Στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων και ,
επομένως, στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης επιτρέπεται η εμφάνιση
κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων οι οποίες οδηγούν σε νέα γνώση. Η θεωρία της
κοινωνικογνωστικής προσέγγισης μελετά την ατομική εξέλιξη στο πλαίσιο της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης ενώ η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση εστιάζει την
προσοχή της στην αιτιακή σχέση ανάμεσα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την
ατομική γνωστική αλλαγή (Κόμης, 2004).
Στην κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση, λοιπόν, βασική παραδοχή είναι πως
όταν ένα άτομο συμμετέχει σε ένα κοινωνικό σύστημα, η κουλτούρα αυτού του
συστήματος και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία διαμορφώνουν τη
γνωστικότητά του και συνιστούν πηγή της μάθησης και εξέλιξής του (Dillenbourg,
1999). Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες αναπτύχθηκαν από την σοβιετική σχολή
ψυχολογίας με κυριότερο εκπρόσωπό τους τον Vygotsky (1978). Σύμφωνα με αυτές
τις θεωρίες η ανάπτυξη της νόησης είναι διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης
στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα, η οποία γίνεται το κατεξοχήν εργαλείο
μάθησης. Βασική αρχή της θεωρίας του Vygotsky είναι η ζώνη της επικείμενης
ανάπτυξης που προσδιορίζει αυτό που το παιδί δεν μπορεί να κάνει μόνο του αλλά το
πετυχαίνει με τη βοήθεια του άλλου. Η γνωστική ανάπτυξη, δηλαδή, δεν
επιτυγχάνεται μόνο χάρη στον έμφυτο νοητικό εξοπλισμό αλλά επιπλέον μέσω της
διαμεσολάβησης των κοινωνικών γεγονότων, των πολιτισμικών εργαλείων και της
εσωτερίκευσής τους. Οι άνθρωποι μαθαίνουν αλληλεπιδρώντας με άλλους είτε με
κάποιον έμπειρο είτε με άλλους συμμαθητές (Biggs, 1989). Έτσι, ναι μεν οι
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προηγούμενες εμπειρίες συνεχίζουν να παίζουν κάποιο ρόλο στην κατάκτηση της
γνώσης,

αλλά

τον

κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν

οι κοινωνικές

αλληλεπιδράσεις και οι εμπειρίες με άλλους μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο κανόνων,
προσδοκιών, στάσεων, αξιών και αρχών με συγκεκριμένη γλώσσα, το οποίο
επηρεάζει την μαθησιακή διαδικασία (Κολιάδης, 2002).
περιβάλλοντα

μάθησης

Τα συνεργατικά

μέσω των νέων τεχνολογιών όπου προτάσσεται η

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία συνιστούν χαρακτηριστικές εφαρμογές αυτών των
προσεγγίσεων.

Το μοντέλο του Κονεκτιβισμού
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να προσθέσουμε επιπλέον των παραδοσιακών ένα
νέο μοντέλο μάθησης, τον κονεκτιβισμό, μιας που έρχεται να συμπληρώσει την
ψηφιακή εποχή. Βασική του ιδέα είναι πως ο μαθητής καλείται να δομήσει νέα γνώση
και να αναπτύξει τη νόησή του συγκεντρώνοντας πληροφορίες που βρίσκονται
διάχυτες

στο διαδίκτυο συγκροτώντας νοήματα και διαμορφώνοντας νέους

μηχανισμούς μάθησης.
Αυτό που πρεσβεύει ο κονεκτιβισμός σύμφωνα με τον Kropf (2013) είναι πως
πλέον οι άνθρωποι αποκτούν τον μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών μέσα από σύγχρονα
διαδικτυακά αποθετήρια όπως ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή Συστήματα Διαχείρισης
Μάθησης (LMS), από τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα που έχουν γίνει τρόπος ζωής
(Facebook, Twiter, Instagram, Pinterest κ.ά) και από άλλες πλατφόρμες εικονικής
πραγματικότητας όπως εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία, διαδικτυακά σεμινάρια ή
συνέδρια (webinars) ακόμη και βιντεοπαιχνίδια. Έτσι λοιπόν η μάθηση μπορεί να
συμβεί οπουδήποτε ενώ υπάρχει πληθώρα πληροφοριών. Σημείο κλειδί σε αυτή τη
θεωρία είναι πως η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην ικανότητα των ανθρώπων να
εντοπίζουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις παρά στην ικανότητα απομνημόνευσης ή
ακόμη και κατανόησης (Anderson & Dron, 2011). Πλέον ο ρόλος του εκπαιδευτικού
μετατρέπεται σε υποστηρικτικό, προσπαθώντας με την ενσωμάτωση ψηφιακών
εκπαιδευτικών εργαλείων να διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία και να
λειτουργήσει ως πρότυπο ο ίδιος ώστε οι μαθητές να τα αξιοποιήσουν σωστά με
απώτερο στόχο τη διεύρυνση των δικτύων μάθησής τους (Anderson & Dron, 2011).
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Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Πλεονεκτήματα
Η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην εκπαίδευση, έχει αρκετά
οφέλη, και δεδομένων αυτών θεωρείται από πολλούς ως μία εκ των κορυφαίων
μεθόδων διδασκαλίας. Αρκετές έρευνες και συγγραφείς έχουν αναφερθεί σε αυτά τα
οφέλη και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Μερικές έρευνες θεωρούν ως κύριο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης την ικανότητά της να επικεντρώνεται στις ανάγκες των μαθητών. Για
παράδειγμα ο Marc (2000) στο βιβλίο του, σημείωσε πως ένα από τα πλεονεκτήματα
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η εστίασή της στις ατομικές ανάγκες των
μαθητών ως ένα σημαντικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αντί της
εστίασης στις ανάγκες των εκπαιδευτικών ή των ιδρυμάτων. Παρακάτω παραθέτουμε
μερικά πλεονεκτήματα της υιοθέτησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως αυτά
προέκυψαν από την ανασκόπηση στη βιβλιογραφία:
1. Είναι ευέλικτη, ιδίως όταν τίθενται ζητήματα χρόνου και χώρου. Κάθε
μαθητής έχει την πολυτέλεια να επιλέξει τον χώρο και τον χρόνο που τον βολεύει.
Σύμφωνα με τον Smedley (2010), η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
παρέχει τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στους μαθητές την ευελιξία του
χρόνου και του χώρου πραγματοποίησης της μαθησιακής διαδικασίας.
2. Ενισχύει την αποτελεσματικότητα των γνώσεων και των προσόντων μέσω της
ευκολίας πρόσβασης σε τεράστια ποσότητα πληροφοριών.
3. Δύναται να παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών
μέσω της χρήσης forum συζητήσεων. Έτσι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καταφέρνει
να εξαλείψει εμπόδια που μπορούν να αποτελούν τροχοπέδη για την συμμετοχή σε
αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του φόβου να μιλήσουν με άλλους μαθητές. Η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κινητοποιεί τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με άλλους,
καθώς επίσης να ανταλλάξουν διαφορετικές απόψεις. Σε πολλές περιπτώσεις
εσωστρεφείς μαθητές είναι περισσότερο εξωστρεφείς όταν τους δίνεται η ευκαιρία να
αλληλεπιδρούν μέσω τεχνολογικών μέσων (Μπιγιλάκη, 2009). Οι Wagner et al
(2008), σημειώνουν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει επιπλέον προοπτικές
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αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών κατά την παράδοση του
περιεχομένου του μαθήματος.
4. Είναι οικονομικά αποδοτική με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να ταξιδεύουν οι
μαθητές. Είναι επίσης οικονομικά αποδοτική με την έννοια ότι προσφέρει ευκαιρίες
για μάθηση στον μέγιστο αριθμό μαθητών δίχως την ανάγκη ύπαρξης αντίστοιχα
πολλών κτιριακών εγκαταστάσεων.
5. Λαμβάνει πάντοτε υπόψιν τις ατομικές διαφορές των μαθητών.
6. Καλύπτει ενδεχόμενα κενά ακαδημαϊκού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου
καθηγητών ή δασκάλων καθώς επίσης και τεχνικών, συντηρητών, καθαριστριών κ.ά.
7. Επιτρέπει τον ατομικό ρυθμό μάθησης. Για παράδειγμα η ασύγχρονη
εκπαίδευση επιτρέπει σε κάθε μαθητή να διαβάσει με τον δικό του ρυθμό. Επομένως,
αυξάνει την ικανοποίηση και μειώνει το άγχος (Amer, 2007∙ Algahtani, 2011∙ Marc,
2002∙ Klein & Ware, 2003).
Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα συνoψίστηκαν από τους Holmes &
Gardner (2006) σημειώνοντας την ικανότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να
αξιολογεί τους μαθητές και τη μάθησή τους καθώς μαθαίνουν και ταυτόχρονα να
ενισχύει την διαδραστικότητα των εκπαιδευτικών τους εμπειριών μέσω της
συνεργατικής μάθησης, της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, της παγκοσμιοποίησης και
της εξάλειψης των ορίων του χώρου και του χρόνου.
Σύμφωνα με τον Raba (2005), ένα ακόμη πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης είναι η δυνατότητα μέσω αυτής, οι στόχοι να εκπληρώνονται στον
λιγότερο δυνατό χρόνο με την λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Τόσο οι μαθητές όσο και
οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αναπτυχθούν και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται
καθώς αποκτούν εμπειρία από πολλούς ειδικούς στους διάφορους γνωστικούς τομείς.
Επιπλέον, διασφαλίζεται ο αντίκτυπος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην
εκπαιδευτική ηθική μιας που τα περιβάλλοντα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία
είναι ισχυρά, προσφέροντας

τρόπους

ισότιμης

πρόσβασης σε πληροφορίες

ανεξάρτητα από τις τοποθεσίες του εκάστοτε χρήστη, την ηλικία του, την εθνική
καταγωγή ή φυλή του (Khan, 2005). Το περιβάλλον μάθησης της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης ενθαρρύνει επίσης τους μαθητές να στηρίζονται στους εαυτούς τους για
τον λόγο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πλέον η μόνη πηγή γνώσης και μετατρέπονται
σε σύμβουλοι και καθοδηγητές (Alsalem, 2004). Παρ’ όλα αυτά, ο Algahtani (2011)
επισημαίνει πως τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με τον τρόπο που αυτή χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται.
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Άλλοι ερευνητές όπως οι Zhang et al (2006) και Judahil et al (2007)
πραγματεύτηκαν τις θετικές επιδράσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό την
προοπτική των μαθητών. Οι Zhang et al (2006) σημείωσαν πως η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση επιτρέπει την εξερεύνηση και την ευέλικτη μάθηση και μειώνει την
ανάγκη μετάβασης στις τάξεις. Υποστήριξαν ακόμη, πως επιτρέπει στους μαθητές να
παρακολουθήσουν δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην σχολική αίθουσα
μέσω βίντεο αλληλεπίδρασης και τους δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουν
και να ακούσουν τα μαθήματα όσες φορές χρειάζεται. Σύμφωνα με τους Brown et al
(2008) και τους Judahil et al (2007), αυτό προσφέρει στους εκπαιδευτικούς αρκετούς
τρόπους αλληλεπίδρασης και άμεσης ανατροφοδότησης με τους μαθητές με την
προϋπόθεση πως όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
έχουν ποικιλία ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες.
Άλλες έρευνες όπως αυτή του Singh (2001), υποστηρίζουν πως η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει μια βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών
και των εκπαιδευτικών ή του εκπαιδευτικού ιδρύματος γενικότερα. Ο Hemsley
(2002) σημείωσε πως οι φοιτητές πλήρους ή μερικής απασχόλησης μπορούν να
συμμετάσχουν στα επιλεγμένα μαθήματα ενός προγράμματος από οποιοδήποτε
μέρος, προσφέροντας έτσι σε άτομα που μετακινούνται ή ταξιδεύουν ένα εύκολα
προσβάσιμο πόρο μάθησης. Τέλος, οι Sadler-Smith (2000) και Brown et al (2001)
παρατήρησαν πως η υιοθέτηση και εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες να επεκτείνουν την εκπαίδευσή
τους

ανεξαρτήτως

τοποθεσίας

ενώ η

Μπιγιλάκη (2009) την χαρακτήρισε

πολυαισθητηριακή, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός πως υπάρχει μεγάλη ποικιλία
υλικών που μπορεί κάποιος μαθητής να χρησιμοποιήσει για να ικανοποιήσει τις
προτιμήσεις του. Άλλοι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα με οπτικά ερεθίσματα, άλλοι με
ακουστικά ενώ κάποιοι άλλοι με την αλληλεπίδρασή τους με κάποιο υπολογιστικό
πρόγραμμα.

Μειονεκτήματα
Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, εκτός από τα πλεονεκτήματα που έχει όταν
υιοθετείται στην εκπαίδευση, έχει και κάποια μειονεκτήματα. Κατά καιρούς, έχουν
πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες που σημειώνουν τα μειονεκτήματα αυτά. Για
παράδειγμα, παρά τους ισχυρισμούς πως η ΕξΑΕ μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα
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της εκπαίδευσης, οι Dowling et al. (2003) υποστηρίζουν πως, το να καταστήσει
κανείς το υλικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο, βελτιώνει τη μάθηση μόνο για ορισμένες
μορφές συλλογικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον Almosa (2002), παρά τα
μειονεκτήματα, υπάρχουν πολλά οφέλη που εμπνέουν τη χρήση της ΕξΑΕ και την
αναζήτηση τρόπων να εξαλειφθούν τα μειονεκτήματά της. Παρακάτω παραθέτουμε
μια λίστα μειονεκτημάτων που περιγράφονται στην βιβλιογραφία:
1. Κάνει τους μαθητές να στοχάζονται απομακρυσμένα, καθώς επίσης με
έλλειψη αλληλεπίδρασης. Απαιτεί, επομένως, ένα πολύ ισχυρό κίνητρο και
δεξιότητες διαχείρισης χρόνου ώστε να μειωθούν τέτοια αποτελέσματα.
2. Παρά τις διάφορες διευκρινήσεις , εξηγήσεις και ερμηνείες, μπορεί να είναι
λιγότερο αποτελεσματική από τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Η όλη
μαθησιακή διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη όταν γίνεται πρόσωπο με
πρόσωπο.
3. Όσον αφορά την βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών, η
ΕξΑΕ μπορεί να έχει και αρνητική επίδραση. Ενώ οι μαθητές μπορεί να έχουν
εξαιρετικές ακαδημαϊκές γνώσεις, μπορεί να μην κατέχουν τις απαραίτητες
δεξιότητες ώστε να μεταδώσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις σε άλλους.
4. Από τη στιγμή που τα διαγωνίσματα και οι εξετάσεις στην ΕξΑΕ πολλές
φορές γίνονται εξ αποστάσεως, μπορεί να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να
ελέγξει κανείς διάφορες πράξεις όπως η αντιγραφή.
5. Μπορεί επίσης να υπόκειται σε πειρατεία, λογοκλοπή, εξαπάτηση και
ακατάλληλη χρήση της «αντιγραφής και επικόλλησης».
6. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κοινωνικοποίηση και να περιορίσει τον
ρόλο των εκπαιδευτικών ως καθοδηγητών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
7. Δεν μπορούν όλοι οι κλάδοι να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την
ηλεκτρονική μάθηση στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, επιστημονικά πεδία
που απαιτούν πρακτική ενασχόληση μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να
μελετηθούν μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι περισσότεροι ερευνητές
υποστηρίζουν πως η ΕξΑΕ είναι καταλληλότερη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες παρά σε τομείς όπως η ιατρική και η μηχανική που
απαιτείται η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.
8. Μπορεί να έχει απρόβλεπτο κόστος τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Η
υλικοτεχνική υποδομή, τα έξοδα αποστολής και διακίνησης και πρόσβασης
στο διαδίκτυο είναι μερικά από αυτά τα κόστη. Επίσης, ο χρόνος που
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αφιερώνεται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν είναι αμελητέο μιας που
δεν προσφέρονται πάντα όλα τα μαθήματα σε απευθείας σύνδεση στο
εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
(Bušelić, 2012∙ Collins et al., 1997∙ Klein & Ware, 2003∙ Hameed et al., 2008∙
Almosa, 2002∙ Akkoyuklu & Soylu, 2006∙ Lewis, 2000∙ Scott et al., 1999∙
Marc, 2002)
Συγκρίνοντας κανείς την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας με την
παραδοσιακή μπορεί να διαπιστώσει πως απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια από τους
εκπαιδευτικούς. Με άλλα λόγια, τα εξ αποστάσεως μαθήματα απαιτούν όχι μόνο τον
χρόνο που απαιτεί η παραδοσιακή διδασκαλία τους αλλά πρέπει κανείς να λάβει
υπόψιν και την υποστήριξη των μαθητών. Σίγουρα, αυτό το χαρακτηριστικό της
υποστήριξης των μαθητών υπάρχει και στην παραδοσιακή διδασκαλία, ωστόσο στην
ΕξΑΕ υπάρχουν κάποια επιπλέον τα οποία καθιστούν την υποστήριξη αυτή πιο
απαιτητική και περίπλοκη. Για παράδειγμα, εάν οι μαθητές είναι ενήλικοι υπάρχει
αρκετή ετερογένεια. Υπάρχει απομόνωση και δυσκολία επικοινωνίας, η δημιουργία
κάποιας λειτουργικής ομάδας μαθητών είναι επίσης δύσκολη, υπάρχουν ακόμη
δυσκολίες στον χειρισμό των νέων τεχνολογιών καθώς επίσης και ελάχιστη
εξοικείωση των μαθητών με την ΕξΑΕ που οδηγεί πολλές φορές στην εγκατάλειψη
των εξ αποστάσεων σπουδών λόγω της χαμηλής αυτοεκτίμησης που αφορά τις
τεχνολογικές δεξιότητες των μαθητών (Γράψα & Μαυροειδής, 2017).
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Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (KMS Systems)
Η διαχείριση της γνώσης είναι ένα επιστημονικό πεδίο που έχει να κάνει με
την συλλογή, διάχυση και χρήση της γνώσης στον εκάστοτε οργανισμό με απώτερο
στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητάς του. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να
αποσαφηνίσουμε, εν συντομία, το πεδίο αυτό ώστε να είναι κατανοητή η σχέση του
με την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα με την ΕξΑΕ.
Ένα πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το «τι είναι γνώση;». Η
απάντηση δεν είναι όσο απλή φαίνεται αν και είναι θεμελιώδης για την κατανόηση
των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Γνώση, λοιπόν, είναι η συνειδητοποίηση ή
κατανόηση που προέρχεται από την απόκτηση γεγονότων που μετασχηματίζονται σε
πληροφορίες και περιλαμβάνουν ανθρώπινες αξίες, διορατικότητα, εμπειρία και
πληροφορίες με βάσει τα συμφραζόμενα (Davenport & Prusak, 1997). Με άλλα
λόγια, η γνώση είναι κάτι περισσότερο από ένα σύνολο γεγονότων σε ένα λευκό
φύλλο χαρτί. Η γνώση αφορά ολόκληρη την ανθρώπινη εμπειρία. Μερικοί πιστεύουν
πως ένα Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ισχυρό
σύστημα δεδομένων υπολογιστή, αλλά η γνώση είναι κάτι πολύ περισσότερο από
δεδομένα σε έναν σκληρό δίσκο.
Πρώτοι οι Nonaka & Takeuchi (1995) πρότειναν τον διαχωρισμό της γνώσης
σε ρητή και σε σιωπηρή. Η ρητή γνώση είναι σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές
αυτή που μπορεί να καταγραφεί, να υποβληθεί σε επεξεργασία από συστήματα
πληροφοριών, να κωδικοποιηθεί ή να καταγραφεί, να αρχειοθετηθεί και να
προστατευτεί από τον οργανισμό. Η σιωπηρή γνώση αντιπροσωπεύει την γνώση που
δεν μπορεί να καταγραφεί, υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων και είναι εξαιρετικά
δύσκολο να μεταφερθεί. Τόσο η ρητή όσο και η σιωπηρή γνώση είναι τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχει κάθε οργανισμός ώστε να παρέχουν άριστη
εξυπηρέτηση στους πελάτες τους. Η γνώση έχει γίνει η κινητήρια δύναμη στην
οικονομία μας σήμερα. Εξουσιάζει την ικανότητα των επαγγελματιών να είναι οι
καλύτεροι, και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής αξίας στους πελάτες τους.
Επιπλέον θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ό,τι έχει να κάνει με την Διαχείριση
της Γνώσης (Knowledge Management). Η Διαχείριση της Γνώσης είναι η πρακτική
της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του πνευματικού κεφαλαίου προκειμένου ο
οργανισμός

να

αποκτήσει

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα

μέσω

της
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αποτελεσματικότητας, της καινοτομίας και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων.
Η παραπάνω πρακτική περιέχει πολλά στοιχεία, όπως δράση, παρακολούθηση,
αξιολόγηση, σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων τα οποία επιτρέπουν στον οργανισμό
να χρησιμοποιεί και να μεταφέρει τις γνώσεις μεταξύ του εργατικού του δυναμικού
(Firestone & McElroy, 2005).
Άλλοι ερευνητές την όρισαν πιο αναλυτικά ως την διαδικασία κριτικής
διαχείρισης της γνώσης με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών, τη διάγνωση και
την εκμετάλλευση της γνώσης ενός οργανισμού και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών
(Quintas et al., 1997) ενώ για τους Laudon & Laudon (2006), η διαχείριση γνώσης
αποτελεί το σύνολο των διεργασιών ενός οργανισμού με σκοπό τη δημιουργία,
συγκέντρωση, αποθήκευση, διάδοση και εφαρμογή των γνώσεών του.
Φτάνοντας στα Συστήματα Διαχείρισης της Γνώσης (Knowledge Management
Systems), αξίζει να αναφέρουμε πως οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν τρόπους να
διαχειριστούν την γνώση τους, έστω και αν αυτοί οι τρόποι δεν χρησιμοποιούνται
συχνά ή δεν είναι αναγνωρίσιμοι. Ένας πραγματικά αποδοτικός οργανισμός όμως που
θέλει να διαχειρίζεται όλο το πνευματικό του κεφάλαιο αποδοτικά, αυτό που
χρειάζεται είναι η κατασκευή ενός οργανωσιακού συστήματος, ενός δηλαδή
Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης είναι ο
προγραμματισμένος

σύνδεσμος

μεταξύ

συγκεκριμένων

βημάτων

ή

τομέων

διαδικασίας εντός του οργανισμού. Επιτρέπει σε ένα οργανισμό να διαχειρίζεται
συστηματικά τις γνώσεις προκειμένου το εργατικό δυναμικό του να αποκτήσει, να
δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει γνώσεις για να καινοτομήσει και να
ανταγωνιστεί στην αγορά (Firestone & McElroy, 2005).
Στην ουσία τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (KMS) είναι εργαλεία που
αναπτύχθηκαν με σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών της Διαχείρισης Γνώσης
(KM), δηλαδή δημιουργία γνώσεων, αποθήκευση και ανάκτηση, μεταφορά και
εφαρμογή και τις ροές μεταξύ τους (Alavi & Leidner, 2001∙ Lindval et al., 2003,
όπως αναφέρεται στο Pinto, 2012). Αυτά τα συστήματα ενεργοποιούν ένα περιβάλλον
που διευκολύνει τη δημιουργία και τη χρήση της γνώσης, καθώς και την επικοινωνία
και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων του οργανισμού. Περισσότερο από τα
τεχνολογικά συστήματα, ένα Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης, θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως εικονικός χώρος που προωθεί τη μετατροπή της γνώσης μεταξύ της
ρητής και σιωπηρής διάστασής της. Αυτή η μετατροπή της γνώσης από τη μία μορφή
στην άλλη πραγματοποιείται συχνά και οδηγεί στη δημιουργία νέων γνώσεων
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(Nonaka & Kono, 1998, όπως αναφέρεται στο Pinto, 2012). Από την άλλη πλευρά,
ένα Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης, μπορεί να προσφέρει υποστήριξη σε ατομικές και
συλλογικές εμπειρίες, περιεχόμενο και δραστηριότητες μάθησης, ιδέες, αξίες,
οργανωτική και ατομική κουλτούρα κ.λπ. Επομένως, ένα ΣΔΓ, πρέπει να ασχολείται
με τη ρητή και τη σιωπηρή γνώση, καθώς και με μεμονωμένες και συλλογικές
γνώσεις, παρέχοντάς τες στα κατάλληλα άτομα την κατάλληλη στιγμή.
Η ποικιλία Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης που αναφέρεται από πολλούς
ερευνητές οδήγησε τον Pinto (2012) να τα ταξινομήσει ανάλογα με τις δυνατότητες
και τις λειτουργίες τους. Από αυτά μόνο πέντε διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην
εκπαιδευτική διαδικασία τα οποία και αναφέρουμε παρακάτω:


Συστήματα διαχείρισης εγγράφων (αποθετήρια γνώσης). Κύριες λειτουργίες
αυτών των συστημάτων είναι η διαχείριση αρχείων, η κοινή χρήση εγγράφων
και η υποστήριξη για όλους τους τύπους περιεχομένου (κείμενο, ήχος, βίντεο,
γραφήματα, ιστός κ.λπ.)



Χάρτες γνώσεων. Κύριες λειτουργίες αυτών των συστημάτων είναι η
δυνατότητα κατηγοριοποίησης και εύρεσης ταξινομημένων γνώσεων.



Συστήματα συνεργασίας (groupware). Κύριες λειτουργίες εδώ είναι η
σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία, εικονικές συναντήσεις, η αποστολή και
λήψη μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (instant messaging), τηλεδιάσκεψη και
συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, ημερολόγιο, προγραμματισμός κ.λπ.



Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Κύριες λειτουργίες εδώ, όπως θα δούμε και
πιο αναλυτικά στην παρούσα πραγμάτευση, είναι η εξατομίκευση του
περιβάλλοντος, η αξιολόγηση και παρακολούθηση της προόδου, ασκήσεις
κουίζ, εργαλεία

συνεργασίας

και επαναχρησιμοποιήσιμες

βιβλιοθήκες

μάθησης, υποστήριξη διαφορετικών τύπων περιεχομένων: κείμενο, ήχος,
βίντεο

κ.λπ.,

ομάδες

εργασίας

των

τάξεων,

εργαλεία

συγγραφής,

προγραμματισμού και αναφοράς κ.ά.


