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Περίληψη 
Καθώς τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία έχει αλλάξει 

πολλούς τομείς της ζωής μας, η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνίας) στην εκπαίδευση δημιούργησε πιο ευχάριστους και ευέλικτους τρόπους 

διδασκαλίας. Όλο και περισσότεροι οργανισμοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα υιοθετούν 

πλέον την ηλεκτρονική μάθηση στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. 

 Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη για τις 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

καθώς και πως μπορούν αυτές να βελτιστοποιηθούν, έτσι ώστε να έχουμε μια 

επιτυχημένη μορφή μάθησης από απόσταση. Κατά την εκπόνηση της παρούσας 

εργασίας συνέβη η πανδημία του COVID-19 και ανεστάλη η λειτουργία των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών δια ζώσης όχι όμως των εξ’ αποστάσεως, και για το λόγο  

αυτό είναι σημαντικό να ερευνηθούν και να μελετηθούν οι στάσεις και η ετοιμότητα 

των εκπαιδευτικών στο θέμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και τα 

τεχνολογικά μέσα που είναι διαθέσιμα και το εκπαιδευτικό υλικό. Με αυτά τα 

κίνητρα η έρευνα μου εστιάζει στις απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

συγκεκριμένα το μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο, με σκοπό την βαθύτερη 

κατανόηση των προβλημάτων στις μεθοδολογίες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

καθώς και την βελτιστοποίηση τους. 

Λέξεις Κλειδιά:  

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ΤΠΕ, ετοιμότητα, στάση  
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Abstract 

As in recent years technology has rapidly evolved has changed many areas of 

our lives, the use of ICT (information and communication technologies) in 

education has created more enjoyable and flexible ways of teaching. More and 

more organizations and educational institutions are now adopting e-learning in 

their educational process. 

The subject of this thesis is the study of the methodologies used from time to 

time in distance learning as well as how they can be optimized, so that we have a 

successful form of distance learning. During the preparation of this paper, the 

COVID-19 pandemic occurred and the operation of in-person educational 

processes was suspended, but not remotely, and for this reason it is important to 

investigate and study the attitudes and readiness of teachers in the issue of distance 

education, as well as the technological means available and the educational 

material. With these motivations, my research focuses on the views of teachers who 

specifically teach the computer science course in high school, with the aim of 

deeper understanding of the problems in distance learning methodologies as well as 

their optimization. 

 

 

Key Words: 

Distance learning, ICT, readiness, attitude  
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Εισαγωγή 

Από την άνοιξη του 2020  οι σχολικές μονάδες στην χώρα μας αναγκάστηκαν να 

κλείσουν, όπως και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, λόγω των μέτρων που 

πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid 19, με αποτέλεσμα να 

αλλάξει ραγδαία η εκπαιδευτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Το νέο σύστημα 

προϋπόθετε την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχει ο 

απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι 

βρέθηκαν ξαφνικά σε μια νέα πολύ διαφορετική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο, αλλά ήταν η πρώτη φορά που 

εφαρμόστηκε σε τόσο μεγάλη κλίμακα και μάλιστα παγκοσμίως.  

Η εικόνα στην χώρα μας έδειξε πως ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές 

αναγκάστηκαν και προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία που 

προϋπήρχαν, τελικά λίγοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να τα χρησιμοποιήσουν 

επιτυχώς. Το ερώτημα που δημιουργείται είναι: Αν το σχολείο θα είναι ίδιο με την 

περίοδο προ covid, διότι λόγω του παρατεταμένου κλεισίματος των σχολείων, η όλη 

αυτήν κατάσταση οδήγησε τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα αλλά και στον 

υπόλοιπο κόσμο σε μία εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό να  συνεχίσουν 

την εκπαίδευση κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες. Αυτό που 

τονίζει το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πως σίγουρα το σχολείο δεν θα 

είναι το ίδιο, όπου σύμφωνα με αυτό κατά την περίοδο της πανδημίας ήρθαν στην 

επιφάνεια προσεγγίσεις σχετικά με τις νέες δυνατότητες εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής ενίσχυσης της ψηφιακής ικανότητας των 

εκπαιδευτικών και των στενότερων δεσμών μεταξύ των σχολείων και της ευρύτερης 

κοινότητας.  

Έτσι συστήνει ένα υβριδικό σύστημα εκπαίδευσης, την μικτή μάθηση, κατά την 

οποία συνδυάζονται η δια ζώσης διδασκαλία και άλλα φυσικά περιβάλλοντα μακριά 

από τον χώρο του σχολείου (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).Η πρόταση αυτή περιέχει:  

● Την ανάπτυξη οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων 

(κατάλληλες υποδομές, υψηλή  συνδεσιμότητα, τεχνολογικός εξοπλισμός, ψηφιακές 

ικανότητες εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων, ευέλικτες και ασφαλείς πλατφόρμες).  

● Την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

(απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων από μικρή ηλικία, ψηφιακός γραμματισμός, 

εξουδετέρωση παραπληροφόρησης, περισσότεροι καταρτισμένοι στον ψηφιακό 

τομέα, ισότιμη εκπροσώπηση κοριτσιών και νέων γυναικών στις ψηφιακές σπουδές 

και σταδιοδρομίες) [1].  

