
   

 

1 

  3 
 

1 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

DISTANCE-DIGITAL LIFELONG LEARNING:VIEWS OF PRESCHOOL 

EDUCATION STUDENTS 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα. ΠΛΙΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Β': Κος. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ 

 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΑΕΜ:3591) 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ, 2021 

 



   

 

2 

  3 
 

2 

 

Ευχαριστίες 

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής μου εργασίας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις 

ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες μου σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της 

προσπάθειας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια κα. Πλιόγκου Βασιλική κυρίως για την 

εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την υπομονή που έκανε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πτυχιακής εργασίας, όπως επίσης και για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή της, για την 

επίλυση διάφορων θεμάτων κατά το πέρασμα του χρόνου.  

Θα ήθελα επίσης, να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στους γονείς μου, οι οποίοι στήριξαν τις 

σπουδές μου με διάφορους τρόπους, φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή μόρφωσή μου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

3 

  3 
 

3 

 

Περιεχόμενα 

Περίληψη...................................................................................................................................4 

Λέξεις-

κλειδιά........................................................................................................................................4 

Abstract......................................................................................................................................5 

Key-  

words.........................................................................................................................................5 

Εισαγωγή...................................................................................................................................5 

Μέρος Α΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° 

1.1. Ορισμός της εκπαίδευσης ενηλίκων..................................................................................7 

1.2. Ορισμός της δια βίου εκπαίδευσης....................................................................................9 

1.3. Απόπειρες οριοθέτησης του πεδίου της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης..................10 

1.4. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές..........................................................................11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° 

2.1.Το πλαίσιο λειτουργίας της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα............................................12 

2.2. Η συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες......................................18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° 

3.1. Η συμβολή των ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση..................................................19 

3.2. Ο ρόλος των ΤΠΕ στην υποστήριξη των εξ αποστάσεως φοιτητών...............................19 

3.3. Στρατηγικές υιοθέτησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια...............22 

3.4. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση...........................................................24 

Μέρος Β΄ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° 

4.1. Σκοπός της 

έρευνας....................................................................................................................................26 



   

 

4 

  3 
 

4 

4.2. Μεθοδολογία....................................................................................................................26 

4.3. Ερευνητική διαδικασία.....................................................................................................27 

4.4. Είδος έρευνας...................................................................................................................27 

4.5. Συνέντευξη.......................................................................................................................28 

4.6. Εντοπισμός κατηγοριών...................................................................................................28 

4.7. Αποτελέσματα..................................................................................................................29 

Συμπεράσματα........................................................................................................................44 

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη............................................................................................46 

Βιβλιογραφία...........................................................................................................................47 

Παράρτημα..............................................................................................................................48 

 

Περίληψη 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της λειτουργίας των εξ αποστάσεως 

επιμορφωτικών σεμιναρίων από φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν συμμετάσχει, της 

επίτευξης των αρχικών στόχων κάθε σεμιναρίου και οι προτεινόμενες αλλαγές από τους 

φοιτητές ώστε να πραγματοποιούνται τα ψηφιακά προγράμματα με ευκολία και κατανόηση. 

Η παρούσα πτυχιακή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το οποίο αποτελείται από το 

θεωρητικό πλαίσιο της πτυχιακής, αναλύεται ο ορισμός της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, το πλαίσιο λειτουργίας της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα καθώς και η συμμετοχή 

των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα 

στην οποία συμμετείχαν 15 φοιτητές και φοιτήτριες προσχολικής αγωγής από το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, σχετικά με τις εμπειρίες τους και τον τρόπο λειτουργίας των εξ 

αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 Η έρευνα βοήθησε στο να διεξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα για την λειτουργία των εξ 

αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων και κάποιες προτάσεις για την βελτίωσή τους και την 

ομαλή τους λειτουργία. 

Λέξεις-κλειδιά 
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ψηφιακή εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, 

επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα, φοιτητές προσχολικής εκπαίδευσης 

 

Abstract 

The purpose of the dissertation is to study the operation of distance learning seminars by 

students who have participated, the achievement of the initial objectives of each seminar and 

the proposed changes by students to carry out digital programs with ease and understanding. 

 This dissertation is divided into two parts. The first part, which consists of the theoretical 

framework of the dissertation, analyzes the definition of lifelong learning in Greece as well as 

the participation of adults in educational activities. The second part presents the research in 

which fifteen students of pre-school education from University of Western Macedonia, 

Aristotle University of Thessaloniki and Democritus University of Thrace participated, 

regarding their experiences and the way of distance education programs.  

The research helped to draw some conclusions about the operation of distance learning 

seminars and some suggestions for their improvement and smooth operation. 

Key-words 

Distance learning, e-learning, lifelong learning, adult education, remote training seminars / 

programs, preschool education students 

Εισαγωγή 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθορίζεται ως αναγκαιότητα στην εποχή μας περισσότερο 

από ποτέ, με σκοπό να αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα με τις εκσυγχρονισμένες 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και ο εκπαιδευτικός να επιμορφωθεί πάνω σε κατάλληλα 

ζητήματα, ώστε να επιτύχει την απαιτητική του αποστολή. Η επιμορφωτική διαδικασία, όπως 

τονίζεται από πολλούς μελετητές, πρέπει να καθιερωθεί και να επαναλαμβάνεται μέχρι την 

συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών, ώστε να τους δώσει προοπτικές ανάπτυξης (Καψάλης & 

Ραμπίδης, 2007, σ. 261, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021).  Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, 

τα επιμορφωτικά προγράμματα προσπαθούν να πετύχουν τη σύνδεση των εκπαιδευτικών με 

τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της οικονομίας (Σακκούλης, Ασημάκη, & 

Βεργίδης, 2017, σ. 118, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021). Εμμέσως πλην σαφώς, οι εκπαιδευτικοί 
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είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν σε ένα συνεχώς τροποποιημένο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον και να ενστερνιστούν πρωτότυπες διδακτικές μεθόδους, ώστε να συμβάλλουν 

στην επίτευξη ποιοτικής διδασκαλίας μέσα στην διδακτική αίθουσα.  

Η έννοια της επιμόρφωσης ξεκίνησε να χρησιμοποιείται συχνά μετά την μεταπολίτευση, αφού 

νωρίτερα χρησιμοποιούταν ο όρος μετεκπαίδευση (Καψάλης & Ραμπίδης, 2006, όπ. ανάφ. στο 

Μασαλή, 2021). Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2011, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021) οι δύο έννοιες 

ποικίλουν ως προς την χρονική περίοδο, συγκεκριμένα με την επιμόρφωση να είναι πιο 

σύντομη, συνεχής και επαναλαμβανόμενη και να συμπεριλαμβάνει όλους τους 

εκπαιδευτικούς, συγκριτικά με την μετεκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στην 

σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία μία ανάμειξη του ορισμού της επιμόρφωσης με την 

επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, δίχως όμως να είναι αρκετά κατανοητός ο 

διαχωρισμός τους (Σακκούλης, Ασημάκη, & Βεργίδης, 2017, σ. 109, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 

2021). Όπως αναφέρει η Villegas – Reimers (2003:55, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021), η έννοια 

της επιμόρφωσης αλλάζει από χώρα σε χώρα, εξαρτώμενη από το αρχικό στάδιο 

προετοιμασίας και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Συνήθως η επιμόρφωση γίνεται αντιληπτή 

ως συμπλήρωμα και βελτίωση στην αρχική εκπαίδευση ή και ως ανανέωση και αντικατάσταση 

του περιεχομένου της βασικής εκπαίδευσης, που έχει ήδη κατακτηθεί (Χατζηπαναγιώτου, 

2001, σ. 23, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021). Για τις αρκετά αναπτυγμένες χώρες, η επιμόρφωση 

συμπεριλαμβάνει «εκείνες τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που που 

επικεντρώνονται στους δασκάλους και διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, μετά την πρώτη τους επαγγελματική επικύρωση και στοχεύουν ειδικά ή 

αποκλειστικά στη εξέλιξη της επαγγελματικής τους γνώσης, δεξιοτήτων και στάσεων» 

(Bolam, 1982, όπως αναφέρεται στο Villegas – Reimers, 2003:55, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 

2021). Αναφέρεται σε μια συνεχή διαδικασία, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της κύριας 

μόρφωσης με την επαγγελματική πρακτική, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό της 

εκπαίδευσης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2009, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021). Με την παραπάνω θέση συμφωνούν και οι 

Τσαβαρά και Βεργίδης (2005, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021) που κρίνουν την επιμόρφωση ως 

αναγκαιότητα λόγω των αυξανόμενων προϋποθέσεων, όχι μόνο σε προσωπικό, αλλά και σε 

επαγγελματικό επίπεδο ανάπτυξης. Ως προσέγγιση, λοιπόν, υποστηρίζει ανάγκες σε ατομικό, 

ομαδικό και περιφερειακό επίπεδο (Μανωλάκος, 2010, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021). Η 

Χατζηπαναγιώτου (2001:27, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021) διατυπώνει την έννοια της 

επιμόρφωσης ως «τις προσχεδιασμένες ενέργειες, θεσμοθετημένες και μη, που έχουν ως στόχο 
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την συμπλήρωση και ανανέωση της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να είναι προετοιμασμένος, κατά το 

πέρας της θητείας του, αρχικά να βελτιώσει τις συσχετιζόμενες με το διδακτικό του έργο 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και έπειτα να εξελιχθεί ο ίδιος ως άτομο. Ο επιδιωκόμενος 

στόχος της επιμόρφωσης είναι να συνδράμει στη ενίσχυση της επαγγελματικής πρακτικής των 

εκπαιδευτικών και παράλληλα σε μια εκπαίδευση με επίπεδο». Είναι λογικό επομένως η 

επιμόρφωση, ως θεσμός, να συσχετίζεται με τις πολιτικό-ιδεολογικές δυνατότητες των 

κυρίαρχων κοινωνικών δυνάμεων, οι οποίες σχηματίζουν το περιεχόμενο και την υλοποίησή 

της (Σακκούλης, Ασημάκη, & Βεργίδης, 2017, σ. 106, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021). Η 

επιμόρφωση συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δια βίου μάθησης (Νικολακάκη, 

2003, όπ. ανάφ. στο Μασάλη, 2021) και κατά συνέπεια οι ενέργειές της ανήκουν στο πεδίο 

της εκπαίδευσης ενηλίκων (Χριστοφορίδου, 2012, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021). Βασιζόμενοι 

σε αυτή τη θέση, οι Φραγκούλης και Βαλκάνος (2011, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 2021) τονίζουν 

το πόσο σημαντική είναι η υλοποίηση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων από τους 

επιμορφωτές των εκπαιδευτικών και την ανάγκη διαχείρισης των επιμορφούμενων 

εκπαιδευτικών ως ενήλικες. Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (2011, όπ. ανάφ. στο Μασαλή, 

2021)  οι εκπαιδευτικοί κατά την εμπλοκή τους στα επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει να 

τους απευθύνονται ως εν εργασία ενήλικα και αναστοχαζόμενου επαγγελματία. 

Μέρος Α΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Ορισμός της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Όπως αναφέρεται στην Μουτσάτσου (2020), ως εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται  οποιαδήποτε 

μαθησιακή δραστηριότητα ή οποιασδήποτε φύσης πρόγραμμα προσφέρεται από 

εκπαιδευτικούς φορείς, στοχεύοντας  στην εκπλήρωση της ανάγκης του ενηλίκου για 

εκπαίδευση σχετικά με ένα γνωστικό πεδίο που συγχύζεται με αιτίες επαγγελματικές, γενικές 

γνώσεις, τυπικές ή μη τυπικές εκπαιδευτικές μελέτες. Εμμέσως πλην σαφώς, η εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι η ανάμειξη του ατόμου στην εκπαίδευση, όταν αυτό βρίσκεται σε μια 

περισσότερο «ώριμη» ηλικία. Ο όρος της ωριμότητας χρησιμοποιείται στον ορισμό της 

εκπαίδευσης ενηλίκων έτσι ώστε να τονίσει πως οι ενήλικες επιλέγουν εν γνώσει και με 

υπευθυνότητα να συμμετέχουν σε συνεργατικές προσπάθειες απόκτησης πιστοποιημένων 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BD_%CF%83%CE%B1%CF%86%CF%8E%CF%82
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προσόντων, ενώ προχωρούν στη διαδικασία της εκπαίδευσης έχοντας συλλέξει αξιοσημείωτες 

εμπειρίες ζωής (Κατσίμπρας & Γκελαμέρης, 2018: 9, όπ. ανάφ. στο Μουτσάτσου, 2020).  

Επιπρόσθετα, ως ενήλικος εκπαιδευόμενος ονομάζεται οποιοδήποτε άτομο βρίσκεται στην 

περίοδο της ενηλικιότητας και συμμετέχει σε δραστηριότητες τυπικής ή μη τυπικής μάθησης 

προκειμένου να λάβει περισσότερες γνώσεις ή νέες γνώσεις, να αποκτήσει δεξιότητες ή να 

εκτιμήσει τις προσωπικές του στάσεις και πεποιθήσεις ώστε να αναπτύξει νέα στάση και 

συμπεριφορά. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος έχει ιδιαίτερα γνωρίσματα που τον κάνουν να 

ξεχωρίζει από τους ανήλικους μαθητές, λαμβάνει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό 

όρους, αντιμετωπίζει εμπόδια κατά την ανάμειξη του σε προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ενώ αναζητά κίνητρα για να συμμετάσχει (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2007: 16, όπ. ανάφ. στο 

Μουτσάτσου, 2020). 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1977, όπ. ανάφ. στο Καραλής, 2013) , «η εκπαίδευση ενηλίκων 

χαρακτηρίζεται από οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει ως στόχο την μάθηση ή πρόγραμμα 

προσχεδιασμένο με την βούληση ενός εκπαιδευτικού φορέα, για να επιτύχει οποιαδήποτε 

ανάγκη κατάρτισης ή έλξη, που είναι πιθανόν να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

της ζωής ενός ατόμου που έχει ξεπεράσει την ηλικία της αναγκαίας εκπαίδευσης και η κύρια 

ασχολία του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Ως περιεχόμενο δηλαδή, επωμίζεται μη 

επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές διδασκαλίες, 

όπως  και την εκπαίδευση που έχει ομαδική πρόθεση». 

Σύμφωνα με την UNESCO2 (Βεργίδης, 1997: 3, όπ. ανάφ. στο Καραλής, 2013), με τον έννοια 

εκπαίδευση ενηλίκων, εννοούμε: 

Ολόκληρο το φάσμα των συντονισμένων εκπαιδευτικών διενεργειών, ό,τι περιεχόμενο ή 

επίπεδο και όποιας μεθόδου, αν αυτές αναφέρονται σε αναγνωρισμένες ή ελεύθερες σπουδές 

ή αν συνεχίζουν ή αναπληρώνουν την αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και 

πανεπιστήμια, όπως επίσης και σε σχολές μαθητείας, με τη βοήθεια των οποίων (διαδικασιών) 

άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν εξελίσσουν τις 

ικανότητές τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, εξελίσσουν την τεχνική και επαγγελματική τους 

μόρφωση ή αλλάζουν πορεία προς καινούργιες κατευθύνσεις και διαφοροποιούν τις στάσεις 

και τις συμπεριφορές τους προς την αμφίδρομη προσδοκία της ολοκληρωμένης προσωπικής 

τους ανάπτυξης και της εμπλοκής τους σε μια σταθερή και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική 

και πολιτιστική ανάπτυξη. 
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Όπως αναφέρει ο Καραλής (2013) η έννοια της UNESCO, αναγνωρίζεται ως ίδια σε σημαντικό 

βαθμό με εκείνην του ΟΟΣΑ, διαφέροντας στο σημείο της ενηλικίωσης (και μάλιστα σε 

αναλογία με την κάθε κοινωνία), έτσι ώστε να γίνει η εκπαίδευση ενηλίκων από τη δια βίου 

εκπαίδευση. Επίσης, η φροντίδα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος ξεπερνά κατά πολύ τον ορισμό της UNESCO, σε σύγκριση με του 

ΟΟΣΑ, αν και ξανά στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν περιλαμβάνονται οι 

δραστηριότητες άτυπης εκπαίδευσης. 

1.2 Ορισμός της δια βίου εκπαίδευσης 

Όπως αναφέρεται στην Μουτσάτσου (2020), ως εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται  οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική ενέργεια ή οποιασδήποτε φύσης πρόγραμμα προσφέρεται από εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, στοχεύοντας  στην εκπλήρωση της ανάγκης του ενηλίκου για εκπαίδευση 

σχετικά με ένα γνωστικό πεδίο που συγχύζεται με αιτίες επαγγελματικές, γενικές γνώσεις, 

τυπικές ή μη τυπικές εκπαιδευτικές μελέτες. Εμμέσως πλην σαφώς, η εκπαίδευση ενηλίκων 

είναι η ανάμειξη του ατόμου στην εκπαίδευση, όταν αυτό βρίσκεται σε μια περισσότερο 

«ώριμη» ηλικία. Ο όρος της ωριμότητας χρησιμοποιείται στον ορισμό της εκπαίδευσης 

ενηλίκων έτσι ώστε να τονίσει πως οι ενήλικες επιλέγουν εν γνώσει και με υπευθυνότητα να 

συμμετέχουν σε συνεργατικές προσπάθειες απόκτησης πιστοποιημένων προσόντων, ενώ 

προχωρούν στη διαδικασία της εκπαίδευσης έχοντας συλλέξει αξιοσημείωτες εμπειρίες ζωής 

(Κατσίμπρας & Γκελαμέρης, 2018: 9, όπ. ανάφ. στο Μουτσάτσου, 2020).  