Εργαλεία Web 2.0. Οι κύριες λειτουργίες αυτών των εργαλείων είναι η
αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η συμμετοχή των συμμετεχόντων. Θα
αναφερθούμε και παρακάτω σε μερικά από αυτά τα εργαλεία όπως τα
ιστολόγια, τα wikis, τις πλατφόρμες για κοινή χρήση περιεχομένου κ.ά.

57

Συνοψίζοντας, η οργανωσιακή μάθηση περιγράφει την πράξη της μάθησης
στα πλαίσια ενός οργανισμού, όπως το σχολείο, περιλαμβάνοντας τόσο την απόκτηση
της γνώσης όσο και την διάχυσή της στα πλαίσια του οργανισμού. Οι οργανισμοί
μάθησης , όπως το σχολείο, είναι οργανισμοί που χρησιμοποιούν τα δεδομένα
(Διαχείριση Γνώσης) με συστηματικό τρόπο (Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης) για να
παράγουν γνώση με σκοπό να χαράξουν το μέλλον του οργανισμού (Senge, 1990).
Στο ερώτημα πολλών για την χρησιμότητα ύπαρξης αυτής της διαχείρισης της
γνώσης στους δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, ο
Wiig (2002), απαντά πως δεν είναι απλά χρήσιμη αλλά αναγκαία. Η ύπαρξη μιας
οργανωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης της γνώσης στους δημόσιους
οργανισμούς, επομένως και στα σχολεία, αποτελεί μέρος της κοινωνικής ευθύνης των
δημόσιων οργανισμών, που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση του κοινού καλού.
Τα οφέλη από την διαχείριση γνώσης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
είναι πολλά, μεταξύ άλλων η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
σε αυτούς καθώς επίσης και η μείωση του λειτουργικού κόστους (McAdam & Reid,
2000). Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα εμπόδια και οι περιορισμοί,
περιλαμβάνοντας τους διάφορους τεχνολογικούς περιορισμούς στα σχολεία, τον
ανεξάρτητο χαρακτήρα αυτών καθ’ αυτών ως εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και
της αυτονομίας της διδασκαλίας και της μάθησης και την ελλιπή χρηματοδότηση
(Fullan, 2001).
Τέλος, οι προκλήσεις για την ενσωμάτωση της διαχείρισης της γνώσης και
των συστημάτων της στα σχολεία είναι η κουλτούρα της αντίστασης και της
συσσώρευσης της γνώσης, που μπορεί να συναντήσει κανείς σε αρκετούς δημόσιους
οργανισμούς (Svieby & Simons, 2002).
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Ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning)
Τα τελευταία χρόνια τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκονται στο
προσκήνιο. Επιτρέπουν την προβολή εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη μορφή
διαδραστικών ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων στις οποίες ο μαθητής συμμετέχει
ενεργά και ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλου του επιβλέποντος και του οργανωτή.
Τα

περιβάλλοντα

ηλεκτρονικής

μάθησης

είναι

βασισμένα

στην

Κονστρουκτιβιστική Θεωρία, η οποία τονίζει πως ο μαθητής ερμηνεύει καινούριες
πληροφορίες βασισμένες στην δική του κατανόηση. Οι μαθητές πιστεύεται πως
χρησιμοποιούν τις βασικές τους γνώσεις και έννοιες για να τους βοηθήσουν στην
απόκτηση των νέων πληροφοριών. Επιπλέον, η μάθηση λαμβάνει χώρα σε
ρεαλιστικά πλαίσια και σε ευθεία εφαρμογή, ώστε επιτρέπει στους μαθητές την
ενεργό συμμετοχή (Conceicao & Daley, 2003∙ Al-Wahr, 2002∙ Oliver, 2000).
Οι Moore et al (2011), διακρίνουν την ηλεκτρονική μάθηση ανάμεσα σε
εκείνη που αναφέρεται σε πραγματικά περιβάλλοντα εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά
εργαλεία όπως εργαστήρια υπολογιστών και έξυπνες τάξεις και σε εκείνη της εξ
αποστάσεως μάθησης που αναφέρεται σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης που
υπάρχουν στον παγκόσμιο ιστό όπως εικονικά εργαστήρια και εικονικές τάξεις.
Πάρα πολλοί ερευνητές (Al- Basiouni, 2012∙ Abdel Hamid, 2009∙ al-Shatti,
2007∙ al-Khalifa, 2007∙ Van Harmelen, 2006∙ Atmezi, 2010∙ Masnour, 2001∙ Linn,
2000 όπως αναφέρονται στο Aljaser, 2018) αναφέρονται στα πολλά πλεονεκτήματα
των περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία μπορούν να συμβάλλουν θετικά
στην εκπαιδευτική διαδικασία:


Δίνει τη δυνατότητα δια βίου μάθησης για την βελτίωση του επιπέδου

δεξιοτήτων και μάθησης και επιπλέον συγχρονισμό με τις τελευταίες εξελίξεις


Δίνει τη δυνατότητα συνεχής πρόσβασης σε πληροφορίες και κοινωνική

συνεργασία μεταξύ των μαθητών


Παρέχει βοήθεια στους μαθητές ώστε να ελέγξουν και να οργανώσουν την

μαθησιακή πρόοδό τους υποστηρίζοντάς τους προς αυτή τη κατεύθυνση


Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να λαμβάνουν το υλικό τους αναλογικά

με τις ικανότητές τους και τις πρότερες εμπειρίες τους


Επιτρέπει στους μαθητές να ακούν το μάθημα οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε

οποιοδήποτε μέρος
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Εκτός των παραπάνω πολλές έρευνες έχουν αποδείξει την σημασία και την
αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης σε σχέση με την διδακτική
διαδικασία. Ο Aql (2012) συμπέρανε την αποτελεσματικότητα των περιβαλλόντων
ηλεκτρονικής μάθησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των σχεδιασμένων μαθησιακών
στοιχείων. Ο Al-Zanebat (2016) συμπέρανε την αποτελεσματικότητα εικονικού
περιβάλλοντος μάθησης στην ανάπτυξη γνωστικών καθηκόντων σχετικά με
διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές. Επιπλέον ο Madi (2015) απέδειξε την
αποτελεσματικότητα ενός περιβάλλοντος μάθησης βασισμένο στα κοινωνικά δίκτυα,
ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάπτυξης ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης
και δεξιοτήτων αυτομάθησης. Ο Hasan (2015) απέδειξε την αποτελεσματικότητα
τους αναφορικά με την βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών ενώ οι
Harrington & Aloni (2013) καθώς επίσης και ο Arend (2009), συμπέραναν πως τα
περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
στους μαθητές. Τέλος, οι Abdel Dayem & Nassar (2012) συμπέραναν πως την
αποτελεσματικότητα της χρήσης ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης στα κίνητρα
επίτευξης μεταξύ των μαθητών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Al-Quds.
Από τα παραπάνω είναι φανερή η συμβολή της ηλεκτρονικής μάθησης στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Τι είναι όμως η ηλεκτρονική μάθηση και σε ποια είδη
χωρίζεται; Αυτά τα ερωτήματα θα τα απαντήσουμε παρακάτω.

Η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης
Η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης είναι γενικότερη και συμπεριλαμβάνει
οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το internet ή τις ΤΠΕ γενικότερα.
Ο όρος «ηλεκτρονική μάθηση», γνωστός και ως e-learning , είναι ένας αρκετά
γενικός όρος που αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης στην οποία ο
μαθητής μαθαίνει με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα με την
χρήση των νέων τεχνολογιών (Σολομωνίδου, 2006).
Τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης ορίζονται από τον Khamees (2000)
ως τα εκπαιδευτικά τεχνολογικά συστήματα που αποτελούνται από αρκετές
εκπαιδευτικές σελίδες ανεβασμένες σε έναν σέρβερ ή φιλοξενούμενες από κάποιον
πάροχο

διαδικτύου.

Το

εκπαιδευτικό

περιεχόμενο

προβάλλεται

μέσω

του

ηλεκτρονικού φυλλομετρητή εξυπηρετώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι Chou &
Liu (2005) ορίζουν την ηλεκτρονική μάθηση ως ένα τεχνικό περιβάλλον μέσω του
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οποίου προσφέρονται στους μαθητές διαδραστικά ηλεκτρονικά μαθήματα. Οι
υπολογιστές όντας συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο διευκολύνουν την μάθηση
ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου, με συνέπεια η εκπαιδευτική διαδικασία να
χαρακτηρίζεται από ευελιξία και οι μαθητές να εξοικονομούν χρόνο.
Ο Βασιλάκης (2006) ορίζει την ηλεκτρονική μάθηση ως την εκπαίδευση που
λαμβάνει χώρα με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και πολλές φορές ονομάζεται και ως
«εικονική μάθηση». Συνεπώς, περιλαμβάνεται ένα αρκετά ευρύ φάσμα συστημάτων
από την απλή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τα περιβάλλοντα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τον Γκελαμέρη (2015), η ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται ως η
χρήση των νέων τεχνολογιών για την επιτάχυνση της διάχυσης της γνώσης από τον
εκπαιδευτικό προς τους μαθητές, δρώντας σε ένα ευέλικτο περιβάλλον, όπου οι
μαθητές επιλέγουν τον τόπο, το χρόνο και την ποσότητα της γνώσης που θέλουν. Η
ηλεκτρονική μάθηση σύμφωνα με τον ίδιο έχει δύο μορφές, αυτή της Καθαρής
ηλεκτρονικής μάθησης (Pure e-learning), όπου η εκπαίδευση, σύγχρονη και
ασύγχρονη γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και αυτή της συνδυαστικής
ηλεκτρονικής μάθησης (Blended e- learning), όπου γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής
μάθησης πριν και μετά τις πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις εκπαιδευτικών και
μαθητών.

Χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης
Πολλοί ερευνητές σύμφωνα με τον Aljaser (2018) έχουν συμφωνήσει πως τα
περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Ατομικότητα: Οι μαθητές είναι αυτοί που διαχειρίζονται το εκπαιδευτικό
περιεχόμενό τους σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες.
2. Συμμετοχή: Ο μαθητής μοιράζεται με άλλους ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
περιεχόμενο ή μαθησιακή εμπειρία.
3. Επικοινωνία: Η επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών παρέχεται με
πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένου: α) ένας με έναν: οι εκπαιδευτικοί
επικοινωνούν με τους μαθητές, β) ένας με πολλούς: οι εκπαιδευτικοί
επικοινωνούν με μια ομάδα μαθητών, γ) πολλοί με πολλούς: ο μαθητές
επικοινωνούν μεταξύ τους.
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4. Αξιολόγηση: Μέσω διαγωνισμάτων και ανατροφοδότησης βασισμένη στις
απαντήσεις των μαθητών.

Μορφές ηλεκτρονικής μάθησης στην εξ
εκπαίδευση (σύγχρονη – ασύγχρονη – μικτή)

αποστάσεως

Η ηλεκτρονική μάθηση και γενικότερα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαχωρίζεται
σύμφωνα με τα εργαλεία της σε σύγχρονη, ασύγχρονη και συνδυαστική (Bonk &
Graham, 2006∙ Αναστασιάδης, 2008∙ Abdel Hamid, 2009∙ 2010∙ Anastasiades, 2012∙
Moore & Kearsley, 2012∙ Al-Najar , 2013∙):

Σύγχρονη εκπαίδευση
Πρόκειται για τεχνικές μάθησης μέσω διαδικτύου σε εικονικές τάξεις, όπου
μαθητής και εκπαιδευτικός υπάρχουν και επικοινωνούν ταυτόχρονα, αφού βρίσκονται
on line την ίδια χρονική στιγμή. Έτσι λοιπόν, οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν μέσω
ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο ανεξαρτήτως γεωγραφικού χώρου που μπορεί
να βρίσκεται ο καθένας (Αναστασιάδης, 2004∙ 2008∙ Καμπουράκης & Λουκής, 2006)
Σύμφωνα με τον Σταχτέα (2002) σε αυτή την περίπτωση ίσως ταιριάζει καλύτερα ο
όρος τηλεκπαίδευση ή εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό
της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι ότι η παρουσία των συμμετεχόντων πρέπει να είναι
ταυτόχρονη, η απουσία χωρικών περιορισμών που αναφέρθηκε και προηγουμένως
και η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα τα παραπάνω αποτελούν και
σημαντικά πλεονεκτήματα σύμφωνα με τον Καργίδη (2003) μιας που προσφέρουν
ευελιξία και επάρκεια χρόνου αντίδρασης και αλληλεπίδρασης του μαθητή. Βέβαια η
έχει και χρονικούς περιορισμούς μιας που η παρουσία πρέπει να είναι ταυτόχρονη.
Άλλα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι η δυνατότητα διαμοιρασμού
του πίνακα (whiteboard), η αλληλεπίδραση στην επικοινωνία (αμφίδρομη εικόνα και
ήχος) και η κοινή χρήση εφαρμογών (application sharing). Άμεση ανατροφοδότηση
παρέχεται μέσω εργαλείων όπως: α) Φόρουμ συζητήσεων (Discussion forums) β)
Δωμάτια συζητήσεων (Chat forums), γ) τηλεδιάσκεψη (video conferencing), δ)
ηχητική διάσκεψη (audio conferencing).

Ασύγχρονη εκπαίδευση
Πρόκειται για τάξεις χωρίς περιορισμό είτε χρονικό είτε χωρικό, καθώς ο
εκπαιδευτικός παρέχει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το καθιστά διαθέσιμο στους
μαθητές ώστε να το προσπελάσουν, να συμμετέχουν και να κάνουν ερωτήσεις στον
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δικό τους χρόνο. Σημαντικά χαρακτηριστικά της ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι ο μη
χωροχρονικός περιορισμός, η ασύγχρονη επικοινωνία (email, forums), ο έλεγχος
προόδου, οι ασκήσεις προσομοίωσης, τα εικονικά εργαστήρια και η διάθεση του
εκπαιδευτικού υλικού μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης όπως το eclass. Το
σημαντικό της πλεονέκτημα είναι η ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό
μάθησης (Αναστασιάδης, 2008). Η ανατροφοδότηση παρέχεται με εργαλεία όπως τα
εξής: α) Στατικές ιστοσελίδες (static web pages) β) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email),
γ) συσκευές αποθήκευσης όπως cd, usb κ.ά
Σύμφωνα με τον Αναστασιάδη (2005∙2008), η σύγχρονη και η ασύγχρονη
εκπαίδευση καλό είναι να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά οφείλουν να
συμπληρώνουν η μία την άλλη, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον.
Εκτός των άλλων, είτε σύγχρονη είτε ασύγχρονη, η ηλεκτρονική μάθηση
εφαρμόζεται υπό την σκέπη πολλών και διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας όπως η
καθοδηγούμενη,

η

αυτόνομο,

η

εξατομικευμένη

και

η

ομαδοσυνεργατική

εξυπηρετώντας έτσι κάθε φορά διαφορετικές παιδαγωγικές αρχές και στρατηγικές
μάθησης. Έτσι λοιπόν αναδείχθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός μεικτού
μοντέλου συνδυαστικού περιβάλλοντος μάθησης (blended learning) το οποίο θα
αναλύσουμε παρακάτω.

Μικτή – συνδυαστική εκπαίδευση
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ανάγκη μη ανταγωνιστικότητας της
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης οδήγησε στην ανάδειξη αυτού του μοντέλου
της συνδυαστικής μάθησης που όμως, οφείλουμε αρχικά να πούμε πως,

δεν

πρόκειται για κάτι καινούριο μιας που ως έννοια μπορεί να κανείς να την συναντήσει
σε όλα τα είδη μάθησης και διδασκαλίας που προϋποθέτουν συνδυασμούς
δραστηριοτήτων και μέσων. Ο Young (2002) την χαρακτηρίζει σαν «απλά τη
σημαντικότερη αφανή τάση στα ανώτατα ιδρύματα σήμερα». Κάνοντας την σχετική
βιβλιογραφική ανασκόπηση οι ορισμοί που συναντά κανείς για την συνδυαστική
μάθηση είναι πολλοί. Ο Masie (2002), την ορίζει ως τη χρήση δύο ή περισσοτέρων
ξεχωριστών μεθόδων εκπαίδευσης, που προϋποθέτει διάφορους συνδυασμούς όπως
μίξη παραδοσιακής με ηλεκτρονική διδασκαλία, ηλεκτρονικής διδασκαλίας με
πρόσβαση στο διδακτικό προσωπικό, μίξη διευθυντικής κατάρτισης με ηλεκτρονικές
δραστηριότητες εκμάθησης.
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Το e-Learning Centre (2005), θεωρεί την συνδυαστική μάθηση ως «τη
μαθησιακή λύση που δημιουργήθηκε από το συνδυασμό της παραδοσιακής
διδασκαλίας , της ηλεκτρονικής μάθησης , της αυτοεκμάθησης με ένα μείγμα
μέσων».
Ο ορισμός της Driscoll (2002) όμως είναι αυτός που είναι ο πιο ευρύς αποδίδοντας
της τέσσερις διαστάσεις:
1. Συνδυασμό ποικίλων μεθόδων της δικτυακής τεχνολογίας (σύγχρονη και
ασύγχρονη

εκπαίδευση,

εργαλεία

web,

εικονική

τάξη,

αυτοεκμάθηση,

συνεργατική μάθηση, διαδραστικό βίντεο, ήχος και κείμενο) με σκοπό την
επίτευξη των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων.
2. Συνδυασμό

διαφορετικών

παιδαγωγικών

προσεγγίσεων

(

εποικοδομητική,

συμπεριφοριστική, γνωσιολογική ) με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού
μαθησιακού αποτελέσματος είτε με τη χρήση της τεχνολογίας είτε όχι.
3. Συνδυασμό κάθε είδους τεχνολογίας εκπαιδευτικού σκοπού ( βιντεοταινία, CdRom, Διαδικτυακή κατάρτιση, film) με την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο
διδασκαλία.
4. Συνδυασμό εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε
να επιτευχθεί ένα αρμονικό αποτέλεσμα μάθησης και εργασίας.
Η συνδυαστική μάθηση πολλές φορές δίνει την εντύπωση πως αποτελεί μια
συμπαγή μορφή. Στην πράξη όμως είναι απλά ένας ευέλικτος όρος που για κάθε
άνθρωπο σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Πρόκειται για μια μαθητοκεντρική
προσέγγιση σύμφωνα με την Schank (2005) με περισσότερη ευαισθησία στις ανάγκες
των μαθητών και του εκπαιδευτικής πραγματικότητας στα πλαίσια της οποίας γίνεται
η εκπαίδευση.
Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως υπό παιδαγωγικές
προϋποθέσεις, το μοντέλο της μεικτής – συνδυαστικής μάθησης μπορεί να συνδυάσει
τα θετικά στοιχεία τόσο της σύγχρονης όσο και της ασύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης με την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία (Anastasiades,
2012), συνεισφέροντας έτσι στην πραγματοποίηση του οράματος του Simonson όπως
αυτό αναλύθηκε στην θεωρία της ισοδυναμίας (Simonson, 2012).
Ωστόσο,

πολλοί

ερευνητές

επισημαίνουν

πως

δεν

υπάρχει κάποια

συγκεκριμένη μέθοδος που να εξασφαλίζει τη μάθηση σε περιβάλλοντα μεικτής και
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συνδυαστικής μάθησης (Valiathan, 2002∙ Rosbottom, 2001). Έτσι λοιπόν ερευνητές
όπως οι Dziuban, Hartman & Moskal (2004) θεωρούν πως για τη καλύτερη δυνατή
επιτυχία αυτού του μοντέλου χρειάζεται η διδακτική προσέγγιση να είναι καλά
οργανωμένη και να περιλαμβάνει ένα διδακτικό μοντέλο βασισμένο σε μια
εκπαιδευτική θεωρία, σε διάφορους μηχανισμούς τόσο διαμορφωτικής όσο και
τελικής αξιολόγησης καθώς επίσης να υπάρχει και η κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδομή.
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Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS systems)
Η εισαγωγή στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών οδήγησε σε αναθεώρηση
κάποιων διαστάσεων της διδασκαλίας και μάθησης με την επιδίωξη όλων πλέον να
είναι η συνεργατική μάθηση μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, γεγονός που
άλλαξε και τον ρόλο του εκπαιδευτικού από αυθεντία σε οργανωτή και
διαμεσολαβητή αλλά και γενικότερα οδήγησε στην διεπιστημονική προσέγγιση και
την οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές (Δαπόντες, 2002). Την ίδια στιγμή
άλλαξε και ο προσανατολισμός της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον ρόλο των νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση μιας που απομακρυνόμαστε σιγά σιγά από τη λογική
του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μια μεμονωμένη θέση εργασίας προς μια λογική
της χρήσης συστημάτων. Ως αποτέλεσμα, καινοτόμες πρακτικές είναι δυνατόν να
υλοποιηθούν με το μικτό – συνδυαστικό μοντέλο μάθησης που αναφέρθηκε
προηγουμένως, δηλαδή την μίξη μεθόδων που ανήκουν στο παραδοσιακό μοντέλο
και αυτών που ανήκουν στην ηλεκτρονική μάθηση (Garrison & Kanuca, 2004).
Τα λογισμικά αυτά εμφανίστηκαν προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990
προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, συνδυάζοντας
την επικοινωνία μέσω υπολογιστή, την διαδικτυακή παράδοση εκπαιδευτικού υλικού
και τα εργαλεία διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Britain-Liber, 1993). Τα
Συστήματα

Διαχείρισης

Μάθησης

διαδραματίζουν

κεντρικό ρόλο στην Εξ

Αποστάσεως Εκπαίδευση και χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων
του μικτού – συνδυαστικού μοντέλου μάθησης (blended learning). Όλες οι αρχές της
ηλεκτρονικής μάθησης που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο βρίσκουν
εφαρμογή στα ΣΔΜ. Στην ουσία, αποτελούν τη βασική τεχνολογική υποδομή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και στην αγγλική βιβλιογραφία τα συναντά κανείς με τον
όρο Learning Management Systems (L.M.S.) ή Learning Content Management
Systems (L.C.M.S.).
O Hirtz (2008) προσπαθώντας να δώσει έναν ορισμό για τα ΣΔΜ, έγραψε πως
πρόκειται για ενοποιημένα συστήματα λογισμικού που περιέχουν διάφορα κατάλληλα
εργαλεία και ως αποτέλεσμα αυτοματοποιούν τη διαχείριση της εκπαίδευσης ενώ οι
Wang & Chen (2009) θεωρούν πως ένα ΣΔΜ χρησιμοποιεί ένα εύρος από
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών προσφέροντας μια πλατφόρμα πάνω
στην οποία μπορεί ο καθένας είτε εκπαιδευτικός είτε μαθητής να σχεδιάσει και να
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διαχειριστεί μια σειρά μαθημάτων. Επίσης, ο Simonson (2007b) έδωσε ένα πολύ
περιεκτικό ορισμό για τα ΣΔΜ θεωρώντας πως είναι λογισμικά που σχεδιάστηκαν με
σκοπό να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές στη διαχείριση μιας σειράς
μαθημάτων ενώ άλλοι αναφέρονται σε αυτά επίσης ως πακέτα λογισμικού που
στοχεύουν στην οργάνωση, το διαμοιρασμό και την καταγραφή των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων σε μια κεντρική επιφάνεια ή σε ένα ευρύτερο δίκτυο διευκολύνοντας
την ηλεκτρονική μάθηση και υποστηρίζοντας και γενικότερα τη μάθηση και τη
διδασκαλία (Liodakis et al., 2005). Eρευνητές όπως ο Westera (2005) θεωρούν πως
είναι λογισμικά με χαρακτηριστικά που μπορεί κανείς να διαχειριστεί, όπως οι
κατάλογοι και οι βαθμολογίες των μαθητών, ενώ έχουν τη δυνατότητα να
συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με αναθέσεις κατ’ οίκον εργασιών,
ασκήσεις, quiz και τη δυνατότητα σύγχρονης ή ακόμη και ασύγχρονης επικοινωνίας.
Γενικότερα, η έννοια των ΣΔΜ συγχέεται εύκολα με άλλες έννοιες όπως η
ηλεκτρονική μάθηση (eLearning), η εικονική μάθηση (virtual learning) και η μάθηση
εξ αποστάσεως (distance learning). Όλες αυτές οι έννοιες αναπαριστούν σύγχρονες
εξελίξεις

στην

εκπαιδευτική

διαδικασία οι οποίες τις περισσότερες φορές

περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση εργαλείων των ΤΠΕ και των νέων τεχνολογιών
(Kritikou et al., 2008∙ Albirini, 2006). Σύμφωνα με τους Lonn & Teasley (2009), τα
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ορίζονται ως διαδικτυακά συστήματα που
επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται
διαδικτυακά. Επίσης, θεωρούνται και ως εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούν
το διαδίκτυο ως μέσο για να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την μαθησιακή
διαδικασία (Cavus & Momani, 2009). Τέλος, από πολλούς ερευνητές, τα Συστήματα
Διαχείρισης Μάθησης θεωρούνται ως συνώνυμα της ηλεκτρονικής μάθησης
(eLearning) από την στιγμή που χρησιμοποιούνε το διαδίκτυο στην τάξη για να
ενισχύσουν την μαθησιακή διαδικασία (Rainer et al., 2007∙ Sridhar, 2005).

Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης
Με τη χρήση διαφόρων εργαλείων μέσω των ΣΔΜ μπορεί κανείς να
δημιουργήσει ηλεκτρονικά μαθήματα, να εισάγει ακόμη και έτοιμα, να τα
τροποποιήσει, να τα εμπλουτίσει κ.ά. Έτσι λοιπόν επιτυγχάνεται η πολυπόθητη
διαδραστικότητα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές οικοδομώντας ένα
περιβάλλον μάθησης που είναι πρωτίστως ενδιαφέρον (Sconul, 2004∙ Παντάνο-
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Ρόκου, 2002). Ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης παρέχει την πλατφόρμα για την
εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης δίνοντας τη δυνατότητα για διαχείριση,
επίβλεψη των μαθητών, μεταφορά υλικού, παρακολούθηση της διαδικασίας της
μάθησης και αξιολόγησή της, επικοινωνία και σχεδιασμό (Cavus, 2014).
Ένα βασικό χαρακτηριστικό αλλά και πλεονέκτημά των ΣΔΜ είναι πως ο
εκάστοτε εκπαιδευτικός καταχωρεί το εκπαιδευτικό του υλικό όποτε θέλει καθώς
επίσης έχει τη δυνατότητα να καταγράψει δεδομένα των μαθητών του αλλά και να τα
διαχειριστεί. Το εκπαιδευτικό υλικό δύναται να εξελίσσεται συνεχώς ανάλογα τις
αδυναμίες και ιδιαιτερότητες των μαθητών τόσο ως στο σύνολο τάξης όσο και
εξατομικευμένα και φυσικά μπορεί να μένει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό
διάστημα ώστε ο κάθε μαθητής να έχει πρόσβαση σε αυτό με τον δικό του ρυθμό
μελέτης. Επιπλέον, δεν είναι μόνο ο μαθητής που ωφελείται από τα ΣΔΜ αλλά και οι
γονείς, οι οποίοι μπορούν να είναι ενήμεροι σχετικά με την εξέλιξη των επιδόσεων
των παιδιών τους και σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τα καθήκοντά τους στα
προσεχή μαθήματα. Φυσικά, όφελος έχει και ο εκπαιδευτικός ο οποίος απαλλάσσεται
από την υποχρέωση να εξηγεί και να διδάσκει τις ίδιες έννοιες, έχοντας τη
δυνατότητα να διαχειριστεί μόνος του το εκπαιδευτικό υλικό και τις γνώσεις που
μπορεί να προσφέρει στους μαθητές του, έχοντας ως βασική παράμετρο στις
αποφάσεις του τις δεξιότητες και εμπειρίες των εκάστοτε μαθητών του (Wolff, 2003∙
Carliner, 2005∙ Barbour & Reeves, 2009∙ Σολομωνίδου, 2006)
Ωστόσο, εκτός των παραπάνω θετικών χαρακτηριστικών των ΣΔΜ κάποια
αρνητικά χαρακτηριστικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Η ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας, μπορεί να καταστήσει ένα ΣΔΜ γρήγορα ελλιπές και να χρήζει
ανανέωσης ενώ πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος η νέα τεχνολογία να μην
χρησιμοποιηθεί ως ένα απλό εργαλείο αλλά ως μέθοδος στρέβλωσης των
παιδαγωγικών αρχών που διέπουν την Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση (Λιοναράκης ,
1999). Προβλήματα μπορεί επίσης να προκύψουν σχετικά με την δικτύωση του
συστήματος μιας που εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από την ταχύτητα του
διαθέσιμου δικτύου. Η απομόνωση που μπορεί να αισθάνονται μερικοί μαθητές
αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό που περιγράφεται αρνητικά αναφορικά με τα
ΣΔΜ, λόγω της αποστασιοποίησης και της έλλειψης επαφής με τον εκπαιδευτικό ενώ
πάντοτε υπάρχουν δισταγμοί από την πλευρά των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν
ζητήματα εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες (Μπαλαούρας & Σκιαδέλλη, 2005∙
Carliner, 2005).
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Αν

προσπαθήσει

κανείς

να

κατηγοριοποιήσει

επιγραμματικά

τα

χαρακτηριστικά των ΣΔΜ εύκολα θα κατέληγε στα παρακάτω σύμφωνα με τον
Ρετάλη (2005):
Διαχείριση Μαθημάτων

Εργαλεία

δημιουργίας, προσαρμογής,

διαχείρισης

και

επιτήρησης

των

μαθημάτων
Διαχείριση Τάξης

Εργαλεία

διαχείρισης των μαθητών,

ανάθεσης εργασιών κ.ά.
Εργαλεία Επικοινωνίας

Χρήση των εργαλείων αυτών σύγχρονα
ή ασύγχρονα

Εργαλεία Μαθητών

Χρήση των εργαλείων αυτών από τους
μαθητές

για

τη

διαχείριση

του

εκπαιδευτικού υλικού όπως σημειώσεις,
υπογραμμίσεις,

σελιδοδείκτες,

αναζήτηση μέσω κριτηρίων κ.ά.
Διαχείριση περιεχομένου

Εργαλεία

δημιουργίας,

και διανομής

αποθήκευσης

του υλικού και των

αρχείων.
Εργαλεία αξιολόγησης

Χρήση των εργαλείων αυτών από τους
εκπαιδευτικούς με σκοπό τη διαχείριση
των

τεστ,

των

εργασιών,

της

παρακολούθησης στο μάθημα κ.ά.
Διαχείριση Σχολείου

Εργαλεία που βοηθούν στη διαχείριση
βαθμών,

απουσιών,

εγγραφών,

προσωπικών στοιχείων κ.ά.
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Κατηγορίες Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης
Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες
(Lakazidou & Retalis, 2010∙ Arvid Staupe & Vegard Hage, 2003):

Συστήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (virtual classrooms)
Τα περιβάλλοντα αυτά περιλαμβάνουν συστήματα διαχείρισης μαθησιακού
περιεχομένου, διαχείρισης των μαθημάτων, εικονικές τάξεις και άλλα πολλά εργαλεία
που προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργασία. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι το
Blackboard και η εταιρία Cisco. Ειδικότερα όσον αφορά την υπηρεσία των εικονικών
τάξεων αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εικονικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον από απόσταση σε πραγματικό όμως χρόνο λειτουργώντας με τη βοήθεια
του διαδικτύου. Σε τέτοια συστήματα συνήθως συνδυάζονται μαζί οι εικονικές τάξεις
με τηλεδιασκέψεις και εκπαιδευτικό υλικό. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα
τέτοιου συστήματος αποτελεί το Saba classroom που χρησιμοποιείται από το Ε.Α.Π. ,
το zoom, το Skype for business κ.ά.

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, μάθησης και κοινωνικής
αλληλεπίδρασης (Learning Management System/Content Management
Systems)
Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού και τη
διαχείριση της διδασκαλίας και της μάθησης. Προσφέρουν μεγάλο βαθμό
αυτοματοποίησης με διάφορα εργαλεία αξιολόγησης στα πλαίσια της σύγχρονης και
ασύγχρονης επικοινωνίας, αφού υποστηρίζουν εφαρμογές που έχουν να κάνουν με
την καταχώρηση των συμμετεχόντων, την δημιουργία ομάδων εργασίας και
συζήτησης, την διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την αυτόματη καταχώρηση
αρχείων. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι το Moodle , μια πολύ δημοφιλής
πλατφόρμα ανοικτού κώδικα, το Open eClass που έχει τη βάση του στο Claroline,
όντας μια πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και άλλα επίσης
λιγότερο ή περισσότερα γνωστά εργαλεία όπως το Sakai, το A Tutor, το Eliademy κ.
ά.

Συστήματα επικοινωνίας και αξιολόγησης
Τα συστήματα επικοινωνίας προσφέρουν μια ποικιλία λειτουργιών τόσο για
τη σύγχρονη όσο και για την ασύγχρονη επικοινωνία, με τα σημαντικότερα να είναι η
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ηλεκτρονική αλληλογραφία, η άμεση συνομιλία (chat), διάφορες ομάδες συζήτησης
(discussion forums),τηλεδιασκέψεις, wikis, blogs, Google documents και πολλά άλλα.
Πολλά από τα συστήματα επικοινωνίας δεν ανήκουν μόνο σε μια κατηγορία αλλά
έχουν

τη

δυνατότητα

υποστήριξης

τόσο σύγχρονης

όσο και ασύγχρονης

επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το Messenger, το Whats app, το Viber το Skype
και οι Whiteboards στους οποίους οι χρήστες μπορούν να συνεργαστούν, ταυτόχρονα
ή όχι, γράφοντας κείμενο ή σχεδιάζοντας πάνω του με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού
μολυβιού. Τα εργαλεία αξιολόγησης έχουν να κάνουν κυρίως με την δυνατότητα να
μπορεί κανείς να διανείμει και να διαχειριστεί δραστηριότητες αξιολόγησης όπως
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, ηλεκτρονική αποστολή εργασιών, ηλεκτρονικός φάκελος
μαθητή κ. ά. Ένα πολύ γνωστό εργαλείο αξιολόγησης είναι το Eduportfolio.

Η περίπτωση των διαδικτυακών σεμιναρίων (Webinars)
Μια εφαρμογή της εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής μάθησης είναι τα
webinars (Web-based seminars) δηλαδή η παρακολούθηση σεμιναρίων μέσω
διαδικτύου. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις τον τομέα των δικτύων αλλά και των
λογισμικών μετάδοσης video έκανε ακόμη πιο εύκολη την συμμετοχή σε σεμινάρια
εξ αποστάσεως. Από τον όρο «διαδικτυακά σεμινάρια» εύκολα καταλαβαίνει κανείς
πως πρόκειται για συστήματα που επιτρέπουν σε απομακρυσμένους συμμετέχοντες
να εγγραφούν σε μια σύγχρονη συνεδρία. Αυτή η συμμετοχή μπορεί να είναι διμερής
και σε πραγματικό χρόνο, χάρη στην εκπομπή εικόνας και ήχου, ηλεκτρονικών
παρουσιάσεων, κοινόχρηστων εφαρμογών κ.ά (Wang & Hsu, 2008∙ Humphrey,
LeGrand & Beard, 2013). Έχοντας την δυνατότητα, λοιπόν, να πραγματοποιηθούνε
σε ζωντανή μετάδοση προσφέρουν αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων σε
πραγματικό χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή βολεύει τον εκάστοτε
συμμετέχοντα με την προϋπόθεση πως το εκπαιδευτικό υλικό έχει εγγραφεί και
αποθηκευτεί. Το χαρακτηριστικό αυτό των webinars, δηλαδή η δυνατότητα
πρόσβασης στο υλικό οποιαδήποτε χρονική στιγμή από οποιοδήποτε χώρο, τα έχει
καταστήσει περιζήτητα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια. Παρ
όλο που η ελληνική πραγματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει ως
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μόνο το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όλο και
περισσότερα τμήματα των Α.Ε.Ι. χρησιμοποιούν την μικτή αυτή συνδυαστική
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μάθηση συμβάλλοντας έτσι με την σειρά τους στην άμβλυνση του φαινομένου του
ψηφιακού δυισμού (Αναστασιάδης, 2005∙ Τόκη & Παγγέ, 2011).
Οι Lieser, Taff & Murphy-Hagan (2018), προτείνουν την τεχνολογία των
webinars ως την πλέον κατάλληλη για την εφαρμογή της μικτής – συνδυαστικής
μάθησης.

Πρόκειται για μια πρακτική τεχνολογία που παρέχει τη δυνατότητα

πρόσωπο με πρόσωπο επαφής

και αλληλεπίδρασης μαθητών και εκπαιδευτικών

μέσω ενός εμπλουτισμένου εικονικού μέσου που επιτρέπει την ταυτόχρονη
συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε πραγματικό χρόνο (Pan & Sullivan, 2005).
Οι ηχογραφημένες συνεδρίες μπορούνε να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την
ανεστραμμένη τάξη, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, και να επιτρέψουν στους
μαθητές να προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό. Αυτή η τεχνολογία είναι επίσης
οικονομικά αποδοτική λόγω της ικανότητάς της να ενισχύει την παγκόσμια
συνεργασία μεταξύ των ερευνητών χωρίς χρονοβόρα και δαπανηρά ταξίδια (Rich et
al, 2011). Παράλληλα, οι Wang & Hsu (2008) διαπίστωσαν πως τα διαδικτυακά
σεμινάρια μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική παρουσία για όλους τους
συμμετέχοντες, μειώνοντας παράλληλα τα επίπεδα άγχους τους επιτρέποντάς τους να
παρακολουθήσουν συνεδρίες σεμιναρίων στο εξατομικευμένο περιβάλλον τους.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν αρκετές προκλήσεις που
εμποδίζουν την εφαρμογή των διαδικτυακών σεμιναρίων όπως τα μεγάλα φορτία
δεδομένων, το μέγεθος της ομάδας, διάφορες τεχνικές δυσλειτουργίες και
διαφορετικά

επίπεδα

τεχνολογικών

δεξιοτήτων

μεταξύ των

συμμετεχόντων.

Υπογραμμίζεται έτσι η σημασία που έχει η σωστή αντιστοίχιση του επιθυμητού
επιπέδου αλληλεπίδρασης με το κατάλληλο μέγεθος της ομάδας, το γενικότερο
πλαίσιο και την ανάγκη ανάπτυξης συγκεκριμένων τομέων και στρατηγικών.
Συγκρίνοντας τα διαδικτυακά σεμινάρια με άλλα υπολογιστικά μέσα
επικοινωνίας, τα διαδικτυακά σεμινάρια μπορούν να εκπέμψουν βίντεο, ήχο και
εικόνες

ενώ δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάσουν

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και αμφίδρομα. Επίσης, δημιουργούν ευκαιρίες
τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς ώστε να βιώσουν διαφορετικού
βαθμού

διαδικτυακή

αλληλεπίδραση.

Αυτές

οι ευκαιρίες

είναι ουσιαστικά

διαφορετικές από άλλες προσεγγίσεις επικοινωνίας όπως τα discussion-board
postings και τα e-mails (Wang & Hsu, 2008).
Σύμφωνα με τους Wang & Hsu (2008), υπάρχουν πέντε πλεονεκτήματα της
χρήσης των webinars ως εργαλείου για την επικοινωνία δύο πλευρών:
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1. Είναι προσιτά. Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο με
την χρήση υπολογιστή ή άλλης συσκευής μετάδοσης εικόνας και ήχου και με την
χρήση του διαδικτύου.
2. Επιτρέπουν την σύγχρονη επικοινωνία. Έτσι επιτυγχάνεται άμεση ανατροφοδότηση
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.
3. Διευκολύνουν τις επιδείξεις πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο μιας που υπάρχει η
δυνατότητα κοινής χρήσης της επιφάνειας του εκπαιδευτικού.
4. Διευκολύνουν την αλληλεπίδραση σε πολλά επίπεδα. Οι εκπαιδευτικού μπορούν να
διδάξουν, να αλληλεπιδράσουν με τους συμμετέχοντες, να διευκολύνουν την
συνεργασία ομάδων σε πραγματικό χρόνο και να αναθέσουν σε συγκεκριμένους
συμμετέχοντες να αναλάβουν εκείνοι τον έλεγχο του σεμιναρίου.
5. Παρέχουν τη δυνατότητα να καταγραφεί και να αρχειοθετηθεί από τους
συμμετέχοντες το υλικό του σεμιναρίου για πιθανή ανασκόπηση και επανάληψη ή
ακόμη και την δυνατότητα, όσοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν, να το κάνουν
σε μεταγενέστερο χρόνο.
Η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών σεμιναρίων έχει
επισημανθεί από πολλούς ακαδημαϊκούς. Μάλιστα στην Ινδία, τα διαδικτυακά
σεμινάρια χρησιμοποιούνται κατά κόρον από φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινές
επαρχιακές

περιοχές

(Verma

&

Singh, 2009∙

Allred & Smallidge, 2010).

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας των Hamstra, Kemsley, Murray,
& Randall (2011) που αναφέρει πως οι περισσότεροι μαθητές επιβεβαίωσαν ότι τόσο
η εικονική παρουσίαση όσο και το περιεχόμενου του σεμιναρίου ήταν εξίσου
ικανοποιητικά όσο των παραδοσιακών, πρόσωπο με πρόσωπο παρουσιάσεων. Σε μια
ακόμη έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε προπτυχιακούς φοιτητές κατά
την οποία εξετάστηκαν οι στάσεις και η μάθησή τους, ύστερα από την χρήση μιας
πλατφόρμας διαδικτυακού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες φάνηκε πως είχαν
καλύτερους βαθμούς συγκριτικά με τις διαδικτυακές τάξεις και πως οι στάσεις τους
απέναντι στην τάξη είχαν βελτιωθεί επίσης (Myers & Schiltz, 2012).

Η περίπτωση της ανεστραμμένης τάξης (Flipped classroom)
Η ανεστραμμένη τάξη είναι ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο διδακτικό μοντέλο που
σχετίζεται με την μικτή και συνδυαστική μάθηση. Ο όρος «ανεστραμμένη» αναφέρεται
στην αντιστροφή της ρουτίνας της παραδοσιακής τάξης. Πιο συγκεκριμένα, η παράδοση της
θεωρίας του μαθήματος, που παραδοσιακά γίνεται από τον εκπαιδευτικό στην τάξη,
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επιτυγχάνεται σε αυτήν την περίπτωση στο σπίτι μέσω video που έχει δημιουργηθεί είτε
από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό είτε μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών video από το διαδίκτυο,
ενώ οι εργασίες που παραδοσιακά δίνονταν για το σπίτι, στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου,
πραγματοποιούνται στην τάξη παράλληλα με διάφορες ομαδοσυνεργατικές διαδραστικές
δραστηριότητες (Bergman & Sams, 2012). Στην αγγλική βιβλιογραφία ο όρος

«ανεστραμμένη τάξη» αναφέρεται με το αρκτικόλεξο F.L.I.P. classroom, το οποίο
αντιστοιχεί

στους

(FlexibleEnvironment,

τέσσερις

βασικούς

LearningCulture,

πυλώνες

της

IntentionalContent,

μεθοδολογίας

της

ProfessionalEducator)

(Demirel, 2016∙ FlippedLearningNetwork, 2014).
Οι μαθητές, λοιπόν, χρειάζεται να παρακολουθήσουν βιντεομαθήματα πριν
την είσοδο στην τάξη σε δικό τους χώρο, συνήθως στο σπίτι. Ύστερα, στην τάξη,
μπορούνε να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους ή με τον εκπαιδευτικό και να δουλέψουν
σε διάφορες δραστηριότητες βασισμένες είτε σε κάποιο project είτε σε επίλυσης
προβλημάτων. Η έρευνα τόσο σχετικά με την μικτή συνεργατική μάθηση όσο με την
ανεστραμμένη τάξη και τις επιδράσεις τους, έχει δείξει πολύ ελπιδοφόρα
αποτελέσματα (Tucker, 2012∙ Bishop & Verleger, 2013). Ωστόσο, ερευνητές όπως ο
Nazarenko (2015) ακόμη διερωτώνται εάν η ανεστραμμένη τάξη είναι όντως
προοδευτική ή απλά μια μόδα που θα περάσει.
Οι ορισμοί σχετικά με την ανεστραμμένη τάξη στην βιβλιογραφία είναι πάρα
πολλοί. Εμείς θα παραθέσουμε ενδεικτικά μερικούς προκειμένου να αποσαφηνιστεί
ως έννοια. Οι November & Mull (2012), θεωρούν την ανεστραμμένη τάξη ως ένα
μοντέλο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να προετοιμαστεί για το μάθημα
παρακολουθώντας βίντεο και ακούγοντας ηχητικά αρχεία. Παρομοίως ο Milman
(2012), πιστεύει πως η προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης έχει ως σκοπό την
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του μαθήματος μέσω της μεταφοράς πληροφοριών
στους μαθητές οι οποίες ακολούθως μετατρέπονται σε γνώση μέσω βίντεο,
συζητήσεων και ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων πριν και κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι Toto & Nguyen (2009) και οι
Yarbro et al (2014). Οι πρώτου θεωρούν πως η ανεστραμμένη τάξη ως προσέγγιση,
αυξάνει τις ενεργητικές δραστηριότητες μάθησης παρέχοντας τη δυνατότητα στον
μαθητή να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του μέσα στην τάξη με την καθοδήγηση
φυσικά του εκπαιδευτικού. Οι δεύτεροι πιστεύουν πως στην παιδαγωγική αυτή
προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης, η άμεση διδασκαλία μεταφέρεται από τον
χώρο μάθησης της τάξης και του σχολείου γενικότερα, στον ατομικό χώρο μάθησης
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και επομένως ο χώρος της ομάδας που προκύπτει μετουσιώνεται σε ένα δυναμικό
περιβάλλον διαδραστικής μάθησης, όπου ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του
καθοδηγητή και του επιβλέποντα, καθώς οι μαθητές εμπλέκονται με τις διάφορες
δραστηριότητες εφαρμόζοντας τις έννοιες που διδάχθηκαν. Τέλος οι Hamdan et al
(2016), επισημαίνουν πως το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης δεν είναι κάποιο
καθορισμένο μοντέλο, αλλά ένα που ο εκάστοτε εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ως
αντιστάθμισμα στις απαιτήσεις των μαθητών με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.
Τα δομικά στοιχεία της ανεστραμμένης τάξης σύμφωνα με τους Abeysekera
& Dawson (2015, στο Μουζάκης και συν., 2017), είναι: α) η μεταφορά μέρους της
διδασκαλίας εκτός σχολικής αίθουσας β) η αξιοποίηση διδακτικού χρόνου με
συμμετοχικές και συνεργατικές δραστηριότητες και γ) η ολοκλήρωση προ και μεταδιδακτικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές αξιοποιώντας στο μέγιστο τη
διδακτική ώρα στην τάξη.
Διάφορες έρευνες έχουν γίνει αναφορικά με την ανεστραμμένη τάξη, ωστόσο
λόγω της μικρής συμμετοχής των διαφόρων τάξεων των σχολικών μονάδων σε αυτού
του είδους διδασκαλία, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί δεν είναι γενικεύσιμα.
Ακολούθως, ενώ η σωστή οργάνωση του μαθήματος είναι μια αναγκαιότητα που
επισημαίνεται από πολλούς ερευνητές, η αλληλουχία μεταξύ των δραστηριοτήτων, η
μορφή των εργασιών και ο ρόλος των μαθητών και των καθηγητών και η μεταξύ τους
αλληλεπίδραση είναι ζητήματα που ακόμη βρίσκονται υπό διερεύνηση (Μουζάκης
και συν., 2017).
Η διαφορά μεταξύ παραδοσιακής και ανεστραμμένης τάξης φαίνεται καθαρά
στον ορισμό των Lage et al (2000, σελ. 32): «Ανατρέποντας την τάξη σημαίνει ότι τα
γεγονότα που παραδοσιακά συνέβαιναν μέσα σε μία τάξη, τώρα λαμβάνουν χώρα
έξω από την τάξη και αντιστρόφως». Εκ πρώτης όψεως από τον παραπάνω ορισμό,
μπορεί κανείς να συμπεράνει βιαστικά πως η διαφορά με την παραδοσιακή τάξη έχει
να κάνει με μια απλή ανασύσταση της δομής της και των κατ’ οίκον εργασιών, όμως
σύμφωνα με τους Bishop & Verleger (2013) δεν είναι έτσι.
Στην παραδοσιακή τάξη, εκτός από την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και
την παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου από τον εκπαιδευτικό δια ζώσης, το
βάρος πέφτει περισσότερο στην παρουσίαση και μετάδοση της γνώσης από τον
εκπαιδευτικό στους μαθητές εξαναγκάζοντας όλους τους μαθητές να ακολουθήσουν
τον ίδιο ρυθμό στα πλαίσια του εκάστοτε αναλυτικού προγράμματος. Η ανεπάρκεια
χρόνου για εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών από τον εκπαιδευτικό είναι
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κάτι συνηθισμένο στις παραδοσιακές τάξεις. Φεύγοντας από την τάξη, οι μαθητές στο
σπίτι χρησιμοποιώντας το υλικό που έχουν διδαχθεί και που τους έχει δοθεί
προσπαθούν να εμπεδώσουν και να εφαρμόσουν τις έννοιες που διδάχτηκαν. Έτσι
λοιπόν, οι κατ’ οίκον εργασίες είναι μια συνέχεια θα μπορούσαμε να πούμε της τάξης
εκτός της τάξης. Αυτή η τακτική συνεχίζεται αδιαλείπτως μέχρι σήμερα (Corno,
2000∙ Young, 2014).
Στο μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας, οι εργασίας αντιθέτως γίνονται
μέσα στην τάξη και αφορούν κυρίως αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες οι οποίες
υλοποιούνται ομαδοσυνεργατικά. Οι «κατ’ οίκον» εργασίες του παραδοσιακού
μοντέλου,

στο μοντέλο της

ανεστραμμένης

διδασκαλίας

αντιστοιχούν

στο

τεχνολογικό και διαδικτυακό τμήμα και περιλαμβάνουν βιντεομαθήματα και κάποιες
ανοικτού και κλειστού τύπου ασκήσεις. Συμπερασματικά λοιπόν, στην ανεστραμμένη
διδασκαλία δεν έχουμε μια απλή αναδιάταξη των δραστηριοτήτων ή της τάξης, αλλά
μια επέκταση της διδακτικής ώρας. Άρα στην ανεστραμμένη τάξη δε συμβαίνει μια
απλή αναδιάταξη δραστηριοτήτων, αλλά μια επέκταση της διδακτικής ώρας (Bishop
& Verleger, 2013).
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Κεφάλαιο 2ο: Ηλεκτρονική ηγεσία
Εννοιολογική οριοθέτηση της ηλεκτρονικής ηγεσίας
Στη σύγχρονη εποχή η ηλεκτρονική ηγεσία και η αξιοποίηση βάσεων
δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, έχουν καταστεί σημαντικά εργαλεία για τα
σχολικά εκπαιδευτικά συστήματα. Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της
πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν οδηγήσει σε αυτόν το νέο τύπο ηγεσίας
που αναφέρθηκε προηγουμένως, την ηλεκτρονική ηγεσία (e- leadership) μέσω της
οποίας ασκείται κοινωνική επιρροή, με τη συνδρομή της τεχνολογίας, με σκοπό να
αλλάξουν στάσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές σε άτομα, ομάδες ή οργανώσεις
και να οδηγηθούν από τον ηγέτη στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (Avolio,
Kahai & Dodge, 2000).
Η ηλεκτρονική ηγεσία κατευθύνεται από τον εννοιολογικό προσδιορισμό της
«ηγεσίας» και οικοδομείται με γνώμονα τις βασικές αρχές της. Η ηγεσία αυτή
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να ασκεί επιρροή στη συμπεριφορά των
άλλων μέσα σε ένα περιβάλλον ψηφιακής τεχνολογίας με σκοπό την επίτευξη των
επιδιωκόμενων στόχων όπως έχουν διαμορφωθεί από τον εκάστοτε οργανισμό (Blau
& Presser, 2013). Ο όρος ηλεκτρονική ηγεσία δεν πρέπει να ταυτίζεται με τα
τεχνολογικά μέσα και εργαλεία. Εν τούτοις, αναφέρεται στην άσκηση της ηγεσίας
με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ως επικουρικά μέσα άσκησης αυτής.
Η τεχνολογική ανέλιξη αφορώντας τις πληροφορίες και τις επικοινωνίες
οδήγησε προοδευτικά στη συγκρότηση ψηφιακών περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης
για τους ανθρώπους. Μέσα σε μια νέα εικονική πραγματικότητα οι χρήστες δρουν και
συγκροτούν νέες ταυτότητες (Blau & Presser, 2013).