Όμως όπως και να έχει, ότι και να αποφασιστεί από την κεντρική εξουσία δεν θα 

είναι επιτυχές εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από την ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για αυτόν τον τρόπο 

εκπαίδευσης, την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,  πόσο έτοιμοι είναι τελικά, ποιες είναι 

η αδυναμίες τους. Σε αυτήν την έρευνα που αποτελεί και το αντικείμενο της έρευνας 

που πραγματοποίησα στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας θα εστιάσουμε 

στην βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων στις μεθοδολογίες στην εξ’ 
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αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και την βελτιστοποίηση τους και πιο συγκεκριμένα 

στο μάθημα της πληροφορικής γυμνασίου.  
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1.Ηλεκτρονική μάθηση και ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
Η ηλεκτρονική μάθηση έχει ως βάση της τα ψηφιακά μέσα και σύμφωνα με την 

εκπαιδευτική φιλοσοφία του Jonassen, οι ΤΠΕ αποτελούν εργαλεία σκέψης και 

οικοδόμησης γνώσης (mindtools) [2]. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με τα εργαλεία 

και πιο συγκεκριμένα με την βοήθεια αυτών ενθαρρύνονται για να δημιουργήσουν, 

να αναλύσουν, να συνθέσουν, να αξιολογήσουν, να λύσουν προβλήματα και να 

αναστοχαστούν, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο σημείο να έχουν δημιουργήσει τη 

δική τους βάση γνώσεων. 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, τα τεχνολογικά μέσα και γενικότερα οι τεχνολογίες, που 

χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική μάθηση, εξελίσσονται με πολύ γοργούς 

ρυθμούς,  με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει στο σημείο να δίνουν την ευελιξία στους 

εκπαιδευομένους για τον έλεγχο του περιεχομένου, την δυνατότητα και 

ποικιλομορφία των εκπαιδευτικών μέσων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, του 

ρυθμού και των χώρων μάθησης, αξιοποιώντας τις εμπειρίες τους, ώστε να 

πετύχουν τους προσωπικούς στόχους μάθησης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 

εφαρμογές Web 2.0 και οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι κερδίζουν, όλο και 

περισσότερο, το ενδιαφέρον των πανεπιστημίων, των σχολείων και των φορέων 

χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής [3]. 

1.1 Χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης, δυνατότητες και 

περιορισμοί 

Η αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης σχετίζεται άμεσα τόσο από τα 

εργαλεία των νέων τεχνολογιών όσο και από τις διδακτικές στρατηγικές, για να 

καταλήξει σε επιτυχημένες πρακτικές μάθησης. Ο καλός σχεδιασμός μαθησιακών 

δραστηριοτήτων αυξάνει την δυναμικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης, 

συμβάλλοντας στην ουσιαστική μάθηση των μαθητευόμενων. Τα επιτυχημένα 

εκπαιδευτικά σενάρια πρέπει να χρησιμοποιούν και να συσχετίζουν κατάλληλα, τα 

χαρακτηριστικά των τεχνολογικών περιβαλλόντων με το ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό 

και την ουσιαστική καθοδήγηση των μαθητευομένων, ώστε να προωθείται η 

διερεύνηση της κριτικής σκέψης, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των 

εκπαιδευομένων. 

Εικόνα 1. Τα χαρακτηριστικά της 

ηλεκτρονικής μάθησης [3] 
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H ηλεκτρονική μάθηση αποτελείται από ορισμένα χαρακτηριστικά, τα 

οποία  ενισχύουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και παρουσιάζονται παρακάτω. 

Ανθεκτικότητα: Στην δια ζώσης διδασκαλία, η αλληλεπίδραση μαθητευόμενων-

διδασκόντων έχει ως βασική προϋπόθεση την παρουσία και των δύο στους χώρους 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος, σε αντίθεση με την ηλεκτρονική μάθηση, όπου ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να βρίσκεται στο χώρο που προτιμά και τον χρόνο που 

επιθυμεί και τον βολεύει(σύγχρονα ή ασύγχρονα). 

Επεκτασιμότητα της πρόσβασης: Το μεγάλο πλεονέκτημα που παρέχει η 

ηλεκτρονική μάθηση είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής από ευρύτερες 

κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με κινητικά προβλήματα ή από δυσπρόσιτες περιοχές) 

να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, τα 

ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα παρέχουν ισότιμες ευκαιρίες στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλους τους εκπαιδευομένους. 

Ενεργός συμμετοχή: ο διδάσκων παρατηρώντας και αξιοποιώντας με πολλούς 

τρόπους την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που αναπτύσσουν οι 

εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους στις σύγχρονες και ασύγχρονες τεχνολογίες, μπορεί να 

ενθαρρύνει και να προωθεί την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη 

διαδικασία της μάθησης. Επίσης, η έρευνα δείχνει πως στα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα μάθησης άτομα συνεσταλμένα ή με χαμηλή αυτοπεποίθηση 

απελευθερώνονται και συμμετέχουν περισσότερο απ’ ότι θα συμμετείχαν στην δια 

ζώσης διδασκαλία, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα πως στα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα δεν ευνοούνται τα πρότυπα περιορισμένης συμμετοχής που 

καταγράφονται στις φυσικές συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Επιπλέον, φαίνεται 

πως οι λιγότερο πιεστικές απαιτήσεις της ασύγχρονης επικοινωνίας βοηθούν τα 

άτομα με τα χαρακτηριστικά αυτά να απελευθερωθούν και τους δίνουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα. 

Αλληλεπίδραση: Η μάθηση είναι μια κοινωνικό-γνωστική δραστηριότητα. Η 

ηλεκτρονική μάθηση στηρίζεται στην δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευομένου-διδάσκοντα, εκπαιδευομένου-μαθησιακών πόρων και 

εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Η σημασία της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευομένων 

μεταξύ τους και η ανάπτυξη συνεργατικής συμπεριφοράς μάθησης είναι μεγάλη. 