Επιπρόσθετα, ως ενήλικος εκπαιδευόμενος ονομάζεται οποιοδήποτε άτομο βρίσκεται στην 

περίοδο της ενηλικιότητας και συμμετέχει σε δραστηριότητες τυπικής ή μη τυπικής μάθησης 

προκειμένου να λάβει περισσότερες γνώσεις ή νέες γνώσεις, να αποκτήσει δεξιότητες ή να 

εκτιμήσει τις προσωπικές του στάσεις και πεποιθήσεις ώστε να αναπτύξει νέα στάση και 

συμπεριφορά. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος έχει ιδιαίτερα γνωρίσματα που τον κάνουν να 

ξεχωρίζει από τους ανήλικους μαθητές, λαμβάνει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό 

όρους, αντιμετωπίζει εμπόδια κατά την ανάμειξη του σε προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ενώ αναζητά κίνητρα για να συμμετάσχει (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2007: 16, όπ. ανάφ. στο 

Μουτσάτσου, 2020). 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1977, όπ. ανάφ. στο Καραλής, 2013) , «η εκπαίδευση ενηλίκων 

χαρακτηρίζεται από οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει ως στόχο την μάθηση ή πρόγραμμα 

προσχεδιασμένο με την βούληση ενός εκπαιδευτικού φορέα, για να επιτύχει οποιαδήποτε 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BD_%CF%83%CE%B1%CF%86%CF%8E%CF%82
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ανάγκη κατάρτισης ή έλξη, που είναι πιθανόν να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

της ζωής ενός ατόμου που έχει ξεπεράσει την ηλικία της αναγκαίας εκπαίδευσης και η κύρια 

ασχολία του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Ως περιεχόμενο δηλαδή, επωμίζεται μη 

επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές διδασκαλίες, 

όπως  και την εκπαίδευση που έχει ομαδική πρόθεση». 

Σύμφωνα με την UNESCO2 (Βεργίδης, 1997: 3, όπ. ανάφ. στο Καραλής, 2013), με τον έννοια 

εκπαίδευση ενηλίκων, εννοούμε: 

Ολόκληρο το φάσμα των συντονισμένων εκπαιδευτικών διενεργειών, ό,τι περιεχόμενο ή 

επίπεδο και όποιας μεθόδου, αν αυτές αναφέρονται σε αναγνωρισμένες ή ελεύθερες σπουδές 

ή αν συνεχίζουν ή αναπληρώνουν την αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και 

πανεπιστήμια, όπως επίσης και σε σχολές μαθητείας, με τη βοήθεια των οποίων (διαδικασιών) 

άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν εξελίσσουν τις 

ικανότητές τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, εξελίσσουν την τεχνική και επαγγελματική τους 

μόρφωση ή αλλάζουν πορεία προς καινούργιες κατευθύνσεις και διαφοροποιούν τις στάσεις 

και τις συμπεριφορές τους προς την αμφίδρομη προσδοκία της ολοκληρωμένης προσωπικής 

τους ανάπτυξης και της εμπλοκής τους σε μια σταθερή και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική 

και πολιτιστική ανάπτυξη. 

Όπως αναφέρει ο Καραλής (2013) η έννοια της UNESCO, αναγνωρίζεται ως ίδια σε σημαντικό 

βαθμό με εκείνην του ΟΟΣΑ, διαφέροντας στο σημείο της ενηλικίωσης (και μάλιστα σε 

αναλογία με την κάθε κοινωνία), έτσι ώστε να γίνει η εκπαίδευση ενηλίκων από τη δια βίου 

εκπαίδευση. Επίσης, η φροντίδα για την κάλυψη των ελλείψεων του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος ξεπερνά κατά πολύ την έννοια της UNESCO, σε σύγκριση με την έννοια του 

ΟΟΣΑ, αν και ξανά στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν περιλαμβάνονται οι 

δραστηριότητες άτυπης εκπαίδευσης. 

1.3 Απόπειρες οριοθέτησης του πεδίου της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης 

Προσπαθώντας να προσδιορίσουν το πεδίο της δια βίου μάθησης, οι Jarvis, Parker και Holford 

(Parker & Holford, 2004, όπ. ανάφ. στο Καραλής, 2013 ), αναφέρουν ότι αυτό σχετίζεται με 

τις εξής πηγές: 

•  Επαγγελματική πρακτική, η οποία σχετίζεται με τις πρακτικές διδασκαλίας αλλά και 

στην μελέτη σχετικά με τον τρόπο μάθησης των μαθητών όλων των ηλικιών στο 
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περιβάλλον της τάξης, του εργασιακού περιβάλλοντος ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος 

δημιουργούνται οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες. 

• Δημόσιος διάλογος, συγκεκριμένα αυτός που συσχετίζεται με τον αναστοχασμό ειδικά 

στην πρακτική και που συμπεριλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τους 

εκπαιδευτικούς θεσμούς, τις εξελισσόμενες εθνικές πολιτικές και διάφορα παρόμοια 

ζητήματα, σε μακροσκοπική κλίμακα. 

• Ζητήματα που προβάλλονται από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, στα οποία 

βασίζεται το πεδίο και ειδικά την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, την ιστορία, τις κοινωνικές 

επιστήμες καθώς και άλλα γνωστικά αντικείμενα τα οποία προσδίδουν τις θεωρητικές 

έννοιες για την αφομοίωση της δια βίου εκπαίδευσης. 

Είναι αισθητό, αναφορικά με τους προαναφερθέντες ορισμούς, ότι η δια βίου μάθηση και 

εκπαίδευση δεν συμπίπτει με κανένα από τις επιμέρους ενδείξεις του εκπαιδευτικού συνεχούς 

και συγκεκριμένα με την εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι εναργές ότι η εκπαίδευση ενηλίκων 

υποδεικνύει αυθεντικό υποσύνολο των δραστηριοτήτων δια βίου εκπαίδευσης. 

1.4 Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές 

Μέχρι το έτος 1979 η έννοια της δια βίου εκπαίδευση είχε μια αρκετά όμοια σημασία με τον 

ορισμό της εκπαίδευση ενηλίκων (Himmelstrup, 1981, όπ. ανάφ, στο Καραλής, 2013) και η 

συσχέτιση με τις σχετικές πολιτικές δεσμευόταν στα ποσοστά συμμετοχής των ενηλίκων σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αυτή η εμφανής ομοιότητα της δια βίου εκπαίδευσης με την 

εκπαίδευση ενηλίκων, που όπως προαναφέραμε στην εισαγωγή σε μεγάλο βαθμό εμφανίζεται 

και σήμερα, θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί σχετικά με την άποψη πως η ευδοκίμηση των 

πολιτικών δια βίου εκπαίδευσης υπολογίζεται από την οπτική γωνία της βελτίωση των δύο 

άλλων μορφών του εκπαιδευτικού συνεχούς, εκτός της τυπικής εκπαίδευσης (δηλ., της μη-

τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης). 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τον τρόπο λειτουργίας και τη σπουδαιότητα της δια βίου 

εκπαίδευσης αλλά και οι σχετικές πολιτικές που επεξεργάζονται, φαίνεται πως τροποποιούνται 

σημαντικά στη διάρκεια των τελευταίων τριάντα χρόνων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1970 η δια βίου εκπαίδευση θεωρήθηκε ως απάντηση στις ασταθής πολιτικές και κοινωνικές 

συνθήκες της τότε περιόδου (Boshier,1998, όπ. ανάφ. στο Καραλής, 2013). Στην έκθεση 

εμπειρογνωμόνων της UNESCO για την εκπαίδευση (Faure, 1972) - γνωστή και ως Έκθεση 

Faure – εκφράζεται η άποψη πως ως προαπαιτούμενο για τη σύσταση των επιμέρους μορφών 
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της εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, είναι η απόσυρση των δομικών και θεσμικών 

εμποδίων μεταξύ της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης. Τονίζεται επίσης, ότι η χορήγηση 

ίσων ευκαιριών σε ενήλικους εκπαιδευόμενους δεν έχει ως αποτέλεσμα την ισότιμη ανάμειξη 

στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες, λόγω μιας σειράς εμποδίων που συσχετίζονται 

με κοινωνικούς προσδιορισμούς. 

Παρόμοιες υποδείξεις και κατευθύνσεις εντοπίζονται συχνά σε επίσημα κείμενα εθνικών και 

διεθνών οργανισμών, σε ολόκληρη τη δεκαετία του 1970. Στα μισά σχεδόν της δεκαετίας του 

1980 ελάχιστες ήταν οι αναφορές στη σύγχυση της έννοιας της δια βίου μάθησης και 

διδασκαλίας με την αγορά εργασίας και τις ελλείψεις της οικονομίας (Boshier, όπ. ανάφ. στο 

Καραλής, 2013). Οι ανάγκες του οικονομικού πεδίου εμφανίζονται στα επίσημα κείμενα, στο 

επίπεδο που συγχωνεύονται με το δικαίωμα των πολιτών στην εργασία. Κατά συνέπεια, το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κυρίως συνδέεται με την προσωπική ανάπτυξη (Rogers, 

2002, όπ. ανάφ. στο Καραλής, 2013), παρόλο που οι δραστηριότητες επαγγελματικής 

εκπαίδευσης εξελίσσεται ταυτόχρονα. 

Η κατάσταση αυτή τροποποιείται σε σημαντικό βαθμό τα επόμενα χρόνια: η κυριαρχία του 

νεοφιλελευθερισμού και η μείωση του κράτους πρόνοιας, έχουν ως αποτέλεσμα την 

μετακίνηση του περιεχομένου της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης προς τις ανάγκες της 

οικονομίας. Μολονότι οι επισημάνσεις στη σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης και 

εκπαίδευσης συνεχώς αυξάνονται, βασικός πόλος αναφοράς στην επίσημη ρητορική, αλλά και 

ορίζουσα των σχετικών κατευθύνσεων πολιτικής είναι η εξέλιξη των γνώσεων και 

επιδεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η μετατροπή τους στις πάντοτε ασταθής 

ανάγκες της οικονομίας. Η σύγχυση του πεδίου της δια βίου εκπαίδευσης με τις ελλείψεις της 

οικονομίας και της αγοράς εργασίας γίνεται πια αντιληπτή, συγκεκριμένοι μάλιστα ερευνητές 

πιστεύουν πως αυτή ακριβώς η σύνδεση είναι και η αιτία για την οποία προσδίδουν τόσο 

μεγάλη σημασία στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση (Nuissl, 2001, όπ. ανάφ. στο Καραλής, 

2013). 

Ιδιαίτερο γνώρισμα αυτής της συνεχώς αυξανόμενης έννοιας είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση υιοθέτησε το έτος 1996 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Δια βίου Μάθησης». Στο δημόσιο 

έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσδιορίζει τον σκοπό της δια βίου μάθησης (Gass, 

1996, όπ. ανάφ. στο Καραλής, 2013), η οικονομική επέκταση (economic dimension) 

προβάλλεται συγκριτικά με εκείνη της κοινωνικής (social dimension).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Το πλαίσιο λειτουργίας της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα 

Η Διά Βίου Μάθηση αποτελεί πεδίο μαθησιακής δραστηριότητας και εμφανίζεται σε Ευρώπη 

και Η.Π.Α. στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο αρχικός στόχος της ήταν να εξελιχθεί το μορφωτικό 

επίπεδο των ενηλίκων, οι οποίοι κατάγονταν από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, εργατικές τάξεις, 

μειονότητες και νεανικό πληθυσμό. Έπειτα κατευθύνθηκε προς την επαγγελματική κατάρτιση, 

την βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικά ζητήματα σχετικά με 

την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό, οπότε και διευρύνθηκε γρήγορα σε πολλές χώρες 

(Κόκκος, 2002, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). Οι καινοτόμες ευρωπαϊκές και ελληνικές 

τακτικές για την εκπαίδευση εστιάζουν στην βελτίωση και υλοποίηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ευρεία δια βίου μάθηση και 

επηρεάζουν την οικονομική εξέλιξη και ευμάρεια. Οι ρίζες της έννοιας στην ελληνική 

επικράτεια εμφανίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα (Βεργίδης, 1999, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 

2019) όταν µορφωτικοί σύλλογοι, όπως για παράδειγμα ο ιστορικός Φιλολογικός Σύνδεσµος 

«Παρνασσός», οργάνωναν τμήματα αλφαβητισμού ενηλίκων και παράλληλα µικρός αριθμός 

φορέων υλοποιούσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 Το 1929 η κυβέρνηση Βενιζέλου με τον Ν. 4397/29 λειτούργησε νυχτερινά σχολεία, έτσι ώστε 

να αντιμετωπισθεί ο αναλφαβητισμός των ενηλίκων. Το έτος 1943 η κυβέρνηση Ράλλη 

ξεκίνησε την λειτουργία της Διεύθυνσης Λαϊκής Επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας και 

έπειτα δραστηριοποιήθηκαν διάφοροι οργανισμοί Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η στρατιωτική 

δικτατορία που επέβαλαν το 1967 ήταν κρίσιμο σημείο για το θεσμό της Λαϊκής Επιμόρφωσης. 

Τα περιεχόμενα των επιμορφωτικών εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα κατά την χρονική περίοδο 

της δικτατορίας έχουν σχέση με τη θρησκεία, την οικογένεια, τα εθνικά και κοινωνικά θέματα 

και την κοινωνική αγωγή. Ουσιαστικά η επιμόρφωση είχε ως πρόθεση να κατευθύνει 

ιδεολογικά τους πολίτες. Το σχολικό έτος 1967-1968 διοργανώθηκαν πάνω από 20.000 

επιμορφωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες ως κύριο στόχο είχαν την προπαγάνδα. Σκοπός της 

προπαγάνδας ήταν να ψηφίσει ο λαός θετικά στα δημοψηφίσματα σχετικά με την αποδοχή του 

δικτατορικού καθεστώτος (Βεργίδης, 2005, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). Από την περίοδο 

της κατοχής μέχρι το 1980, επικράτησε μια ακινησία στον συγκεκριμένο τομέα. Την ευθύνη 

για αυτό είχε η έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα με πολιτική αστάθεια, 

ιστορικές αντιπαραθέσεις, κοινωνικές και οικονομικές αναταραχές (Κόκκος, 2002, όπ. ανάφ. 

στο Ρεντίφης, 2019). Με την επικυρωμένη εισαγωγή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
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το 1981 και την ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση, εμφανίστηκαν ευνοϊκές συνθήκες για το 

θεσμό της λαϊκής επιμόρφωσης (Βεργίδης, 1995, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). Σε όλη την 

Ελλάδα δραστηριοποιήθηκαν επιμορφωτικά κέντρα, τα οποία έφταναν τα 350 σε αριθμό, ενώ 

οι συμμετοχές παρακολούθησης των εκπαιδευομένων για τη δεκαετία 1981 - 1990 που 

καταχωρήθηκαν, ανήλθαν στο 1.468.545. Χρειάζεται να τονισθεί ότι σε εκείνη την χρονική 

περίοδο, το 70% των τμημάτων μάθησης υλοποιήθηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών 

και τα προγράμματα κέρδισαν πολλές συμμετοχές από το γυναικείο πληθυσμό (60 – 74%) 

(Karalis & Vergidis, 2006, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). Τα τρία κοινοτικά πακέτα βοήθειας 

στήριξης που εμφανίστηκαν έπειτα (ΚΠΣ), το Α΄ ΚΠΣ (1989-1993), το Β’ ΚΠΣ (1994-1999) 

και Γ’ ΚΠΣ (2000-2006), συνείσφεραν στις παρακάτω αλλαγές (Karalis & Vergidis, 2004. 

Καραλής, 2010, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019): Ίδρυση του Ινστιτούτου ∆ιαρκής Εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ) (Ν. 2327/95), που στόχευε στη µελέτη, έρευνα, παροχή πληροφοριών και 

βελτίωση δραστηριοτήτων σε ζήτημα αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και την 

επιμόρφωση τον πολιτών και κυρίως το σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση 

προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, την οργάνωση συστηµάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και την εκτέλεση εκπαιδευτικού υλικού. Λειτουργία του Εθνικού Κέντρου 

Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ), το οποίο αποτέλεσε κρισιμο πεδίο στην βελτίωση του 

συστήµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης. Ως βασικό στόχο είχε την εξέλιξη του εθνικού 

συστήµατος επικύρωσης δοµών και βίου μάθησης και η πιστοποίηση των ενηλίκων 

εκπαιδευτικών. 

Στην επόμενη δεκαετία η Διεύθυνση Λαϊκής Επιμόρφωσης μεταρρυθμίζεται και βελτιώνεται 

θεσμικά σε Γενική Γραμματεία, ενώ οι δημόσιες δαπάνες για τα προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων πληθαίνονται και διαμοιράζονται σε όλη την περιφέρεια με βάση επιλογής τον 

πληθυσμό (Καραλής, 2003, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). Αυτά που πραγματοποιούνται, 

έχουν σχέση όχι μόνο με τη γενική εκπαίδευση και τον αλφαβητισμό ενηλίκων αλλά και με τη 

δια βίου επαγγελματική κατάρτιση. Ξεκινούν ακόμη την λειτουργία τους προγράμματα που 

βρίσκονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μειονότητες, άτομα με αναπηρία, και εισάγονται 

σε αυτά ενότητες, οι οποίες αποτελούνται από ζητήματα κοινωνικά, οικονομικά και 

πολιτιστικά. Η εξέλιξη του οργανισμού πραγματοποιείται με την οργάνωση μέτρων για την 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ελλείψεων, την διδασκαλία των εκπαιδευτών και την 

αξιολόγηση των προγραμμάτων (Βεργίδης, Καραλής & Κουλαουζίδης, 2010, όπ. ανάφ. στο 

Ρεντίφης, 2019). Κατά τη δεκαετία του 90 τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων 
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παραμένουν στο πεδίο της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης, η ελάττωση της 

χρηματοδότησης είναι εμφανής, παρόμοια και η εμπλοκή των εκπαιδευομένων και 

υποσκελίζεται το δίκτυο λαϊκής επιμόρφωσης.  