Κάθε οργανισμός λοιπόν,

αξιοποιεί τα τεχνολογικά εργαλεία ως βοηθητικά μέσα της ηλεκτρονικής ηγεσίας. Η
οικεία ηγεσία ασκείται από υποκείμενα με ηγετικές ικανότητες που ασκούν
σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά των άλλων μέσα στον ψηφιακό χώρο
(Chamakiotis & Panteli, 2010).
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ηγεσίας στα σύγχρονα εκπαιδευτικά
συστήματα αναβαθμίζει τη λειτουργία του σχολείου καθώς μέσω της διαχείρισης
βάσεων δεδομένων λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις και εκσυγχρονίζονται τα
παιδαγωγικά δεδομένα (Gur, 2004). Άλλωστε οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και
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Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τα μέσα του 90΄ θέτουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε
αντίστοιχη τροχιά εκσυγχρονισμού (Caldwell & Spinks, 1998). Η χρήση των
τεχνολογικών μέσων διαμορφώνει διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των οργανισμών οι
οποίοι με τη σειρά τους

οδηγούν στο διαμοιρασμό γνώσεων και εκπαιδευτικών

επιτευγμάτων μεταξύ τους (Younie & Leask , 2013).
Ο καινοτόμος και ασαφής όρος της ηλεκτρονικής ηγεσίας εστιάζει σε γενικές
γραμμές στην ικανότητα των ηγετών να συνδιαλέγονται με τους χρήστες της
ψηφιακής ομάδας και να διαμορφώνουν τους όρους για ανάπτυξη διαπροσωπικής
επικοινωνίας αυτών μέσα στα τεχνολογικά περιβάλλοντα (Gur, 2004). Έτσι, στην
εκπαίδευση, η ανάπτυξη τέτοιων ψηφιακών περιβαλλόντων και η εμπλοκή τους στην
εκπαιδευτική ηγεσία συνιστούν αντικείμενο συστηματικής μελέτης.
Χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής της νέας αυτής μορφής ηγεσίας
συνιστά το εγχείρημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί
μια μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα με
απώτερο στόχο τη μάθηση. Έτσι, η εκπαιδευτική ηγεσία λαμβάνει μέσα από αυτή τη
μορφή εκπαίδευσης νέους όρους καθώς οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν ένα
ιδιαίτερο κοινό μέσα σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον.
Μπορεί η

ανάπτυξη των on-line εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των

«εικονικών» πανεπιστημίων να είναι ραγδαία όπως επίσης και των διασυνοριακών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η βιβλιογραφία
αναφορικά με την έννοια της ηλεκτρονικής ηγεσίας, όμως, είναι περιορισμένη
(Gordon, 2015). Η βιβλιογραφική έλλειψη που εντοπίζεται μπορεί να αποδοθεί σε
δύο σημεία. Πρώτον, η μελέτη των τύπων και των θεωριών ηγεσίας δεν
εναρμονίζεται με το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και δεύτερον οι ερευνητές δεν αναγνωρίζουν στην ηγετική εξ
αποστάσεως πρακτική κάποια «μοναδικότητα» ή κάποια διακριτικά στοιχεία σε
σύγκριση με τους υπόλοιπους τύπους ηγεσίας που υπάρχουν βιβλιογραφικά
(Καλογιάννης, 2014).
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Ο ρόλος του ηγέτη στην αλληλεπίδραση των μελών
του ψηφιακού περιβάλλοντος
Για να τεθεί η εκπαίδευση και η εκπαιδευτική ηγεσία σε ψηφιακά πρότυπα
απαιτούνται μεταρρυθμιστικές δράσεις για την ανατροπή παγιωμένων καταστάσεων
και την διαφοροποίηση των συμπεριφορών των υποκειμένων της. Ο ηγέτης αποτελεί
αδήριτη ανάγκη να είναι ενημερωμένος για τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα ώστε
κατά την δράση του να αξιοποιεί τις σύγχρονες δυνατότητες της ψηφιακής
τεχνολογίας. Απώτερο στόχο αποτελεί η μάθηση, η διαμόρφωση κριτικής σκέψης και
η ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων στους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τα
απαραίτητα εφόδια για την μελλοντική τους πορεία στη σύγχρονη κοινωνία. Υπό την
έννοια αυτή ο μετασχηματιστικός ηγέτης παρακολουθεί, αξιολογεί και τροποποιεί τις
υπάρχουσες συνθήκες με στόχο να οδηγηθεί στην επιδιωκόμενη μεταρρύθμιση.
Συνδράμει έτσι, τους εκπαιδευτικούς στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την
υιοθέτηση καινοτόμων και εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Ως επικεφαλής,
είναι απαραίτητο να έχει τις απαραίτητες και ειδικές γνώσεις να εφαρμόζει καινοτόμα
προγράμματα και να επιλέγει κατάλληλες στρατηγικές μέσα από ένα ανάλογο
οργανωτικό πλαίσιο έτσι ώστε να επιλέγει τις κατάλληλες παρεμβάσεις και να
παίρνει τις ορθότερες αποφάσεις (Normore, 2004).
Η ηλεκτρονική ηγεσία ειδικότερα αποσκοπεί στην ενίσχυση των σχέσεων
μεταξύ των χρηστών του ψηφιακού περιβάλλοντος. Συγκριτικά με το ιεραρχικό
σύστημα, οι σχέσεις αυτές στην ηλεκτρονική ηγεσία λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικό
πλαίσιο. Στην τελευταία, οι αλληλεπιδράσεις διαμορφώνονται έχοντας ως βασικό
εργαλείο την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών στο πλαίσιο του
τεχνολογικού περιβάλλοντος (Avolio et al., 2000). Με αυτό τον τρόπο ο ηγέτης
δημιουργεί περιστάσεις επικοινωνίας μέσα στις οποίες ανταλλάσσονται απόψεις και
χρήσιμες πληροφορίες. Για το σκοπό αυτό μπορεί να δημιουργήσει δωμάτια
επικοινωνίας όπου θα είναι εφικτή και μια ζωντανή επαφή με τη χρήση καμερών.
Ο ρόλος του ηγέτη είναι αυτός του οραματιστή, ο οποίος δεν επιδιώκει να
διαιωνιστεί η καθεστηκυία τάξη πραγμάτων αλλά ενθαρρύνει τους πειραματισμούς
και τις καινοτομίες μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών. Το προφίλ του
ηλεκτρονικού ηγέτη θα πρέπει να είναι συνυφασμένο με το προφίλ του ηγέτη που
σχεδιάζει καινοτόμες

δράσεις.

Αυτό το προφίλ διακρίνεται από ενέργεια,
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ενθουσιασμό και θετική διάθεση για την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών του
καθώς επίσης αφοσιώνεται με όλο του το είναι στις προσπάθειες που καταβάλλει για
να πετύχει το σκοπό της δράσης του. Η βάση του συλλογισμού του είναι πως κάθε
πρόβλημα έχει τη λύση του. Είναι ανοικτόμυαλος, δεκτικός σε ιδέες και νέες απόψεις,
έχοντας πάντα ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους συναδέλφους του και τους
εκπαιδευόμενους (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007).
Η Simmons (2013) αναφέρει δύο μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης. Το πρώτο
αποτελεί ένα μοντέλο αυτό-ανάπτυξης σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι
υποκινούνται από ατομικά κίνητρα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και το
δεύτερο μοντέλο βασίζεται

στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης ο οποίος αυξάνει

παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την απόδοση. Ωστόσο, αυτό που είναι
σημαντικό είναι πως η συλλογική εργασία είναι θεμελιώδους σημασίας για την
επίλυση προβληματικών καταστάσεων και ο ρόλος του διευθυντή – ηγέτη είναι
καταλυτικός

στο

να

προωθεί

την

«ενεργητική

συνεργασία»

μεταξύ των

εκπαιδευτικών και των μαθητών προωθώντας παράλληλα την προώθηση και
εφαρμογή καινοτομιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Dede, 2010).
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Ο ρόλος του ηγέτη στον καταμερισμό των ευθυνών
Η ηλεκτρονική ηγεσία προσιδιάζει στη κατανεμημένη ηγεσία η οποία
καταρρίπτει τον αυταρχισμό της παραδοσιακής ηγεσίας και την κυριαρχία του
διευθυντή και την αντικαθιστά με τη λήψη ευθυνών και ηγετικών πρωτοβουλιών από
κάτω προς τα πάνω μέσα στα ψηφιακά περιβάλλοντα (Mehra, Smith, Dixon &
Robertson, 2006 · Βlau & Presser, 2013). Κατά την κατανεμημένη ηγεσία η διανομή
ευθυνών και καθηκόντων και η ανάληψη πρωτοβουλιών πραγματοποιείται μέσα από
την αλληλεπίδραση πολλών ηγετών ως συλλογική εργασία (Spillane, Halverson &
Diamond, 2001). Έτσι, η ηλεκτρονική ηγεσία στην εκπαίδευση εφαρμόζεται μέσα
από την ενεργό δράση όλων των επιφορτισμένων μελών του οργανισμού μεταξύ των
οποίων διαμοιράζονται οι ευθύνες συμβάλλοντας στην καθοδήγησή του (Pulley &
Sessa, 2001, όπως αναφέρεται στο Gurr, 2004).
Σε μια μαθησιακή διαδικασία ο ρόλος του ηγέτη είναι καταλυτικός στην
προώθηση της συνεργασίας, στην ανάδειξη εναλλακτικών τρόπων σκέψης και στην
παροχή κινήτρων για ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Προς αυτή τη κατεύθυνση,
κινείται η συλλογιστική του Day (1999) ο οποίος προτείνει μια μεντορικού τύπου
σχέση μεταξύ ηγέτη και εκπαιδευτικών. Πρακτικές όπως, η παρατήρηση της
διδασκαλίας συναδέλφων, κοινή διδασκαλία, χρήση κοινού υλικού και πόρων
ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τον καταμερισμό ευθυνών και από κοινού ανάπτυξη
στόχων και εν κατακλείδι την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και του
σχολικού ηγέτη.
Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η ανατροφοδότηση (feedback) η
οποία παρέχεται από τον ηγέτη προς τα μέλη μιας μαθησιακής κοινότητας και θα
πρέπει να έχει διαρκή και συνεργατικό χαρακτήρα (Helleve, 2010). Η αυθεντική
συνεργασία οδηγεί σε ανταλλαγή ιδεών και επίλυση κοινών προβλημάτων. Προς
αυτή τη κατεύθυνση είναι σημαντική και η συνεργασία και η ανατροφοδότηση μέσα
από τη συμμετοχή σε επαγγελματικές διαδικτυακές κοινότητες μάθησης (CamarinhaMatow & Afsarmanesh, 2005). Σε αυτό το περιβάλλον οι ηγέτες μπορούν να
μοιραστούν τη γνώση τους, την επαγγελματική τους κουλτούρα, επαγγελματικές
αξίες και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.
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Παράγοντες επιτυχίας της ηλεκτρονικής ηγεσίας
Το είδος της ηγεσίας που ασκεί ο διευθυντής ενός σχολικού ιδρύματος καθώς
και η ίδια η κουλτούρα που το διαπερνά αναφορικά με την συμμόρφωση στις
επιταγές της τεχνολογίας επιδρά σημαντικά στην ενσωμάτωση στο σχολικό πλαίσιο
των νέων τεχνολογικών μέσων (Avolio & Dodge, 2000, όπως αναφέρεται στο Gurr,
2004). Σε αυτή την ενσωμάτωση κατευθύνει επίσης, τόσο η κατάρτιση των
διευθυντών στα καινοτόμα εργαλεία της τεχνολογίας όσο και η ανάληψη
πρωτοβουλιών από τους ίδιους για αξιοποίηση των οικείων εργαλείων προς όφελος
της εκπαίδευσης (Blau & Presser, 2013). Κατά συνέπεια, οι περιβαλλοντικές
συνθήκες και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ασκείται η ηλεκτρονική ηγεσία
επηρεάζουν σημαντικά την επιτυχία και την αποδοτικότητά της (Avolio, Sosik, Kahai
& Baker, 2014).
Στο πλαίσιο αυτό, ο ηγέτης ασκεί επίδραση στα μέλη του ψηφιακού
περιβάλλοντος κοινοποιώντας τους το όραμα που έχει διαμορφώσει λαμβάνοντας το
ρόλο του συντονιστή για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν αλλά και
εμπνέοντας εμπιστοσύνη σε αυτούς για την ανάληψη ευθυνών (Walvoord et al.,
2008). Ο διευθυντής πρέπει να στηρίζει ολόπλευρα τους εκπαιδευτικούς και μέσα
από μετασχηματιστικές δράσεις να ενισχύει την δημιουργικότητα και την πνευματική
εγρήγορσή τους

ώστε να τεθούν οι βάσεις για την αξιοποίηση των μέσων της

τεχνολογίας (Frambach & Schillewaert, 2002; Schillewaert, Ahearne, Frambach, &
Moenaert, 2005, όπως αναφέρεται στο Afshari et al., 2009).
Στην ηλεκτρονική ηγεσία των οργανισμών η δια ζώσης επαφή δεν είναι
απαραίτητο να υφίσταται. Αντίθετα, στα εκπαιδευτικά συστήματα λειτουργεί ως μια
μορφή ηγεσίας με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων και δεν είναι
υποχρεωτικό να ασκείται σε απομακρυσμένο περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς
(Avolio et al, 2014).
Η ηλεκτρονική ηγεσία του σχολικού συστήματος αλλάζει άρδην όλη τη
σχολική κουλτούρα. Η ηγεσία λαμβάνει αποφάσεις βάσει δεδομένων, αλληλεπιδρά
με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, προσπαθεί να βελτιώσει το σχολικό κλίμα και
να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των σπουδαστών και των γονέων. Για αυτό το
λόγο συστήνεται οι ηγέτες να επεκτείνουν την εφαρμογή των συστημάτων
διαχείρισης σχολείων μεταξύ μαθητών και γονέων, να αναθέτουν και να διαχέουν τις
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ευθύνες της ηλεκτρονικής ηγεσίας και να παρακολουθούν (monitoring) τα επίπεδα
δραστηριότητας καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Blau & Presser, 2013).
Επίσης, ο ηγέτης, εκτός από εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε τεχνολογικά συστήματα
και στη διοίκηση σχολικών μονάδων, θα πρέπει να διαθέτει και την ικανότητα να
διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών για να μπορεί να
λαμβάνει τις πλέον αποτελεσματικές αποφάσεις για τη μονάδα ή τον οργανισμό. Η
στοχοθεσία, ο σωστός σχεδιασμός και η ικανότητα να λαμβάνονται συναινετικές
αποφάσεις αλλά και η διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων είναι βασικές και
απαραίτητες προϋποθέσεις για να τελεσφορήσει η ηλεκτρονική εκπαίδευση (Ράπτης,
2006).
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Σημεία σύγκλισης και απόκλισης παραδοσιακής και
ηλεκτρονικής ηγεσίας
Η βασική απόκλιση μεταξύ της ηλεκτρονικής ηγεσίας και των άλλων
παραδοσιακών μορφών της αφορά το γεγονός πως η πρώτη ασκείται μέσα σε
ψηφιακά περιβάλλοντα έχοντας ως διαμεσολαβητικό εργαλείο μεταξύ των μελών
ενός οργανισμού τα τεχνολογικά μέσα (Bansal, 2008). Οι διαφορές με άλλα λόγια
μεταξύ των δυο μορφών ηγεσίας απορρέουν από την φυσική παρουσία του ηγέτη.
Ωστόσο, η μη φυσική παρουσία μέσα από τα ψηφιακά δίκτυα προσφέρει περισσότερο
χρόνο και περιστάσεις επικοινωνίας και επαφής των μελών με το διευθυντή
ξεπερνώντας τα όρια μιας δια ζώσης επαφής (Avolio & Kahai, 2003). Άλλωστε η
ηλεκτρονική ηγεσία απαιτεί περισσότερο δυνατές σχέσεις μεταξύ των μελών και πιο
ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εκφάνσεις της.
Η ερευνητική κοινότητα υποστηρίζει πως η παραδοσιακή ηγεσία δεν μπορεί
να είναι αποτελεσματική σε περιβάλλοντα όπου αξιοποιούνται ως μέσα τα
τεχνολογικά εργαλεία καθώς εκεί διαμορφώνονται καινοτόμες συνθήκες και
διαφορετικοί δεσμοί μεταξύ των μελών. Έτσι, οι διευθυντές οφείλουν να αναπτύξουν
νέες στρατηγικές ηγεσίας καθώς οι παραδοσιακές θα λειτουργήσουν ως τροχοπέδη
στην προώθηση του οράματός τους μέσα από τα ψηφιακά περιβάλλοντα (Pulley &
Sessa, 2001, όπως αναφέρεται στο Gur, 2004).
Μια ακόμη σημαντική διαφορά των δύο ειδών ηγεσίας έγκειται στα
πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μορφής έναντι της παραδοσιακής. Έτσι, η
ηλεκτρονική ηγεσία έχει ως σημαντικό πλεονέκτημα ότι δημιουργεί ευρεία δίκτυα
συνεργασίας μεταξύ προσοντούχων ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές
γεωγραφικές τοποθεσίες (DasGupta, 2011). Επιπλέον, πλεονέκτημα συνιστά η
δυνατότητα που δίνεται σε χαμηλότερα στρώματα της οργάνωσης να λαμβάνουν
σημαντικές αποφάσεις (Avolio & Kahai, 2003).
Από την άλλη, υπάρχουν οι αποκλίσεις που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα
των δυο ειδών ηγεσίας. Σημαντικό μειονέκτημα έτσι της ηλεκτρονικής ηγεσίας
αποτελεί η ιδιοτελής συμπεριφορά των διευθυντών οι οποίοι επιδιώκουν να
ικανοποιήσουν ατομικά συμφέροντα μέσα από την άσκηση ισχυρής επιρροής στη
συμπεριφορά περισσότερων μελών λόγω της απομακρυσμένης δράσης (Avolio &
Kahai, 2003). Ακόμη, μειονέκτημα συνιστά η αδυναμία έμπνευσης προσήλωσης στα
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μέλη της ηλεκτρονικής κοινότητας ώστε να αφοσιωθούν στο έργο τους. Αυτό
αποδεικνύει και η ερευνητική προσπάθεια του Bansal (2008) σε δείγμα 200 ατόμων η
οποία

ανέδειξε πως

στη

παραδοσιακή

μορφή

ηγεσίας

η

προσήλωση, η

αποτελεσματικότητα, η κινητοποίηση και οργανωτικότητα των υπαλλήλων ήταν
ισχυρότερη έναντι της ηλεκτρονικής μορφής.
Συμπερασματικά, η βιβλιογραφική ανασκόπηση των Avolio, Sosik, Kahai &
Baker (2014) φανερώνει πως η τεχνολογία δεν έχει οδηγήσει στην ριζική
μεταρρύθμιση του τρόπου άσκησης της ηγεσίας παρά τις διαφορές που εντοπίζονται
μεταξύ των δύο μορφών. Κατά τους Mishra, Henriksen, Boltz & Richardson (2016),
για αυτό ευθύνεται η αδυναμία πρόβλεψης των αποτελεσμάτων αξιοποίησης των
τεχνολογικών μέσων σε οργανισμούς όπως τα εκπαιδευτικά συστήματα.

85

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

86

Κεφάλαιο 3ο: H έρευνα
Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να μελετήσει τη σχέση των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πιο
συγκεκριμένα, ως βασικοί στόχοι τέθηκαν:
Α) η διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις έννοιες της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Β) η διερεύνηση του τρόπου εφαρμογής της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από τους
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την πρόσφατη κρίση του
κορονοϊού.
Γ) η διερεύνηση του βαθμού συμβολής της ηλεκτρονικής ηγεσίας των διευθυντών
των σχολείων ως προς το έργο και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την
εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
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Μεθοδολογία της έρευνας
Ερευνητική στρατηγική
Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια ταξινόμησης της ερευνητικής
δραστηριότητας της εργασίας πάνω σε θεμελιώδεις και κοινά αποδεκτούς
μεθοδολογικούς άξονες αναφοράς, εκφράζοντας παράλληλα και την ανάγκη για
απόδοση συγκεκριμένης ταυτότητας.
Έχοντας

ως

σκοπό τη

διερεύνηση

της

σχέσης των εκπαιδευτικών

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση,
επιλέξαμε την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση, για να μελετήσουμε έναν αρκετά
μεγάλο αριθμό περιπτώσεων και να αναλύσουμε στατιστικά τα ερευνητικά δεδομένα.
Η

ποσοτική

ερευνητική

μέθοδος

θεωρείται

κατάλληλη

όταν

η

ύπαρξη

«πραγματικών» δεδομένων είναι απαραίτητη για την απάντηση στα ερευνητικά
ερωτήματα, όταν αναζητούνται πληροφορίες σχετικές με τις απόψεις, τις στάσεις, τις
θεωρίες, τις πεποιθήσεις ή τις προτιμήσεις των ερωτώμενων, όταν είναι δυνατή η
σύνδεση των μεταβλητών με τις ερευνητικές υποθέσεις ή ερωτήματα πριν από τη
συλλογή των δεδομένων και τέλος όταν η ερώτηση ή το πρόβλημα είναι γνωστό,
σαφές και προσδιορισμένο (Hammarberg, et al., 2016).

Επιπλέον, η ποσοτική

μέθοδος μπορεί να ανακαλύψει τις διαφορετικές απόψεις, τη σχέση που υπάρχει
μεταξύ της στάσης των ερωτηθέντων και των χαρακτηριστικών τους (δημογραφικά
ή/και κοινωνικά) και τέλος το ποσοστό του πληθυσμού που υποστηρίζει την
υποβοηθούμενη αντίληψη καθώς και συγκρίσεις μεταξύ αποτελεσμάτων άλλων
ερευνών (Kovacs et al., 2012· Freeman et al., 2009· Beeson et al., 2011).
Τα παραπάνω πληρούνται στη συγκεκριμένη εργασία και γι’ αυτό επιλέχθηκε
η ποσοτική μέθοδος ως καταλληλότερη να διερευνήσει τάσεις και να εξετάσει τους
τρόπους με τους οποίους συσχετίζονται οι αντίστοιχες μεταβλητές (Creswell, 2016).
Στα πλαίσια της ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης στη συγκεκριμένη
εργασία, είναι κρίσιμο να αναφερθεί ότι η συλλογή του δείγματος έγινε από την
χορήγηση και συλλογή ενός ικανοποιητικού αριθμού ερωτηματολογίων. Τονίζεται
ακόμη ότι η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι συνυφασμένη με τη
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη περιγραφική μέθοδο στην εκπαιδευτική έρευνα, την
επισκόπηση, επειδή σύμφωνα με τους Cohen & Manion (2000, σελ. 122) «οι
επισκοπήσεις συλλέγουν δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αποσκοπώντας
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να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή να εντοπίσουν σταθερές ή να
προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα».
Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ταξινόμηση των επιστημονικών ερευνών σε
είδη, τα οποία επισήμαναν οι Ανδρεαδάκης & Βάμβουκας (2005, σελ.56) και οι
Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2016) η ερευνητική μας στρατηγική αντιστοιχεί
στην περιοχή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αναλήφθηκε από τον ερευνητή με
ανάθεση του θέματος από τον επόπτη καθηγητή, είναι ατομική, ποσοτική,
περιγραφική και συγχρονική έρευνα μιας που έχει σκοπό τη συλλογή πληροφοριών
από τυχαία δείγματα διαφορετικών ηλικιών, έχει δειγματοληπτικό χαρακτήρα,
χρησιμοποιεί το ερωτηματολόγιο ως

μέσο συλλογής

δεδομένων και είναι

εφαρμοσμένη ως προς τον τρόπο αξιοποίησης της ερευνητικής γνώσης.

Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τους προαναφερθέντες στόχους
και τον γενικότερο σκοπό της έρευνας και τα οποία καλείται να απαντήσει η παρούσα
έρευνα είναι τα εξής:
1. Πόσο ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί με τις βασικές
έννοιες της ΕξΑΕ;
2. Ποιες πρακτικές και εργαλεία της ΕξΑΕ αξιοποίησαν κατά την εφαρμογή της;
3. Ποιος ο βαθμός συμβολής της ηλεκτρονικής ηγεσίας των διευθυντών των
σχολείων στο έργο και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την
εφαρμογή της ΕξΑΕ;

Το δείγμα της έρευνας
Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας, η ύπαρξη μετρήσεων από ένα ολόκληρο
πληθυσμό είναι πολύ δύσκολη μιας που εμποδίζεται από τις δαπάνες, τον χρόνο και
την δυνατότητα πρόσβασης του ερευνητή. Ως εκ τούτου, ο ερευνητής είναι
υποχρεωμένος να συγκεντρώσει πληροφορίες και δεδομένα από μια μικρότερη ομάδα
ή υποσύνολο του πληθυσμό, από ένα δείγμα δηλαδή, με τέτοιο τρόπο ώστε η γνώση
που αποκτάται κατά τη διεξαγωγή της έρευνας να είναι

αντιπροσωπευτική του

συνολικού μελετώμενου πληθυσμού (Cohen & Manion, 2000, σελ. 127). Η ποιότητα
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μιας έρευνας δεν στηρίζεται μόνο στην καταλληλότητα της μεθοδολογίας και της
επιλογής των κατάλληλων μέσων, αλλά και στην καταλληλότητα της μεθόδου
δειγματοληψίας (Morrison, 1993).
Στην παρούσα έρευνα κρίθηκε ως αξιόπιστη η επιλογή του δείγματος από το
σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε
ολόκληρη τη χώρα με βολική δειγματοληψία. Αυτό σημαίνει ότι στην έρευνα
συμμετείχαν μόνο όσα άτομα είναι πρόθυμα και διαθέσιμα (Creswell, 2016).
Πιο αναλυτικά, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 104 εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προέκυψε ύστερα από «βολική» δειγματοληψία. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2020 και
αξιοποιήθηκε
εκπαιδευτικούς

ηλεκτρονικό

ερωτηματολόγιο

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης

που
της

στάλθηκε
χώρας.