Αναστοχασμός: Κατά την διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν περιορισμένες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση λόγω της πίεσης του χρόνου π.χ. 

για να εξετάσουν καλά και να προετοιμάσουν όπως θα ήθελαν ένα επιχείρημα, ενώ 

στην ασύγχρονη εκπαίδευση προσφέρεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους για 

παραπάνω μελέτη στο θέμα, οπότε και επανέρχονται καλύτερα προετοιμασμένοι. 

Διατήρηση ιστορικού: Στην παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη ή και σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια, ακόμη και σε πολύ καλές συζητήσεις που γίνονται με 

σημαντικές και ενδιαφέρουσες ιδέες που διατυπώνονται από τους εκπαιδευόμενους, 

ξεχνιούνται, και άρα είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν στην πορεία του μαθήματος. 

Αντίθετα, στα ασύγχρονα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα προσφέρεται η δυνατότητα να 

διατηρείται πλήρης καταγραφή της συμβολής κάθε συμμετέχοντα σε  μια μαθησιακή 

δραστηριότητα. Στην ουσία, δημιουργείται μια μνήμη της εκπαιδευτικής δράσης την 



14 
 

οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο κάθε εκπαιδευόμενος την στιγμή που θέλει και μπορεί 

στο μέλλον για περαιτέρω μελέτη. 

Ομαδική εργασία: Στα συμβατικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως στα 

πανεπιστήμια, οι ευκαιρίες που έχουν οι εκπαιδευόμενοι για ομαδικές εργασίες είναι 

συνήθως περιορισμένες. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε εκπαιδευόμενους μερικής 

φοίτησης ή σε αυτούς που ζούνε μακριά από το χώρο του πανεπιστημίου. Αντίθετα, η 

ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει σε όλους ίσες ευκαιρίες ενεργής εμπλοκής σε 

ομαδικές εργασίες από απόσταση, δημιουργώντας έτσι μια νοητή γέφυρα 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων. 

Ευχρηστία-εξοικείωση: Οι νέοι σήμερα, αλλά και μεγάλο ποσοστό ενηλίκων 

είναι εξοικειωμένοι  με τη χρήση του υπολογιστή και τις υπηρεσίες και εφαρμογές 

του Ιστού και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τόσο για την αναζήτηση 

πληροφοριών και πόρων, όσο και για την επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών και 

υλικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τους είναι πιο οικείο να εντάξουν τις πρακτικές 

αυτές σε εκπαιδευτικά-μαθησιακά σενάρια τα οποία ενισχύουν το κίνητρο για 

μάθηση και αλληλεπίδραση με άλλους. 

Ανοικτή μάθηση: Η εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου οδήγησε στην 

ανάπτυξη νέων μορφών ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης, που έχουν παγκόσμια 

εμβέλεια (π.χ. Moocs, πανεπιστήμια και προγράμματα από απόσταση, κ.ά.).Με 

αποτέλεσμα εκπαιδευόμενοι από διαφορετικές χώρες και κατ’ επέκταση ηπείρους, με 

διαφορετική γλώσσα, πολιτισμό και εμπειρίες, να συμμετέχουν σε μη τυπικές 

εκπαιδευτικές δράσεις και να μοιράζονται γνώμες, ιδέες, γνώσεις και πρακτικές. 

Αλλαγές ρόλων και σχέσεων: Στην ηλεκτρονική μάθηση ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού αλλάζει, γίνεται πιο περίπλοκος και απαιτητικός, καθώς 

δημιουργούνται νέες μαθησιακές σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευόμενους. Ο διδάσκων έχει πλέον το ρόλο του συντονιστή, καθοδηγητή και 

εμψυχωτή, ώστε να πετύχει η οικοδόμηση γνώσεων [3, pp. 79-82]. 

1.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ηλεκτρονική μάθηση 

Οι εκπαιδευτικοί στην ηλεκτρονική μάθηση καλούνται να διαφοροποιήσουν 

τον ρόλο τους και τον τρόπο διδασκαλίας, υιοθετώντας διαφορετικούς τρόπους 

σχεδίασης, διαχείρισης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών δράσεων. Είναι αναγκαίο 

να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των τεχνολογικών διαδικτυακών μέσων και να 

χρησιμοποιήσουν ποικίλους μαθησιακούς πόρους, να οργανώσουν διαφορετικές 

μαθησιακές δραστηριότητες, να αναμείξουν και να υποστηρίξουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις μάθησης (συνεργατική, ομαδική, διερευνητική, εποικοδομητική, 

εξατομικευμένη). 

Ήδη από την αρχή φάνηκε η πολυπλοκότητα και διαφορετικότητα που θα 

απαιτούσε η διδασκαλία στην ηλεκτρονικής μάθηση. Για παράδειγμα, ο Berge 

[4]αντιλήφθηκε τέσσερις διαφορετικούς ρόλους που πρέπει να υποστηρίζουν οι 

διδάσκοντες κατά την διδασκαλία στην ηλεκτρονική μάθηση: 
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Παιδαγωγικός: Ο διδάσκων λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους 

σπουδαστές και στα τεχνολογικά περιβάλλοντα και αποτελεί καταλύτη στην μάθησή 

τους. Παρέχει ανατροφοδότηση, κατευθύνει, δίνει γνώμες και οδηγίες, βάζει 

ερωτήσεις και θέτει προβληματισμούς, διατυπώνει συμπεράσματα, ιδέες και σχόλια 

των εκπαιδευομένων, δίνει πληροφορίες και παραπομπές για περαιτέρω μελέτη σε 

άλλες εξωτερικές πηγές. 