Σχετικά με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη δια βίου μάθηση δέχονται πιο 

αυτάρκεις προϋποθέσεις για το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

διοργανώνονται νέες υποδομές (Βεργίδης, 2003, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). Το 1995 

δραστηριοποιούνται τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και το Ινστιτούτο 

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), ενώ το 1997 ξεκινάει την λειτουργία του το 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.). Την 

ίδια χρονιά θεσμοθετούνται τα Σ.Δ.Ε. και με βάσει τις διατάξεις του Ν. 2552/97 ξεκινάει την 

λειτουργία του το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), ένας κρατικός οργανισμός της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κομβικό σημείο για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το 

2001 η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) αλλάζει ονομασία σε Γενική 

Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και συνεχίζει παράλληλα και στην εκπαίδευση 

των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι επικυρώνονται από το μητρώο του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ. Η Ελλάδα 

συμβαδίζει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στη ανάπτυξη της ποιότητας των υπηρεσιών, που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων και με το Ν. 3191/2003 δραστηριοποιεί το 

Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., το οποίο φροντίζει για τη σύζευξη της αρχικής με τη δια βίου επαγγελματική 

κατάρτιση και μόρφωση και ιδρύονται ακόμα δύο δομές: τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Κ.Ε.Ε.) και οι Σχολές Γονέων. Πραγματοποιούνται προγράμματα στο πεδίο των νέων 

τεχνολογιών, όπως επίσης και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας 

(Βεργίδης, 2005, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). Το έτος 2005 µε το Νόµο 3369/2005 «Περί 

συστηµατοποίησης της Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» προσφέρεται στον λαό η 

επιλογή παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αντίστοιχη επικύρωση των 

προσόντων τους. Επιπροσθέτως παρέχεται η επιλογή δηµιουργίας Ινστιτούτων ∆ιά Βίου 

Εκπαίδευσης από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τα οποία είναι αρµόδια για την οργάνωση και 

λειτουργία των προγραµµάτων ∆ιά βίου εκπαίδευσης των πανεπιστημίων. Την περίοδο 2007-

2008 πραγματοποιούνται από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 100 ωρών με 

θέμα την «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», η Γ.Γ.Ε.Ε. αλλάζει σε Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και με την 

Υ.Α. 4444/2008 περί «Κατάρτιση και Λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου των εκπαιδευτών 

ενηλίκων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» αναλαμβάνει την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών 

ενηλίκων σε προγράμματα Δ.Β.Μ. Στη συνέχεια, με το Ν. 3879/2010 καταργούνται τα Κ.Ε.Ε. 

και αντικαθίστανται από τα Κ.Δ.Β.Μ. Ως ανάλογο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 
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βρίσκεται σε λειτουργία ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), όπου 

το έτος 2011 αλλάζει όνομα σε Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Την ίδια χρονιά συγχωνεύονται το 

Ινστιτούτο Νεολαίας και το Ι.Δ.ΕΚ.Ε στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και το οποίο μετατρέπεται 

σε Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Η λειτουργία και οργάνωση 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διέπονται από τον Ν. 4115/2013. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 (άρθ. 2), μια από τις κύριες αρμοδιότητες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι 

«η τεχνολογική, επιστημονική, διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη δράσεων, έργων και 

προγραμμάτων που πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης». Στην Ελλάδα 

με το Νόμο 3879/2010 για τη δια βίου μάθηση, η επαγγελματική κατάρτιση και η γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων εμφανίζονται ως δύο ισάξιοι πυρήνες της και εντάσσονται διοικητικά 

(με το Π.Δ. 24/2010) στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ο 

ηγούμενος Νόμος θέτει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ως τον 

οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας που λειτουργεί και εκτελεί έργο, με στόχο να οργανώσει 

τη κρατική τακτική Δ.Β.Μ., να δημιουργεί αντίστοιχους κανόνες, να ελέγχει την εφαρμογή 

τους, να διαχειρίζεται το σύστημα διοίκησης της δια βίου μάθησης, να επιβλέπει και να 

οργανώνει το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). Οι δομές της Δ.Β.Μ. σε ό,τι περιλαμβάνει το πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι: α) Η Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, με την οποία ο/η 

καταρτιζόμενος/η κατακτά κύριες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, 

μεγάλης συνήθως ζήτησης που τον/ην ενδιαφέρει. Αυτή η επιλογή δίνεται μέσα από τα 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), β) Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 

Κατάρτιση, στην οποία προσδίδεται ειδίκευση ή επανειδίκευση των συμμετεχόντων, έτσι ώστε 

να διαμορφωθούν οι γνώσεις και ικανότητές τους ανάλογα με τις επιταγές της αγοράς 

εργασίας, που συνεχώς αλλάζουν. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

προσφέρουν, γ) Η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπου μέσα από προσχεδιασμένες και 

θεσμοθετημένες ενέργειες, αναφέρεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να βελτιώσουν την 

προσωπική και κοινωνική τους μόρφωση, όπως επίσης και να ελαττώσουν τις μορφωτικές και 

κοινωνικές μονομερείες. Υλοποιείται από οργανισμούς τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή τα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και από οργανισμούς μη τυπικής, για παράδειγμα τα 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και οι Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επιχείρησε να αυξήσει έως το 2010 το μέσο όρο συμμετοχής σε προγράμματα Διά 

Βίου Μάθησης ατόμων ηλικίας 25 έως 64 ετών, θέτοντας ως επιθυμητό δείκτη - αναφοράς 
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(benchmarks) το 12,5% (European Commission, 2002, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). Το 2006 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινήθηκε προς την πρόταση για την βελτίωση οκτώ κύριων 

ικανοτήτων για τη Δ.Β.Μ.: α) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, β) Επικοινωνία σε ξένες 

γλώσσες, γ) Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την 

τεχνολογία, δ) Ψηφιακή ικανότητα, ε) Μεθοδολογία της μάθησης – μεταγνωστικές ικανότητες, 

ζ) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες του ατόμου, η) Πρωτοβουλία και 

επιχειρηματικότητα, 8. Πολιτιστική έκφραση και πολιτισμική αναγνώριση.  

Η οικονομική όμως κρίση στο τέλος της περιόδου 2010 εμφάνισε τα ελαττώματα της 

ευρωπαϊκής οικονομίας και κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί με τα Κράτη-

Μέλη της με ένα νέο πλαίσιο τακτικής «Ευρώπη 2020», με σκοπό τη βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη της οικονομίας. Ειδικότερα το έτος 2010 ο δείκτης αναφοράς του 

«ΕΚ 2010» δεν εκπληρώθηκε και ο αριθμός εμπλοκής των συμμετεχόντων σε προγράμματα 

της Δ.Β.Μ. έφτασε μόλις στο 9,3%. Η συμμετοχή δηλαδή των κύριων ομάδων-στόχων (άτομα 

με χαμηλές επίκτητες ικανότητες, ηλικιωμένα και πολλά χρόνια άνεργοι) σε αυτά ήταν επίσης 

λιγότερη (Καραλής, 2013, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). Με το νέο χρονοδιάγραμμα του «ΕΚ 

2020» αναπροσαρμόζονται οι στρατηγικοί στόχοι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και 

ο δείκτης αναφοράς ορίζεται πλέον στο 15% (European Commission, 2009, όπ. ανάφ. στο 

Ρεντίφης, 2019). Παρόλα αυτά με την τωρινή αξιολόγηση που υλοποίησε η Επιτροπή 

(European Commission, 2016, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019), το περιθώριο από αυτόν τον 

αριθμό παραμένει αρκετή (10,7% για το 2015). Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η Ελλάδα 

διατηρείται σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά, μόλις 3,3%. Σε αυτό συντελεί η οικονομική ύφεση, 

η μεταναστευτική – προσφυγική κρίση του 2015 και τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας κυρίως 

στις νέες ηλικίες (Παπαδάκης, 2016, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019).  

Στην δημοσίευση με περιεχόμενο «Το Πεδίο της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα» στο Goethe 

Institut, ο Κόκκος επισημαίνει τα αίτια αυτού του φαινομένου: η οργάνωση αλλά και η 

υλοποίηση των προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν επικεντρώνονται στη σφαιρική 

και κριτική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

εκπαιδευομένων, αλλά στη φόρμα, δηλαδή στη μεταβίβαση τυποποιημένων γνώσεων με 

δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα. Επί πλέον ο μη τυπικός τομέας εκπαίδευσης ενηλίκων και 

συγκεκριμένα η επαγγελματική κατάρτιση δεν παρέχει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, τα 

οποία θα είχαν σημαίνοντα ρόλο στην επαγγελματική τους εξέλιξη και άρα θα αποτελούσαν 

κίνητρο για τη διευρυμένη συμμετοχή στα αντίστοιχα προγράμματα. Επιπρόσθετα, η ευρύτερη 
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διαμόρφωση του κοινωνικής πλαισίου και απασχόλησης στην Ελλάδα δεν βοηθάει στην 

βελτίωση διενεργειών της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Από τη μια ο κρατικός τομέας, 

ο οποίος αρκετές φορές είναι υπεραυξημένος και δεν κατέχει μια αίσθηση κριτικής, αλλά το 

κύριο χαρακτηριστικό συνεχής εξέλιξης είναι τα χρόνια της προεργασίας. Από την άλλη 

ελάχιστα αναπτύχθηκε στη χώρα μας η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα από την κρατική εξουσία και στοχεύουν στην 

προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο πεδίο δεν εξελίσσονται 

οι ομαδικές δραστηριότητες ούτε, κατά συνέπεια, μορφωτικά κινήματα, τα οποία θα 

οδηγούσαν σε ζήτηση για τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Τελειώνοντας να αναφέρουμε 

ότι μια με κρίσιμη αξία αιτία της περιορισμένης ανάγκης για μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων 

είναι η χαμηλή της ποιότητα και αποτελεσματικότητα, την οποία έχουν τονίσει συσχετιζόμενες 

μελέτες που υλοποιήθηκαν (Παληός 2003, Κόκκος, 2002, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019). 

Μέχρι σήμερα δεν κατορθώθηκε να υπάρξει ένας ορθολογικός σχεδιασμός και συντονισμός 

των δράσεων, ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο (Αμίτσης, 2000, όπ. ανάφ. στο Ρεντίφης, 2019), 

καθώς και κάποια διενέργεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτών και τους προσωπικού της 

εκπαίδευσης ενηλίκων που, στη πλειονότητά τους, δεν κατέχουν αρκετή τεχνογνωσία. Για όλα 

τα παραπάνω, το πεδίο μένει και πάλι δίχως σημαντική αξία και εγκυρότητα, με κατά συνέπεια 

να μην είναι ελκυστικό στον λαό. 

2.2 Η συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Το γεγονός της εμπλοκής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές ενέργειες αποτελεί εδώ και αιώνες, 

αν όχι τον κυριότερο, το λιγότερο έναν από τους κύριους τομείς μελέτης στο επιστημονικό 

πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ιδιαίτερη είναι η διατύπωση του J. Crowther (2000, σ. 479, 

όπ. ανάφ στο Καραλής, 2019): «πιθανώς το πλέον καλλιεργημένο αυλάκι στην έρευνα της 

διδασκαλίας ενηλίκων είναι αυτό της εμπλοκής». Ο Mezirow (1971, όπ. ανάφ στο Καραλής, 

20) σχετίζεται σε μια εξέταση των αντίστοιχων μελετών στις ΗΠΑ που εκδόθηκε από τους 

Brunner, Wilder, Kirchner, & Newberry το 1959, αντιλαμβάνεται ότι ήδη εκείνη την περίοδο 

εμφανίζονται σχεδόν 600 ερευνητικές εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά, 

τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των ενηλίκων μαθητευόμενων. Κάτι σαν και αυτό είναι ίσως 

προσδοκώμενο αφού το θέμα της εμπλοκής (και συγκεκριμένα των κινήτρων και των 

εμποδίων) είναι εγγενές προς την επιστημολογική διαμόρφωση του πεδίου της εκπαίδευσης 

ενηλίκων – με δεδομένο ότι το μέγεθος εμπρόθετης ανάμειξης σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες αναφέρεται ίσως ο πλέον βασικός παράγοντας που διαφοροποιεί τους 
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ενήλικους από τους ανήλικους εκπαιδευόμενους. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, είναι 

προφανές πως υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια αυτής της εργασίας η αδιάλειπτη και λεπτομερείς 

καταγραφή των κατά καιρούς θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνητικών δοκιμών σε αυτό 

το πεδίο, πολλές από τις οποίες κιόλας έχουν επικαιροποιηθεί ή αναθεωρηθεί. Εδώ κρίνεται 

αναγκαίο να τονισθεί ότι στις περισσότερες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις εμπειρικές 

διερευνήσεις, τα κίνητρα και οι δυσκολίες αναφέρονται ως οι δύο πλευρές του ίδιου 

νομίσματος (για παράδειγμα η ποιότητα υλοποίησης ή ο βαθμός αναγνώρισης ενός 

προγράμματος μπορεί να ενεργούν ως ενίσχυση ενισχυτικά ή αποτροπή για την συμμετοχή). 

Το θέμα της σωστής καταγραφής του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές 

ενέργειες χαρακτηρίζεται μακροχρόνια ένα από τις πιο δύσκολες ερευνητικές προσπάθειες. 

Ακόμα από το έτος 1977 οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ (OECD, 1977, σσ. 9-16) τονίζουν τις 

ακόλουθες αιτίες που καθιστούν δυσχαίρετη τη συγκέντρωση έγκυρων στατιστικών στοιχείων 

ακόμη και για το παράδειγμα μιας χώρας: 

1. Αοριστία σχετικά με το εύρος και τον τύπο των ενεργειών που αναλαμβάνει το μέγιστο 

διάστημα της εκπαίδευσης ενηλίκων (λ.χ. συμπεριλαμβάνονται και ενέργειες άτυπης 

εκπαίδευσης και σε ποιόν βαθμό;).  

2. Αμηχανία ως προς την έννοια της εμπλοκής (όπως αναφορικά τονίζεται: «αν ένας πολίτης 

παρακολουθήσει μια διάλεξη μέσα σε ένα χρόνο  ονομάζεται συμμετέχων;»). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Η συμβολή των ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 Η συνεχείς ανάγκη για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων, παρότρυναν 

τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές 

στον κλάδο της διά βίου μάθησης, μέσα από ευέλικτα προγράμματα μάθησης σε μια μεγάλη 

ποικιλία θεματικών πεδίων, σχεδιασμένων να ανταποκριθούν και στις καίριες απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας. Σχετικά με τις ανακοινώσεις αυτών των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (όπως το Erasmus, το Grundtνig, το ECTS, το Leonardo da Vinci και το YOUTH), οι 

προθέσεις της δια βίου μάθησης είναι η ενθάρρυνση των ατόμων και ομάδων για ατομική και 

κοινωνική ανάπτυξη, η καλλιέργεια της δραστήριας συμμετοχής των πολιτών και η ανάπτυξη 

των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης (ΕυρωπαΪκό Κοινοβούλιο, 2000, όπ. 

ανάφ. στο Πολυχρονάκης, Σαχινίδης, 2009). 
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3.2 Ο ρόλος των ΤΠΕ στην υποστήριξη των εξ αποστάσεως φοιτητών 

Οι ΤΠΕ παρουσιάζονται στις ημέρες μας ως οι σημαντικότεροι υποστηρικτές των 

τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στην ενίσχυση των σπουδαστών που φοιτούν εξ αποστάσεως. 

Αναφορικά με τη Διοικητική και Οργανωτική Υποστήριξη, περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως: 

η Γραμματεία του Πανεπιστημίου, οι Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες, το Γραφείο Υποστήριξης 

των φοιτητών, οι ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου, με σημαντικές πληροφορίες για τη 

διάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών, τους Καθηγητές, ενημερώσεις για εξεταστικές, 

εκδηλώσεις και νέα του Πανεπιστημίου κτλ. Στην Ακαδημαϊκή-Εκπαιδευτική υποστήριξη των 

φοιτητών απαραίτητες είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες για την είσοδο σε ψηφιακές πηγές, την 

χορήγηση τεκμηρίων, το δανεισμό βιβλίων, τα ηλεκτρονικά αιτήματα πληροφόρησης, την 

ηλεκτρονική αποστολή υλικού κτλ (ACRL, 2004, όπ. ανάφ. στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη & 

Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & 

Σαϊτάκη, 2019). Σπουδαία επίσης, για την Ακαδημαϊκή Εκπαιδευτική υποστήριξη των εξ 

αποστάσεως φοιτητών, είναι τα οπτικοακουστικά μέσα, τα μέσα δηλαδή για την εφαρμογή 

τηλεδιασκέψεων, τηλεσυναντήσεων, ψηφιακών σύγχρονων ή ασύγχρονων μαθημάτων, το 

ψηφιακό υλικό το οποίο μπορεί να ενημερώνεται πολύ πιο γρήγορα και εύκολα από το έντυπο 

κτλ. (Kishore, 2014, όπ. ανάφ. στο & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & 

Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019). Πρέπει να τονισθεί 

ότι η οργάνωση και ο καταμερισμός της πληροφορίας έχει πολλές απαιτήσεις και είναι μια 

πολυεπίπεδη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσω συνεργατικών μεθόδων οι οποίες 

όταν είναι προσχεδιασμένες έχουν αποτελέσματα, βελτιώνουν τις προόδους και παράλληλα 

προωθούν την εξατομικευμένη μάθηση (Τζώτζου & Τουραμπέλης 2015; Λιοναράκης και συν., 

2017β, όπ. ανάφ. στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & 

Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019). Η λειτουργία των 

ψηφιακών πλατφορμών όπως το Μoodle ως εργαλείου, ενισχύει την ανάπτυξη συνεργασιών 

και τη δημιουργία διαδικτυακών δια δραστικών μαθήματων, ενώ οι ψηφιακές πύλες (e-portal) 

χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρονικό διαμοιρασμό πληροφοριών (Khalil, 2013, όπ. ανάφ. στο 

Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & 

Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019). 

Η ενίσχυση διαδικτυακών εκπαιδευτικών κοινοτήτων, αυξάνει το αίσθημα της ικανοποίησης, 

δημιουργεί την αίσθηση του «συνανήκειν» (Angelaki & Mavroidis, 2013, όπ. ανάφ. στο 

Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & 
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Νιάρη, Μ., & Ξυλούρη, Ο., & Σαϊτάκη, Ε.,  2019) και ταυτόχρονα πετυχαίνει συναισθηματική 

στήριξη και βέλτιστες ακαδημαϊκές επιδόσεις (Λιοναράκης κ.α., 2017α, 2017β, όπ. ανάφ. στο 

Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & 

Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019) εφόσον ο διδάσκοντας ενισχύει θετικά την 

αλληλεπίδραση και την επικοινωνία (Tyacke, 2015, όπ. ανάφ. στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη 

& Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & 

Σαϊτάκη, 2019). Επιπλέον η ακαδημαϊκή-εκπαιδευτική υποστήριξη των εξ αποστάσεως 

φοιτητών πραγματοποιείται μέσω των ιστοσελίδων, των διαδικτυακών χώρων όπως τα fora ή 

τα κοινωνικά δίκτυα (Brown et all, 2015; Jones & Meyer, 2012, όπ. ανάφ. στο Αποστολάκη & 

Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & 

Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019). Η εκμετάλλευση των κοινωνικών δικτύων στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση αν και είναι μη θεσμική και μπορεί να συμπεριληφθεί στην άτυπη μάθηση, έχει 

φτάσει σε μια καλή πρακτική καθώς ελαττώνει το  αίσθημα της μοναξιάς και της πίεσης αφού 

οι φοιτητές «μοιράζονται» τις ανησυχίες τους και νιώθουν ότι ανήκουν σε μια άτυπη 

κοινότητα. H μείωση της αίσθηση της απομόνωσης φαίνεται ότι συμβάλλει και στον 

περιορισμό των ποσοστών εγκατάλειψης σπουδών καθώς ενισχύει την ενσωμάτωση των 

φοιτητών στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό σύστημα (Γράψα & Μαυροειδής, 2017, όπ. ανάφ. 

στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & 

Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019) εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε 

πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό (Μέγγου & Καλογιαννάκης, 2018, όπ. ανάφ. στο 

Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & 

Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019). Ένα  παράδειγμα αποτελούν οι άτυπες κλειστές ομάδες 

για τις διπλωματικές εργασίες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε κοινωνικά 

δίκτυα όπως το Facebook, οι οποίες όχι μόνο δίνουν πολύτιμες πληροφορίες σχηματίζοντας 

μια «άτυπη» κοινότητα φοιτητών αλλά και αυξάνουν την πίεση αφού στηρίζονται σε 

προσωπικές υποκειμενικές εκτιμήσεις και ερμηνείες μη αποδεδειγμένες. Επίσης σε αρκετές 

περιπτώσεις οι ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αξιοποιηθεί για την 

ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης αξιοποιώντας στοιχεία κοινωνικού εποικοδομητισμού 

(Lionarakis, Panagiotakopoulos & Xenos, 2005, όπ. ανάφ. στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη & 

Καλλιατάκη  & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & 

Σαϊτάκη, 2019) κάποιες φορές ερευνητικά, πειραματικά και κάποιες όχι. Έρευνες στο ΕΑΠ, 

επιβεβαιώνουν την έλλειψη των σπουδαστών να εξελίσσουν κοινωνικές σχέσεις και να 

στηρίζουν ο ένας τον άλλον (Βασάλα & Ανδρεάδου, 2010; Τζώτζου & Μπιγιλάκη, 2013, όπ. 



   

 

22 

  3 
 

22 

ανάφ. Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & 

Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019) όπως επίσης και την σημαντική απήχηση 

των ψηφιακών περιοχών στην διάρκεια της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας (Baxter, 2012, όπ. 

ανάφ. στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & 

Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη,  2019).   

Η εκπαιδευτική υποστήριξη μέσω των ΤΠΕ έχει διάφορες μορφές, μέσα και εργαλεία όπως e-

mailς, sms, forum, τηλεδιασκέψεις με πολλά εργαλεία παραδείγματος χάριν το Skype, 

βιντεοδιασκέψεις (webcasts), ψηφιακά αρχεία αλλά ακόμη και συνεργατικά εργαλεία για τη 

συγγραφή ψηφιακού περιεχομένου (authoring tools), αξιολόγησης, δημιουργίας ψηφιακών 

ιστοριών και για δημιουργία video, tutorials, ψηφιακά αρχεία με ηχογραφημένο περιεχόμενο 

(podcasts), αναζήτησης και καταγραφής βιβλιογραφικών πηγών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(ΜΚΔ) όπως Facebook, Twitter, LinkedIn, Myspace, Flickr, YouTube κτλ. (Λιοναράκης, 

Παπαδημητρίου, Χαρτοφύλακα, Αγγέλη και Τζήλου, 2018; Sahni & Sharma, 2012; Τζώτζου 

&Τουραμπέλης, 2015; Τίγκας, 2016; Wright, Burnham & Hooper, 2012 κ.ά., όπ. ανάφ. στο 

Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & 

Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019). Όλα τα μέσα των ΤΠΕ για να είναι αποτελεσματικά 

πρέπει η αξιοποίηση τους να σχεδιάζεται με παιδαγωγικά κριτήρια, ώστε να μειώνει την 

απόσταση των Καθηγητών Συμβούλων με τους φοιτητές και να συμβάλει στη μαθησιακή και 

ακαδημαϊκή τους πορεία. Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια διαδικασία είναι απαραίτητο οι 

Καθηγητές Συμβούλων να μην περιορίζονται μόνο στις γνώσεις τους ούτε να αναγκάζονται 

αλλά να εμψυχώνουν (Λιοναράκης, 1999, όπ. ανάφ. στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη & 

Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & 

Σαϊτάκη, 2019). Διαδικασίες που έχουν άμεση σχέση με την αξιοποίηση, την καλλιέργεια και 

ενίσχυση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων (Κωνσταντοπούλου, Αντωνίου, Αποστολάκης, 

& Λιοναράκης, 2013;, όπ. ανάφ. στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου 

& Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη, & Σαϊτάκη, 2019) ώστε να 

αναπτύσσεται ποιοτική επικοινωνία (Ηλιάδου & Αναστασιάδη, 2009; Παπαδημητρίου & 

Λιοναράκης, 2010, όπ. ανάφ. Στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου & 

Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019) η οποία να 

αντιλαμβάνεται  και να συμπληρώνει όχι μόνο τις εκπαιδευτικές αλλά και τις συναισθηματικές 

ελλείψεις και άγχοι των φοιτητών (Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2013; Μέγγου & 

Καλογιαννάκης, 2018, όπ. ανάφ. στο Αποστολάκη & Γιαννιώτη & Καλλιατάκη & Μανούσου 

& Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & Σαϊτάκη, 2019) και να εξαλείφει 
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αρνητικά συναισθήματα (Blasquez & Alonso, 2006, όπ. ανάφ. στο  Αποστολάκη & Γιαννιώτη 

& Καλλιατάκη & Μανούσου & Μαρκαντωνάκη & Μαυριτσάκη & Νιάρη & Ξυλούρη & 

Σαϊτάκη, 2019). 

3.3 Στρατηγικές υιοθέτησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια 

Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές ήταν από τους αρχικούς χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας και του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). Αρχικά, είχαν χρησιμοποιηθεί 

ως εργαλεία έρευνας, να αναζητήσουν πληροφορίες και να επικοινωνήσουν με τους 

συνεργάτες τους.  Έπειτα, τα εφάρμοσαν ως συμπληρωματικά εργαλεία στην εκπαιδευτική 

τους διαδικασία.  Έτσι λοιπόν, αρκετές από τις στρατηγικές υιοθέτησης της ηλεκτρονικής 

μάθησης στα Πανεπιστήμια πηγάζουν από τις αρχικές εκείνες, απλές προσπάθειες 

μεμονωμένων καθηγητών.  

Αν και οι πιο πολλές από αυτές τις δοκιμές είχαν ως συνέπεια μόνο την δημιουργία 

σημειώσεων για τα μαθήματα, κάποιοι πανεπιστημιακοί προχώρησαν περισσότερο.  

Μεταχειρίστηκαν το Διαδίκτυο για να αλληλοεπιδρούν με τους μαθητές τους, για να 

προσφέρουν εξωτερικές πηγές πληροφόρησης αλλά και για να διενεργούν ψηφιακά μαθήματα 

(Web – based courses).  Οι καθηγητές και το πανεπιστημιακό προσωπικό που έκανε την 

μεγαλύτερη πρόοδο στην ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης προερχόταν κυρίως από τον 

τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής (Curran, 2004, όπ. ανάφ. στο Παπαθανασίου, 2014).  

Αργότερα βέβαια, αφού η είσοδος στις τεχνολογικές υποδομές ήταν ευκολότερη για όλους και 

καθώς η γνωριμία των ανθρώπων με τους υπολογιστές αυξανόταν, η ηλεκτρονική μάθηση 

ενσωματώθηκε σε όλες τις εκπαιδευτικές κλίμακες αλλά και σε οργανισμούς δια βίου και εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας.    

Όταν ένα μάθημα που πραγματοποιείται για πολλές δεκαετίες σε μια παραδοσιακή 

τάξη τροποποιείται σε μάθημα με ενσωματωμένη την ηλεκτρονική μάθηση, πρέπει να γίνουν 

πολλές μετατροπές και να παρθούν σημαντικές αποφάσεις από τους υπεύθυνους.  Οι 

αποφάσεις αυτές είναι σημαντικό να βασιστούν σε μια ιδιαίτερη μελέτη της υπάρχουσας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε, μέσω των σύγχρονων διαδικασιών, να εξυπηρετήσουν την 

ανάπτυξη μιας επιτυχημένης αλλαγής.  Παραδείγματος χάριν, αφού η αλλαγή σημαίνει την 

εισαγωγή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Μάθησης (Learning Management System), μία 

καλή τακτική θα ήταν η συνετή μελέτη του εργαλείου και των λειτουργιών του με στόχο την 

επιλογή του καλύτερου τρόπου εισαγωγής του στην υπάρχουσα διαδικασία διδασκαλίας.  Στη 
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συνέχεια, είναι σημαντικό να σχεδιαστούν νέες δραστηριότητες που να υποστηρίζουν την 

ηλεκτρονική μάθηση.  Τέλος, μετά την διεκπεραίωση των παραπάνω θα εξαχθεί ένα νέο, καλά 

σχεδιασμένο πλαίσιο διδασκαλίας, το οποίο θα ακολουθείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

(Georgouli et al., 2008 όπ. ανάφ. στο Παπαθανασίου, 2014). 

Οι κύριοι λόγοι ενσωμάτωσης της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι η έρευνα των δυνατοτήτων εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της ποιότητας της 

διδασκαλίας και η ελάττωση της αξίας της ανώτερης εκπαίδευσης.  Άρα σχετικά με το τι από 

τα προαναφερθέντα θέλει να πετύχει το εκπαιδευτικό ινστιτούτο σε μεγαλύτερο βαθμό 

χρησιμοποιεί την ανάλογη τακτική.  Επίσης, η τακτική που θα ακολουθήσει το κάθε 

Πανεπιστήμιο επηρεάζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού (επιστημονικά 

αντικείμενα, γεωγραφική περιοχή κτλ.) και του είδους της μάθησης που θέλει να διεξάγει (εξ 

αποστάσεως, άμεση, μεικτή).  Ως συμπέρασμα λοιπόν και από την ανάλυση των σχετικών με 

τις τακτικές εφάρμοσης της ηλεκτρονικής μάθησης στα Πανεπιστήμια άρθρων, υπάρχουν 

διάφορες στρατηγικές και όχι κάποια συγκεκριμένα μοντέλα.  

Γενικά πριν γίνει η υιοθέτηση μίας πρωτοποριακής ιδέας πρέπει να λυθούν ορισμένες απορίες.  

Σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση τα θέματα που είναι σημαντικό να απαντηθούν για κάθε 

Πανεπιστήμιο ανεξάρτητα από το είδος του και τα χαρακτηριστικά του είναι: 

1. Εάν η ηλεκτρονική μάθηση είναι η ανάλογη για το συγκεκριμένο μάθημα. 

2. Εάν μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης  μπορούν να προαχθούν τα υπάρχοντα μέσα 

διδασκαλίας και οι τωρινές διαδικασίες. 

3. Εάν οι σπουδαστές έχουν τα απαραίτητα προσόντα, χαρακτηριστικά και  κίνητρα ώστε 

να ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

4. Εάν το E-Learning μπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο Πανεπιστημιακό περιβάλλον και 

στην κουλτούρα του. 

Τη σύγχρονη εποχή, στην πλειοψηφία των Πανεπιστημίων η ηλεκτρονική μάθηση 

αλληλοσυμπληρώνει την τρέχουσα εκπαιδευτική διαδικασία.  Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται μία ανάμειξη (blend) της γνώσης και του υλικού που ήδη διδάσκεται στο 

Πανεπιστήμιο με τις δυνατότητες διδασκαλίας που παρέχει το «E-Learning».   

Η ανάμειξη (blend) των δύο αυτών ειδών εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή της άμεσης και 

της εξ αποστάσεως, είναι μια τακτική που στοχεύει στην ανάπτυξη της εκμάθησης και της 
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απόδοσης μέσω της εμπλοκής καθηγητών και φοιτητών σε online κοινότητες και εικονικές 

τάξεις, της ενημέρωσης μέσω εντύπων αλλά και ψηφιακών εγχειριδίων, της περιήγησης σε 

ιστοτόπους, της ανάμειξης σε πραγματικά αλλά και εικονικά σεμινάρια και συνέδρια.  Η 

έννοια «blended learning»,  χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πλαίσιο διδασκαλίας που 

ενώνει διάφορες μεθόδους αλλά και διάφορα είδη εκπαιδευτικής διαδικασίας: εξατομικευμένη 

εκμάθηση, σε πραγματική τάξη, σε εικονική τάξη κτλ. 

3.4. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σίγουρα ιδιαίτερα γνωστά μεταξύ μαθητών και φοιτητών, 

γι’ αυτό και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα, το οποίο 

ερευνάται και μονίμως βελτιώνεται (Ophus, Abbitt, 2009, όπ. ανάφ. στο Μανούσου, 

Χαρτοφύλακα, 2011). Αν και ένας από τους σημαντικότερους λόγους δημιουργίας και 

βελτίωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η κοινωνικοποίηση, οι δυνατότητες 

αξιοποίησής τους μαθησιακά είναι πολλές (Ophus, Abbitt, 2009, όπ. ανάφ. στο Μανούσου, 

Χαρτοφύλακα, 2011) και έχουν απαρτίσει ζήτημα μιας μεγάλης και μακροχρόνιας μελέτης στο 

πλαίσιο του Horizon Project (Johnson & Smith, 2005, Johnson, Levine, & Smith, 2006, 2007, 

2008, 2009, Jhnson, Levine, Smith, & Stone, 2, όπ. ανάφ. στο Μανούσου, Χαρτοφύλακα, 

2011). 

Σύμφωνα με τους Johnson, Levine, Smith & Stone (2010, όπ. ανάφ. στο Μανούσου, 

Χαρτοφύλακα, 2011) σχηματίζονται τέσσερις σημαντικές κατευθύνσεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή κοινότητα ευρύτερα, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες για το 

διάστημα 2010 έως 2015: 

• Το πλήθος των πληροφοριών και των σχέσεων που δημιουργούνται μέσω των 

κοινωνικών δικτύων οδηγεί στην αναθεώρηση του ρόλου των ακαδημαϊκών ως προς 

τη διδασκαλία και κατάρτιση, καθώς και την πιστοποίηση.  

• Η αυξανόμενη αναγκαιότητα όλο και μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων να είναι εν 

ενεργεία εργάτες, να μαθαίνουν και να σπουδάζουν στο χρόνο και τον τόπο που 

επιθυμούν, έχοντας ως δεδομένο, όχι μόνο την ήπια και γρήγορη πρόσβαση στις 

πληροφορίες που παρέχονται στο διαδίκτυο αλλά και στα κοινωνικά τους δίκτυα, των 

οποίων το κόστος χρησιμοποιείται σαν όφελος σε αυτή την κατεύθυνση.  

• Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι όλο και πιο πολύ βασισμένες στην 

τεχνολογία σύννεφου (Cloud-based computing), με συνέπεια να υπερισχύει στο εξής 
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στην πληροφορική η αίσθηση της αποκέντρωσης και της άμεσης πρόσβασης από 

οποιοδήποτε σημείο, αφού οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι προσπελάσιμες μέσω 

τυποποιημένων μηχανισμών που προωθούν τη χρήση από ετερογενείς πλατφόρμες με 

τη χρήση λογισμικών που βασίζονται στους φυλλομετρητές (browser-based software) 

που δεν απαιτούν τις γνώριμες και προηγούμενες ενέργειες προμηθειών και 

επικύρωσης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών, καθώς η δεξαμενή των υπηρεσιών 

είναι σε διαθεσιμότητα και με τα ανάλογα χαρακτηριστικά.  

• Η εργασία των φοιτητών στηρίζεται όλο και πιο πολύ στη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, 

αλλά και στη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων. Έτσι, μέσω των 

συλλογικών προθέσεων και των διεπιστημονικών μελετών που στηρίζονται στη 

συνεργασία, αναπτύσσονται και βελτιώνονται όχι μόνο οι μαθητευόμενοι αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί ενώ αυξάνεται η είσοδος σε όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από το έτος 

σπουδών. 

  Η συνεργασία προβάλλεται ευρύτερα ως μια από τις πιο κρίσιμες αιτίες, για τις οποίες τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν την δυνατότητα να μεταχειριστούν πολυδιάστατα στην 

εκπαίδευση (Zhang, 2010, όπ. ανάφ. στο Μανούσου, Χαρτοφύλακα, 2011). Μελετώντας σε 

βάθος λίγο περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι, όταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

λειτουργούν σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, όπου χρησιμοποιείται η συνεργία στην αναζήτηση, 

στη δημιουργία και στο διαμοιρασμό της πληροφορίας, ενισχύεται η αλληλεπίδραση, η 

ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων και στάσεων συμπεριφορών επικοινωνίας, η κριτική 

σκέψη, η δημιουργικότητα με στόχο τα αυθεντικά προϊόντα μάθησης τα οποία βελτιώνονται 

διαρκώς (Peachey, 2009, Zhang, 2010, όπ. ανάφ. στο Μανούσου, Χαρτοφύλακα, 2011). Για 

παράδειγμα, ένα γκρουπ εξ αποστάσεως φοιτητών είναι  ικανό χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, με καθορισμένους μαθησιακούς στόχους να πραγματοποιήσει αρκετές 

μαθησιακές δραστηριότητες είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα. Το αντίκτυπο των ενεργειών 

μπορεί να είναι ένα καινοτόμο υλικό από παρουσιάσεις, κείμενα, φωτογραφίες, video κτλ. τα 

οποία θα υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο π.χ. σε ιστολόγια (blog) wikis κ.ά. και θα 

ενισχύονται συνεχώς με τη ανάμειξη όλων (Zhang, 2010, όπ. ανάφ. στο Μανούσου, 

Χαρτοφύλακα, 2011).   

 

Μέρος Β΄ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Σκοπός έρευνας  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η συμμετοχή των φοιτητών/τριων 

προσχολικής εκπαίδευσης σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια δια βίου μάθησης. 