ηλεκτρονικά

σε

Το ερωτηματολόγιο

συνοδευόταν από ενημερωτικό σημείωμα στο e-mail των ερωτώμενων το οποίο
εξηγούσε το γενικότερο πλαίσιο της έρευνας και τον σκοπό της, ενώ παράλληλα
διαβεβαίωνε για την εμπιστευτικότητα της έρευνας. Κρίθηκε σκόπιμο να σταλεί το
ενημερωτικό σημείωμα τόσο για να ενημερώσει τους υποψήφιους συμμετέχοντες για
το περιεχόμενο της έρευνας όσο και να τους προετοιμάσει για αυτήν. Επιπλέον, η
υποβολή ερωτήσεων πολλές φορές μπορεί να φέρει τους ερωτώμενους σε δύσκολη
θέση, μιας που ζητούνται και προσωπικές πληροφορίες. Είναι καθήκον του ερευνητή
να κρατήσει τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές αλλά και να ελαχιστοποιήσει τη
πιθανότητα να φέρει τους ερωτώμενους σε δύσκολη θέση (Babbie, 2001).

Το ερευνητικό εργαλείο
Η δειγματοληψία της έρευνάς μας πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ένα
ερωτηματολόγιο, το οποίο διατηρεί την ανωνυμία των συμμετεχόντων και τους δίνει
τη δυνατότητα συμπλήρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, ευνοώντας έτσι τη
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και ειλικρίνεια των απαντήσεων (Παρασκευόπουλος,
1993· Καραγεώργος, 2002). Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη φιλοσοφία
της έρευνάς μας, για την ιδιότητά μας καθώς και για την ανωνυμία που διασφαλίζεται
κατά την συμπλήρωσή του. Το ερωτηματολόγιό μας είναι ένα ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο με δομημένα δεδομένα και χορηγήθηκε διαδικτυακά μέσω Google
forms. Παρατίθεται αυτούσιο στο παράρτημα Δ της εργασίας. Το ερωτηματολόγιο
που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά μας κατασκευάστηκε από τον ίδιο τον ερευνητή.
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Οι ερωτήσεις

είναι πρωτότυπες

και συντάχθηκαν

συσχετίζοντας

τόσο το

βιβλιογραφικό υλικό που αναπτύσσεται στο πρώτο μέρος όσο και τους ερευνητικούς
στόχους της έρευνας, εξυπηρετώντας έτσι τη σύνδεση και συνοχή των δύο μερών της
παρούσας εργασίας, του θεωρητικού και του ερευνητικού μέρους. Επιπλέον,
θεωρήθηκε

σημαντικό

η

διατύπωση

των

ερωτήσεων

κάθε

μέρους

του

ερωτηματολογίου να βρίσκεται σε συνάφεια με τα ερευνητικά ερωτήματα που
τέθηκαν.
Πιο αναλυτικά, το ερωτηματολόγιο δομείται σε τέσσερα μέρη:
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά,

στον

βαθμό

που τα

ατομικά

χαρακτηριστικά

θεωρούνται

προσδιοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης των στάσεων και των αντιλήψεων των
ατόμων. Πρόκειται για έξι ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούν το φύλο, την
εργασιακή σχέση, τα έτη υπηρεσίας, την ειδικότητα, το μορφωτικό επίπεδο και την
εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε.
Το δεύτερο μέρος αφορά τέσσερις ομάδες ερωτήσεων που έχουν να κάνουν α)
με την ετοιμότητα και την εξοικείωση των ερωτώμενων με την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και το εννοιολογικό περιεχόμενό της, β) με την εξοικείωση των
ερωτώμενων με συγκεκριμένους όρους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με την
δυνατότητά τους να τους διακρίνουν και να δώσουν έναν σύντομο ορισμό, γ) με την
εξοικείωσή τους σε ότι έχει να κάνει με την χρησιμότητα και τη λειτουργία διαφόρων
εργαλείων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τέλος δ) με την ετοιμότητά τους να
εντάξουν τα παραπάνω εργαλεία στην διδακτική πράξη. Πρόκειται ως επί το πλείστον
για ερωτήσεις κλειστού τύπου σε πενταβάθμια κλίμακα Likert με τιμές από το 1
(καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ) και πέντε προαιρετικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου
στην δεύτερη ομάδα ερωτήσεων. Στην δεύτερη ομάδα ερωτήσεων , λοιπόν, αφού
απαντήσουν για τον βαθμό εξοικείωσής τους με τους διάφορους όρους και έννοιες
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε κλίμακα Likert), οι ερωτώμενοι καλούνται
προαιρετικά να δώσουν και έναν σύντομο ορισμό της κάθε έννοιας για να
διαπιστωθεί εάν η έννοια που έχουν στο μυαλό τους και έχουν μόλις απαντήσει για
τον βαθμό εξοικείωσής τους με αυτήν, είναι όντως η σωστή.
Το τρίτο μέρος έχει να κάνει με τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι
εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χώρα μας και
τα εργαλεία που αξιοποίησαν. Πρόκειται για εννέα ερωτήσεις κλειστού τύπου και
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τρεις ανοικτού τύπου. Από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου οι τέσσερις είναι της
κλίμακας Likert από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ), οι δύο διχοτομικές και οι
τρεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου έχουν να κάνουν με
σύντομη απάντηση των ερωτώμενων σχετικά με την εμπλοκή των γονέων στην
διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τον βαθμό
συμβολής της ηλεκτρονικής ηγεσίας των διευθυντών των σχολικών μονάδων στο
έργο και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Πρόκειται για οκτώ ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι επτά από τις οποίες
είναι σε κλίμακα Likert από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ) και η μία
διχοτομική. Το ερωτηματολόγιο κλείνει με μία ερώτηση ανοικτού τύπου όπου οι
ερωτώμενοι καλούνται προαιρετικά, να προσθέσουν κάτι άλλο σχετικό με το τέταρτο
μέρος του ερωτηματολογίου.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως προκειμένου να
διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της έρευνάς μας, ήταν επιβεβλημένο
πριν την τελική διαμόρφωση και αποστολή του ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση,
να πραγματοποιηθεί πιλοτική συμπλήρωσή του από έναν μικρό αριθμό αναφοράς
ώστε να διασφαλιστεί τόσο η εγκυρότητα όσο και η σαφήνεια και η ορθότητα των
ευρημάτων μας (Kothari, 2004). Το ερωτηματολόγιό μας, παρατίθεται στο
παράρτημα Γ.
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Αποτελέσματα της έρευνας
Προφίλ των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα
Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα άτομα που συμμετείχαν στη
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και ο συνολικός αριθμός των ατόμων αυτών είναι 104 άτομα. Από το γράφημα 1
λοιπόν, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 71.2% των συμμετεχόντων που
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι άνδρες, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 74
άτομα, ενώ το μικρότερο 28.8% είναι γυναίκες ποσοστό που αντιστοιχεί σε 30 άτομα.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αναλογία 3:1 μεταξύ ανδρών/γυναικών.

Γράφημα 1: Ποσοστά ανδρών και γυναικών στο σύνολο των ατόμων που συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο.

Στο γράφημα 2 παρουσιάζεται η εργασιακή θέση που κατέχουν οι
συμμετέχοντες της έρευνας και η οποία διακρίνεται σε 2 κατηγορίες, σε μόνιμους και
σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης. Διακρίνεται λοιπόν, ότι το
42.3% (44 άτομα) των ατόμων είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο
57.7% (60 άτομα) είναι μόνιμοι διορισμένοι εκπαιδευτικοί στη Α/θμια εκπαίδευση
αντίστοιχα.
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Γράφημα 2: Ποσοστό των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με την εργασιακή θέση
τους ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Επίσης,

στο

γράφημα

3,

παρουσιάζονται

τα

έτη

υπηρεσίας

των

συμμετεχόντων σε ποσοστό επί τοις εκατό. Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι τα έτη
υπηρεσίας κατανέμονται σε μια κλίματα 4 κλάσεων. Έτσι έχουμε από 0 έως 5 έτη
υπηρεσίας στην πρώτη κλάση, από 5 έως 15 στη δεύτερη κλάση, από 15 έως 25 στην
τρίτη κλάση και από 25 έτη υπηρεσίας και πάνω η τέταρτη κλάση. Γίνεται εμφανές
από το παρακάτω γράφημα, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 41.3% (δηλ. 43 άτομα)
αντιπροσωπεύει συμμετέχοντες με 5-15 έτη υπηρεσίας. Ακολουθεί το ποσοστό 29.8%
(31 άτομα) για συμμετέχοντες με 15 έως 25 έτη υπηρεσίας, έπειτα το ποσοστό 16.3%
(17 άτομα) από 0 έως 5 έτη υπηρεσίας και με την μικρότερη συμμετοχή το ποσοστό
12.5% (13 άτομα) από 25 και πάνω έτη υπηρεσίας στην Α/θμια εκπαίδευση.

Γράφημα 3: Ποσοστό επί τοις εκατό των ατόμων που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο ως προς τα
έτη υπηρεσίας τους.

Στο γράφημα 4, απεικονίζεται η κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα
με κριτήριο τον τίτλο σπουδών τους. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι οι περισσότεροι από
αυτούς κατέχουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ποσοστό που φτάνει στο 64.4%
(67 άτομα) σε αντίθεση με τους λιγότερους συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι
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κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ποσοστό που φτάνει μόλις το 1.9% (2
άτομα). Ενδιάμεσα με ποσοστό 32.7% (34 άτομα) είναι οι συμμετέχοντες που
κατέχουν προπτυχιακό τίτλο σπουδών και με ποσοστό 16.3% (17 άτομα) είναι εκείνοι
που διαθέτουν και ένα δεύτερο πτυχίο.

Γράφημα 4: Ποσοστό συνολικά των ατόμων που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο ανάλογα με το
μορφωτικό τους επίπεδο.

Στο γράφημα 5, παρουσιάζεται ο βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με
τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Εκπαίδευσης (Τ.Π.Ε.) με βάση πιστοποιημένες
γνώσεις διαφόρων επιπέδων. Από το συγκεκριμένο γράφημα είναι χαρακτηριστικό
ότι σχεδόν τα μισά άτομα (47.1.%) έχουν πιστοποιητικό Α επιπέδου το οποίο
αντιπροσωπεύει στοιχειώδεις γνώσεις και εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε.

Γράφημα 5: Βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις Τ.Π.Ε ανάλογα με τις πιστοποιημένες
γνώσεις διαφόρων επιπέδων.
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Περιγραφική ανάλυση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος.
1 ο ερευνητικό ερώτημα: Πόσο ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί
με της βασικές έννοιες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το πόσο ενημερωμένοι και
εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί με τις βασικές έννοιες της Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι σε όλα τα παρακάτω
γραφήματα που ακολουθούν για τη διευκόλυνση της έρευνας οι απαντήσεις σε
αρκετές από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δόθηκαν με τη βοήθεια μιας
κλίμακας Likert , βαθμονόμησης από το 1 έως το 5. Όπου 1 ήταν η απάντηση
«καθόλου», όπου 2 ήταν η απάντηση «λίγο», όπου 3 ήταν η απάντηση «μέτρια» όπου
4 ήταν η απάντηση «πολύ» και όπου 5 ήταν η απάντηση «πάρα πολύ». Τα παραπάνω
αναφέρθηκαν πιο αναλυτικά και στην ανάλυση του εργαλείου μας που έγινε
προηγουμένως.
Έτσι, λοιπόν, στο διάγραμμα του γραφήματος 6, απεικονίζεται ο βαθμός
ετοιμότητας των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο, σχετικά με
την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων 29.8% δεν ήταν «καθόλου» έτοιμο για την
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε αντίθεση με το μικρότερο ποσοστό
συμμετεχόντων 7.7% που ήταν σε ετοιμότητα για αυτήν την εφαρμογή. Ενδιάμεσα
παρατηρούμε τα ποσοστά με 27.9% με τη βαθμολογία 3 δηλαδή «μέτρια» για την
ετοιμότητα της εφαρμογής, ακολουθεί το ποσοστό 24% με τη βαθμολογία 2 δηλαδή
«λίγο» για την ετοιμότητα της εφαρμογής και τέλος με ποσοστό 10.6% με τη
βαθμολογία 4 δηλαδή «πολύ» .
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Γράφημα 6: Ποσοστό επί τοις εκατό των συμμετεχόντων που ήταν σε ετοιμότητα για την εφαρμογή
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ακολουθεί το διάγραμμα του γραφήματος 7 σύμφωνα με το οποίο τα
περισσότερα άτομα (44 άτομα) από τα 104 που συμμετέχουν στην έρευνα, δηλαδή το
42,3%,

γνωρίζουν «μέτρια» το θεωρητικό υπόβαθρο της εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης. Αντιθέτως, τα λιγότερα άτομα (7 άτομα) φαίνεται να γνωρίζουν «πολύ
καλά» το θεωρητικό της υπόβαθρο. Σε ποσοστό 14.4% (15 άτομα) φαίνεται να μη
γνωρίζουν «καθόλου» το θεωρητικό υπόβαθρο της ΕξΑπ, σε ποσοστό 23.1%
φαίνεται να γνωρίζουν «λίγο» και σε ποσοστό 13.5% φαίνεται να γνωρίζουν «πολύ»
το θεωρητικό υπόβαθρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Γράφημα 7: Ποσοστό των ατόμων, από το συνολικό αριθμό των ερωτηθέντων, σχετικά με το πόσο
καλά γνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σημαντικός όρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι και η ηλεκτρονική
μάθηση (e- learning). Η ηλεκτρονική μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία
κάποιος μαθαίνει μέσω της χρήσης των Η/Υ και γενικότερα των νέων τεχνολογιών
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(Σολομωνίδου, 2006). Στο γράφημα 8 δίνεται το ερώτημα αν οι εκπαιδευτικοί
γνωρίζουν τον όρο αυτό. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί λοιπόν, 37 άτομα, ποσοστό
δηλαδή που φτάνει στο 35.6% απάντησαν ότι γνωρίζουν «πολύ» τον όρο αυτό, τα
αμέσως λιγότερα, 27 άτομα, με ποσοστό 26% απάντησαν ότι γνωρίζουν «μέτρια»,
ακολουθούν 23 άτομα με ποσοστό 22.1% όπου απάντησαν ότι γνωρίζουν «πάρα
πολύ» και τέλος τα λιγότερα άτομα στο σύνολο με μόλις 4 άτομα και ποσοστό 3.8%,
όπου απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν «καθόλου» τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση.

Γράφημα 8: Ποσοστό ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση αν γνωρίζουν τι είναι η ηλεκτρονική
μάθηση (e- learning).

Στη συνέχεια οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο εξοικειωμένοι είναι με μια
σειρά από όρους που τους χορηγήθηκαν και πόσο εύκολα μπορούν να τους διακρίνουν.
Εκτός από την εξοικείωσή τους με τους όρους που ακολουθούν, ζητήθηκε από
τους συμμετέχοντες να πιστοποιήσουν ορισμένες από τις απαντήσεις τους σχετικά με
την εξοικείωσή τους, δίνοντας και έναν ορισμό για κάποιες έννοιες. Σε αυτό το
σημείο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, πως ύστερα από την πιλοτική μας έρευνα
διαπιστώθηκε απροθυμία να συμμετέχουν στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
όπου χρειάζεται και γραπτή απάντηση σύντομης απάντησης. Επομένως, τις
ερωτήσεις αυτές, προκειμένου να έχουμε ικανό αριθμό απαντήσεων, στην κυρίως
έρευνα τις καταστήσαμε μη υποχρεωτικές. Παρ’ όλα αυτά δίνεται ένα στίγμα από
όσους συμμετέχοντες απάντησαν.
Στα γραφήματα 9 και 10, τα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα καλούνται
να απαντήσουν στο ερώτημα κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι με τους όρους
σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση αντίστοιχα, καθώς και αν μπορούν να την
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εφαρμόσουν. Έτσι λοιπόν στο γράφημα 9 φαίνεται ότι τα περισσότερα άτομα
ποσοστό 36.5% είναι εξοικειωμένα με τον όρο σύγχρονη εκπαίδευση και μπορούν
να τη διακρίνουν «πολύ καλά». Ακολουθούν με ποσοστό 27.9% τα άτομα που
απάντησαν «καλά», αμέσως μετά με ποσοστό 20.2% τα άτομα που απάντησαν
«μέτρια» και στη συνέχεια με ποσοστό 9.6% και 5.8% τα άτομα που απάντησαν
«λίγο» και «καθόλου» αντίστοιχα.

Γράφημα 9: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τον όρο σύγχρονη εκπαίδευση και
μπορούν να τη διακρίνουν.

Όσον αφορά τον ορισμό που ζητήθηκε να δώσουν οι συμμετέχοντες,
διαπιστώθηκε πως ενώ στα περιγραφικά στατιστικά που προηγήθηκαν, στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως είναι εξοικειωμένοι με τον
όρο της σύγχρονης εκπαίδευσης, ελάχιστοι προθυμοποιήθηκαν να απαντήσουν
γεγονός που μπορεί να υποδεικνύει ότι δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν ακριβώς
την έννοια. Όσοι όμως απάντησαν σε γενικές γραμμές η απάντησή τους κινούνταν
στα πλαίσια ενός αποδεκτού ορισμού. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τους
παρακάτω ορισμούς που δόθηκαν από δύο συμμετέχοντες: «Η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο. Τα άτομα που συμμετέχουν
μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο και χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες
συνδέονται ταυτόχρονα για να αλληλεπιδράσουν» και «Στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση
οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας εκμεταλλευόμενοι την
υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση η διδασκαλία μοιάζει αρκετά
με την συμβατική διδασκαλία, καθώς η αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτήεκπαιδευομένου

υλοποιείται σε «πραγματικό χρόνο».

Απλά, διδάσκων

και

ακροατήριο βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους».
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Στο γράφημα 10 σχετικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση παρουσιάζεται μια
ανάλογη κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων όπως παρατηρήθηκε και
στο πιο πάνω διάγραμμα του γραφήματος 9. Βλέπουμε λοιπόν ότι και πάλι τα
περισσότερα άτομα της έρευνας είναι εξοικειωμένα και με την ασύγχρονη
εκπαίδευση ποσοστό που φτάνει στο 40.4% καθώς έδωσαν την απάντηση «πάρα
πολύ», έπειτα με ποσοστό 28.8% ακολουθούν τα άτομα που έδωσαν την απάντηση
«πολύ» και αμέσως μετά ακολουθούν οι απαντήσεις «μέτρια», «λίγο» και «καθόλου»
με ποσοστά 20.2%, 6.7% και 3.8% αντίστοιχα.

Γράφημα 10: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τον όρο ασύγχρονη εκπαίδευση και
μπορούν να τη διακρίνουν.

Όσον αφορά τον ορισμό που ζητήθηκε να δώσουν οι συμμετέχοντες,
διαπιστώθηκε

πως

όσοι

συμμετέχοντες

προθυμοποιήθηκαν

να

απαντήσουν,

κινήθηκαν στα πλαίσια ενός αποδεκτού ορισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις
παρακάτω δυο απαντήσεις: «Ανάρτηση υλικού από τον εκπαιδευτικό και επεξεργασία
του

από

τον

μαθητή

σε μεταγενέστερο χρόνο» και «Η

αλληλεπίδραση

διαδραματίζεται σε χρόνο που επιλέγει το κάθε δρων πρόσωπο της παιδαγωγικής
/διδακτικής διαδικασίας».
Σο διάγραμμα του γραφήματος 11 τα άτομα του δείγματός μας κλήθηκαν να
απαντήσουν στο ερώτημα, αν γνωρίζουν τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης. Με
μεγάλη διάφορα λοιπόν από τις υπόλοιπες απαντήσεις τα περισσότερα άτομα (69
άτομα) με ποσοστό 66.3% δεν κατέχουν αυτή τη γνώση δίνοντας την απάντηση
«καθόλου». Στον αντίποδα του ερωτηματολογίου με την απάντηση «πάρα πολύ» δεν
βρέθηκε καμία απάντηση. Ακόμη φαίνεται ότι τα άτομα που έδωσαν τις απαντήσεις
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«λίγο», «μέτρια» ή «πολύ» ήταν με χαμηλά ποσοστά 15.4% (16 άτομα), 11.5% (12
άτομα) και 6.7% (7 άτομα) αντίστοιχα.

Γράφημα 11: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
(K.M.S).

Ένα

Σύστημα

Διαχείρισης Μάθησης είναι βασισμένο σε δικτυακές

τεχνολογίες και το χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για το σχεδιασμό, την υλοποίηση
και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Στο διάγραμμα του γραφήματος
12 είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 61.5% (64 άτομα) των ατόμων που
συμμετείχαν στην έρευνα δεν γνώριζαν για τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
καθώς έδωσαν την απάντηση «καθόλου». Ακολουθούν με ποσοστό 15.4% (16 άτομα)
τα άτομα που έδωσαν την απάντηση ότι γνωρίζουν «λίγο» για τα συστήματα αυτά.
Έπειτα με ποσοστό 11.5% (12 άτομα) εκείνοι που έδωσαν την απάντηση «μέτρια»
και με ποσοστό 8.7% (9 άτομα) και 2.9% (3 άτομα) τα άτομα που έδωσαν τις
απαντήσεις «πολύ» και «πάρα πολύ» αντίστοιχα.
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Γράφημα 12: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
(L.M.S).

Στους δυο προαναφερθέντες όρους, είχαμε ελάχιστες απαντήσεις στον ορισμό
που ζητήθηκε προαιρετικά να δοθεί από τους συμμετέχοντες, και όσοι απάντησαν η
πιο συχνή απάντησή τους ήταν ότι δεν γνωρίζουν. Προφανώς, οι απαντήσεις στους
ορισμούς με τα περιγραφικά στατιστικά που προηγήθηκαν, για ακόμη μια φορά
ταυτίζονται.
Στην ερώτηση σχετικά με την εξοικείωση των ερωτώμενων με τον όρο της
τηλεδιάσκεψης προέκυψε το διάγραμμα του γραφήματος 13. Τα περισσότερα άτομα
λοιπόν φαίνεται να γνωρίζουν την έννοια και τη λειτουργία της τηλεδιάσκεψης
δίνοντας την απάντηση «πολύ καλά». Το ποσοστό αυτό των ατόμων ανέρχεται στα
38.5% και αντιστοιχεί σε 40 άτομα επί του συνόλου. Στο ίδιο ποσοστό 23.1% (24
άτομα) ανέρχονται τα άτομα που έδωσαν τις απαντήσεις «μέτρια» και «πολύ». Τέλος
με ποσοστά 9.6% (10 άτομα) και 5.8% (6 άτομα) είναι εκείνοι που απάντησαν ότι
γνωρίζουν και είναι εξοικειωμένοι «λίγο» έως «καθόλου» την διαδικασία της
τηλεδιάσκεψης.

Γράφημα 13: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τον όρο της τηλεδιάσκεψης
(videoconferencing).

Αναφορικά με τον ορισμό που ζητήθηκε να δώσουν οι συμμετέχοντες,
διαπιστώθηκε

πως

όσοι

συμμετέχοντες

προθυμοποιήθηκαν

να

απαντήσουν,

κινήθηκαν στα πλαίσια ενός αποδεκτού ορισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις
παρακάτω απαντήσεις: «Η δυνατότητα να κάνεις μάθημα μέσω υπολογιστή με την
χρήση κάμερας και της κατάλληλης εφαρμογής», «Συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο
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μέσω ίντερνετ με τη χρήση κάμερας» και «Διαδικασία κατά την οποία μια ομάδα
ανθρώπων (δάσκαλος και μαθητές ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα) βρίσκονται
ταυτόχρονα σε ένα ηλεκτρονικό online μέσο και αλληλεπιδρούν».
Σο γράφημα

14 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των

ερωτηθέντων σχετικά με το πόσο εξοικειωμένοι είναι με τη χρησιμότητα και
λειτουργία εργαλείων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως το blackboard,
zoom, Skype for business κ.α. Η απάντηση «καθόλου» αντιστοιχεί σε ποσοστό
6.7% και αντιστοιχεί μόνο σε 7 άτομα που δεν γνωρίζουν τη λειτουργία και χρήση
των προαναφερθέντων εργαλείων. Ακολουθεί με ποσοστό 11.5% τα άτομα που
απάντησαν ότι γνωρίζουν «λίγο» τη χρήση αυτών. Έπειτα, με ποσοστό 34.6%
δηλαδή 36 άτομα έδωσαν την πιο συχνή απάντηση, ότι είναι

«μέτρια»

εξοικειωμένοι με τα εργαλεία αυτά και τέλος με ποσοστά 27.9% και 19,2%
ακολουθούν οι απαντήσεις «πολύ» και «πάρα πολύ» αντίστοιχα, ποσοστά που
αντιστοιχούν σε 29 και 20 άτομα από τους συνολικά 104 ερωτηθέντες.

Γράφημα 14: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τη χρησιμότητα και λειτουργία των
εργαλείων όπως blackboard, zoom, Skype for business κ.α.

Στο γράφημα 15, αποτυπώνονται οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση
κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι με τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου όπως το
Moodle κ.ά.. Τα περισσότερα από τα άτομα της έρευνας, 35 στο σύνολο έδωσαν
την απάντηση «μέτρια» με ποσοστό που ανέρχεται στο 33.7%. Αντιθέτως τα
λιγότερα άτομα της έρευνας που είναι εξοικειωμένοι με τα Συστήματα Διαχείρισης
Περιεχομένου, 10 στο σύνολο, έδωσαν την απάντηση «πάρα πολύ» ποσοστό που
ανέρχεται στο 9.6%. Για τις υπόλοιπες απαντήσεις του ερωτηματολογίου τα
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ποσοστά ανέρχονται σε 23.1% (24 άτομα) που απάντησαν «καθόλου», 14.4% (15
άτομα) που απάντησαν «λίγο» και 19.2% (20 άτομα) που απάντησαν «πολύ».

Γράφημα 15: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τα Συστήματα Διαχείρισης
Περιεχομένου.