 Κοινωνικός: O διδάσκων πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα στην ηλεκτρονική 

τάξη όπου να προωθείται η συζήτηση και γενικότερα η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων, κάτι που στην συνέχεια έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται και η 

διαπροσωπική τους προβολή. Θα πρέπει οι σπουδαστές να νιώθουν το ενδιαφέρον 

του διδάσκοντα για την πορεία τους και να υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα 

ενσυναίσθησης από την πλευρά του, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

και αξιοποιώντας τις επικοινωνιακές του δεξιότητες να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη 

μιας δημιουργικής κοινότητας μάθησης. 

Διαχειριστικός: Ο διδάσκων οργανώνει το πως  θα διεξάγει το μάθημα του 

επιλέγοντας τις κατάλληλες διαδικασίες, καθορίζοντας τις μαθησιακές 

δραστηριότητες και τα θέματα μελέτης, ορίζοντας τους τρόπους που θα έχουν οι 

συμμετέχοντες, αναθέτοντας τις κατάλληλες εργασίες, αναπτύσσοντας τα εργαλεία 

αξιολόγησης, παρακολουθώντας τελικά και συντονίζοντας την όλη διαδικασία. 

Τεχνικός: Ο διδάσκων καθοδηγεί τους συμμετέχοντες για την χρήση τους με τα 

τεχνολογικά μέσα και τους τρόπους χρήσης τους στο μάθημα, παρέχοντας τις 

κατάλληλες οδηγίες και συμβουλές, καθιερώνοντας καλές πρακτικές χρήσης των 

ηλεκτρονικών συζητήσεων με στόχο την αύξηση της αλληλεπίδρασης των 

συμμετεχόντων, δίνει συμβουλές για τυχόν τεχνικά προβλήματα και δυσλειτουργίες, 

ώσπου η τάξη να λειτουργεί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αυτόματα [3, p. 84]. 

1.3 ΤΠΕ στην εκπαίδευση και παράγοντες επιτυχίας της 

ενσωμάτωσης τους 

Για την επιτυχημένη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σημαντικό 

ρόλο κατέχει η σχολική κουλτούρα και η ετοιμότητα του σχολείου ως οργανισμός να 

δεχθεί και να εντάξει τις ψηφιακές τεχνολογίες στην διδασκαλία και στην μάθηση 

[5].  

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική επισκόπηση αναδείχθηκαν συγκεκριμένοι 

ερευνητικοί άξονες σχετικά με το πως να υλοποιηθούν οι πολιτικές ένταξης των ΤΠΕ 

στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών στη σχολική μονάδα [6], [7], [8], [9], [10], [11]: α) 

επιθυμία ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, β) δημιουργία κατάλληλου πλάνου 

μοντέλου ένταξης ΤΠΕ, γ) υποστήριξη των εκπαιδευτικών, δ) προώθηση 

αλληλοβοήθειας μεταξύ των εκπαιδευτικών και ε) ενίσχυση της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών [6] [7]. 

Επομένως οι εκπαιδευτικοί ηγέτες π.χ. διευθυντές σχολείου, θα πρέπει να είναι 

δεκτικοί στις αλλαγές, να έχουν ανεπτυγμένες τις δεξιότητες να πειραματιστούν και 

να διαχειριστούν εκπαιδευτικές αλλαγές, να εμπνέουν και να βοηθούν τους 

εκπαιδευτικούς και να δημιουργούν ένα θετικό κλίμα για αλλαγές στην σχολική 
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κουλτούρα. Η αποτελεσματική ηγεσία για τις ΤΠΕ πρέπει να είναι συστημική, 

στρατηγική και μετασχηματιστική. Η έρευνα δείχνει τα θετικά αποτελέσματα που 

έχει η κατανεμημένη ηγεσία για την ένταξη των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην 

πολιτική του σχολείου [12], η οποία συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη του κοινού 

οράματος, τις δράσεις σχεδιασμού και υποστήριξης, καθώς και τη λογοδοσία για τις 

σχετικές πρωτοβουλίες και την προβολή των αποτελεσμάτων τους.

 
Εικόνα 2. Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ [3] 

Σύμφωνα με τη έρευνα της δράσης Project Tomorrow [13] οι διευθυντές 

σχολείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια κουλτούρα βασισμένη στην 

ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να έχουν έξι βασικές 

προτεραιότητες: 

 Δημιουργία ομαδικού πνεύματος για την ένταξη των ΤΠΕ ως μια στρατηγική για 

την πρόοδο του σχολείου τους. 

 Δημιουργία και προώθηση τακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης των διδασκόντων 

του σχολείου, οι οποίες βασίζονται στον πειραματισμό και σε νέες μεθοδολογίες 

(χρήσιμες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των 

πρακτικών της τάξης). 
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 Παρακολούθηση των αναγκών των μαθητών με στόχο την σταδιακή ένταξη 

ποικίλων και νέων-καινοτόμων παιδαγωγικών μοντέλων για την πρόοδο της 

διδασκαλίας. 

 Εξασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές έχουν ίση πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές 

τεχνολογίες, είτε από το σχολείο, είτε από το σπίτι με ισχυρή σύνδεση και 

μπορούν να μαθαίνουν οποιαδήποτε στιγμή όπου και αν βρίσκονται. 

 Προώθηση της επικοινωνίας για την ένταξη των ΤΠΕ σε όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι γονείς. Επομένως, οι 

εξελίξεις που έχουν σχέση με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες είναι το αποτέλεσμα 

συνεχούς βελτίωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών στα σχολεία. 