Λόγω της πανδημίας Covid-19 που διανύουμε δόθηκε περισσότερη βάση και διερευνήθηκε το 

κατά πόσο ωφέλιμη ή μη είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και η δια ζώσης, 

εξετάστηκε το πλαίσιο επικοινωνίας που επικρατεί ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και τους 

εκπαιδευτές κατά την διάρκεια ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου, ο τρόπος αντιμετώπισης του 

εκπαιδευτή του σεμιναρίου και πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι: 

• Ποιο είναι το πλαίσιο επικοινωνίας που επικρατεί ανάμεσα σε εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενους κατά την διάρκεια ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου; 

• Κατά πόσο ωφέλιμη ή μη είναι η αποστάσεως εκπαίδευση και η δια ζώσης; 

• Ποιος ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης του εκπαιδευτή του σεμιναρίου; 

4.2 Μεθοδολογία 

Για τις ανάγκες της έρευνας εξετάστηκαν συνολικά 15 φοιτητές/τριες (12 γυναίκες και 3 

άνδρες) Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης ηλικίας από 21 έως 33 ετών. Οι 

φοιτητές/ριες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ως επί το πλείστων γυναίκες διότι το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας είναι γυναικοκρατούμενο και συνολικά με το 

δείγμα της έρευνας υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις. Το 6.67% ανήκει στο τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην 

Αλεξανδρούπολη, το 13.33% στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής αγωγής και Εκπαίδευσης 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο και μεγαλύτερο ποσοστό 80% 

στο Τμήμα Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα. 

Κατασκευάστηκε ένας οδηγός συνέντευξης με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ώστε να καλυφθούν 

οι ανάγκες της εν λόγω έρευνας. 

4.3 Ερευνητική Διαδικασία 

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν ενημερωθεί, από την αρχή, ότι η συνέντευξη ήταν 

ανώνυμη και τυχόν προσωπικές τους πληροφορίες θα παρέμεναν απόρρητες. Πριν την έναρξη 

της συνέντευξης δόθηκαν πληροφορίες και απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά 
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με την διεξαγωγή της συνέντευξης και οι φοιτητές/ριες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα 

έλαβαν μέρος εθελοντικά. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και όχι δια ζώσης λόγω της πανδημίας Covid-19 την οποία διανύουμε. 

4.4 Είδος έρευνας 

Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με την ποιοτική μελέτη και 

έχουν υλοποιηθεί πολλές και διάφορες εφαρμογές των ποιοτικών μεθόδων μελέτης σε 

ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών. Όμως, μια προσεκτικότερη μελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας φανερώνει την ασάφεια και τη σύγχυση σχετικά με το τι σημαίνει 

ποιοτική έρευνα και την ύπαρξη αντικρουόμενων προσεγγίσεων σχετικά με τον χαρακτήρα 

της και τα γνωρίσματά της. Ιδιαίτερα, σε μερικά κρίσιμα βιβλία που ενσωματώνονται στην 

ποιοτική έρευνα δεν εμφανίζεται κάποιος ιδιαίτερα ορισμός της. Έτσι, διαφαίνεται η 

πολυπλοκότητα του ζητήματος (π.χ. Morse & Richards, 2002· Richards & Morse, 2007· Weis 

& Fine, 2000, όπ. ανάφ. στο Ίσαρη, Πουρκός, 2015). Επιπλέον, οι εκπρόσωποι ποικίλων 

θεωρητικών κατευθύνσεων υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις και ορισμούς της ποιοτικής 

έρευνας. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη του ορισμού της ποιοτικής 

έρευνας που προτείνεται από τους Denzin & Lincoln (1994, 2000a, 2005, όπ. ανάφ. στο Ίσαρη, 

Πουρκός, 2015). Η εξέλιξη του ορισμού της ποιοτικής έρευνας απεικονίζει τις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες αντιλήψεις για τη φύση της ποιοτικής έρευνας στη βάση ενός ευρύτερου 

φάσματος προσεγγίσεων (κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, ερμηνευτικές προσεγγίσεις, 

εστίαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, κ.ά.). Μια ευρέως διαδεδομένη στρατηγική οριοθέτησης 

της ποιοτικής έρευνας συνίσταται στην ενδελεχή σύγκριση με την ποσοτική έρευνα και την 

ανάδειξη των διαφορών τους (βλ. Πουρκός, 2010β, όπ. ανάφ. στο Ίσαρη, Πουρκός, 2015). 

Έτσι, ο Creswell (2007, όπ. ανάφ. στο Ίσαρη, Πουρκός, 2015) αναλύει εννέα βασικές διαφορές 

μεταξύ της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, ενώ ο Lund (2005, όπ. ανάφ. στο Ίσαρη, 

Πουρκός, 2015) διακρίνει δεκατρείς βασικές διαφορές. Ο Hayes (1997, όπ. ανάφ. στο Ίσαρη, 

Πουρκός, 2015) διακρίνει πολλαπλές σημασίες της έννοιας της «ποιοτικής έρευνας». Σε 

αντιστοιχία με μια πρώτη προσέγγιση, ποιοτική έρευνα είναι η έρευνα που υλοποιείται χωρίς 

τη χρησιμοποίηση αριθμητικών δεδομένων και μαθηματικών υπολογισμών. Ανάλογη 

προσέγγιση υιοθετούν οι Strauss και Corbin (1990, όπ. ανάφ. στο Ίσαρη, Πουρκός, 2015). 

Όμως, ποσοτικές συγκρίσεις ίσως υπάρχουν ακόμα και στο πεδίο μιας ποιοτικής έρευνας. 

Επίσης, σε μια ποσοτική έρευνα μπορούν να ενσωματωθούν ερωτήσεις ανοικτού τύπου και 

συλλογή «ποιοτικών» δεδομένων. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να ανακρίνουμε ότι η έννοια 
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της ποιοτικής έρευνας απλώς και μόνο ως απουσία αριθμών και μαθηματικών υπολογισμών 

σημαίνει ότι η ποιοτική έρευνα απλώς ετεροκαθορίζεται αρνητικά, αποφατικά σε σχέση με την 

ποσοτική μελέτη. 

4.5 Συνέντευξη 

Η έννοια «ποιοτική συνέντευξη» σχετίζεται με τις συνεντεύξεις και αποτελεί πιθανώς την πιο 

γνωστή μέθοδο συλλογής/παραγωγής ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων στην ψυχολογική, 

κοινωνική και εκπαιδευτική μελέτη. Η απόφαση, ωστόσο, για την αξιοποίηση της ποιοτικής 

συνέντευξης στην μελέτη δεν θα πρέπει να δέχεται με αστάθεια. Προϋποθέτει καλή 

προετοιμασία και σχεδιασμό καθώς και δημιουργική εργασία. Η χρήση της ποιοτικής 

συνέντευξης βασίζεται σε μια οντολογική προσέγγιση για το τι συνιστά τον κοινωνικό κόσμο, 

η οποία αντιλαμβάνεται τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις ερμηνείες και τις δια δράσεις των 

ανθρώπων ως σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας. Παρομοίως, 

προϋποθέτει μια επιστημολογική θέση η οποία αναγνωρίζει ότι η γνώση σχετικά με αυτές τις 

οντολογικές διαστάσεις μπορεί να παραχθεί αν ο ερευνητής εμπλακεί σε μια δια δραστική 

σχέση με τους ανθρώπους, τους ακούσει και τους παρεχει την δυνατότητα να διατυπώσουν τις 

απόψεις τους και να νοηματοδοτήσουν ή να αφηγηθούν τις εμπειρίες τους κ. ά. Από την άλλη, 

οι επιστημολογικοί περιορισμοί της συνέντευξης αφορούν το γεγονός ότι οι ερευνητές δεν 

έχουν ουσιαστικά πρόσβαση στο μυαλό των ερωτώμενων και μπορούν να πληροφορηθούν 

μόνο για εκείνες τις διαστάσεις (αντιλήψεις, εμπειρίες, ερμηνείες) που οι συμμετέχοντες 

επιλέγουν να αποκαλύψουν στο πλαίσιο μιας ποιοτικής συνέντευξης. 

Ανάλογα με τον βαθμό δόμησης ή τυποποίησης της συνέντευξης από τους ερευνητές, 

μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ημιδομημένη και τη μη δομημένη ποιοτική συνέντευξη. Σε 

τετοιους τύπους συνέντευξης οι μελετητές προσπαθούν να παράγουν όσο το δυνατόν 

πλουσιότερο ερευνητικό υλικό παρέχοντας την επιλογή στους συμμετέχοντες στην μελέτη να 

μιλήσουν για τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους ή τις εμπειρίες τους ελεύθερα και σε βάθος 

(Robson, 2007, όπ. ανάφ. στο Ίσαρη, 2015). 

Η ημιδομημένη συνέντευξη εις βάθος αποτελείται από ένα σύνολο προκαθορισμένων, κατά 

κάποιον τρόπο, ερωτήσεων και χρησιμοποιείται συχνά από νέους ποιοτικούς μελετητές ώστε 

να έχουν έναν οδηγό για τα θέματα που θεωρούν ότι είναι σημαντικά να καλύψουν στο πλαίσιο 

της συνέντευξης. Χρειάζεται να σημειωθεί εδώ ότι ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης 

παρουσιάζει ευελιξία: α) ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα 
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με τον ερωτώμενο, β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με συμμετέχοντες που 

χαρακτηρίζονται ανάλογοι, γ) ως προς τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και δ) ως 

προς την πρόσθεση ή αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για διάλογο. 

4.6 Εντοπισμός κατηγοριών 

Σε αυτή την περίπτωση, οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν ως μονάδα ανάλυσης. Τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το υλικό από την ανάλυση των συνεντεύξεων των συμμετεχόντων 

με αποτέλεσμα οι κατηγορίες να προκύψουν από το ίδιο το υλικό. Έπειτα, εντοπίστηκαν οι 

κατηγορίες. Στην ανάλυση περιεχομένου, οι εξαγωγές κατηγοριών πρέπει να ακολουθούν 

αυστηρά κριτήρια, ώστε να μην υπάρχει κακή υποψία προκατάληψης, δηλαδή το υλικό που 

ενισχύει τον/την  ερευνητή/τρια. Οι κατηγορίες που προέκυψαν εν συνέχεια της ανάλυσης του 

υλικού είναι οι 8 παρακάτω. 

Ειδικά: 

1. Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και οι λόγοι παρακολούθησης επιμορφωτικών 

σεμιναρίων 

2. Πληροφορίες για το σεμινάριο 

3. Δια Ζώσης-Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

4. Πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

5. Μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

6. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου 

7. Ο εκπαιδευτής του σεμιναρίου 

8. Αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας του εκπαιδευτή 

4.7 Αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες 

Αρχικά, στην θεματική αυτή κατηγορία ερευνώνται τα Πανεπιστήμια στα οποία φοιτούν οι 

συμμετέχοντες, το εξάμηνο φοίτησης, η ηλικία, η τωρινή τους επαγγελματική κατάσταση και  

οι λόγοι παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων. Μέσα από την διερεύνηση των 

συνεντεύξεων παρατηρείται ότι συμμετέχουν φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας στην Φλώρινα (12 φοιτητές), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(2 

φοιτητές) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη(1 φοιτητής). Ως 

προς το εξάμηνο φοίτησης υπάρχουν απόφοιτοι (2 φοιτητές), φοιτητές που βρίσκονται στο 
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δεύτερο έτος (1 φοιτητής) και πέμπτο έτος(1 φοιτητής), όμως στο μεγαλύτερο σύνολο τους 

βρίσκονται φοιτητές οι οποίοι φοιτούν στο τέταρτο έτος(11 φοιτητές). Διαπιστώνεται ότι η 

κλίμακα ηλικιακά των συμμετεχόντων ξεκινάει από τα 21 χρόνια και φτάνει στα 33. 

Ενδεικτικά αναφέρεται: 21: 3 φοιτητές, 22: 6 φοιτητές, 23: 4 φοιτητές, 25: 1 φοιτητής και 33: 

1 φοιτητής. μάθησης).  

Ως προς τους λόγους παρακολούθησης των σεμιναρίων η πλειονότητα των συμμετεχόντων  

υποστήριξε ότι παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια ώστε να αποκτήσει σφαιρική γνώση 

επάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα που έχουν επιλέξει «Αυτό που με ώθησε να παρακολουθήσω 

επιμορφωτικά σεμινάρια εξ αποστάσεως και το συγκεκριμένο σεμινάριο ειδικής αγωγής ήταν 

γιατί αρχικά με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι της ειδικής αγωγής και θέλω να το μελετήσω, 

πλέον βρίσκομαι στο τελευταίο εξάμηνο της σχολής μου και υπάρχει αρκετός χρόνος που 

περνάμε στο σπίτι εξαιτίας αυτής της κατάστασης του κορονοϊού επίσης το σεμινάριο αυτό 

ήταν μοριοδοτούμενο οπότε θεωρώ ότι θα με βοηθήσει επαγγελματικά στο μέλλον». Έπειτα 

ως λόγο αναφέρουν την περαιτέρω μάθηση, τις πιστοποιήσεις και τα μόρια που παρέχει ένα 

σεμινάριο «Για περαιτέρω μάθηση περισσότερο και γιατί είναι θεωρώ χρήσιμα για το 

επάγγελμά μας να παρακολουθούμε σεμινάρια και άλλα προγράμματα, μας δίνουν και μόρια 

θεωρώ», ενώ υπάρχουν άτομα που ενδιαφέρονται μόνο για την μοριοδότηση του σεμιναρίου 

στους πίνακες του ΑΣΕΠ «Για να είμαι ειλικρινής, ο λόγος που τα παρακολουθώ και τα δύο 

είναι επειδή μοριοδοτούνται στον ΑΣΕΠ», για παιδαγωγικούς λόγους «Το συγκεκριμένο 

σεμινάριο το επέλεξα καθαρά από ενδιαφέρον και παιδαγωγικούς λόγους. Όσον αφορά τη 

επιλογή μου να το παρακολουθήσω εξ αποστάσεως ήταν διότι δεν θα χρειαζόταν να μεταβαίνω 

στην πόλη την οποία διοργανώνονταν, και η παρακολούθηση τον εξ αποστάσεως μαθημάτων 

γινόταν ασύγχρονα, πράγμα το οποίο βόλευε και στο πρόγραμμα μου με τα μαθήματα της 

σχολής» και για την αγάπη που έχουν για τα παιδιά «Ένας λόγος που παρακολούθησα τα 

σεμινάρια ήταν η αγάπη που έχω για τα παιδιά. Θέλω να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο 

εφοδιασμένος έτσι ώστε όταν φτάσει η στιγμή να γίνω νηπιαγωγός, να έχω την αυτοπεποίθηση 

και τα εργαλεία για να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου». Συμμετέχων ανέφερε ότι «λόγω του 

ελεύθερου χρόνου που είχα συμμετείχα στο σεμινάριο και τελικά απέκτησα περισσότερο 

ενδιαφέρον για ένα θέμα». Συνεχίζοντας, άλλος συμμετέχων υποστήριξε ότι παρακολουθεί 

σεμινάρια καθαρά και μόνο για την μελλοντική του επαγγελματική αποκατάσταση. Τέλος 

συμμετέχων παρακολουθούσε σεμινάριο εξ αποστάσεως επειδή «Όπως προείπα τα σεμινάρια 

δεν ήταν ορισμένη για εξ αποστάσεως, ήτανε κανονισμένα για δια ζώσης απλά κατέληξαν να 

γίνονται εξ αποστάσεως λόγω της κατάστασης που βιώνουμε με τον κορονoϊό». 
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Πληροφορίες για το σεμινάριο 

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων που επιλέγουν να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες, 

ποικίλει ανάλογα με το ενδιαφέρον και σκεπτόμενοι την μελλοντική τους επαγγελματική 

κατάσταση. Η αναφορά της ειδική αγωγής υπερισχύει διότι εδώ και λίγα χρόνια απασχολεί 

σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι προσπαθούν να εξελίσσονται όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα γίνεται (Ειδική αγωγή: 5) «Αυτή την περίοδο, λόγω πανδημίας, παρακολουθώ τα 

μαθήματα της σχολής μου εξ αποστάσεως και έχω κάνει εξ αποστάσεως επίσης ένα σεμινάριο 

Ειδικής Αγωγής». Ενδεικτικά αναφέρεται:  (Διαπολιτισμική εκπαίδευση: 3) «Βεβαίως, έχω 

παρακολουθήσει ετήσιο σεμινάριο εξειδίκευσης στην διαπολιτισμική εκπαίδευση», (Ειδική 

αγωγή-Διαπολιτισμική εκπαίδευση: 2) « Παρακολουθώ τώρα δύο σεμινάρια εξ αποστάσεως. 

Το ένα είναι σχετικό με την διαπολιτισμική εκπαίδευση και το άλλο με την ειδική αγωγή», 

(Παιδική ψυχολογία: 2) «Είχα παρακολουθήσει κάτι σεμινάρια ψυχολογίας που αφορούσαν 

κυρίως την παιδική ψυχολογία. Είχαν ξεκινήσει στην αρχή δια ζώσης τα σεμινάρια αυτά αλλά 

λόγω της κατάστασης την οποία βιώνουμε μετά τα κάναμε διαδικτυακά και έτσι κατέληξε να 

πάει μέχρι το τέλος της ολοκλήρωσης των σεμιναρίων», (Βία κατά των γυναικών: 1) «Ναι, 

έχω παρακολουθήσει και αφορούσε τη βία κατά των γυναικών», (Σχολική ψυχολογία: 1) «Ναι 

έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα δια βίου μάθησης εξ αποστάσεως. Το περιεχόμενο αυτού 

ήταν η Σχολική Ψυχολογία», (Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα: 1) 

«Ναι. Το θέμα ήταν η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα». 

Ως προς τα δίδακτρα του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες όφειλαν να πληρώσουν ένα χρηματικό 

ποσό το οποίο ανερχόταν από 120-650 ευρώ «Το κόστος ήταν συνολικά στα 120 ευρώ, αφού 

έπρεπε να πληρώσω και συνδρομή στον φορέα που το διοργάνωνε» , «Ναι. 650 ευρώ». 

Υπάρχουν και σεμινάρια των οποίων τα δίδακτρα όπως μας είπαν «μετατρέπονταν ανάλογα 

την επαγγελματική κατάσταση, εάν είναι κάποιος άνεργος ή όχι, εάν κάποιος φοιτά αλλά και 

εάν παρακολουθεί κάποιος δύο ή περισσότερα σεμινάρια-προγράμματα από τον ίδιο φορέα». 