Στη συνέχεια σειρά έχουν οι απαντήσεις των ερωτώμενων αναφορικά με την
εξοικείωσή τους με τη χρησιμότητα και τη λειτουργία διαφόρων εργαλείων της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Σο γράφημα 16 παρέχονται οι απαντήσεις στην ερώτηση πόσο εξοικειωμένοι
είναι

οι εκπαιδευτικοί

στη

χρήση

διαδικτυακών

ομάδων

συζητήσεων και

επικοινωνίας. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι από τα άτομα που συμμετείχαν στο
ερωτηματολόγιο τα 16 άτομα (15.4%) δεν είναι «καθόλου» εξοικειωμένα με αυτού
του είδους την τεχνολογία, τα 24 άτομα (23.1%) είναι «λιγότερο» εξοικειωμένα με
αυτές τις εφαρμογές, τα 30 άτομα (28.8%) από τα ερωτηθέντα γνωρίζουν «μέτρια»
αυτές τις τεχνολογίες και τα υπόλοιπα 20 άτομα (19.2%) και 14 άτομα (13.5%)
αντιστοίχως γνωρίζουν να χρησιμοποιούν «πολύ» έως «πάρα πολύ» καλά τις
διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων και επικοινωνίας.
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Γράφημα 16: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τις Διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων
και επικοινωνίας.

Στη συνέχεια, στο γράφημα 17, απεικονίζονται οι απαντήσεις των
ερωτηθέντων στην ερώτηση σε ποιο βαθμό είναι εξοικειωμένοι με τη χρησιμότητα
και τη λειτουργία κάποιων από τα ευρέως διαδεδομένα συστήματα επικοινωνίας
(email, messenger κ.ά.). Γίνεται, λοιπόν, εμφανές από το διάγραμμα 17 ότι τα
περισσότερα άτομα της έρευνας, 70 στο σύνολο, είναι εξοικειωμένα «πάρα πολύ» με
αυτά τα συστήματα επικοινωνίας, ποσοστό που ανέρχεται στο 67.3%. Ένα ποσοστό
της τάξεως 20.2% δηλαδή 20 άτομα είναι εξοικειωμένα «πολύ» τα συστήματα αυτά.
Σε «μέτριο» βαθμό με ποσοστό 8.7% είναι εξοικειωμένα μόνο 9 άτομα της έρευνας,
πολύ λιγότερο με ποσοστό 3.8%

(4 άτομα)

είναι εξοικειωμένοι «λίγο» και δεν

υπάρχει κανένα άτομο που να μην είναι εξοικειωμένα με τα προαναφερθέντα
συστήματα επικοινωνίας.
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Γράφημα 17: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τα ευρέως διαδεδομένα Συστήματα
επικοινωνίας.

Στο γράφημα 18, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων της
έρευνας στην ερώτηση κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με την
έννοια και τη χρησιμότητα των διαδικτυακών σεμιναρίων (Webinars). Φαίνεται,
λοιπόν, ότι 18 ερωτηθέντες από τους 104 συνολικά, ποσοστό που αντιστοιχεί σε
17.3%, δεν είναι «καθόλου» εξοικειωμένοι με τα διαδικτυακά σεμινάρια και ακόμη
18 είναι «λίγο» εξοικειωμένοι με τα σεμινάρια μέσω διαδικτύου. Τα 30 άτομα
(28.8%) φαίνεται να είναι σε «μέτριο» βαθμό εξοικειωμένα με την έννοια και τη
χρησιμότητά της, ενώ τα υπόλοιπα 17 (16.3%) και 21 (20.2%) άτομα από τους
ερωτηθέντες είναι εξοικειωμένα «πολύ» έως

«πάρα πολύ» με τα διαδικτυακά

σεμινάρια αντίστοιχα.

Γράφημα 18: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τα διαδικτυακά σεμινάρια.

Στο γράφημα 19, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στην
ερώτηση αν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια καιν την χρησιμότητα της
ανεστραμμένης τάξης. Γίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρο από το παρακάτω σχήμα ότι οι
περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς 51 (49%) στο σύνολο των συμμετεχόντων της
έρευνας δεν γνωρίζουν και συνεπώς δεν είναι «καθόλου» εξοικειωμένοι με την
έννοια αυτή. Ακολουθούν με ποσοστό 22.1% (23 άτομα) που γνωρίζουν «λίγο» το
νεωτεριστικό αυτό μοντέλο διδασκαλίας, με ποσοστό 10.6% δηλαδή 11 άτομα που
απάντησαν ότι γνωρίζουν «μέτρια» το μοντέλο αυτό, ποσοστό 11.5% (12 άτομα) που
έδωσαν την απάντηση «πολύ» και τέλος με ποσοστό 6,7% δηλαδή μόνο 7 άτομα του
συνόλου που διαθέτουν «πάρα πολύ» εξοικείωση με την έννοια αυτού του
μαθησιακού μοντέλου διδασκαλίας και εργαλείου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Γράφημα 19: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με την χρησιμότητα και λειτουργία της
ανεστραμμένης τάξης.

Από

τις

απαντήσεις

των

εκπαιδευτικών

που

συμμετέχουν

στο

ερωτηματολόγιο, για το ερώτημα αν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια και τη
χρησιμότητα του ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή (eduportfolio) προέκυψε το
γράφημα 20. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, 35 άτομα, δεν
γνωρίζουν και συνεπώς δεν είναι «καθόλου» εξοικειωμένοι με την έννοια του
ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή. Οι επόμενοι 26 ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί φαίνεται
να είναι γνώστες αυτού του είδους της εκπαιδευτικής δυνατότητας δίνοντας την
απάντηση «λίγο». Ακολουθούν τα υπόλοιπα 22 άτομα των εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν δίνοντας την απάντηση «μέτρια» ποσοστό που αντιστοιχεί στο 21.2%
του συνόλου. Τέλος 12 άτομα, δηλαδή 11.5% και 9 άτομα, δηλαδή 8.7% απάντησαν
πως γνωρίζουν «πολύ» και «πάρα πολύ» αντίστοιχα για τη δυνατότητα τους να
δημιουργούν μαζί με τους μαθητές τους τον ηλεκτρονικό τους φάκελο ως απόρροια
της ανάδειξης και βελτίωσης των επιδόσεων και δεξιοτήτων των μαθητών τους.
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Γράφημα 20: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με την χρησιμότητα και λειτουργία του
ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή.

Στο γράφημα 21, παρουσιάζονται οι απαντήσεις στο ερώτημα αν οι
εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι
εξοικειωμένοι με την χρησιμότητα και τη λειτουργία εργαλείων διαμοιρασμού και
επεξεργασίας αρχείων. Η συλλογή κατάλληλων ψηφιακών πληροφοριών (εικόνες,
βίντεο, ιστοσελίδες) μπορούν να ενισχύσουν την προσέγγιση ενός θέματος κάτι που
διευκολύνει πολύ την εκπαιδευτική διαδικασία. Από το γράφημα που παρατίθεται
λοιπόν παρακάτω είναι φανερό ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, 28 στο σύνολο,
με ποσοστό 26.9%, χρησιμοποιούν και γνωρίζουν «μέτρια» τα εργαλεία αυτά.
Αμέσως μετά ακολουθεί η απάντηση «πολύ» που έδωσαν 23 άτομα (ποσοστό
22.1%). Έπειτα η απάντηση «λίγο» που έδωσαν 22 άτομα (ποσοστό 21.2%) και
τέλος οι απαντήσεις «καθόλου» που έδωσαν 17 άτομα (ποσοστό 16.3%) και η
απάντηση «πάρα πολύ» με 14 άτομα (ποσοστό 13.5%).

Γράφημα 21: Ποσοστό των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τη χρησιμότητα και λειτουργία των
εργαλείων διαμοιρασμού και επεξεργασίας αρχείων.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι απαντήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών αναφορικά
με την ετοιμότητά τους να εντάξουν στο μάθημά τους διάφορα συστήματα και
εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως αυτά αναπτύχθηκαν τόσο στο
θεωρητικό κομμάτι της εργασίας μας όσο και στο μέρος της ανάλυσης που
προηγήθηκε.
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Στο γράφημα 22, σκιαγράφωνται οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους
ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς στο ερώτημα κατά πόσο είναι έτοιμοι να εντάξουν στο
μάθημά τους

μια σειρά διαφόρων συστημάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης. Την απάντηση λοιπόν ότι δεν είναι «καθόλου» έτοιμοι να εντάξουν
τέτοια συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φαίνεται ότι έδωσαν μόνο 9 άτομα
από τα συνολικά 104 της έρευνας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8.7%. Την
απάντηση «λίγο» φαίνεται ότι έδωσαν 14 άτομα ποσοστό που αντιστοιχεί στο
13.5%, την απάντηση «μέτρια» έδωσαν τα περισσότερα άτομα 35 στο σύνολο
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 33.7%. Τα άτομα που έδωσαν την απάντηση ότι είναι
«πολύ» έτοιμοι να εντάξουν συστήματα αυτής της μορφής στη διδασκαλία τους
είναι 27 άτομα ποσοστό που αντιστοιχεί στο 26% και τέλος την απάντηση «πάρα
πολύ» έδωσαν τα 19 άτομα της έρευνας ποσοστό που αντιστοιχεί στο 18.3%.

Γράφημα 22: Ποσοστό των ατόμων που είναι έτοιμα να εντάξουν συστήματα σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στην διδασκαλία τους.

Στο ερώτημα πόσα άτομα είναι έτοιμα να εντάξουν διάφορα συστήματα
διαχείρισης περιεχομένου στη διδασκαλία τους προέκυψε το γράφημα 23. Γίνεται
από αυτό φανερό ότι για τις απαντήσεις «καθόλου», «λίγο» και «πολύ» απάντησαν
από 22 άτομα έκαστος ποσοστό που ανέρχεται στο 21.2%. Τα περισσότερα άτομα
φαίνεται πως αισθάνονται έτοιμα σε «μέτριο» βαθμό να εντάξουν συστήματα
διαχείρισης περιεχομένου στο μάθημά τους με ποσοστό 26% (27 άτομα), ενώ τα
λιγότερα άτομα μόνο 11 σε αριθμό και σε ποσοστό 10.6% απάντησαν πως είναι
«πάρα πολύ» έτοιμα να εντάξουν αυτού τους είδους τα συστήματα στην διδασκαλία
τους.
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Γράφημα 23: Ποσοστό των ατόμων που είναι έτοιμα να εντάξουν συστήματα διαχείρισης
περιεχομένου στη διδασκαλία τους.

Στο γράφημα 24, δίνεται το διάγραμμα για τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών
που δόθηκαν στο ερώτημα αν είναι έτοιμοι να εντάξουν τις διαδικτυακές ομάδες
συζητήσεων και επικοινωνίας στο μάθημά τους. Τα περισσότερα άτομα λοιπόν με
ποσοστό 26% (27 άτομα) φαίνεται ότι είναι «λίγο» έτοιμα. Ακολουθούν με ποσοστό
21.2%, δηλαδή 22 άτομα που αισθάνονται έτοιμα σε «μέτριο» βαθμό. Με ποσοστό
21.2%, δηλαδή από 20 άτομα δόθηκαν οι απαντήσεις

«πολύ» και

«καθόλου»

αντίστοιχα. Ενώ τέλος με το μικρότερο ποσοστό 14.4%, δηλαδή μόνο 15 άτομα
φαίνεται να είναι έτοιμα «πάρα πολύ» να εντάξουν τις διαδικτυακές ομάδες για
συζήτηση και επικοινωνία στο μάθημά τους.

Γράφημα 24: Ποσοστό των ατόμων που είναι έτοιμα να εντάξουν τις διαδικτυακές ομάδες
συζητήσεων και επικοινωνίας (discussion, forums, blogs, etc.) στο μάθημά τους.
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Στο γράφημα 25, παρουσιάζονται σε ποσοστό επί τις εκατό οι απαντήσεις των
εκπαιδευτικών για την ερώτηση αν αισθάνονται έτοιμοι να εντάξουν στο μάθημά
τους διάφορα συστήματα επικοινωνίας μέσω της τεχνολογίας όπως οι εφαρμογές email, viber, Skype κ.α. Έντονα λοιπόν διαγράφεται ότι πολύ λίγα άτομα, μόνο 2 από
τα 104 που συμμετέχουν (ποσοστό 1.9%) στο ερωτηματολόγιο, δεν αισθάνονται
«καθόλου» έτοιμα για αυτού τους είδους την ένταξη σε αντίθεση με τα περισσότερα
άτομα, 57 στο σύνολο (ποσοστό 54.8%), που αισθάνονται «πάρα πολύ» έτοιμα για
την ένταξη αυτών των νέων μορφών επικοινωνίας στο μάθημά τους. Ακολουθούν 29
άτομα (27.9%) που είναι «πολύ» έτοιμα, έπειτα 12 άτομα (11.5%) που αισθάνονται
«μέτρια» και μόνο 4 άτομα (3.8%) που αισθάνονται «λίγο» έτοιμα να εντάξουν
συστήματα επικοινωνίας στο μάθημά τους.

Γράφημα 25: Ποσοστό των ατόμων που είναι έτοιμα να εντάξουν διάφορα συστήματα επικοινωνίας
(e-mail, messenger, viber, etc.) στο μάθημά τους.

Ένα ακόμη εργαλείο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι και τα
διαδικτυακά σεμινάρια. Κατά πόσο είναι έτοιμοι να εντάξουν στο μάθημα τους με
αυτό το εργαλείο οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί φαίνεται στο γράφημα 26. Ποσοστό
26% ,δηλαδή 27 άτομα, φαίνεται ότι δεν είναι «καθόλου» έτοιμοι. Ποσοστό 21.2%
(22 άτομα) είναι «λίγο» έτοιμοι και ποσοστό 25% (26 άτομα) είναι «μέτρια» έτοιμοι
για την ένταξη αυτών των εργαλείων στο μάθημα τους. Τέλος, με ποσοστό 18.3% και
9.6%, δηλαδή 19 και 10 άτομα αντίστοιχα, είναι έτοιμα να εντάξουν τα διαδικτυακά
σεμινάρια στο μάθημά τους.
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Γράφημα 26: Ποσοστό των ατόμων που είναι έτοιμα να εντάξουν τα διαδικτυακά σεμινάρια στο
μάθημά τους.

Στα τρία επόμενα γραφήματα (27, 28 και 29) παρατηρείται ότι οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο ερωτηματολόγιο, δεν είναι τόσο έτοιμοι για να
εντάξουν στο μάθημά τους πιο ειδικά και εστιασμένα στην εκπαίδευση ψηφιακά
εργαλεία και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπως την «ανεστραμμένη τάξη» (Flipped
classroom) και τον ηλεκτρονικό φάκελο μαθητή (Eduportfolio) όπου η συντριπτική
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει απαντήσει ότι είναι «καθόλου» ή «λίγο»
έτοιμοι ενώ σε πιο γενικής χρήσης εργαλεία όπως τα google docs η πλειοψηφία έχει
απαντήσει ότι έχει «πολύ» και «πάρα πολύ» έτοιμοι (γράφημα 29), αναδεικνύοντας
την

έλλειψη

εξειδικευμένων

γνώσεων

και εμπειρίας

σε εστιασμένα στην

εκπαίδευση ψηφιακά εργαλεία.

Γράφημα 27: Ποσοστό των ατόμων που είναι έτοιμα για την ένταξη της «ανεστραμμένης τάξης»
(Flipped classroom) στο μάθημά τους.
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Γράφημα 28: Ποσοστό των ατόμων που είναι έτοιμα για την ένταξη του ηλεκτρονικού φακέλου
μαθητή (Eduportfolio) στο μάθημά τους.

Γράφημα 29: Ποσοστό των ατόμων που είναι έτοιμα για την ένταξη εργαλείων διαμοιρασμού και
επεξεργασίας αρχείων στο μάθημά τους.
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Περιγραφική ανάλυση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος.
2 ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες πρακτικές και εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
αξιοποίησαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της;
Στο διάγραμμα του γραφήματος 30, σκιαγραφείται εκφραζόμενο σε ποσοστό
επί τοις εκατό η συχνότητα χρήσης των εργαλείων και πρακτικών της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της προαιρετικής εφαρμογής της λόγω της
υγειονομικής κρίσης. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως
7.7% δεν χρησιμοποίησαν «καθόλου» ή χρησιμοποίησαν έστω «λίγο» εφαρμογές τις
εξ αποστάσεως απόστασης. Αντιθέτως, από τα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα
τα 22 άτομα (ποσοστό 21.2%) χρησιμοποίησαν έστω και «μέτρια» εργαλεία και
πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ με ποσοστό 43.3% και 20.2%
χρησιμοποίησαν «πολύ» έως «πάρα πολύ» αντίστοιχα τέτοιου είδους πρακτικές στην
εκπαιδευτική τους δραστηριότητα.

Γράφημα 30: Ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν εργαλεία και πρακτικές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν στην
διάθεση του τόσο σύγχρονα

όσο και ασύγχρονα εργαλεία. Στο διάγραμμα του

γραφήματος 31, δίνεται το ποσοστό των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκε σε
μεγαλύτερο βαθμό από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του ερωτηματολογίου.
Έτσι, με αρκετά σημαντική διαφορά φαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποίησαν κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση περισσότερο ασύγχρονα
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εργαλεία, ποσοστό που φτάνει το 75% δηλαδή τα 78 άτομα από τα 104 συνολικά.
Αντιθέτως, τα λιγότερα άτομα φαίνεται να χρησιμοποίησαν τα σύγχρονα εργαλεία σε
ποσοστό 25% δηλαδή τα 26 άτομα από τα 104 συνολικά.

Γράφημα 31: Ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία κατά την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επίσης, κατά την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι
εκπαιδευτικοί καλούνται να χρησιμοποιήσουν διάφορα εργαλεία νέων τεχνολογιών
και διάφορες εφαρμογές επικοινωνίας. Στο διάγραμμα του γραφήματος 32,
διακρίνεται έντονα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 70.2% των εκπαιδευτικών έκαναν
χρήση διάφορων εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Γράφημα 32: Ποσοστό των ατόμων ανάλογα με τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν κατά την εφαρμογή
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ανάμεσα στην εξ αποστάσεως και στη δια ζώσης εκπαίδευση σημαντική
κρίνεται η προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου. Έτσι, λοιπόν, από το γράφημα
33

παρατηρείται ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση της προσέγγισης του

περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου. Με βάση την έρευνα ποσοστό της τάξεως
91.3% (95 άτομα) υποστηρίζει ότι διαφοροποιείται η προσέγγιση του γνωστικού
αντικείμενο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ μόλις το 8.7% (9
άτομα) υποστηρίζει το αντίθετο.
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Γράφημα 33: Ποσοστό των ατόμων ανάλογα με την προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου κατά τη
διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο γράφημα 34, αναφέρονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κυρίως
κατά την υλοποίηση και εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα συνηθέστερα
προβλήματα, λοιπόν, που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί ήταν η
έλλειψη του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Επίσης,
σημαντικό από την πλειοψηφία των προβλημάτων ήταν και η δυσκολία σύνδεσης των
μαθητών μέσω internet στην ώρα διδασκαλίας.

Γράφημα 34: Ποσοστό των ατόμων με βάση τα κυριότερα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Όπως προαναφέρθηκε οι εκπαιδευτικοί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είχαν
να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα προβλημάτων που καλούνταν να βγάλουν εις πέρας
προκείμενου να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες εργασίας. Έτσι λοιπόν όπως
φαίνεται στο γράφημα 35, ένα ποσοστό της τάξεως 23.1% προσπάθησε να
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αντιμετωπίσει μόνο του τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, ενώ σε ποσοστό 21.2%
αντίστοιχα, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα είτε σε συνεργασία με
κάποιον συνάδελφό τους, είτε απευθυνόμενοι στο διευθυντή του σχολείου. Άλλοι
τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με μικρότερης σημασίας
ποσοστά ήταν να απευθυνθούν στο συντονιστή του εκπαιδευτικού έργου ή στη
τριμελή επιτροπή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσής κ.α.

Γράφημα 35: Ποσοστό των ατόμων ανάλογα με τις λύσεις που προσπάθησαν να βρουν στα διάφορα
προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο διάγραμμα του γραφήματος 36, δίνονται οι απαντήσεις εκφραζόμενες σε
ποσοστό επί τοις εκατό για το πόσο ικανοποιημένοι έμειναν οι εκπαιδευτικοί από τη
βοήθεια που έλαβαν στα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ποσοστό 11.5%

(12 άτομα) δεν έμεινε

«καθόλου» ικανοποιημένο από τις δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων τους. Το
ίδιο ποσοστό (11.5%) έμεινε «λίγο» ικανοποιημένο από τη βοήθεια που εισέπραξε.
Στη συνέχεια ένα ποσοστό 28.8% (30 άτομα) έμεινε σε «μέτριο» βαθμό
ικανοποιημένο από την υποστήριξη του στα προβλήματα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Με ποσοστό 30.8% όπου ανταποκρίνεται και στα περισσότερα άτομα
που συμμετέχουν στην έρευνα έμειναν «πολύ» ικανοποιημένοι από τη βοήθεια που
τους δόθηκε και τέλος με ποσοστό 17.3% δηλαδή 18 άτομα τα οποία έμειναν «πάρα
πολύ» ικανοποιημένα με την υποστήριξη και βοήθεια που πήραν για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
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Γράφημα 36: Ποσοστό των ατόμων ανάλογα με την ικανοποιητική επίλυση των προβλημάτων που
έλαβαν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο διάγραμμα του γραφήματος 37, παρουσιάζονται οι απαντήσεις που
έδωσαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με το πόσο έτοιμοι
αισθάνονται πλέον για τη χρήση και εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Διακρίνεται ότι με τα μικρότερα ποσοστά, 4.8% αντίστοιχα, δηλαδή από 5 άτομα
δόθηκαν οι απαντήσεις «καθόλου» ή έστω «λίγο» έτοιμοι για την νέα αυτή μορφή
εκπαίδευσης. Αντίθετα τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται
πως αισθάνονται περισσότερο έτοιμα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 32.7% (δηλαδή 34 άτομα) έδωσαν την απάντηση
«μέτρια», το 39.4% (41 άτομα) έδωσαν την απάντηση «πολύ» και το ποσοστό 18.3%
(19 άτομα) έδωσαν την απάντηση «πάρα πολύ».

Γράφημα 37: Ποσοστό των ατόμων ανάλογα με την ετοιμότητα τους για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση έπειτα από την πρώτη της εφαρμογή.

Ακολουθεί το γράφημα 38, σύμφωνα με το οποίο οι ερωτηθέντες
εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα κατά πόσο πλέον θα εντάξουν
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πρακτικές και νέες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως μέσα στο
πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μελλοντικά. Φαίνεται ότι ένα μικρό
σχετικά ποσοστό εκπαιδευτικών 9.6% δεν θα χρησιμοποιήσει μελλοντικά εργαλεία
και πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενώ ένα ποσοστό 14.4% φαίνεται πως
σε λιγότερο βαθμό θα κάνει χρήση και εφαρμογή πρακτικών και εργαλείων που
εφαρμόστηκαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απόρροια της υγειονομικής
κρίσης. Αντίθετα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί από τις απαντήσεις που δόθηκαν
φαίνονται πρόθυμοι να εντάξουν κάποιες πρακτικές μελλοντικά. Ειδικότερα ένα
ποσοστό 30.8% θα εντάξει έστω και σε «μέτριο» βαθμό τέτοιες πρακτικές, ένα
ποσοστό 29.8% θα τις εντάξει «πολύ» και τέλος ένα ποσοστό 15.4% θα εντάξει
«πάρα πολύ» νέες πρακτικές και εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη
διδασκαλία στο μέλλον.

Γράφημα 38: Ποσοστό των ατόμων ανάλογα με την προθυμία να εντάξουν πρακτικές και εργαλεία
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο μάθημά τους μελλοντικά, ανεξάρτητα από το υγειονομικό
ζήτημα.
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Περιγραφική ανάλυση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος
3 ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιος ο βαθμός συμβολής της ηλεκτρονικής ηγεσίας των
Διευθυντών των σχολικών μονάδων στο έργο και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών
για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Η ηλεκτρονική ηγεσία όπως έχει διατυπωθεί και στο θεωρητικό μέρος της
εργασίας μας, αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να ασκεί επιρροή στη
συμπεριφορά των άλλων μέσα σε ένα περιβάλλον ψηφιακής τεχνολογίας με σκοπό
την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων όπως έχουν διαμορφωθεί από τον εκάστοτε
οργανισμό. Με την υγειονομική κρίση και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές δομές ο όρος αυτός άρχισε πλέον να χρησιμοποιείται
πιο συχνά. Στο διάγραμμα του γραφήματος 39, παρουσιάζεται κατά πόσο
εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί με τον όρο αυτό. Με ποσοστό λοιπόν 27.9%
φαίνεται ότι 29 εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν «καθόλου» την έννοια και συνεπώς το
έργο της ηλεκτρονικής ηγεσίας, ενώ με ποσοστό 26.9%

φαίνεται ότι 28 άτομα

αντίστοιχα έδωσαν τις απαντήσεις ότι γνωρίζουν «λίγο» και «μέτρια» τον όρο αυτό.
Ακολουθούν με ποσοστό 11.5% (12 άτομα) οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ότι
γνωρίζουν «πολύ» την έννοια της ηλεκτρονικής ηγεσίας και τέλος με ποσοστό 6.7%
(7 άτομα) ότι γνωρίζουν «πάρα πολύ».

Γράφημα 39: Ποσοστό των ατόμων ανάλογα με το πόσο εξοικειωμένοι είναι με την έννοια της
ηλεκτρονικής ηγεσίας.

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν
να προσαρμοστούν μέσα σε νέα πεδία διδασκαλίας γεγονός που προκάλεσε και ένα
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πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων. Στο διάγραμμα του γραφήματος 40, οι
εκπαιδευτικοί συμμετέχοντες του ερωτηματολογίου, κλήθηκαν να απαντήσουν κατά
πόσο τους δόθηκε από τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου τους η ευκαιρία για
ανάληψη νέων πρωτοβουλιών ώστε να ανταπεξέλθουν στο νέο τους ρόλο που
υπαγορεύτηκε από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με ποσοστό 8.7%
(9 άτομα) απάντησαν ότι δεν τους δόθηκε καμία ευκαιρία για νέες πρωτοβουλίες, με
ποσοστό 14.4% (15 άτομα) απάντησαν ότι τους δόθηκαν λίγες ευκαιρίες για ανάληψη
πρωτοβουλιών, με ποσοστό 24% (25 άτομα) απάντησαν ότι τους δόθηκε σε μέτριο
βαθμό ευκαιρίες για πρωτοβουλίες, σε ποσοστό 28.8% (30 άτομα) απάντησαν ότι
τους δόθηκαν πολλές ευκαιρίες και τέλος με ποσοστό 24% (25 άτομα ) απάντησαν
ότι τους δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες για ανάληψη πρωτοβουλιών κατά την
εφαρμογή της ΕξΑΕ.