Συμπερασματικά, δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα από εξαγγελίες ή αποφάσεις 

της διοίκησης. Είναι μια πρόοδος που προκύπτει με το χρόνο, τον σχεδιασμό, την 

αξιολόγηση και αναθεώρηση των επιμέρους φάσεων, καθώς και την ενεργό 

συμμετοχή όλων τις σχολικής κοινότητας, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. 

[14, pp. 39-40] 

1.4 Παράγοντες ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο 

Όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι εκπαιδευτικές πολιτικές τους 

διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να πετύχουν την καλύτερη ένταξη των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, το ίδιο συνέβη και στην χώρα μας την τελευταία εικοσαετία. Με στόχο 

λοιπόν την ένταξη των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες 

δράσεις, όπως τα έργα της Οδύσσειας (http://odysseia.cti.gr/projects.htm) (1996-2001 

), οι δράσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» (2002-2006), ΥΠΕΠΘ (2001 ) και, τέλος, το Ψηφιακό Σχολείο (2010-

15) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικές πολιτικές είχαν τις 

εξής προτεραιότητες: α) έμφαση και βελτίωση στις υποδομές των σχολείων σε σχέση 

με το τεχνολογικό και υποστηρικτικό υλικό τους, β) την παραγωγή τίτλων 

εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικού υλικού, γ) την οργάνωση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την εξοικείωση τους 

με τις ΤΠΕ και την καθημερινή τους χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η σημερινή κατάσταση στα σχολεία δείχνει πως και στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, αλλά και στην δευτεροβάθμια υπάρχει ένα εργαστήριο με υπολογιστές 

το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το μάθημα της πληροφορικής 

και δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για τα υπόλοιπα μαθήματα. 

Αυτό δημιουργεί σημαντικό εμπόδιο για την χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τους 

εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, άλλα διαθέσιμα τεχνολογικά 

μέσα και υποδομές συχνά μένουν ανεκμετάλλευτα, με κυριότερο παράδειγμα τα 

κινητά εργαστήρια υπολογιστών ταμπλέτας που έχουν δοθεί σε Δημοτικά και 

Γυμνάσια στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακό Σχολείο 2011. Κάτι που έχει βοηθήσει 

σημαντικά το τελευταίο διάστημα την πρόσβαση των μαθητών σε ψηφιακούς 

εκπαιδευτικούς πόρους φαίνεται να είναι η ανάπτυξη του ψηφιακού αποθετηρίου 

Φωτόδεντρου. 
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Απ’ όλα αυτά προκύπτει πως η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο δεν είναι κάτι 

εύκολο και γρήγορο, αλλά είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα που χρειάζεται χρόνο και 

προσεκτικό σχεδιασμό, ενώ διαμορφώνεται και από την στάση που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί απέναντι σε αυτό. Η βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων στους 

εκπαιδευτικούς δεν είναι αρκετή, ενώ στην πράξη οι ικανότητες τους, καθώς και οι 

παιδαγωγικές τους αντιλήψεις αποτελούν εμπόδιο για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

σχολική κουλτούρα [15, pp. 27-50], [16] [17]. 

Μελετώντας συστηματικά την εξέλιξη των στάσεων και των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διαπιστώνουμε την ανάγκη ανάπτυξης 

ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού πλαισίου παιδαγωγικής ένταξης ΤΠΕ στο 

Πρόγραμμα Σπουδών και υποστήριξης-καθοδήγησης των της πράξης με στόχο την 

ανάπτυξη ικανοτήτων ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πρακτική ως εργαλείου έρευνας, συνεργασίας και μάθησης [14]. 

1.5 Η σημασία της έρευνας για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί έμφαση στην έρευνα για τις ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση [18, pp. 112-125], [19, pp. 353-360], [20, pp. 4-14], [21], [22, pp. 

53-67], με αποτέλεσμα να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα, για τη διδασκαλία και 

τη μάθηση του 21ου αιώνα. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι πολλά ψηφιακά εργαλεία και 

περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διδασκαλία δεν είναι 

σχεδιασμένα με σκοπό την μάθηση από τους εκπαιδευόμενους. Οι παιδαγωγοί, οι 

εκπαιδευτικοί και τέλος οι ερευνητές ενδιαφέρονται κυρίως μέσα από την έρευνα να 

αναδειχθούν οι παράγοντες και οι πτυχές του εκπαιδευτικού πλαισίου όπου 

χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά μέσα και τεχνολογίες, ώστε να βοηθήσει όλο αυτό 

τελικά στην διαμόρφωση καλύτερων πρακτικών μάθησης [23]. 

Γενικότερα η χρήση ερευνητικών μεθόδων έχει βοηθήσει να γίνει καλύτερα 

κατανοητό όχι μόνο το πόσο βοηθούν οι ΤΠΕ να γίνει καλύτερα κατανοητό το 

μάθημα, αλλά και πώς και γιατί επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα αυτά [23]. Όμως, 

για να επιτευχθεί στο μέγιστο η αξιοποίηση των ψηφιακών Τεχνολογιών, με σκοπό 

την ενδυνάμωση της μάθησης των μαθητών, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη 

συνεργασία των ερευνητών με τους κύριους συμμετέχοντες (μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής). 

Εικόνα 3. Άξονες πολιτικών ενσωμάτωσης ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση [3] 
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Η κριτική ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθήσει: 

 Στη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών, των παραγόντων και των τρόπων 

χρήσης των ΤΠΕ που έχουν θετικές επιπτώσεις στη μάθηση των μαθητών και στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία. 