Από την άλλη υπήρχαν και συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έπρεπε να καταβάλλουν κάποιο 

χρηματικό ποσό για την παρακολούθηση των σεμιναρίων διότι είτε ήταν δωρεάν « Δεν είχε 

κάποια δίδακτρα», είτε αναγκάστηκαν να γίνουν δωρεάν όπως ανέφεραν «Όχι δεν είχε 

δίδακτρα, λόγο κορονοϊού πραγματοποιήθηκαν δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια και έτσι 

πήρα μέρος σε αυτά». 

Η διάρκεια τους ανερχόταν από 2 ώρες (Βία κατά των γυναικών) έως 9 μήνες και τα 

περισσότερα σεμινάρια κυμαινόντουσαν στους 8-9 μήνες. 
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Δια ζώσης- εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Διερευνώντας το αν προτιμούν την δια ζώσης εκπαίδευσης ή την εξ αποστάσεως 

αντιλαμβανόμαστε ότι οι πλειονότητα απάντησε θετικά ως προς την δια ζώσης εκπαίδευση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται οι λόγοι: έρχονται σε επαφή και έχουν επικοινωνία με τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες στο σεμινάριο καθώς και με τους εκπαιδευτές «Προτιμώ περισσότερο την δια 

ζώσης εκπαίδευση γιατί είναι πιο άμεση η επαφή των σπουδαζομένων με τους καθηγητές-

επιμορφωτές τους τόσο σε θέματα απορίας πάνω στο αντικείμενο που διδάσκεται όσο και σε 

θέματα γενικότερης επικοινωνίας (π.χ. γνωριμία με τους υπόλοιπους υποψηφίους του ίδιου 

προγράμματος, ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα θέμα κλπ.), υπάρχει περισσότερη ζωντάνια 

και αμεσότητα «Προτιμώ την δια ζώσης εκπαίδευση γιατί υπάρχει ζωντάνια, αμεσότητα και 

το μάθημα γίνεται πιο δια δραστικό, έχουν την δυνατότητα να εισακουστούν καθώς ο 

εκπαιδευτής τους έχει απέναντί του και μπορεί αν τους δει, περισσότερος διάλογος και τέλος 

μπορούν να κατανοήσουν περισσότερο το περιεχόμενο του σεμιναρίου και ταυτόχρονα να 

συμμετέχουν. Επίσης υπάρχουν άτομα που υποστήριξαν ότι αν και έχουν περισσότερη 

προτίμηση στην δια ζώσης εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την παρούσα φάση, 

τους διευκόλυνε λόγω των οικογενειακών και επαγγελματικών τους υποχρεώσεων «Προφανώς 

και είναι στις προτιμήσεις μου το δια ζώσης γιατί έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον, μπορείς να 

επικοινωνήσεις, μπορείς να εισακουστείς. Όλοι βιώσαμε γεγονότα του να θέλουμε να 

ρωτήσουμε και ο καθηγητής ας πούμε να λέει ολοκληρώσαμε γιατί απλά δεν είχες ακουστεί. 

Προφανώς και προτιμώ το δια ζώσης αλλά στην προκειμένη φάση εμένα το διαδικτυακό με 

διευκόλυνε λόγω της εργασίας μου, των οικογενειακών μου υποχρεώσεων κλπ, αλλά δεν 

συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με το δια ζώσης και είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο ώστε 

να τον αξιοποιήσουν κάπου αλλού «Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει 

την δια ζώσης διδασκαλία. Ωστόσο, προτιμώ την εξ αποστάσεως όσον αφορά το πανεπιστήμιο 

καθώς οι ρυθμοί της ζωής είναι πολυποίκιλοί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μας αφήνει 

ούτε λεπτό. Με την εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορώ να πω ότι κέρδισα σημαντικό χρόνο, 

τον οποίο τον επένδυσα σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και άλλα 

σεμινάρια),που αν δεν υπήρχε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ούτε που θα προλάβαινα να τις 

σκεφτώ, πόσο μάλλον να τις υλοποιήσω, καθώς δεν θα υπήρχε ο ανάλογος ελεύθερος χρόνος 

να ασχοληθώ περαιτέρω». Διαφορετικά, υπάρχουν συμμετέχοντες οι οποίοι δείχνουν 

περισσότερο ενδιαφέρον για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι ώρες είναι ευέλικτες, 

προσφέρουν περισσότερη άνεση στον χρόνο άρα οι συμμετέχοντες μπορούν να 

παρακολουθήσουν περισσότερες δραστηριότητες καθώς και να κερδίσουν χρόνο λόγω της 
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μεταφοράς που θα χρειαζόντουσαν ώστε να φτάσουν στα εκπαιδευτήρια «Προτιμώ, χωρίς 

αμφιβολία, την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω του χρόνου που κερδίζω από τη μεταφορά 

μου στο πανεπιστήμιο. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω άλλες δραστηριότητες 

παράλληλα ακόμα και εργασία», «Προτιμώ την εξ αποστάσεως εκπαίδευση διότι σου δίνει την 

δυνατότητα να ασχολείσαι και με άλλες δραστηριότητες, επίσης δεν επηρεάζει την διδασκαλία 

ο παράγοντας της τοποθεσίας. Μάλιστα η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σου δίνει 

την δυνατότητα να παρακολουθείς τις διδασκαλίες όποτε είναι εύκολο για το πρόγραμμα σου». 

Τέλος, υπάρχουν άτομα που μας είπαν ότι «λόγω της πολυκοσμίας που επικρατεί στις αίθουσες 

των σεμιναρίων προτιμώ να μην συμμετέχω γι’ αυτό τον λόγο νιώθω πιο ευχάριστα στον δικό 

μου προσωπικό χώρο». 

Πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Ως προς τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

υποστήριξε ότι το βασικό πλεονέκτημα είναι η διευκόλυνση και η ευελιξία χρόνου που 

διαθέτει διότι έχουν είτε επαγγελματικές είτε οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν υπάρχει 

δέσμευση χρόνου «Ως πλεονεκτήματα θεωρώ το χρόνο. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και επειδή 

δεν είναι αρκετός για να διεκπεραιώσουμε όλα όσα πρέπει ή θέλουμε η εξ αποστάσεως μπορεί 

να συμβάλει σε αυτό» ,«Όπως ανέφερα και προηγουμένως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

πιο πρακτική όσον αφορά ζητήματα χρόνου και δέσμευσης». Ενδεικτικά αναφέρεται τα εξής 

πλεονεκτήματα: υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης χρημάτων λόγω της μετακίνησης, 

διαμονής και σίτισης σε περίπτωση που το σεμινάριο ή τα μαθήματα βρίσκονται σε 

διαφορετική τοποθεσία «Είναι οικονομικά κυρίως τα πλεονεκτήματα, όπως τα έξοδα σίτισης», 

μπορείς να συνδεθείς ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεσαι, μπορούν να παρακολουθήσουν 

άτομα με προβλήματα υγείας τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα μετακίνησης «Καταρχάς 

έχεις πολλή ευελιξία στον προγραμματισμό του χρόνο σου. Μπορείς να τον οργανώνεις εσύ 

όπως θέλεις. Έπειτα, μαθητές/φοιτητές που δεν μπορούν να παρακολουθούν δια ζώσης 

μαθήματα λόγω υποχρεώσεων ή υγείας, είναι μια καλή δικλείδα επιλογής ώστε να μην μένουν 

στάσιμοι. Επίσης, υπάρχει η ανεξαρτησία θέσης, καθώς μπορείς να παρακολουθείς μαθήματα 

από όπου εσύ θέλεις, από το δικό σου περιβάλλον, χωρίς να αναγκάζεσαι να επισκεφτείς π.χ. 

το πανεπιστήμιο. Επίσης, είναι λιγότερα τα λειτουργικά έξοδα καθώς δεν χρειάζεται να 

οδηγήσεις στο πανεπιστήμιο ή ακόμα και να διαμείνεις στον τόπο βάσης του πανεπιστημίου. 

Όλα αυτά αντικαθίστανται από τις εικόνες τάξης, που είναι προσβάσιμες από τον καναπέ του 

σπιτιού σου, Αλλά στα έξοδα θα συμπεριλάβω και τους προσκεκλημένους ομιλητές που 
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φέρνουν μερικοί καθηγητές. Δεν χρειάζεται να πληρωθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 

τους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα περισσότερων επιλογών. Μπορεί κάποιος φοιτητής να 

παρακολουθήσει περισσότερα μαθήματα, είτε επειδή πρέπει, είτε εθελοντικά, χωρίς να 

φοβάται ότι οι ώρες θα συμπίπτουν», «Υπάρχει μια μεγάλη ευελιξία  διότι μπορείς να 

παρακολουθήσεις μαθήματα που βρίσκονται σε άλλες πόλεις πολύ πιο εύκολα από το να 

πηγαίνεις δια ζώσης και παρακολουθείς το μάθημα σου από τον δικό σου χώρο που είναι 

μεγάλο πλεονέκτημα, δίνονται ίσες ευκαιρίες ακόμα και στα άτομα με αναπηρία ή κινητικά 

προβλήματα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης και δυσκολεύονται να 

μετακινηθούν και τέλος πιστεύω πως υπάρχουν λιγότερα λειτουργικά έξοδα όσον αφορά 

μετακινήσεις μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών», υπάρχει γρήγορη πρόσβαση σε 

διδακτικό υλικό «Πρώτα-πρώτα η απόσταση είναι πάρα πολύ θετική, διότι δε χρειάζεται να 

μετακινούμαστε από πόλη σε πόλη, να νοικιάζουμε, να ξοδέψουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο 

budget ,το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε και σε περίπτωση που θα ήμασταν φοιτητές σε κάποια 

άλλη σχολή. Το δεύτερο πλεονέκτημα κατά τη δική μου άποψη είναι, ότι υπάρχει άμεση 

πρόσβαση σε διδακτικό υλικό μέσα από link,e-mail ,οπότε υπάρχει αναγκαστικά ανταπόκριση 

από τους καθηγητές, δε μπορούν δηλαδή να αποφύγουν το ενδεχόμενο μιας πιθανής 

επικοινωνίας με το διδασκόμενο ή με τον επιμορφούμενο αντίστοιχα. Ένα τρίτο πλεονέκτημα 

είναι ότι μπορείς να γνωρίσεις άτομα από πάρα πολλές γωνιές είτε της Ελλάδας είτε του όλου 

κόσμου, να ανταλλάξετε πληροφορίες. Κάποιοι συνήθως είναι πιο έμπειροι σε αυτά τα 

προγράμματα, γιατί εφάρμοζαν την τηλεκπαίδευση πολύ πριν έρθει ο κορονοϊός, οπότε έχουν 

και μία σχετική εμπειρία όσον αφορά τα συστήματα. Παράλληλα μαθαίνεις, έρχεσαι σε επαφή 

με τις νέες τεχνολογίες», πραγματοποιούνται περισσότερα μαθήματα χωρίς να συμπίπτουν οι 

ώρες και μπορούν να αναπτύξουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες «Πλεονεκτήματα, πέρα του 

ότι είπατε το ότι ασχολούμαστε περισσότερο ας πούμε με την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά 

μέσα που πριν δεν το κάναμε, όσον αφορά αυτά τα σεμινάρια είναι αυτό που είπα, ότι έχουμε 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε παραπάνω πράγματα. Βέβαια δεν θεωρώ ότι μπορεί να 

επιτευχθεί ο στόχος των σεμιναρίων τόσο καλά όσο με τα να γινόντουσαν αυτά τα σεμινάρια 

δια ζώσης. Θεωρώ ότι δεν γίνονται με τον ίδιο τόπο εξ αποστάσεως με τον δια ζώσης γιατί οι 

εκπαιδευόμενοι δεν .Αυτά όσον αφορά τα θετικά». Παραθέτουν ως πλεονεκτήματα επίσης, 

την εξατομικευμένη διδασκαλία που είναι εφικτό να συμβεί, το να περάσουν στα πανεπιστήμια 

πιο εύκολα τα μαθήματα και οι ηλεκτρονικές γνωριμίες με άλλους συμμετέχοντες «Νομίζω το 

ότι μπορούν να συνδεθούνε όλοι ανεξαρτήτως που βρίσκοντας, γιατί υπάρχουν φοιτητές που 

είναι από αρκετά μακριά και δεν έρχονται ποτέ για να νοικιάσουν στην Φλώρινα. Όπως και το 
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ότι είναι πιο εύκολο για τους φοιτητές να περάσουν και τα μαθήματα γιατί συνήθως δίνουν 

εργασίες οι καθηγητές  οπότε νομίζω είναι πιο εύκολο από ότι να διαβάσουν». 

Μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η εμφάνιση εμποδίων συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα χαρακτηρίζεται ως ένα από 

τα βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων υποψηφίων εκπαιδευομένων.  Αναφέροντας τα 

μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι υπάρχει 

δυσκολία στην χρήση του τεχνολογικού υλικού «Ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι ο εξοπλισμός. 

Προσωπικά ,δυσκολεύτηκα πολύ για να βρω τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα με καλύπτει 

για τα μαθήματα. Φυσικά το δίκτυο, το οποίο άλλοτε όταν είναι καλές οι συνθήκες δεν 

διακόπτεται το μάθημα ,αλλά άλλοτε όταν πχ επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες ,εκεί 

είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για τον αν θα μπορέσεις να παρακολουθήσεις το μάθημα από την 

αρχή μέχρι το τέλος. Το τρίτο μειονέκτημα είναι ,ότι χάνεται η επαφή, δηλαδή είναι πολλοί 

που βρίσκονται στη θέση του καθηγητή ή αυτού που επιμορφώνει και ενώ θα έπρεπε να είναι 

πολύ πιο κοινωνικοί και φιλικοί για να σε κάνουν να αισθανθείς άνετα, είναι πολύ πιο 

απόμακροι και πολύ πιο συγκεκριμένοι για να τελειώσουν μέσα στην ώρα τους αυτό που έχουν 

σκοπό να διδάξουν», δεν παρέχεται η δυνατότητα γνωριμίας «Το κυριότερο μειονέκτημα είναι 

το ότι δεν παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες να γνωρίσεις νέα άτομα σε σχέση με τη δια ζώσης 

εκπαίδευση». Επίσης, μερικοί δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουν να 

έχουν πρόσβαση σε μαθήματα, κακή ή έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο, έλλειψη 

ηλεκτρονικής συσκευής αλλά και τα κατώτερα στρώματα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια λόγω των υψηλών τους διδάκτρων «Ως μειονεκτήματα θεωρώ την 

έλλειψη ουσιαστικής αλληλεπίδρασης, την αδυναμία μεγάλου μέρους της κοινωνίας από 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα να συμμετέχουν στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μου 

φαίνεται πιο ακριβή, αφού πρέπει να προμηθεύουμε υπολογιστές, κάμερες, σύνδεση στο 

διαδίκτυο, κάποια άτομα ντρέπονται να εκθέτουν, να ανοίξουν κάμερες και μικρόφωνα ενώ 

υπάρχουν περιπτώσεις που στο σπίτι υπάρχουν πολλά άτομα, φασαρία, τσακωμοί, τηλέφωνα 

που χτυπούν και το άτομο δεν μπορεί να κάνει κάτι γι αυτό, αφού βρίσκεται σε έναν χώρο με 

άλλα τόσα που τον αποσπούν. Κλείνω με την άποψη πως υπάρχουν παιδιά, για τα οποία ο 

καιρός περνάει χωρίς να μπορούν να συμμετέχουν ικανοποιητικά ή και καθόλου στην εξ 

αποστάσεως». Συνεχίζοντας αναφέρουν ότι ως μειονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

είναι το ατομικό κόστος που θα τους επιβληθεί, υπάρχει πνευματική και σωματική κούραση 

«Υπάρχει αρχικά κόστος ατομικό καθώς αναγκάζεσαι να αγοράσεις τα απαραίτητα εργαλεία 
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ώστε να μπορέσεις να συνδεθείς στο εξ αποστάσεως μάθημα και χρειάζεσαι καθημερινή 

πρόσβαση στο ίντερνετ και δεν υπάρχει δυνατότητα κοινωνικοποίησης αλλά και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων μεταξύ τους. Ακόμα υπάρχει σωματική και πνευματική 

κούραση διότι καθόμαστε άπειρες ώρες απέναντι στον υπολογιστή», δεν υπάρχει ο 

κατάλληλος εξοπλισμός, υπάρχουν συχνά προβλήματα στην σύνδεση με το διαδίκτυο και 

συχνά γίνονται διακοπές λόγω των καιρικών συνθηκών και υπάρχει πολύ υλικό όμως είναι 

δύσκολη η κατανόηση τους «Το κυριότερο μειονέκτημα είναι το ότι δεν παρουσιάζονται 

πολλές ευκαιρίες να γνωρίσεις νέα άτομα σε σχέση με τη δια ζώσης εκπαίδευση. Επίσης, 

μερικοί δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε 

μαθήματα, κακή ή έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο, έλλειψη ηλεκτρονικής συσκευής». Τέλος, 

υποστηρίζουν ότι μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποδυναμώνεται η αλληλεπίδραση με 

τον εκπαιδευτή και η αίσθηση της ομάδας, χάνονται οι κοινωνικές σχέσεις και γίνεται 

απρόσωπη εκπαίδευση «Χωρίς την φυσική παρουσία των παραγόντων της διδασκαλίας, η 

αλληλεπίδραση και η αίσθηση της ομάδας αποδυναμώνονται», «Τα μειονεκτήματα από την 

άλλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θεωρώ όπως είπα και πριν ότι δεν υπάρχει άμεση 

επικοινωνία με τον εκπαιδευτή με τον καθηγητή αλλά και με τους συμφοιτητές συναδέλφους 

δεν υπάρχει αλληλεπίδραση και θεωρώ ότι πλέον δεν προωθούνται οι κοινωνικές σχέσεις», 

«Μειονέκτημα κυρίως θεωρώ το ότι χάνεται η ανθρώπινη επαφή. Δεν γνωρίζεις τους 

συμφοιτητές/συναδέλφους σου, αν υπάρξει κάποια ομαδική εργασία δεν μπορείς να έχεις μια 

πρώτη εικόνα για το με ποιον μπορείς να συνεργαστείς καλύτερα. Γενικά είναι λίγο απρόσωπή 

η εξ αποστάσεως εκπαίδευση», «Το μεγαλύτερο μειονέκτημα νομίζω είναι η επαφή που μπορεί 

να χάνει ο εκπαιδευόμενος με τον διδάσκοντα. Αυτό βέβαια αλλάζει αν είναι σύγχρονή ή 

ασύγχρονη η εκπαίδευση. Αν είναι σύγχρονη νομίζω είναι πολύ καλύτερα. Η ασύγχρονη 

εκπαίδευση νομίζω έχει αρκετά μειονεκτήματα, θα προτιμούσα δηλαδή την σύγχρονη 

τηλεκπαίδευση. Εννοείται πως πρέπει όλοι να έχουν κάποιον εξοπλισμό στον σπίτι τους, τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για να γίνει το μάθημα σωστά, να έχουνε καλή πρόσβαση στο ίντερνετ». 