Γράφημα 40: Ποσοστό των ατόμων ανάλογα με τις ευκαιρίες για ανάληψη πρωτοβουλιών που τους
δόθηκε από τον/την διευθυντή/ντρια κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .

Στο γράφημα 41, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα
πόσο υποστηρικτικός υπήρξε ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου τους για την ομαλή
διεκπεραίωση της ΕξΑΕ. Από το διάγραμμα, λοιπόν, αυτό γίνεται ξεκάθαρο ότι τα
λιγότερα άτομα έδωσαν αρνητική απάντηση με ποσοστό 7.7% (8 άτομα) να
υποστηρίζει πως ο/η διευθυντής/τρια τους δεν ήταν «καθόλου» υποστηρικτικός/ή και
αντιθέτως τα περισσότερα με ποσοστό 31.7 (33 άτομα) αντίστοιχα έδωσαν θετική
απάντηση πως δηλαδή ήταν «πολύ» και «πάρα πολύ» υποστηρικτικός/ή. Ενδιάμεσα
δόθηκαν και οι απαντήσεις με ποσοστό 10.6% (11 άτομα) που απάντησαν ότι υπήρξε
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«λίγο» υποστηρικτικός/ή και τέλος με ποσοστό 18.3% (19 άτομα) που απάντησαν ότι
ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου ήταν σε «μέτριο» βαθμό υποστηρικτικός/ή.

Γράφημα 41: Ποσοστό των ατόμων ανάλογα με την υποστήριξη που δέχτηκαν από τον
διευθυντή/ντρια κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ακολουθεί το διάγραμμα του γραφήματος 42, στο οποίο παρουσιάζονται οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών που δόθηκαν σχετικά με την ερώτηση κατά πόσο η
ηλεκτρονική ηγεσία

όπως αυτή εκφράστηκε από τον/την διευθυντή/ντριά τους

μπορεί να επηρέασε την συμπεριφορά τους κατά την εφαρμογή της ΕξΑΕ.
Παρατηρείται ότι ποσοστό 13.5% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι δεν τους επηρέασε
«καθόλου» η ηλεκτρονική ηγεσία για την λειτουργία της ΕξΑΕ. Ποσοστό 19.2% των
ερωτηθέντων θεωρούν ότι η ηλεκτρονική ηγεσία του διευθυντή/ντρια τους επηρέασε
σχετικά «λίγο» και ποσοστό 23.1% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι τους επηρέασε σε
«μέτριο» βαθμό. Τέλος, με ποσοστό 24% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι τους
επηρέασε «πολύ» και με ποσοστό 20.2% απάντησαν όσοι θεωρούν ότι τους επηρέασε
«πάρα πολύ».

Γράφημα 42: Ποσοστό των ατόμων αναφορικά με την επίδραση της ηλεκτρονικής ηγεσίας του/της
διευθυντή/ντριας στη συμπεριφορά τους κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

123

Η ηλεκτρονική ηγεσία των σχολικών μονάδων και η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση αποτελούν δυο έννοιες που αλληλεπιδρούν και με την σωστή λειτουργία
τους μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά το έργο των εκπαιδευτικών. Στο
διάγραμμα του γραφήματος 43, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα
κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν η ηλεκτρονική ηγεσία όπως αυτή
εκφράστηκε συνέβαλε εν τέλει στην καλύτερη εφαρμογή της ΕξΑΕ. Έτσι, λοιπόν,
παρατηρείται ότι ένα ποσοστό της τάξεως 13.5% (14 άτομα) απάντησαν αρνητικά,
ότι δηλαδή η ηλεκτρονική ηγεσία δεν βοήθησε «καθόλου» στην καλύτερη εφαρμογή
της ΕξΑΕ. Ένα ποσοστό της τάξεως 16.3% (17 άτομα) απάντησαν πως η
ηλεκτρονική ηγεσία βοήθησε σε μικρότερο βαθμό, «λίγο» δηλαδή. Επίσης με
ποσοστά 24% (25 άτομα) και 26.9%(28 άτομα) απάντησαν πως η ηλεκτρονική ηγεσία
βοήθησε «μέτρια» και «πολύ» αντίστοιχα και τέλος με ποσοστό 19.2% (20 άτομα)
πως βοήθησε «πάρα πολύ».

Γράφημα 43: Ποσοστό των ατόμων αναφορικά με τη συμβολή της ηλεκτρονικής ηγεσίας του/της
διευθυντή/ντριας στην καλύτερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης .

Για την εφαρμογή και υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνικές και νέα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία είχαν σαν
αποτέλεσμα την αλλαγή ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και των
σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών. Στο γράφημα 44, οι εκπαιδευτικοί
που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση κατά πόσο οι
ενέργειες των διευθυντών/ντριών ήταν ικανοποιητικές για την ομαλή σχέση σχολείου
και μαθητή. Από το διάγραμμα που προέκυψε παρατηρείται ότι ένα μικρό ποσοστό
7.7% αυτών πιστεύουν ότι οι ενέργειες τους δεν ήταν «καθόλου» ικανοποιητικές.
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Ακολουθεί με ποσοστό 12.5% οι απαντήσεις αυτών που πιστεύουν ότι οι ενέργειες
ήταν «λίγο» ικανοποιητικές. Τέλος, με ποσοστό 18.3% , 27,9% και 33.7% οι
απαντήσεις αυτών που πιστεύουν ότι οι ενέργειες των διευθυντών/ντριών ήταν
«μέτρια» ικανοποιητικές, «πολύ» και «πάρα πολύ» αντίστοιχα.

Γράφημα 44: Ποσοστό των ατόμων αναφορικά με την ικανοποίησή τους σε σχέση με τις ενέργειες
των διευθυντών/ντριών για την αποκατάσταση της ομαλής σχέσης σχολείου και μαθητή.

Μια ακόμη σχέση που μεταβλήθηκε κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης ήταν και αυτή μεταξύ σχολείου και γονέων. Στο διάγραμμα του
γραφήματος 45 παρουσιάζονται εκφραζόμενες σε ποσοστό επί τοις εκατό οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την
ερώτηση αν οι ενέργειες των διευθυντών/ντριών ήταν ικανοποιητικές για την ομαλή
αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ σχολείου και γονέων των μαθητών. Πιο
συγκεκριμένα, ένα μικρό ποσοστό 6.7% πιστεύουν ότι οι ενέργειες αυτές από τους
διευθυντές των σχολείων δεν ήταν «καθόλου» ικανοποιητικές. Ένα ποσοστό 15.4%
και 16.3% πιστεύουν ότι οι ενέργειες τους ήταν «λίγο» και «μέτρια» ικανοποιητικές
αντίστοιχα. Ενώ με τα ποσοστά 32.7% και 29.8% πιστεύουν ότι οι ενέργειες τους για
την ομαλή σχέση σχολείου και γονέων ήταν αντίστοιχα «πολύ» και «πάρα πολύ»
ικανοποιητικές.
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Γράφημα 45: Ποσοστό των ατόμων αναφορικά με την ικανοποίησή τους σε σχέση με τις ενέργειες
των διευθυντών/ντριών για την αποκατάσταση της ομαλής σχέσης σχολείου και γονέων.

Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί διαδικασία που πρέπει
να συντονιστεί από μία ομάδα ανθρώπων για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της.
Στο πιο κάτω διάγραμμα του γραφήματος 46 παρουσιάζονται τα ποσοστά των
απαντήσεων στην ερώτηση αν οι διευθυντές/ντριες των σχολείων ανέλαβαν την
πρωτοβουλία οι ίδιοι για την υλοποίηση της ΕξΑΕ ή την ανέθεσαν σε κάποιον
υφιστάμενο τους. Από το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων λοιπόν 77.9% (81
άτομα) φαίνεται ότι οι ίδιοι οι διευθυντές/ντριες ήταν εκείνοι που ανέλαβαν την
πρωτοβουλία για την λειτουργία της ΕξΑΕ, ενώ με μικρότερο ποσοστό απαντήσεων
22.1% (23 άτομα) φαίνεται ότι ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την υλοποίηση της
ΕξΑΕ κάποιοι υφιστάμενοι του σχολείου.

Γράφημα 46: Ποσοστό των ατόμων αναφορικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου ή από κάποιον υφιστάμενο
ύστερα από ανάθεση του/της διευθυντή/ντριας.
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Μελέτη πρώτου ερευνητικού ερωτήματος
1 ο ερευνητικό ερώτημα: Πόσο ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί
με τις βασικές έννοιες της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης;
Για την ολοκληρωμένη απάντηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος μέσα
από την αξιοποίηση των απαντήσεων του συνόλου των εκπαιδευτικών που
συμμετείχαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά
από στατιστικές αναλύσεις οι οποίες αναφέρονται ακολούθως.
Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις
βασικές έννοιες ΕξΑΕ δεν έχει μια μονοδιάστατη προσέγγιση γιατί οι βασικές έννοιες
της ΕξΑΕ αποτελούν ένα πολυδιάστατο εννοιολογικό περιεχόμενο και για να
αναδειχθεί μια ολοκληρωμένη άποψη για το πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι
εξοικειωμένοι με αυτές τις έννοιες, κρίθηκε απαραίτητο η πρώτη ομάδα ερωτήσεων
(Παράρτημα Α, συνολικά 25 ερωτήσεις) να αντιμετωπιστεί ενιαία. Αυτό σημαίνει ότι
όλες οι απαντήσεις σε κάθε μια από τις ερωτήσεις της πρώτης ομάδας που
σχεδιάστηκαν ώστε να καλύψουν το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, αθροίστηκαν για
κάθε άτομο και στη συνέχεια διαιρέθηκαν με το πλήθος τους ώστε να προκύψει μια
«μέση» απάντηση κάθε ατόμου σχετικά με την πρώτη ομάδα ερωτήσεων. Με αυτή
την προσέγγιση, η πρώτη ομάδα απαντήσεων θεωρήθηκε ουσιαστικά ως μια
εννοιολογική ερώτηση που απαντά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα. Τα αποτελέσματα
αυτής της διαδικασίας, παρουσιάζονται στο γράφημα 47.
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Γράφημα 47: Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε σύνολο 104 ατόμων (εκπαιδευτικών) σχετικά με το πόσο
ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί με τις βασικές έννοιες της Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης.

Από το γράφημα 47 παρατηρείται ότι η πιο συχνή απάντηση στην πρώτη
ομάδα ερωτήσεων είναι «μέτρια» ενώ συμμετρικά κατανεμημένες γύρω από αυτή
είναι οι υπόλοιπες απαντήσεις.
Εμβαθύνοντας περισσότερο την ανάλυση ώστε να εντοπιστούν πιθανοί
παράγοντες που σχετίζονται με αυτές τις απαντήσεις (γράφημα 47), ελέγχθηκε η
πιθανή εξάρτηση των σπουδών και των ετών υπηρεσίας (εκπαιδευτική εμπειρία) των
εκπαιδευτικών σε σχέση με τη «μέση» απάντηση που δόθηκε από αυτούς στην πρώτη
ομάδα των ερωτήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκε μικρή τιμή του συντελεστή συσχέτισης
(Spearman: ρ = 0.317) αλλά στατιστικά σημαντική αναφορικά με την εξάρτηση του
επιπέδου σπουδών με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων.
Επιπρόσθετα, ο έλεγχος Χ2 αναδεικνύει επίσης, στατιστικώς σημαντική εξάρτηση σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% (p-value=0.0 για επίπεδο σημαντικότητας
0.05).
Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης αποδεικνύει ότι το επίπεδο σπουδών
επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά το πόσο ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι είναι οι
εκπαιδευτικοί με τις βασικές έννοιες της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Όσο
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μεγαλύτερο το επίπεδο σπουδών, τόσο περισσότερη ενημέρωση και εξοικείωση, με
την ΕξΑΕ, υπάρχει (γράφημα 48).

Γράφημα 48: Τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση του επιπέδου σπουδών (Πτυχίο: «1». Μεταπτυχιακό:
«2», Διδακτορικό: «3») και των απαντήσεων στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων (Καθόλου: «1», Λίγο:
«2», Μέτρια: «3»,, Πολύ: «4», Πάρα πολύ: «5»).

Αναφορικά με πιθανή εξάρτηση των ετών υπηρεσίας (εκπαιδευτική εμπειρία)
των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη «μέση» απάντηση που δόθηκε από αυτούς στην
πρώτη ομάδα των ερωτήσεων, δεν υπολογίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση
(Spearman: ρ = -0.08) των ετών υπηρεσίας με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην
πρώτη ομάδα ερωτήσεων ενώ και ο έλεγχος Χ2 αναδεικνύει στατιστικώς σημαντική
ανεξαρτησία σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% (p-value=0.090) για
επίπεδο σημαντικότητας 0.05).
Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης αποδεικνύει ότι τα έτη υπηρεσίας
(εκπαιδευτική εμπειρία) δεν επηρεάζουν το πόσο ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι
είναι οι εκπαιδευτικοί με τις βασικές έννοιες της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η
σχηματική αναπαράσταση των απαντήσεων στην 1η ομάδα ερωτήσεων ανάλογα με τα
έτη υπηρεσίας, παρουσιάζεται στο γράφημα 49.
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Γράφημα 49: Τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση των ετών εκπαιδευτικής εμπειρίας (0-5 έτη: «1», 5-15
έτη: «2», 15-25 έτη: «3» και 25+ έτη: «4») και των απαντήσεων στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων
(Καθόλου: «1», Λίγο: «2», Μέτρια: «3»,, Πολύ: «4», Πάρα πολύ: «5»).

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το υπόβαθρο των γνώσεων και
των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις
έννοιες της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι εν γένει μέτριο ενώ καθορίζεται
σημαντικά από το επίπεδο σπουδών τους και όχι από άλλα κριτήρια όπως η
εργασιακή τους εμπειρία.
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Μελέτη δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος
2 ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες πρακτικές και εργαλεία της Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης αξιοποίησαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της.
Ομοίως με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, κρίθηκε απαραίτητο και η δεύτερη
ομάδα ερωτήσεων (Παράρτημα Β) να αντιμετωπιστεί ενιαία γιατί υπάρχουν πολλές
και διαφορετικές πρακτικές και εργαλεία της ΕξΑΕ τα οποία μπορούν να
αξιοποιηθούν και ο κύριος σκοπός είναι να ελεγχθεί αν και κατά πόσο αυτά
αξιοποιούνται (ως ενιαίο αντικείμενο) και όχι ποια από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί
περισσότερο και ποια λιγότερο αφού αυτό το ζήτημα δεν έγκειται απαραίτητα στο
γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών αλλά σε ποια εργαλεία προτείνονται από την
ηγεσία, σε ποια υπάρχει αδειοδότηση χρήσης ή εύκολη και άμεση υποστήριξη από
τεχνικές υπηρεσίες κλπ. Εξάλλου, απαντήσεις αναφορικά με το ποια εργαλεία
επιλέγεται να χρησιμοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο, αναδεικνύονται και
σχολιάζονται αντίστοιχα στο πρώτο μέρος της στατιστικής ανάλυσης που αφορά τα
περιγραφικά στατιστικά των ερωτηματολογίων. Στο συγκεκριμένο σημείο, η έρευνα
επικεντρώνεται ουσιαστικά στο βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις
πρακτικές και εργαλεία της ΕξΑΕ (ως ενιαίο αντικείμενο) και από ποιους παράγοντες
μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά.
Με αυτή την προσέγγιση, η δεύτερη ομάδα απαντήσεων θεωρήθηκε ουσιαστικά
ως μια εννοιολογική ερώτηση που απαντά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα. Πιο
συγκεκριμένα, υπολογίστηκε η «μέση» απάντηση κάθε συμμετέχοντα στη δεύτερη
ομάδα ερωτήσεων και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σχηματικά στο γράφημα 50.
Το γράφημα 50 είναι χαρακτηριστικό της αυξανόμενης τάσης των
εκπαιδευτικών να αξιοποιούν πρακτικές και εργαλεία της ΕξΑΕ στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα μόνο 6.7% (7 άτομα) φαίνεται να μην αξιοποιούν
εφαρμογές ΕξΑΕ ενώ η πιο συχνή απάντηση στην ομάδα των ερωτήσεων αξιοποιούν
σε μεγάλο βαθμό τέτοιους είδους εργαλεία και πρακτικές (48%).
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Γράφημα 50: Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε σύνολο 104 ατόμων (εκπαιδευτικών) σχετικά με το πόσο
αξιοποιήθηκαν πρακτικές και εργαλεία της ΕξΑΕ (δεύτερη ομάδα ερωτήσεων).

Αναλύοντας ακόμη περισσότερο τις απαντήσεις στην δεύτερη ομάδα
ερωτήσεων ώστε να εντοπιστούν πιθανοί παράγοντες που σχετίζονται με αυτές τις
απαντήσεις, επιλέχθηκε να ελεγχθεί η πιθανή εξάρτηση των σπουδών και των ετών
υπηρεσίας (εκπαιδευτική εμπειρία) των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη «μέση»
απάντηση που δόθηκε από αυτούς στην δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων (Παράρτημα
Β, συνολικά 4 ερωτήσεις). Ουσιαστικά στην ακόλουθη στατιστική διαδικασία,
ελέγχεται αν η χρήση πρακτικών και εργαλείων της ΕξΑΕ συνδέονται με το επίπεδο
σπουδών και των ετών υπηρεσίας.
Πιο

συγκεκριμένα,

υπολογίστηκε

στατιστικά

σημαντική

συσχέτιση

(Spearman: ρ = 0.045) του επιπέδου σπουδών με τις απαντήσεις που δόθηκαν στη
δεύτερη ομάδα ερωτήσεων ενώ και ο έλεγχος Χ2 αναδεικνύει στατιστικώς σημαντική
ανεξαρτησία σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% (p-value=0.9 για επίπεδο
σημαντικότητας 0.05).
Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης αποδεικνύει ότι το επίπεδο σπουδών δεν
επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά την αξιοποίηση πρακτικών και εργαλείων της
ΕξΑΕ από τους εκπαιδευτικούς (γράφημα 51).
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Γράφημα 51: Τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση του επιπέδου σπουδών (Πτυχίο: «1». Μεταπτυχιακό:
«2», Διδακτορικό: «3») και των απαντήσεων στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων (Καθόλου: «1», Λίγο:
«2», Μέτρια: «3»,, Πολύ: «4», Πάρα πολύ: «5»).

Αναφορικά με πιθανή εξάρτηση των ετών υπηρεσίας (εκπαιδευτική εμπειρία)
των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη «μέση» απάντηση που δόθηκε από αυτούς στη
δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων, δεν υπολογίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση
(Spearman: ρ = 0.051) με τις απαντήσεις που δόθηκαν ενώ και ο έλεγχος Χ2
αναδεικνύει

στατιστικώς

σημαντική

ανεξαρτησία

σε

επίπεδο

στατιστικής

σημαντικότητας 95% (p-value=0.99 για επίπεδο σημαντικότητας 0.05). Κατά
συνέπεια, το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης αποδεικνύει ότι η κατηγορία
εκπαιδευτικής εμπειρίας δεν επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά την αξιοποίηση
πρακτικών και εργαλείων της ΕξΑΕ από τους εκπαιδευτικούς (γράφημα 52).
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Γράφημα 52: Τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση των ετών εκπαιδευτικής εμπειρίας (0-5 έτη: «1», 5-15
έτη: «2», 15-25 έτη: «3» και 25+ έτη: «4») και των απαντήσεων στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων
(Καθόλου: «1», Λίγο: «2», Μέτρια: «3»,, Πολύ: «4», Πάρα πολύ: «5»).
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Μελέτη τρίτου ερευνητικού ερωτήματος
3 ο ερευνητικό ερώτημα: Ποιος ο βαθμός συμβολής της ηλεκτρονικής ηγεσίας των
διευθυντών των σχολείων στο έργο και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την
εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση;
Ομοίως, με τα δύο προηγούμενα ερευνητικά ερωτήματα, η τρίτη ομάδα
ερωτήσεων (Παράρτημα Γ, συνολικά 7 ερωτήσεις) αντιμετωπίζεται ενιαία γιατί έχει
επιστημονικό ενδιαφέρον να αναδειχθεί συνολικά η έννοια και ο ρόλος της
ηλεκτρονικής ηγεσίας των διευθυντών στο έργο και την προετοιμασία των
εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση της ΕξΑΕ.
Με βάση αυτή την προσέγγιση, η τρίτη ομάδα απαντήσεων θεωρήθηκε
ουσιαστικά ως μια εννοιολογική ερώτηση που απαντά στο τρίτο βασικό ερευνητικό
ερώτημα. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκε η «μέση» απάντηση κάθε συμμετέχοντα
στη τρίτη ομάδα ερωτήσεων και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σχηματικά στο
γράφημα 53 όπου διαπιστώνεται πως οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους
θεωρούν πως ο/η διευθυντής/ντριά τους έπαιξε «πολύ» σημαντικό ρόλο στην
αξιοποίηση της ΕξΑΕ.

Γράφημα 53: Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε σύνολο 104 ατόμων (εκπαιδευτικών) σχετικά με το
βαθμό συμβολής της ηλεκτρονικής ηγεσίας των στελεχών εκπαίδευσης στο έργο και την προετοιμασία
των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της ΕξΑΕ (τρίτη ομάδα ερωτήσεων).
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Αναλύοντας περισσότερο τις απαντήσεις στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων ώστε
να εντοπιστούν πιθανοί παράγοντες που σχετίζονται με αυτές τις απαντήσεις,
επιλέχθηκε να ελεγχθεί η πιθανή εξάρτηση των σπουδών και των ετών υπηρεσίας
(εκπαιδευτική εμπειρία) των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη «μέση» απάντηση που
δόθηκε από αυτούς στην τρίτη ομάδα των ερωτήσεων. Ουσιαστικά, στην ακόλουθη
στατιστική διαδικασία, ελέγχεται αν υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση της
ηλεκτρονικής ηγεσίας με το επίπεδο σπουδών και των ετών υπηρεσίας.
Πιο συγκεκριμένα, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Spearman:
ρ = -0.01) του επιπέδου σπουδών με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην τρίτη ομάδα
ερωτήσεων ενώ και ο έλεγχος Χ2 αναδεικνύει στατιστικώς σημαντική ανεξαρτησία
σε

επίπεδο

στατιστικής

σημαντικότητας

95%

(p-value=0.9

για

επίπεδο

σημαντικότητας 0.05) (γράφημα 54).

Γράφημα 54: Τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση του επιπέδου σπουδών (Πτυχίο: «1». Μεταπτυχιακό:
«2», Διδακτορικό: «3») και των απαντήσεων στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων (Καθόλου: «1», Λίγο: «2»,
Μέτρια: «3»,, Πολύ: «4», Πάρα πολύ: «5»).

Αναφορικά με πιθανή εξάρτηση των ετών υπηρεσίας (εκπαιδευτική εμπειρία)
των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη «μέση» απάντηση που δόθηκε από αυτούς στην
τρίτη ομάδα των ερωτήσεων, υπολογίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση
(Spearman: ρ = 0.27) με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων
ενώ και ο έλεγχος Χ2 αναδεικνύει στατιστικώς σημαντική εξάρτηση σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 95% (p-value=0.048 για επίπεδο σημαντικότητας 0.05).
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Κατά συνέπεια, το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης αποδεικνύει ότι η κατηγορία
εκπαιδευτικής εμπειρίας συνδέεται στατιστικώς σημαντικά με την συμβολή
ηλεκτρονικής ηγεσίας των στελεχών εκπαίδευσης στο έργο και την προετοιμασία των
εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της ΕξΑΕ (γράφημα 55).

Γράφημα 55: Τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση των ετών εκπαιδευτικής εμπειρίας (0-5 έτη: «1», 5-15
έτη: «2», 15-25 έτη: «3» και 25+ έτη: «4») και των απαντήσεων στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων
(Καθόλου: «1», Λίγο: «2», Μέτρια: «3»,, Πολύ: «4», Πάρα πολύ: «5»).