 Στην ανάδειξη κρίσιμων πτυχών της λειτουργίας συγκεκριμένων Ψηφιακών 

Τεχνολογιών, κατά την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση στην πράξη, καθώς και υπό 

ποιες προϋποθέσεις και γιατί συμβάλλουν στην ενίσχυση της μάθησης των 

μαθητών. 

 Στην κατανόηση και τεκμηρίωση των παιδαγωγικών στρατηγικών που είναι 

αποτελεσματικές και αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πρακτική σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

  Στον σχεδιασμό πολιτικών για την ένταξη των Ψηφιακών Τεχνολογιών στα 

σχολεία και την κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών της πράξης, ώστε να 

είναι ικανοί να υλοποιήσουν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με ΤΠΕ 

που ενισχύουν τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών τους [14] 

 

 

. 

Εικόνα 4. Πλαίσιο έρευνας των ψηφιακών τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση [3] 
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2. Εκπαίδευση από απόσταση 

2.1 Τι είναι η εκπαίδευση από απόσταση  

Η Εκπαίδευση από Απόσταση (distance education) είναι ένα σύστημα, μια 

ιδιαίτερη μορφή εκπαίδευσης. Το βασικότερο χαρακτηριστικό της, το οποίο και την 

καθιστά πολύ διαφορετική από τις άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας, είναι 

ότι ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή του και χωρικά 

και χρονικά, η διδασκαλία δηλαδή δεν πραγματοποιείται σε κάποια φυσική αίθουσα 

διδασκαλίας με την φυσική παρουσία του εκπαιδευτή, αλλά πραγματοποιείται σε 

κάποια εικονική αίθουσα διδασκαλίας με τη διαφορά ότι ο καθηγητής εδώ συνεχίζει 

να καθοδηγεί και να εμψυχώνει τον εκπαιδευόμενο μέσω κάποιας μορφής 

επικοινωνίας σαν να ήταν στην φυσική αίθουσα διδασκαλίας [24, p. 41]. 

2.2 Βασικά χαρακτηριστικά και ορισμοί της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αν και έχει τις ρίζες της περίπου 100 χρόνια 

πριν, έχει παρατηρηθεί ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργείται έντονο 

ενδιαφέρον για τις μεθόδους και τις πρακτικές εφαρμογής της, εφαρμόζεται κυρίως 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ κατά τα τελευταία δέκα χρόνια έχει κάνει την 

εισχώρηση της δοκιμαστικά και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

στην Ελλάδα αλλά και σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα [24, p. 41]. 

Πολλοί ερευνητές κατά καιρούς προσπάθησαν να δώσουν την δική τους 

εννοιολογική εκδοχή για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι ορισμοί τους, όπως 

αναφέρεται στο Keegan [25], έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό δύο παραδοχές, οι 

οποίες την διαφοροποιούν από την δια ζώσης διδασκαλία και την καθιστούν ως 

ιδιαίτερη μορφή διδασκαλίας: 

 α) την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκων από τον διδασκόμενο και 

 β) τη διαφορετικότητα της δόμησης του διδακτικού υλικού.  

Αργότερα άλλοι οι ορισμοί που δόθηκαν, από ερευνητές, όπως και πάλι 

αναφέρεται στο Keegan, [25], επισημάνουν τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία σε 

επίπεδο αλληλεπίδρασης και διαδραστικότητας. 

 Ο Keegan [25] με σκοπό να καταλήξει σε συγκεκριμένα βασικά γνωρίσματα 

που χαρακτηρίζουν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ερεύνησε 62 εκπαιδευτικά 

ιδρύματα που εφάρμοζαν, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση με στόχο να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτήν την 

έρευνα, αλλά και με την συσχέτιση με τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ήδη 

υπήρχαν για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, κατέληξε  στα παρακάτω 

χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν αυτήν τη μορφή εκπαίδευσης: 

1. Ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή του και 

χωρικά και χρονικά, σχεδόν καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

κάτι που δεν ισχύει στην παραδοσιακή διδασκαλία. 

 



21 
 

2. Τον σημαντικό ρόλο που έχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός που είναι η 

υπεύθυνος για την οργάνωση του ιδανικότερου και πλησιέστερου εκπαιδευτικού 

υλικού, αλλά και την συμβολή του στην υποστήριξη των σπουδαστών, στοιχείο που 

κάνει διαφορετική την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από άλλες μορφές 

αυτοδιδασκαλίας. 

3. Την αλλαγή στην μελέτη των εκπαιδευτικών για το πώς θα 

πραγματοποιήσουν την διδασκαλία, αφού είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση  του εκπαιδευτικού 

υλικού και για να παρέχει και υποστήριξη στον σπουδαστή. 

4. Τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών– έντυπων, οπτικοακουστικών ή 

ηλεκτρονικών όπου με την εφαρμογή τους πραγματοποιείται η διδασκαλία καθώς 

και η σύνδεση του διδάσκοντα με τον εκπαιδευόμενο. 

5. Τη δυνατότητα ενός κύκλου επικοινωνίας(αμφίδρομη επικοινωνία), έτσι 

ώστε να ωφελούνται οι σπουδαστές χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας τον 

τεχνολογικά υποστηριζόμενο διάλογο, δηλαδή έναν τρόπο χρησιμοποίησης της 

τεχνολογίας που είναι συγκριτικά διαφορετικός από τη δια ζώσης εκπαιδευτική 

διδασκαλία. 