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου  

Ως προς το κλίμα που επικρατεί κατά την διάρκεια του σεμιναρίου λιγοστοί συμμετέχοντες 

μας αναφέρουν ότι επικρατεί ένα φιλικό-φιλόξενο-ζεστό-ήσυχο κλίμα ανάμεσα στους 

εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, υπάρχει προσήλωση στον εκπαιδευτή κατά την 

διάρκεια που παρουσιάζει «Κυρίως επικρατεί προσήλωση σε αυτόν που παρουσιάζει το 

σεμινάριο», είναι πρόθυμοι να επιλύσουν τυχών προβλήματα έχοντας ανοιχτό το τσατ για 
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ερωτήσεις, χωρίζουν τους συμμετέχοντες ανά 5 σε διαδικτυακά δωμάτια για συζήτηση «Το 

κλίμα που επικρατεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αρκετά ήσυχο. Ο εκπαιδευτής 

κάνει κανονικά το μάθημα του, εμείς αν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι σηκώνουμε το χεράκι 

και ο εκπαιδευτής μας δίνει τον λόγο. Επίσης, κάποιες φορές μας χωρίζει σε δωμάτια, ανά 5 

άτομα και μας δίνει την δυνατότητα να συζητήσουμε κάποια πράγματα και να ανταλλάξουμε 

γνώμες. Έχει πάντα  ανοιχτά τα σχόλια, οπότε μπορούμε να μιλάμε και από εκεί με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευόμενους και σε γενικές γραμμές το σεμινάριο ανταπεξήλθε στις 

προσδοκίες τους», «Με βάση την δικιά μου εμπειρία, η οποία είναι να παρακολουθήσω 

ασύγχρονα και εξ αποστάσεως το πρόγραμμα, θεωρώ ως ανταπεξήλθε στις προσδοκίες μου, 

δεν υπήρχαν παρεμβάσεις ή διακοπές». Από την άλλη η πλειοψηφία έχει αντίθετη άποψη. 

Επικρατεί κατά την γνώμη τους ένα κρύο-ψυχρό-απρόσωπο κλίμα μεταξύ τους «Να πω την 

αλήθεια θεωρώ ότι έχουν χαθεί οι διαπροσωπικές σχέσεις. Όλοι κρυβόμαστε πίσω από μια 

οθόνη ή ένα κινητό, χωρίς να γνωριζόμαστε πραγματικά. Το κλίμα και το περιβάλλον είναι 

ψυχρό καθώς δεν μπορείς να αισθανθείς αυτή την αύρα που φέρουν τα άτομα στη δια ζώσης 

διδασκαλία, γίνεται μόνο μονόλογος από τον εκπαιδευτή, δεν έχουν την δυνατότητα να 

εκφράσουν οι συμμετέχοντες την γνώμη τους», «Το κλίμα είναι σίγουρα κρύo. Η αίσθηση της 

απόστασης είναι εμφανής. Δεν υπάρχει διάλογος και κυριαρχεί ο μονόλογος. Η 

αποστασιοποίηση δεν κρύβεται ενώ και οι μαθητές δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να 

εκφράσουν τη γνώμη τους», οι ερωτήσεις κάποιες φορές γίνονται στο τσατ αλλά μόνο στον 

εκπαιδευτή, άρα χάνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις και δεν υπάρχει η αύρα της δια ζώσης 

εκπαίδευσης. Επίσης υπάρχει μια σύγχυση διότι οι εκπαιδευτές δεν ξέρουν να χειρίζονται 

πλήρως το τεχνικό και υλικό εξοπλισμό τους «Κοίτα αυτό δεν είναι φιξ μόνο για τα σεμινάρια, 

γενικότερα σε μια τηλεδιάσκεψη όλοι το βιώσαμε θεωρώ ακόμα και να μην αφορούσε άμεσα 

εμάς ως συμμετέχοντες, είδαμε το παιδί μας, τον φίλο μας, τα ανίψια μας να παρακολουθούνε 

τηλεδιάσκεψη, μάθημα μέσω τηλεδιάσκεψης. Θεωρώ ότι είναι ένα κονφουζιον γιατί πρώτα -

πρώτα ο ίδιος ο διδάσκων δεν έχει καταφέρει πλήρως να εναρμονιστεί σε αυτό το περιβάλλον 

και γενικότερα ο καθένας μιλάει πάνω στον άλλον, πολλοί δεν ξέρουν να χειρίζονται πλήρως 

τα προγράμματα πάνω στα οποία γίνονται τα σεμινάρια ή τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Γενικά 

επικρατεί ένα κονφουζιον», πιέζονται από τον λίγο χρόνο που έχουν με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζουν και να ανεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό και στην συνέχεια οι συμμετέχοντες να 

βρίσκονται αντιμέτωποι με πληθώρα επιστημονικών άρθρων, Pdf και διαφανειών των οποίων 

δεν έχουν παρουσιαστεί και αντιληφθεί καταλλήλως και σωστά παράλληλα «Από τη δική μου 

εμπειρία, από τα προγράμματα που παρακολούθησα δεν έχω και τις καλύτερες εντυπώσεις. 
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Για να σας περιγράψω εν συντομία το πλαίσιο υπήρχαν στη πλατφόρμα που μπαίναμε ειδικοί 

χώροι όπου οι καθηγητές ανέβαζαν τις διαλέξεις τους, όχι σε μορφή βιντεομαθήματος ,μόνο 

σε κάποιο pdf, power point, πολύ λίγες σελίδες. Την ύλη έπρεπε να τη βρούμε από διάφορα 

ερευνητικά άρθρα, οπότε έπρεπε να διαβάσουμε πληθώρα άρθρων, τα οποία μας τα έδιναν 

αλλά υπήρχαν για κάθε ενότητα 30-40 άρθρα που έπρεπε να πάρουμε κάποιο μέρος από όλα 

αυτά για να μας αξιολογήσουν. Μετά υπήρχε ένας άλλος χώρος στον οποίο γινόταν η 

αξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστού τύπου, έβγαινε αμέσως το αποτέλεσμα. Υπήρχε ένας άλλος 

χώρος στον οποίο μας ανέβαζαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και έπρεπε να απαντήσουμε με 

μικρά κείμενα, αυτές οι εργασίες ήταν εβδομαδιαίες. Ένας άλλος χώρος στον οποίο ανεβάζαμε 

εργασίες τελικές, μηνιαίες και φτιάχναμε ουσιαστικά μία δική μας εργασία 15-20 σελίδες, δεν 

ήταν πάρα πολύ μεγάλη αλλά υπήρχε ως προαπαιτούμενο να έχεις περάσει όλες τις 

προηγούμενες φάσεις. Αυτά ως προς την αξιολόγηση και τη παράδοση του υλικού. Υπήρχε 

επίσης ένας άλλος τόπος στον συγκεκριμένο ιστότοπο που μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε 

με τους καθηγητές και τους άλλους εκπαιδευόμενους ταυτόχρονα, δηλαδή θα μπορούσα να 

κάνω εγω μια ερώτηση αν δεν κατάλαβα κάτι την έβλεπαν όλοι, δεν μπορούσα να κάνω 

προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον και οι εκπαιδευτές συνήθως απαντούσαν αμέσως εν 

συντομία πάντα και πολλές φορές απαντούσε και η γραμματειακή υποστήριξη αντί για τους 

καθηγητές». 

Ως προς τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου ελάχιστοι 

συμμετέχοντες  δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία σε όλη την συμμετοχή τους στο σεμινάριο 

«Όχι δεν αντιμετώπισα δυσκολίες, διότι ήταν ολιγόλεπτη η παρουσίαση», «Προσωπικά εγώ 

δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία ούτε κατά τη διάρκεια του προγράμματος με κάποιο 

τεχνικό θέμα ούτε κατά την εγγραφή μου και την και την κατάθεση των χρημάτων ». 

Αντιθέτως οι υπόλοιποι αντιμετώπισαν δυσκολίες ως προς την σύνδεση στο διαδίκτυο και στο 

τεχνικό κομμάτι «Δυσκολίες αντιμετωπίσαμε ως προς την σύνδεση, ας πούμε το ότι μπορεί να 

ήταν πολύ φορτωμένα τα δίκτυα κλπ», «Ως προς την διεκπεραίωση μπορώ να πω ότι κύλησε 

ομαλά ίσως επειδή ήμασταν οι περισσότεροι ενήλικες και ήτανε μικρά τα τμήματα αλλά 

σίγουρα δεν συγκρίνονται με το δια ζώσης γιατί έχεις άλλη επαφή με τον ομιλούντα και τον 

ομιλούμενο. Συνήθως έχουμε θέμα με το ίντερνετ να πω την αλήθεια, με την σύνδεση. Πολλές 

φορές στελνόντουσαν λάθος ιμειλ ώστε να έπρεπε να μπούμε σε μερικά τμήματα για να 

παρακολουθήσουμε τις συνεδρίες αλλά μας στέλνανε λάθος ιμειλ και λάθος λινκ δηλαδή για 

να συνδεθούμε, οπότε είχαμε μερικά τέτοια προβλήματα. Επίσης δυσκολίες υπήρχαν και ως 

προς τον τρόπο λειτουργίας του σεμιναρίου Αντιμετώπισα δυσκολίες, αν και ήταν λίγες. Δεν 



   

 

40 

  3 
 

40 

μπορούσα να καταλάβω τον τρόπο λειτουργίας του σεμιναρίου στην αρχή, πως θα έπρεπε να 

διαβάσω την ύλη και ποιες ήταν ακριβώς οι υποχρεώσεις μου μέχρι το πέρας του σεμιναρίου, 

στην γλώσσα του σεμιναρίου που σε μια περίπτωση ήταν στα Αγγλικά «Ιδιαίτερες δυσκολίες 

δεν μπορώ να πω ότι είχε. Το μόνο που θα μπορούσα να αναφέρω είναι ότι ήταν εξ ολοκλήρου 

στα αγγλικά, δηλαδή είχε κάποια βιντεάκια στα αγγλικά τα οποία παρακολουθούσαμε και μετά 

έπρεπε να απαντήσουμε σε ορισμένες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις βέβαια ήταν στα ελληνικά 

αλλά όλο το οποίο μαθαίναμε και βλέπαμε ήταν στα αγγλικά. Μόνο αυτό θα έλεγα σαν κάποια 

δυσκολία», στην κατανόηση της θεωρίας μέσω εποπτικού υλικού, στους διαφορετικούς 

κωδικούς σύνδεσης που χρησιμοποιούσαν κατά την είσοδο στο σεμινάριο, στην επικοινωνία 

με τον καθηγητή που γινόταν μόνο μέσω μηνυμάτων και τέλος στην έκφραση αποριών λόγω 

της μεγάλης συμμετοχής «Υπήρχε δυσκολία στο να εκφράσουμε τις απορίες μας εξαιτίας της 

συμμετοχής παρά πολλών ατόμων». 

Ο εκπαιδευτής του σεμιναρίου 

Στην ερώτηση ποιος ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης του εκπαιδευτή κατά την διάρκεια του 

σεμιναρίου οι συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά αναφέροντας ότι είχε παραπάνω 

απαιτήσεις από ότι σε δια ζώσης σεμινάρια, ανέβαζε τις εργασίες που έπρεπε να κάνουν, έβαζε 

βαθμό αλλά στο τέλος δεν υπήρχε κάποια ανατροφοδότηση για τυχών λάθη που ίσως να είχαν 

προκύψει  «Οι άνθρωποι πραγματικά προσπάθησαν ιδιαίτερα στην όλη διαδικασία, ήταν 

πολλοί λίγοι αυτοί οι οποίοι έδειξαν κάποια αρνητικότητα ή κάτι αλλά και αυτοί στην ουσία 

σε καινούργια νερά τους βουτήξανε. Δεν γνώριζαν δεν έχουν επαφή με την τεχνολογία. Σε 

γενικό πλαίσιο δεν μπορώ να πω, ήτανε βολικοί ως προς την επαφή. Το μόνο πράγματα το 

οποίο ήτανε παραπάνω από ότι μπορεί να ήτανε σε ένα δια ζώσης μάθημα ήτανε οι απαιτήσεις 

του εκπαιδευτή ως προς εμάς, αλλά και πάλι δεν μπορώ να τους κολλήσω στον τοίχο και να 

πω Παναγία μου, τι ζήτησαν, γιατί μπορεί και αυτοί να μην ήξεραν τι πρέπει να ζητήσουνε σε 

τέτοια κατάσταση», «Ανέβαζε τις διαφάνειες και απαντούσε σε κάποιες ερωτήσεις που του 

κάναμε, όχι όλες και επίσης διόρθωνε και έβαζε βαθμούς στις ερωτήσεις που σας είπα στο 

δεύτερο σκέλος που ήταν ανοιχτού τύπου. Μας έβαζε κάποιες ερωτήσεις και έπρεπε εμείς να 

γράψουμε μια παράγραφο περίπου 200-300 λέξεις να απαντήσουμε στην ερώτηση. Αυτό μας 

το διόρθωνε, έβαζε βαθμό. Δεν βλέπαμε τι λάθος είχαμε ή σωστό, δεν έκανε σχόλια πάνω σε 

αυτό, άρα δεν είχαμε ανατροφοδότηση, έβαζε απλά βαθμό». Διαφορετικά, κάποιοι 

υποστήριξαν ότι ήταν ευγενικός-σαφής-συνεννοήσιμος-φιλικός-συζητήσιμος-συνεπείς, 

ενημέρωνε τους συμμετέχοντες εβδομαδιαία, δημιουργούσε ομαδικό κλίμα και ρωτούσε τις 
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γνώμες των συμμετεχόντων ώστε να μην γίνει το μάθημα μονόπλευρο», «Οι δύο εκπαιδευτές 

ήταν πολύ ευγενικοί, σαφείς ως προς τις απαιτήσεις και τους σκοπούς του προγράμματος-

μαθήματος. Επίσης ενισχύανε με δραστηριότητες το ομαδικό κλίμα στην εικονική αίθουσα», 

«Ο εκπαιδευτής, πολλές φορές, προσπαθούσε να οργανώσει μικρές ομάδες για τυχόν εργασίες, 

ρωτούσε για τις γνώμες των μαθητών. Γενικότερα, προσπαθούσε να ελαφρύνει το κλίμα 

κάνοντας το μάθημα λιγότερο μονόπλευρο», «Ήταν συνεννοήσιμος, συζητήσιμος, φιλικός, 

επεξηγηματικός αλλά και λίγο περισσότερο φλύαρος». Επιπρόσθετα κάλυπτε τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων και τις απαιτήσεις του σεμιναρίου και έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν ενώ 

πολλοί δυσκολευόντουσαν στον χειρισμού του τεχνικού και εποπτικού υλικού. «Η βοήθεια 

του εκπαιδευτικού ήταν επαρκής και κάλυπτε αρκετές από τις απαιτήσεις του εξ αποστάσεως 

προγράμματος αλλά και των αναγκών μας». 

Ως προς την διαδικασία γνωριμίας που πραγματοποιήθηκε στην αρχή του σεμιναρίου μερικοί 

συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά διότι δεν πραγματοποιήθηκε διαδικασία γνωριμίας ούτε 

από τον εκπαιδευτή αλλά ούτε από τους συμμετέχοντες «Όχι δεν ακολούθησε κάποια 

γνωριμία». Στην συνέχεια κάποιοι αναφέρουν ότι υπήρχε διαδικασία γνωριμίας αλλά μόνο από 

την πλευρά του εκπαιδευτή «Η αλήθεια είναι πως όχι, απλά συστήθηκαν οι εκπαιδευτές, επειδή 

έχουμε διαφορετικούς εκπαιδευτές σε κάθε συνεδρία. Συστήνονται αλλά δεν γνωριζόμαστε 

μεταξύ μας». Ένας συμμετέχον μας αναφέρει ότι «Ναι ακολουθήθηκε γνωριμία με τα μέλη, ο 

εκπαιδευτής μας είπε να ανοίξουμε ένας-ένας την κάμερα και να παρουσιάσουμε τον εαυτό 

μας, μετά  οι υπόλοιποι έπρεπε  να μας περιγράφουν χωρίς να χρησιμοποιούν επίθετα. Έπρεπε 

δηλαδή να αναφέρουν τα εξωτερικά μας στοιχεία χωρίς να αναφέρουν το επίθετο ωραία, 

όμορφα». Σε άλλη περίπτωση, είτε οι συστάσεις είχαν γίνει πριν ξεκινήσουν το σεμινάριο 

«Στην αρχή έγιναν οι ταυτοποιήσεις αλλά ευτυχώς το πρώτο κομμάτι έστω της πρώτης 

γνωριμίας είχαμε πετύχει, το είχαμε κάνει δια ζώσης πριν ξεκινήσει η όλη κατάσταση. Κάποιοι 

οι οποίοι προστέθηκαν μετέπειτα, αυτοί ήταν λίγο ξέρεις, σαν την μύγα μέσα στο γάλα. Είναι 

άσχημο το να μην βλέπεις την φάτσα του άλλου, το πρόσωπό του, πόσο μάλλον όταν κάποιοι 

έχουνε κλειστές κάμερες, δηλαδή έχεις σε μια κάμερα να συστηθείς και έχεις κλειστή την 

κάμερά σου. Ποιος είσαι;», είτε η γνωριμία υπήρχε ως προϋπόθεση για την συμμετοχή στο 

σεμινάριο διότι θα εργαζόντουσαν σε ομάδες «Στη πρώτη διάλεξη ναι και στη δεύτερη συνέβη 

αυτό. Μεταξύ μας τα μέλη απαιτούνταν να γνωριστούμε ,διότι έχουμε και κάποιες ομαδικές 

συνομιλίες-εργασίες ,οι οποίες πρέπει να συμβούν εκείνη την ώρα, οπότε έπρεπε να 

γνωριστούμε λίγο μεταξύ μας και φυσικά από ποιο τμήμα προερχόμαστε μιας και είμαστε 

απόφοιτοι πανεπιστημίου, αν έχουμε κάποια επαγγελματική εμπειρία στο παρελθόν. Πάλι 
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ήταν πολύ συγκεκριμενοποιημένη η γνωριμία μας». Επιπρόσθετα, κάποιος συμμετέχων 

υποστήριξε ότι «Μάλιστα. Ο κάθε εκπαιδευόμενος έλεγε ρητά ή παροιμίες που τον 

αντιπροσωπεύουν. Έτσι μάθε κάποιες απόψεις και χαρακτηριστικά των υπόλοιπων 

εκπαιδευόμενων». 