137

Συζήτηση
Στην αρχή της πανδημίας, τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν πως υπήρχαν 165
χώρες που διεξήγαγαν μαθήματα εξ αποστάσεως σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
(UNESCO, 2020). Μάλιστα ο Anderson (2020) περιέγραψε την παρούσα κατάσταση
ως το μεγαλύτερο παγκόσμιο πείραμα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην ιστορία. Με
1,5 δισεκατομμύριο μαθητές εκτός σχολείου και εκατοντάδες εκατομμυρίων να
προσπαθούν να κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναφέρει πως το πείραμα αυτό
θα διαμορφώσει εκ νέου τόσο τα ίδια τα σχολεία, όσο και την γενικότερη ιδέα του
πως μοιάζει τελικά η εκπαίδευση και η μάθηση στον 21ο αιώνα.
Στα πλαίσια της παραπάνω δυναμικής, ακολουθεί μια συζήτηση επί των
αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, προσπαθώντας να αποκρυσταλλώσει τόσο τις
απόψεις των ελλήνων εκπαιδευτικών όσο και της παγκόσμιας ερευνητικής
κοινότητας σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τον ρόλο που
διαδραματίζει σε αυτήν η ετοιμότητα και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών αλλά και η
ηλεκτρονική ηγεσία των διευθυντών.
Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που διερευνά τις γνώσεις των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στις βασικές έννοιες της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούμε να υποστηρίξουμε πως το επίπεδο εξοικείωσης
των εκπαιδευτικών

κινείται σε μέτρια επίπεδα και παρουσιάζει σαφή θετική

συσχέτιση με το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται
να εναρμονίζεται με τη σχετική βιβλιογραφία η οποία τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που
διαρκώς εκπαιδεύονται και μετεκπαιδεύονται στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι
περισσότερο ενήμεροι τόσο για σύγχρονα όσο και για ασύγχρονα συστήματα
εκπαίδευσης (Holmberg, 2002). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Hosszu &
Rughinis (2020), αναφέροντας πως ύστερα από ανασκόπηση σχετικών άρθρων το
προφίλ των εκπαιδευτικών που σκιαγραφείται περιλαμβάνει βασικές ή λίγο πάνω από
τις βασικές δεξιότητες τεχνολογικής ενημερότητας οι οποίες έχουν προκύψει ύστερα
από σχετική εκπαίδευση και επιμόρφωση.
Επιπλέον, σχετικά με την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για την πρώτη
καθολική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα της έρευνάς
μας φαίνεται να εναρμονίζονται με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Churiyah et al.,
2020) όπου γίνεται λόγος για μη ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για αυτό το
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πρωτόγνωρο για τους ίδιους μοντέλο μάθησης, κυρίως εξαιτίας της ξαφνικής και
βιαστικής εφαρμογής του, με συνέπεια η όλη διαδικασία να μην εφαρμόζεται
βέλτιστα και τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται πως συναντούν αρκετά εμπόδια
στην εφαρμογή της αλλά και πιθανώς εξαιτίας του μέτριου βαθμού γνώσεων σχετικά
με τις έννοιες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, στη συνέχεια, η έρευνά μας
αναδεικνύει πως η διάθεση και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για εφαρμογή και
υιοθέτηση εργαλείων και εφαρμογών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο μέλλον
είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την αρχική τους ετοιμότητα. Αυτό μπορεί να
οφείλεται στην προαναφερθείσα ξαφνική και βιαστική πρώτη εφαρμογή αυτού του
νέου, για τους εκπαιδευτικούς, μοντέλου εκπαίδευσης που στη συνέχεια έχοντας
πάρει μια πρώτη γεύση της εφαρμογής της αισθάνονται περισσότερο έτοιμοι.
Εστιάζοντας περισσότερο στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις έννοιες
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπεραίνει κανείς πως οι εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τους όρους της
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), της τηλεδιάσκεψης (videoconferencing), της
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ωστόσο, σημαντικό θεωρητικό «κενό»
γνώσεων παρατηρείται στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS systems) όπως
είναι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι (e-portfolios), τα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)
και η ανεστραμμένη τάξη (flipped- classroom). Μολονότι η βιβλιογραφία αναφέρει
πως τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση τέτοιων συστημάτων είναι σημαντικά σε
πολλαπλά επίπεδα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς (Wolff,
2003∙ Carliner, 2005∙ Barbour & Reeves, 2009∙ Σολομωνίδου, 2006) οι εκπαιδευτικοί
φαίνεται να είναι περισσότερο ενήμεροι για εργαλεία και συστήματα επικοινωνίας
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι τηλεδιασκέψεις και εφαρμογές επικοινωνίας
όπως viber/ whatsapp. Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι οι
εκπαιδευτικοί στην προσωπική τους ζωή χρησιμοποιούν περισσότερο συχνά αυτές τις
εφαρμογές με τις οποίες είναι ήδη εξοικειωμένοι και νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια
να τις εφαρμόσουν και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία τους. Ένα ακόμη σημείο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι πως, μολονότι η ύπαρξη Συστημάτων Διαχείρισης
Γνώσης από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας κρίνεται επιτακτική και
ιδιαίτερα ωφέλιμη για τη μαθησιακή διαδικασία (Wiig, 2002. McAdam & Reid,
2000), οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να μην είναι αρκετά
εξοικειωμένοι με τα εν λόγω συστήματα και τη χρήση τους στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.
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Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να προτιμούν ένα συγκερασμό ασύγχρονων
και

σύγχρονων

εργαλείων

εκπαίδευσης

υιοθετώντας

ένα

μεικτό

μοντέλο

συνδυαστικής μάθησης το οποίο σύμφωνα με την Schank (2005) προσαρμόζεται και
εξυπηρετεί πληρέστερα τις ανάγκες των μαθητών και της σύγχρονης εκπαιδευτικής
πραγματικότητας. Το εύρημα αυτό φαίνεται να εναρμονίζεται με τη μεικτή
προσέγγιση που θέλει τις ασύγχρονες και σύγχρονες μορφές τηλεκπαίδευσης να μην
εκλαμβάνονται ανταγωνιστικά αλλά συνεργατικά δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο
μαθησιακό περιβάλλον (Αναστασιάδης, 2008). Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι
δεν υπάρχει μια μόνο συγκεκριμένη μέθοδος που να εξασφαλίζει την αποτελεσματική
μάθηση

σε περιβάλλοντα

μεικτής ηλεκτρονικής μάθησης (Valiathan, 2002∙

Rosbottom, 2001) και ενδεχομένως τα ερευνητικά ευρήματα αυτής της εργασίας στα
οποία η εργασιακή εμπειρία των εκπαιδευτικών και το επίπεδο σπουδών τους δεν
συσχετίζεται με την αξιοποίηση τέτοιων πρακτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
να είναι αποτέλεσμα αυτής της συνθετότητας που παρουσιάζεται αναφορικά με το
ποια ή ποιες μπορεί να είναι οι αποτελεσματικότερες πρακτικές όπως τεκμηριώνονται
από την βιβλιογραφία για την εξ αποστάσεως μάθηση.
Ακόμη, τονίζουν, πως οι δυσκολίες που συναντούν σχετίζονται με την
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, ένα εύρημα που βρίσκεται σε συμφωνία με την
ανασκόπηση ερευνών που υπογραμμίζουν τους περιορισμούς σε τεχνολογικές
υποδομές των σχολείων και την ελλιπή χρηματοδότηση αυτών (Fullan, 2001). Το
εύρημά μας αυτό, εκτός από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, φαίνεται να συμβαδίζει
και με αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών (Hosszu & Rughinis, 2020· Churiyah
et al., 2020· Hebebci, Bertiz & Alan, 2020· Sikirit, 2020) όπου οι υλικοτεχνικές
ελλείψεις των μαθητών οδηγούν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για διεύρυνση
του χάσματος μεταξύ των μαθητών ανάλογα με την κοινωνικο-οικονομική τους
κατάσταση και ειδικότερα ανάμεσα σε μαθητές που φοιτούν σε απομακρυσμένες
περιοχές και επομένως περισσότερο υποβαθμισμένες. Μάλιστα, γίνεται λόγος για
ελλείψεις υποδομών και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ειδικά όταν χρειάζονται
τρεις και περισσότερες συσκευές προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μιας
οικογένειας. Αντίστοιχα αποτελέσματα κατέγραψε πρόσφατη έρευνα των Alea et al.
(2020) όπου αναδείχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως κύρια προβλήματα, οι
προκλήσεις σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που οφείλουν να έχουν ώστε να
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εφαρμόσουν βέλτιστα την εξ αποστάσεως διδασκαλία καθώς επίσης και προβλήματα
σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή των εμπλεκόμενων μερών ώστε να
ανταποκριθούν με συνέπεια στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ωστόσο, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνα, οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί φαίνονται πρόθυμοι να εντάξουν κάποιες πρακτικές μελλοντικά. Το
ίδιο αισιόδοξοι είναι οι εκπαιδευτικοί και στην έρευνα των Hosszu & Rughinis (2020)
όπου αναμένουν πως αυτή η εξ αποστάσεως εμπειρία μάθησης θα οδηγήσει σε ένα
μοντέλο μεικτής, συνδυαστικής μάθησης όπου η τηλεκπαίδευση θα ενσωματωθεί
στην παραδοσιακή δια ζώσης εκπαίδευση. Μάλιστα, σημειώνεται η επιθυμία των
εκπαιδευτικών να εκμεταλλευτούν αυτή την τάση και επιθυμία των μαθητών να
πλοηγούνται στο διαδίκτυο και να ανακαλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερη
γνώση. Ακόμη, ίσως κάποια από τα θετικά στοιχεία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
όπως για παράδειγμα η δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου της μαθησιακής πορείας
των μαθητών (Wolff, 2003) αλλά και η διαχείριση μεγάλου όγκου εκπαιδευτικού
υλικού με σκοπό να ικανοποιηθούν οι διαφορετικοί ρυθμοί μάθησης των μαθητών
(Σολομωνίδου, 2006) έκαναν τους εκπαιδευτικούς περισσότερο προετοιμασμένους
και πρόθυμους να ενσωματώσουν πρακτικές εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο μέλλον.
Παρ’ όλα αυτά, καταγράφεται εμφατικά σε έρευνες η άποψη των εκπαιδευτικών πως
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική όπως η δια
ζώσης διδασκαλία στο σχολείο αν και αποδέχονται την ανάγκη, σε καταστάσεις όπως
αυτές μιας πανδημίας, οι μαθητές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με κάποιον
τρόπο (Hebebci, Bertiz & Alan, 2020).
Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα και την αναζήτηση του βαθμού
εμπλοκής της ηλεκτρονικής ηγεσίας των διευθυντών στο έργο και την προετοιμασία
των εκπαιδευτικών κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία, τα συμπεράσματα της
έρευνας μας δείχνουν πως είναι εξαιρετικής σημασίας. Ειδικότερα προκύπτει πως το
επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει την άποψη των εκπαιδευτικών
αναφορικά με τον βαθμό συμβολής της ηλεκτρονικής ηγεσίας των διευθυντών των
σχολείων στο έργο και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της
ΕξΑΕ, σε αντίθεση με την εκπαιδευτική τους εμπειρία. Αποδεικνύεται επίσης ότι η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει την τάση να
θεωρεί την παρουσία και την εμπλοκή του ηλεκτρονικού διευθυντή σημαντική. Αυτό
το εύρημα υπογραμμίζει την ανάγκη οι ηλεκτρονικοί ηγέτες να μπορούν να
διαχειρίζονται συστήματα που φέρνουν σε επαφή γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές,
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να

είναι σε θέση

να

διαχέουν

ευθύνες και αρμοδιότητες λειτουργώντας

εξισορροπιστικά, να παρακολουθούν παράλληλα τα επίπεδα δραστηριότητας
εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Blau

&

Presser, 2013). Επιπλέον, πρόσφατη έρευνα ανέδειξε τον ρόλο και τη σημασία της
εκπαιδευτικής ηγεσίας στην οργάνωση των διαδικτυακών μαθημάτων και την
εξάρτηση της αποτελεσματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από την ποιότητα της
ηλεκτρονικής αλλά και γενικότερα της εκπαιδευτικής ηγεσίας της διεύθυνσης του
σχολείου. Τόσο η γρήγορη μετάβαση από την δια ζώσης παραδοσιακή εκπαίδευση
στην εξ αποστάσεως όσο και η παροχή καθοδηγητικών οδηγιών προς τους
εκπαιδευτικούς σχετικά με το ποιες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης
εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν και το πως να οργανώσουν το πρόγραμμά τους στη
νέα αυτή εκπαιδευτική πραγματικότητα, ήταν αποτέλεσμα της επιτυχημένης
ηλεκτρονικής ηγεσίας των διευθυντών (Hosszu & Rughinis, 2020). Οι διευθυντές και
η ηγεσία που αυτοί ασκούν, διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στον καθορισμό
και την εφαρμογή πολιτικών που είναι κατάλληλες κατά τη διάρκεια της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Έτσι, η υποστήριξη των διευθυντών που έχει να κάνει με
την παρακίνηση των εκπαιδευτικών και την ετοιμότητά τους, με τον συγχρονισμό και
την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου καθώς και η αναβάθμισή
του, είναι εξαιρετικής σημασίας ώστε η μάθηση να λάβει χώρα αποτελεσματικότερα
(Whitaker et al., 2013).
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Προτάσεις
Ο κορoνοϊός covid-19 ο οποίος ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και
εξελίχθηκε σε πανδημία σε σύντομο χρονικό διάστημα, επηρέασε τόσο τομείς όπως η
υγεία, ο τουρισμός και η οικονομία όσο την εκπαίδευση. Πολλές χώρες ανά τον
κόσμο έκλεισαν προσωρινά τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα όλων των βαθμίδων σε
μια προσπάθεια να ελέγξουν την διάδοση του ιού. Αυτές οι πανεθνικές αναστολές
λειτουργίας επηρέασαν πάνω από το 91% του μαθητικού πληθυσμού παγκοσμίως
(UNESCO, 2020).
Πολλοί ερευνητές όπως ο Murphy (2020), αξιοποιώντας μελέτες στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία όμως δεν παύει να είναι κομμάτι του γενικότερου
εκπαιδευτικού συστήματος και να δείχνει το δρόμο και στις άλλες βαθμίδες
εκπαίδευσης, σημείωσαν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση «έκτακτης ανάγ κης» η
οποία συνέβη μπορεί να αυξήσει εν καιρώ την πρόσβαση στην εκπαίδευση αγροτικών
ή απομακρυσμένων κοινοτήτων, η ευελιξία της ασύγχρονης μάθησης μπορεί να
παρέχει ευρύτερη πρόσβαση και οι μεικτές συνδυαστικές μορφές μάθησης και
διδασκαλίας μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας της παραδοσιακής
δια ζώσης διδασκαλίας μετακινώντας την παράδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο και
εστιάζοντας στην ενεργή μάθηση δια ζώσης. Ο Toquero (2020) προχώρησε ένα βήμα
πιο πέρα, συνιστώντας στα ιδρύματα να αδράξουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις
πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αναμορφώσουν το πρόγραμμα
σπουδών τους ώστε να ανταποκρίνεται πλέον σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
μεταβαίνοντας άμεσα από την δια ζώσης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η χώρα
μας φυσικά δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεαστεί από την πανδημία και την
ανάγκη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η πανδημία προκάλεσε έντονη δημόσια
συζήτηση και αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, επισημαίνοντας
συστημικές ευπάθειες και ανοίγοντας ευκαιρίες για μεταρρυθμίσεις. Είναι σημαντικό
να συνεχιστεί ο δημόσιος προβληματισμός σχετικά με την κατεύθυνση αυτού του
εκπαιδευτικού μετασχηματισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη μεταχείριση
όλων των ενδιαφερόμενων μερών καθώς επίσης και προστασία των ευάλωτων
κατηγοριών επιτρέποντας την ψηφιοποίηση να αξιοποιηθεί ορθά.
Ακριβώς επειδή το σύνολο των εμπειρικών ερευνών που καταπιάνονται με
την μελέτη του θέματος εξετάζουν την εξ αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία σε
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μεμονωμένες σχολικές μονάδες ή γεωγραφικές περιοχές, θα πρέπει να γίνει μια
περισσότερο διευρυμένη και συστηματική δειγματοληπτική προσπάθεια για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια τέτοια πρώτη προσπάθεια θεωρούμε πως κάναμε
εμείς με την έρευνά μας στην χώρα μας καθώς μόνο πρόσφατα υπήρξε καθολική
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να
τονίσουμε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τα πορίσματα της
έρευνας καθώς οι ανάγκες εκπόνησης της μας οδήγησαν να στηριχθούμε σε βολική
δειγματοληψία. Ως εκ τούτου, κρίνεται περισσότερο σκόπιμο, τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από αυτή την έρευνα να αποτελέσουν οδηγό για μελλοντικές έρευνες στο
χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς οι σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές
και τεχνολογικές ανάγκες διαμορφώνουν το πεδίο ραγδαία.
Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας καλό θα ήταν να
διερευνηθεί μελλοντικά η αξία της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης αλλά και όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες τόσο
σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά ιδρύματα για να προκύψουν αξιόπιστα και
γενικεύσιμα συμπεράσματα ικανά να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη χάραξη
εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτή η συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτικών για
επιμόρφωση στη χρήση της τεχνολογίας και στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση
της ηλεκτρονικής μάθησης προτείνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία (Alrefaie et al.,
2020). Μάλιστα, η ανάγκη για ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης δεν είναι καινούρια. Οι
Bozkurt et al. (2015) είχαν αναδείξει αυτή την αναγκαιότητα για ψηφιοποίηση της
εκπαίδευσης τόσο σε αστικό όσο και σε αγροτικό περιβάλλον δεδομένου ότι το
εκπαιδευτικό

σύστημα

αποτελεί

μία

από τις

σημαντικότερες

προσπάθειες

διαμόρφωσης τεχνολογικής ενημερότητας των ανθρώπων και ψηφιακής παιδείας.
Επιπλέον, οι εν λόγω ερευνητές αντιλαμβάνονται την ανάγκη για απαγκίστρωση των
εκπαιδευτικών από το τεχνολογικό τέλμα στο οποίο έχουν περιέλθει και την
επιμόρφωσή τους με σκοπό να μπορούν να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές
απαιτήσεις μιας περισσότερο ψηφιοποιημένης εκπαίδευσης.
Αναφορικά με τις πρακτικές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να
ενσωματώσει στο μεθοδολογικό της σχεδιασμό, μια μεικτή προσέγγιση που θα
περιλαμβάνει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα με σκοπό τα δεύτερα να
μπορέσουν να δώσουν λεπτομέρειες χρήσιμες για την κατανόηση των παραγόντων
που συγκεκριμένες πρακτικές εξ αποστάσεως διδασκαλίας προκρίνονται και
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προτιμώνται έναντι άλλων. Επιπλέον, αντιλαμβανόμενοι από τα αποτελέσματα τόσο
της έρευνάς μας όσο και άλλων ερευνών (Botnariuc et al., 2020· Cezar, Grama &
Parvu, 2020· Florian &Toc, 2020 όπως αναφέρονται στο Hosszu & Rughinis, 2020)
πως οι τεχνικές δυσκολίες στην εφαρμογή διαδικτυακών δραστηριοτήτων, οι
ελλείψεις υλικοτεχνικών υποδομών, η ανισορροπία και το χάσμα μεταξύ μαθητών
αναφορικά με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν καθώς επίσης και η έλλειψη
εργαλείων για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των μαθητών, είναι ύψιστης σημασίας
για την ορθότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα προτείναμε
μελλοντικές έρευνες να εστιάσουν σε αυτά ακριβώς τα τροχοπέδη και να
διερευνήσουν τρόπους αντιμετώπισής τους.
Συνοψίζοντας, εάν πρόκειται να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στο μέλλον, καθίσταται σαφές πως είναι
επιτακτική η ανάγκη αναμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος ώστε να
διασφαλιστεί η απαραίτητη ευελιξία. Η τεχνολογική ενημερότητα μέσω ευκολότερης
και αμεσότερης πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους τους μαθητές και η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών στη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών πρέπει να επιταχυνθούν ενώ
προβλήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας μπορούν να επιλυθούν μέσω της
δημιουργίας μιας ανοιχτής βάσης δεδομένων για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Φυσικά, η συνεργασία μεταξύ γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και διεύθυνσης του
σχολείου θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στο μέλλον (Rasmitadila et al., 2020).
Κλείνοντας, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε διαπιστώσεις ερευνητών που
πιστεύουμε πως συνοψίζουν και την γενικότερη διάθεση της εκπαιδευτικής
κοινότητας απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι Li, Zhou και Fan (2014),
θεωρούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως ένα σημαντικότατο εργαλείο το οποίο
μπορεί να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε περιοχές λιγότερο αναπτυγμένες ή
απομακρυσμένες. Ωστόσο, η πρόσφατη εμπειρία μας και η ανάδειξη ευρύτερης
χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είτε συνδυαστικά με την δια ζώσης
διδασκαλία είτε αναγκαία λόγω έκτακτων συνθηκών, ανάγκασε τους Lau, Yang και
Dasgupta (2020) να δηλώσουν πως η επιτυχημένη εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης συνεπάγεται μεγαλύτερες ανάγκες για υλικοτεχνικές υποδομές οι οποίες
θα καλύψουν τις ατομικές ελλείψεις λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των
ατόμων. Τέλος, η ύπαρξη επιτυχημένων ηλεκτρονικών ηγετών είναι αναγκαία για
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την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και αξιοποίηση όλων των εκφάνσεων της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (Blau & Presser, 2013· Hosszu & Rughinis, 2020)
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Παραρτήματα
Παράρτημα Α
VAR00001: Πόσο έτοιμος/η ήσασταν για την εφαρμογή της Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης πριν την εμφάνιση του υγειονομικού ζητήματος του κορονοϊού;
VAR00002: Πόσο καλά θεωρείτε ότι γνωρίζετε το θεωρητικό υπόβαθρο της Εξ’
Αποστάσεως Εκπαίδευσης;
VAR00003: Πόσο καλά θεωρείτε ότι γνωρίζετε το εννοιολογικό περιεχόμενο της
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης;
VAR00004: Γνωρίζετε τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning);
VAR00005: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με τους παρακάτω όρους και πόσο εύκολα
μπορείτε να τους διακρίνετε; Σύγχρονη εκπαίδευση
VAR00006: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με τους παρακάτω όρους και πόσο εύκολα
μπορείτε να τους διακρίνετε; Ασύγχρονη εκπαίδευση
VAR00007: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με τους παρακάτω όρους και πόσο εύκολα
μπορείτε να τους διακρίνετε; Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge
Management Systems, K.M.S.)
VAR00008: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με τους παρακάτω όρους και πόσο εύκολα
μπορείτε να τους διακρίνετε; Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning
Management Systems, L.M.S.)
VAR00009: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με τους παρακάτω όρους και πόσο εύκολα
μπορείτε να τους διακρίνετε; Τηλεδιάσκεψη (videoconferecing)
VAR00010: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την χρησιμότητα και λειτουργία των
παρακάτω εργαλείων; Συστήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(Blackboard, Zoom, Skype for Business, Cisco Webex κ.ά.)
VAR00011: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την χρησιμότητα και λειτουργία των
παρακάτω εργαλείων; Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Moodle, Open eClass,
A Tutor κ.ά.)
VAR00012: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την χρησιμότητα και λειτουργία των
παρακάτω εργαλείων; Διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων και επικοινωνίας
(discussion forums, blogs, wikis κ.ά.)
VAR00013: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την χρησιμότητα και λειτουργία των
παρακάτω εργαλείων; Συστήματα επικοινωνίας (E-mail, Messenger, Whats app,
Viber κ.ά.)
VAR00014: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την χρησιμότητα και λειτουργία των
παρακάτω εργαλείων; Διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars);
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VAR00015: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την χρησιμότητα και λειτουργία των
παρακάτω εργαλείων; Ανεστραμμένη τάξη (Flipped classroom)
VAR00016: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την χρησιμότητα και λειτουργία των
παρακάτω εργαλείων; Ηλεκτρονικός φάκελος μαθητή (Eduportfolio)
VAR00017: Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την χρησιμότητα και λειτουργία των
παρακάτω εργαλείων; Εργαλεία διαμοιρασμού και επεξεργασίας αρχείων
(whiteboards, google documents κ.ά.)
VAR00018: Πόσο έτοιμοι είστε να εντάξετε τα παρακάτω εργαλεία στο μάθημα;
Συστήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Blackboard, Zoom, Skype for
Business, Cisco Webex κ.ά.)
VAR00019: Πόσο έτοιμοι είστε να εντάξετε τα παρακάτω εργαλεία στο μάθημα;
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Moodle, Open eClass, A Tutor κ.ά.)
VAR00020: Πόσο έτοιμοι είστε να εντάξετε τα παρακάτω εργαλεία στο μάθημα;
Διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων και επικοινωνίας (discussion forums, blogs, wikis
κ.ά.)
VAR00021: Πόσο έτοιμοι είστε να εντάξετε τα παρακάτω εργαλεία στο μάθημα;
Συστήματα επικοινωνίας (E-mail, Messenger, Whats app, Viber κ.ά.)
VAR00022: Πόσο έτοιμοι είστε να εντάξετε τα παρακάτω εργαλεία στο μάθημα;
Διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars);
VAR00023: Πόσο έτοιμοι είστε να εντάξετε τα παρακάτω εργαλεία στο μάθημα;
Ανεστραμμένη τάξη (Flipped classroom)
VAR00024: Πόσο έτοιμοι είστε να εντάξετε τα παρακάτω εργαλεία στο μάθημα;
Ηλεκτρονικός φάκελος μαθητή (Eduportfolio)
VAR00025: Πόσο έτοιμοι είστε να εντάξετε τα παρακάτω εργαλεία στο μάθημα;
Εργαλεία διαμοιρασμού και επεξεργασίας αρχείων (whiteboards, google documents
κ.ά.)
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Παράρτημα Β
VAR00001: Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε εργαλεία ή/και πρακτικές της Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της προαιρετικής εφαρμογής της λόγω
της υγειονομικής κρίσης;
VAR00002: Πόσο ικανοποιημένος/η είστε με την βοήθεια που λάβατε;
VAR00003: Πόσο περισσότερο έτοιμος/η αισθάνεστε πλέον σχετικά με την χρήση
και εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης;
VAR00004: Μελλοντικά, θα εντάσσατε τέτοιες πρακτικές και νέες τεχνολογίες
γενικότερα στο εργασιακό σας περιβάλλον, ασχέτως με το υγειονομικό ζήτημα;
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Παράρτημα Γ
VAR00001: Πόσο εξοικειωμένοι είστε με την έννοια της ηλεκτρονικής ηγεσίας;
VAR00002: Πόσες ευκαιρίες για ανάληψη πρωτοβουλιών σας δόθηκαν από
τον/την διευθυντή/ντριά σας κατά την εφαρμογή της ΕξΑΕ;
VAR00003: Πόσο υποστηρικτικός/ή ήταν ο/η διευθυντής/ντρια κατά τη διάρκεια του
εγχειρήματος της ΕξΑΕ;
VAR00004: Θεωρείτε ότι η ηλεκτρονική ηγεσία του/της διευθυντή/ντριάς σας, όπως
αυτή εκφράστηκε, άσκησε επίδραση στη συμπεριφορά σας όσον αφορά την ΕξΑΕ;
VAR00005: Θεωρείτε ότι η ηλεκτρονική ηγεσία του/της διευθυντή/ντριάς σας, όπως
αυτή εκφράστηκε, συνέβαλε στην καλύτερη εφαρμογή της ΕξΑΕ;
VAR00006: Θεωρείτε πως οι ενέργειες του/της Διευθυντή/ντριάς σας για την
αποκατάσταση μιας ομαλής σχέσης σχολείου και μαθητή μέσω του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου (κωδικοί, δημιουργία λογαριασμού κ.ά.) ήταν ικανοποιητικές;
VAR00007: Θεωρείτε πως οι ενέργειες του/της Διευθυντή/ντριάς σας για την
αποκατάσταση μιας ομαλής σχέσης και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων
κατά τη διάρκεια εφαρμογής της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ήταν ικανοποιητικές;
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Παράρτημα Δ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