6. Την έλλειψη σε μεγάλο βαθμό της λειτουργίας του ομαδικού πνεύματος 

ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους, και τη χρήση εξατομικευμένων μορφών 

διδασκαλίας οι οποίες, όμως, δεν αποκλείουν τη δυνατότητα ομαδικών 

συναντήσεων, είτε από κοντά, είτε με τη χρήση της τεχνολογίας [26, pp. 41-42]. 

2.3 Ιστορία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

2.3.1 Σπουδές με αλληλογραφία 

Η Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ξεκίνησε στην Σουηδία το 1830 και μετά από 

περίπου μία δεκαετία στην Αγγλία με αφορμή τους μαθητές που ήταν αδύνατο να 

παρακολουθήσουν μαθήματα στην συμβατική τάξη, διότι ζούσαν σε απομακρυσμένες 

Εικόνα 5. Η δομή της εκπαίδευσης από απόσταση [3] 
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περιοχές. Η πρώτη της μορφή ήταν με την παράδοση μαθημάτων μέσω 

αλληλογραφίας με το παραδοσιακό ταχυδρομείο. Στην συνέχεια και μετά από μερικά 

και πάλι χρόνια η Αγγλία, με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, αλλά και  το Οντάριο, 

το Σικάγο και το Κουίνσλαντ, αξιοποιούν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση τους. Στα τέλη του 1920, η τότε Σοβιετική Ένωση, 

προκειμένου να μεγεθύνει τις εκροές του εκπαιδευτικού της συστήματος, 

χρησιμοποίησε αντίστοιχες μορφές εκπαίδευσης, όπου μετά από μερικά χρόνια της 

δίνει τόση έκταση, όπου αποτελεί βασικό συστατικό του εκπαιδευτικού της 

συστήματος, είτε προσφέροντας μαθήματα δια αλληλογραφίας, είτε μαθήματα 

μερικής απασχόλησης [25].  

2.3.2 Χρήση μέσων μαζικής επικοινωνίας 

Την δεκαετία του 1920 περίπου, βλέπουμε την χρήση ραδιοφωνικών 

εκπομπών ως μέρος της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως μια βοήθεια για την 

διδασκαλία στα σχολεία. Στις αρχές του ’30 στη Βρετανία έχουμε τα πρώτα 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που μετά το μάθημα συζητούν και σε ομάδες. 

Παράλληλα, στον Καναδά και στη συνέχεια στην Αφρική και στην Ινδία  

συγκροτήθηκαν αγροτικές ομάδες ακρόασης που παρακολουθούσαν εκπαιδευτικές 

ραδιοφωνικές εκπομπές. Η εκπαίδευση με τις ραδιοφωνικές εκπομπές βρίσκει μεγάλη 

εξάπλωση στη Μ. Βρετανία, όπου το 1939  10.000 σχολεία είχαν ραδιόφωνο και στη 

Νέα Ζηλανδία από το 1937 ξεκίνησαν ραδιοφωνικά προγράμματα σε συνδυασμό με 

μαθήματα με το ταχυδρομείο. Την διαδικασία αυτή ακολούθησαν και άλλες πολλές 

χώρες (Η.Π.Α., Βρετανία, Γαλλία, Ο.Δ.Γ.) από τα μέσα του ’60 και μετά, με 

αποτέλεσμα να αναπτυχθούν προγράμματα που συνδύαζαν τρία βασικά εργαλεία: 

εκπαιδευτικές εκπομπές μέσω του ραδιοφώνου, αλληλογραφία μέσω του 

παραδοσιακού ταχυδρομείου και  διδασκαλία με την φυσική παρουσία και του 

εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ξεκίνησε και το 

ενδιαφέρον για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και σε χώρες του τρίτου κόσμου 

λόγω τις σοβαρής έλλειψης οικονομικών πόρων για τις υποδομές εκπαίδευσης.  

2.3.3 Πανεπιστήμια εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας 

Κατά την δεκαετία του ’70 έχουμε την δημιουργία και ανάπτυξη του Βρετανικού 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου διότι οι ανάγκες για την ανώτερη εκπαίδευση είχαν αυξηθεί 

και επομένως υπήρχε και η έλλειψη αντίστοιχων ευκαιριών. Στα τέλη της δεκαετίας 

του ’70 και αργότερα, πολλές χώρες  που προσπαθούσαν να αναπτυχθούν εντάξανε 

στο σύστημα τους την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για να φθάσουν και τις υπόλοιπες 

στο επίπεδο εκπαίδευσης τους αλλά και λόγω της αυξημένης ζήτησης που 

δημιουργούσαν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Έτσι, η Ινδία, το Πακιστάν, 

η Ινδονησία, , η Κίνα, ή άλλες χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, 

δημιούργησαν τα δικά τους συστήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση 

δικτυακών, ακόμα και δορυφορικών τεχνολογιών (Distance-Educator.com, 2001). 

Κατά την δεκαετία του ’90, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες έχουν δημιουργηθεί 

σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες (απολύσεις εργαζομένων, 
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περικοπές στους προϋπολογισμούς για κτίρια και υποδομές κ.α.) κάτι που οδηγεί 

στην αύξηση της ζήτησης για ανώτερους τίτλους και πτυχία.  