Ως προς την ερώτηση αν τηρήθηκε κάποιο συμβόλαιο για τους κανόνες διδασκαλίας, 

αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχαν κανόνες  «Όχι, 

δεν έγινε κάτι τέτοιο, «Δεν υπήρχε κάποιο συμβόλαιο, όμως ο εκπαιδευτικός μας είχε πει από 

την αρχή, πως έχουμε 20 λεπτά από την ώρα που θα αρχίσει  το σεμινάριο να συνδεθούμε. Σε 

περίπτωση που αργήσουμε δεν θα μας βάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εάν όμως του 

στείλουμε μειλ από την προηγούμενη μέρα και τον ενημερώσουμε πως θα αργήσουμε για 

κάποιο προσωπικό σημαντικό λόγο, τότε δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα και θα μας βάζει στο 

μάθημα» ενώ από την άλλη «Οι κανόνες της διδασκαλίες ήταν σαφείς από την αρχή. Δεν 

επιτρεπόταν η συμμετοχή στο σεμινάριο σε άτομα που αργούσαν, τα μικρόφωνα θα έπρεπε να 

είναι κλειστά καθ’ όλη τη διάρκειά τους και να ανοίγουν μόνο όταν έπαιρνε κάποιος το λόγο. 

Υπήρχαν εργασίες οι οποίες ήταν υποχρεωτικές», «Συμφωνία υπήρξε ως προς το πλήθος των 

συναντήσεων και των παρουσιών, αλλά και γενικότερα για τις υποχρεώσεις των 

εκπαιδευομένων. Επίσης εξαρχής ορίστηκαν οι ημερομηνίες των διάφορων παρουσιάσεων», 

«Ναι, υπογράφηκε κάποιο συμβόλαιο. Φυσικά, αυτό έγινε ηλεκτρονικά ,διότι δια ζώσης δε 

μπορούσαμε να βρεθούμε με τους υπεύθυνους, μιας και το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο βρίσκεται 

στην Αθήνα και εγώ διαμένω στη Θεσσαλονίκη,  οπότε και από κοντά να γινόταν εξ αρχής δε 

θα μπορούσα να παρευρεθώ. Το συμβόλαιο πέρα των διδάκτρων ,που ήταν και η κύρια 

προϋπόθεση για να συμμετάσχεις σε αυτό, ήταν να συμμετάσχουμε ενεργά στις εργασίες, στη 

συζήτηση, να απαντάμε στις ερωτήσεις που μας τίθενται είτε βρισκόμαστε σε ομαδική 

συζήτηση είτε είναι ατομικά, διότι όλα αυτά είναι και οι βασικές προϋποθέσεις για να λάβουμε 

τη τελική πιστοποίηση, που θα είναι και μοριοδοτημένη ,σε περίπτωση που θέλουμε να τη 

χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά». 

Ως προς το αν υπήρξε διάλογος/συζήτηση με τον εκπαιδευτή του σεμιναρίου κάποιοι 

συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά και σε αυτή την περίπτωση « Δεν είδαμε ποτέ πρόσωπα. 

Μας συστηνόντουσαν γραπτά, μας έστειλαν κάποιο ιμειλ μέχρι να αργήσει κάποια ενότητα. 

Ένας μήνας ήταν μια διαφορετική ενότητα, οπότε 12 ενότητες είχαμε 12 καθηγητές οι οποίοι 

κάθε φορά μας έλεγαν από μια παράγραφο τι είναι, τι έχουν σπουδάσει, γιατί είναι σε αυτό το 

πρόγραμμα, κάπως έτσι. Αλλά εμείς δεν είχαμε συστηθεί ποτέ σαν φοιτητές», «Κατά την 
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διάρκεια των μαθημάτων όχι, όπως ανέφερα και προηγουμένως ήταν ασύγχρονο. Όμως 

μπορούσες να επικοινωνήσεις με τον εκπαιδευτεί του προγράμματος ανά πάσα στιγμή». Οι 

υπόλοιποι όμως συμμετέχοντες, απάντησαν θετικά και υποστήριξαν ότι οι εκπαιδευτές ήθελαν 

να ακούσουν την γνώμη τους, υπήρχε γόνιμος διάλογος και ήθελαν να εμπλέξουν τα μέλη στην 

συζήτηση και στο μάθημα «Υπήρχε διάλογος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι καθηγητές 

προσπαθούσαν να μας εμπλέξουν στο μάθημα και να μας περάσουν τις γνώσεις τους μέσω του 

διαλόγου συζητώντας ακόμα και θέματα άσχετα με το περιεχόμενο της παρουσίασης», «Ναι 

εννοείται, προφανώς, για πολλά θέματα. Θέματα που προκύπταν κάποιες φορές και από την 

διδασκαλία και θέματα τα οποία συζητιόντουσαν σε διάλειμμα ή στο τέλος του μαθήματος», 

«Είχαν τα μικρόφωνά τους ανοιχτά όταν είχαν κάποιες απορίες ώστε να υπάρχει 

αλληλεπίδραση και συζήτηση ή χρησιμοποιούσαν το τσατ ή το προσωπικού ιμειλ του 

εκπαιδευτή ώστε να επικοινωνήσουν», «Θα έλεγα πως ναι. Υπάρχουν μερικά άτομα που 

δηλαδή θα ανοίξουν το μικρόφωνο, θα πούνε τις απορίες τους, ενώ άλλοι τα στέλνουν στο 

τσατ και έτσι δημιουργείται διάλογος, απλά είναι λίγο σπάνιο», «Φυσικά, στην πλατφόρμα, 

υπήρχε ειδικό χωρίο όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορούσε να θέσει ερωτήματα προς τους 

εκπαιδευτές. Επίσης, μπορούσαμε να στείλουμε και προσωπικό ιμειλ σε όποιον εκπαιδευτή 

θέλαμε. Η απάντηση ερχόταν σχεδόν αμέσως». 

Αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας του εκπαιδευτή 

Υπήρχαν συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν θα άλλαζαν τίποτα στον τρόπο διδασκαλίας του 

εκπαιδευτή κατά την διάρκεια του σεμιναρίου διότι πληρούσε τις προϋποθέσεις του 

σεμιναρίου και ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία, συγκεκριμένα «Πιστεύω δεν θα 

άλλαζα κάτι αν ήμουν στη θέση του εκπαιδευτή, ήταν αρκετά δύσκολο σαν θέμα και 

περισσότερο είχαν πράγματα να μεταδώσουν σε εμάς, παρά να γίνει κάποιος εκτενείς διάλογος 

και ούτε το μάθημα μπορούσε να γίνει πιο δια δραστικό από όσο ήταν», «Όχι ,δε θα άλλαζα 

κάτι. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και έμαθα αρκετές πληροφορίες».  Κάποιοι συμμετέχοντες 

δεν είχαν την ίδια άποψη. Ως προς το διαδικαστικό κομμάτι, προτείνουν να γίνουν 

περισσότερα διαδικτυακά τμήματα έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη αλληλεπίδραση και 

συμμετοχή, να χρησιμοποιούν περισσότερες σύγχρονες και όχι ασύγχρονες διδασκαλίες «Ναι 

θα άλλαζα. Θα έβαζα πιο πολλές σύγχρονες διδασκαλίες και όχι μόνο ασύγχρονες διότι έτσι 

γινόταν καλύτερα η κατανόηση της ύλης και τέλος να υπάρχει επιπλέον υλικό όχι για ατομικές 

εργασίες στο σπίτι αλλά για ομαδικές εργασίες κατά την διάρκεια και μη του σεμιναρίου», 

«Ναι θα άλλαζα. Θα έβαζα περισσότερο υλικό μέσα στην αίθουσα και όχι πολλές εργασίες 
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δηλαδή ατομικές να τις δουλεύει ο καθένας μόνος του σπίτι του, δηλαδή θα προτιμούσα να 

δουλεύαμε πιο πολύ ομαδικά και συνεργατικά παρά να έχουμε πιο πολλή δουλειά στο σπίτι». 

Ως προς τον εκπαιδευτή θα προτιμούσαν να είναι πιο συμμετοχικός, να κάνει περισσότερες 

ερωτήσεις κρίσεως, να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες περισσότερο ώστε να κάνουν 

ερωτήσεις και να λύνει όλες τις απορίες τους, να κάνει περισσότερο διάλογο «Θεωρώ ότι θα 

προσπαθούσα να κάνω πιο πολύ διάλογο με τους φοιτητές» και εν  τέλη να έχει μια πιο άμεση 

επαφή με όλο το σύνολο του σεμιναρίου «Ίσως να είχα περισσότερη πιο άμεση επαφή με τα 

παιδιά έως όσο να κάνεις το εξ αποστάσεως κομμάτι, γιατί όσο ήμασταν, πέρα από το τρίωρο 

δηλαδή που παρακολουθούσαμε κανονικά το μάθημα, στο υπόλοιπο που ήμασταν μόνοι μας 

που έπρεπε να καταθέσουμε αυτές τις εργασίες δεν είχαμε κάποια επικοινωνία με τον 

εκπαιδευτή. Θεωρώ ότι εκεί ίσως να είναι και ένα σημείο το οποίο ίσως ζόρισε κάποια άτομα 

και ίσως θα μπορούσε και ο εκπαιδευτής να έχει μια πιο άμεση επαφή με εμάς είτε μέσω ιμειλ 

είτε να μας έδινε το ελεύθερο να επικοινωνήσουμε μαζί του αν είχαμε κάποιο θέμα. Αυτό όσον 

αφορά αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά το κομμάτι της δια ζωής θεωρώ ότι ήταν αρκετά 

διαλεκτική, ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ μας αλλά αυτό σταματούσε στο δια ζώσης κομμάτι. 

Στο εξ αποστάσεως κομμάτι δεν ήταν ίδια τα πράγματα, δεν είχαμε επικοινωνία με τον 

εκπαιδευτή».  

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αναδείξει την αξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα 

ελαττώματα και τα οφέλη της καθώς και πληροφορίες για τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά 

σεμινάρια δια βίου μάθησης και τους εκπαιδευτές τους. 

Αναφορικά με τους συμμετέχοντες, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι  ξεκινούν να 

παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στο τελευταίο έτος των σπουδών τους ώστε να 

εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Σχετικά με 

το σεμινάριο αντιλαμβανόμαστε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες προτιμούν να 

εμπλέκονται σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα την ειδική αγωγή καθώς και την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τα δύο αυτά θέματα είναι ευρέως γνωστά στις μέρες μας διότι 

είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα που εξελίσσονται και ανοίγουν περισσότεροι κλάδοι για μελέτη. 

Τέλος, σχετικά με τους λόγους παρακολούθησης ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου γίνεται 

αντιληπτό ότι οι συμμετέχοντες αναζητούν σφαιρική γνώση επάνω στο αντικείμενο το οποίο 

τους ενδιαφέρει και βρίσκουν τρόπους ώστε να μορφωθούν επιπλέον. Επιπλέον σημαντικό 

ρόλο παίζει και το γεγονός ότι οι πλειοψηφία των σεμιναρίων είναι μοριοδοτημένα από τον 
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ΑΣΕΠ και ωθούν τους συμμετέχοντες να τα παρακολουθήσουν ώστε να αποκτήσουν μια 

επαγγελματική θέση στον επιστημονικό τους κλάδο. 

Σχετικά με το αν προτιμούν την δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γίνεται αντιληπτό 

από τα αποτελέσματα της έρευνας πως οι συμμετέχοντες προτιμούν περισσότερο την δια 

ζώσης. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια άμεση επαφή με τον εκπαιδευτή και τα 

υπόλοιπα μέλη του σεμιναρίου καθιστώντας την διαδικασία πιο ζωντανή. Αναφορικά με τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες τονίζουν 

την έλλειψη δικτύου καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών συνήθως χανόταν η σύνδεση και 

την δυσκολία στον τεχνολογικό εξοπλισμό αφού για κάποιους ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Κατά 

την διάρκεια του σεμιναρίου, τα συμπεράσματα δείχνουν ότι χάνονται οι διαπροσωπικές 

σχέσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους συμμετέχοντες μεταξύ τους, κυριαρχεί η 

αποστασιοποίηση και γενικά υπάρχει ένα κρύο και ψυχρό κλίμα. 

Ως προς την διερεύνηση των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναφέρεται ως 

βασικό πλεονέκτημα ο χρόνος. Συγκεκριμένα η ευελιξία χρόνου διευκολύνει τους 

συμμετέχοντες διότι είτε λόγω επαγγελματικών είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 

δυσκολεύονται. Δεν υπάρχει δέσμευση χρόνου και σε πολλά από τα εξ αποστάσεως 

επιμορφωτικά σεμινάρια δεν χρειάζεται η τήρηση ενός ωρολογιακού προγράμματος ώστε να 

πρέπει να συνδεθούν συγκεκριμένη ώρα. Από την άλλη, σχετικά με την διερεύνηση των 

μειονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η δυσκολία στον χειρισμό του τεχνικού 

υλικού δηλαδή τον υπολογιστή χαρακτηρίζεται ως το κύριο μειονέκτημα από τους 

συμμετέχοντες.  

Αναφορικά με τον εκπαιδευτή του σεμιναρίου τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτές 

ήταν φιλικοί, ευγενικοί, προσπαθούσαν να εγκλιματιστούν στην καινούργια αυτή εξ 

αποστάσεως διαδικασία και έλυναν τυχόν απορίες των συμμετεχόντων. Διαδικασία γνωριμίας 

αντιλαμβανόμαστε ότι στα περισσότερα σεμινάρια δεν πραγματοποιούνταν, είτε συστηνόταν 

οι εκπαιδευτές μόνοι τους είτε δεν γινόταν καμία διαδικασία γνωριμίας ανάμεσα στα μέλη του 

σεμιναρίου. Ως προς το αν υπήρξε κάποιο συμβόλαιο σχετικά με τους κανόνες του σεμιναρίου, 

τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτές χρησιμοποιούσαν κατά την 

διάρκεια των σεμιναρίωνν τους κανόνες όπως η τήρηση των ωραρίων και η κατάθεση των 

εργασιών που τους ανατίθενται. Σχετικά με το αν υπήρξε διάλογος συμπεραίνουμε ότι οι 

εκπαιδευτές προσπαθούν με όλους τους πιθανούς τρόπους να υπάρξει διάλογος και συζήτηση 
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μεταξύ των συμμετεχόντων ακόμα και αν το θέμα της συζήτησης δεν αφορά το περιεχόμενο 

του σεμιναρίου. 

Ως προς την διερεύνηση του ερωτήματος σχετικά με προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο 

διδασκαλίας του εκπαιδευτή, η πλειοψηφία απάντησε θετικά και συγκεκριμένα πρότεινε 

αλλαγές κατά κύριο λόγο ως προς τον εκπαιδευτή και όχι ως προς το διαδικαστικό κομμάτι να 

είναι συγκεκριμένα πιο δια δραστικός και να συμμετέχει περισσότερο ώστε να δίνει το κίνητρο 

και να συμμετέχουν παράλληλα και οι μαθητές.  

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως αδυναμία τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις. Χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ώστε να καταγραφούν οι συνεντεύξεις γεγονός που μας δυσκόλεψε 

λόγω των καιρικών συνθηκών. Οι συμμετέχοντες επίσης δεν ένιωθαν όσο άνετα γίνεται μια 

συνέντευξη δια ζώσης και κατά συνέπεια δεν ανέφεραν όλα όσα θα ήθελαν σχετικά με τις 

εμπειρίες τους. 
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• Πόσο χρονών είστε; 

• Σε ποιο πανεπιστήμιο και τμήμα σπουδάζετε; 

• Σε ποιο έτος φοίτησης βρίσκεστε; 
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• Έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα/σεμινάριο δια βιου μάθησης εξ 

αποστάσεως; Αν ναι, τι περιεχόμενο είχε; Αν όχι, για ποιο λόγο δεν το έχετε κάνει μέχρι 

τώρα; 

• Πόση διάρκεια είχε; 

• Είχε κάποια δίδακτρα; 

• Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά την διάρκεια του προγράμματος/σεμιναρίου; Αν ναι, 

ποιες ήταν αυτές; 

• Προτιμάτε την δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γιατί; 

• Ποιος ήταν ο αρχικός σας σκοπός και ποιοι οι επιπλέον λόγοι που σας ώθησαν να 

παρακολουθήσετε επιμορφωτικά προγράμματα/σεμινάρια εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης; 

• Κατά την γνώμη σας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

• Αντίθετα, ποια είναι τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

• Μπορείτε να μου περιγράψετε το περιβάλλον και το κλίμα που επικρατεί κατά την 

διάρκεια ενός επιμορφωτικού προγράμματος/σεμιναρίου; 

• Ποιος ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης από τον εκπαιδευτή του 

προγράμματος/σεμιναρίου; 

• Ακολουθήθηκε κάποια διαδικασία γνωριμίας με τα μέλη του 

προγράμματος/σεμιναρίου; 

• Πραγματοποιήθηκε διάλογος ή συζήτηση με τους εκπαιδευτές κατά την διάρκεια του 

προγράμματος/σεμιναρίου; 

• Διαμορφώθηκε κάποιου είδους συμβόλαιο μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων 

για τους κανόνες της διδασκαλίας; 

• Ποιοι ήταν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος/σεμιναρίου; 

• Αν ήσασταν εσείς στην θέση του εκπαιδευτή, θα αλλάζατε κάτι στον τρόπο 

διδασκαλίας του και γιατί; 

 

 

 


	Μέρος Β΄
	Παπαθανασίου, Α. (2012). Στρατηγικές υιοθέτησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα Πανεπιστήμια. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