Τα χρόνια αυτά, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση γνώρισε μεγάλη άνθηση διεθνώς 

και χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με μεγαλύτερη  

εφαρμογή στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και στην επιμόρφωση ενηλίκων 

[25]. Αν και δεν υπάρχουν εξακριβωμένες οι φάσεις ή οι γενεές από τους μελετητές 

στην προσπάθειά τους να κάνουν ένα διαχωρισμό, πάντα οι αναφορές τους αφορούν 

τρεις φάσεις στην εξέλιξη αυτή. Πρώτος ένας ερευνητής [27] χώρισε πιο ξεκάθαρα σε 

γενιές ή φάσεις την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: 

 (α) δια μέσω αλληλογραφίας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,  

(β) τη γενιά των τεχνολογικών μέσων και  

(γ) των τεχνολογιών της πληροφορικής και της τηλεκπαίδευσης. 

Μια παρόμοια προσέγγιση των τριών γενεών έγινε από Καναδό ερευνητή του 

χώρου [28]. Η πρώτη γενιά αφορά τις παραδοσιακές εφαρμογές της εξ’ αποστάσεως 

που συνεχίζουν να συνυπάρχουν με τις υπόλοιπες σε κάθε γενιά. Η δεύτερη γενιά 

συσχετίζεται πιο πολύ με τη χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων, όπως 

εικονοδιάσκεψη, που δημιουργεί μια νέα κατάσταση στο χώρο. Η τρίτη γενιά αφορά 

τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ο προσωπικός υπολογιστής και 

ενσωμάτωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι δύο προηγούμενες γενιές εξ 

‘αποστάσεως εκπαίδευσης: (α) αυτοδιδασκαλία και ατομική ενεργή μάθηση από τους 

εκπαιδευόμενους που βρίσκονται για παράδειγμα σε απομακρυσμένες περιοχές 

παρέχοντας έτοιμο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και (β) υποστήριξη μορφών 

διαπροσωπικής επικοινωνίας.  

2.4 Μορφές της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούμε να την διακρίνουμε σε δύο μορφές, 

την «σύγχρονη» και την «ασύγχρονη». Σύγχρονη Εκπαίδευση ορίζεται ως η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση όπου ο εκπαιδευόμενος συνδέεται και πραγματοποιείται η 

διδασκαλία ταυτόχρονα με τον διδάσκων, ενώ αντίθετα στην ασύγχρονη εκπαίδευση 

από απόσταση ο εκπαιδευόμενος δεν συνδέεται με τον διδάσκων σε πραγματικό 

χρόνο, αλλά υπάρχει η ευελιξία οποιαδήποτε στιγμή να έχει πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό και να το χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που θέλει [29] . 

Εικόνα 6. Γενιές της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης [3] 
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2.4.1 Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εξέλιξη στα τεχνολογικά μέσα και ιδιαίτερα στην πληροφορική και τις 

τηλεπικοινωνίες αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για την διευκόλυνση μεταγωγής 

εικόνας, ήχου και δεδομένων με μεγάλες ταχύτητες και έχουν δημιουργήσει τις 

κατάλληλες συνθήκες για μια αποτελεσματική εφαρμογή σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Για να πραγματοποιήσουμε τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ, αξιόπιστη τηλεπικοινωνιακή υποδομή και σύγχρονη 

χρήση τους. Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός 

πραγματοποιεί την διδασκαλία στους μαθητές του σε πραγματικό χρόνο και 

βρίσκονται ο καθένας στο δικό του κατ’ επιλογή χώρο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

με την υποστήριξη της τηλεδιάσκεψης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως και η 

χρήση δωματίου ζωντανής συζήτησης (live chatroom) [30, p. 56]. 

2.4.1.1 Τεχνολογίες σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Στην video-συνδιάσκεψη συνδέονται οι συμμετέχοντες που εργάζονται σε 

υπολογιστές έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα ήχου και εικόνας των άλλων 

συμμετεχόντων. Οι υπολογιστές, θα πρέπει να έχουν μια κάμερα, ώστε να φαίνεται 

ποιος βρίσκεται στον κάθε υπολογιστή. Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να στέλνουν 

e-mails μεταξύ τους, να διαμοιράζονται online έγγραφα και τέλος να συνομιλούν, 

κάτι που εξαρτάται πάντα από το υλικό και το λογισμικό της video-συνδιάσκεψης. Οι 

συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν για να πραγματοποιηθεί μια 

συνδιάσκεψη, μπορεί αυτό να μην είναι εφικτό λόγω καιρικών συνθήκων ή λόγω 

υγείας ή λόγω απόστασης, φτάνει μόνο να βρίσκονται σε έναν υπολογιστή με το 

απαραίτητο υλικό και λογισμικό όπως αναφέραμε παραπάνω. Όσον αφορά την 

ποιότητα του videoconferencing εξαρτάται από τον εξοπλισμό και το λογισμικό που 

χρησιμοποιείται [30, p. 56]. 

Σύγχρονη συνομιλία (Chat) 

Η συνομιλία (Chat) συγκαταλέγεται στην παλαιότερη μορφή σύγχρονης 

επικοινωνίας κειμένου μεταξύ μιας ομάδας χρηστών. Οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι 

ταυτόχρονα σε ειδικές χώρους ή πλατφόρμες(chatrooms) και συζητούν μεταξύ τους 

με συνοπτικά συνήθως μηνύματα σε μορφή κειμένου, που πολλές φορές μπορεί να 

μην επιτρέπεται κιόλας να είναι μεγάλης έκτασης.  

Στα chatrooms η δομή και η διεπαφή τους είναι πολύ απλή, αποτελούνται από 

τρία μέρη: ένα παράθυρο, όπου φαίνεται ο διάλογος, στην ουσία τα μηνύματα που 

εισέρχονται και εξέρχονται, μία στήλη με το όνομα χρήστη που είναι o συντάκτης 

των μηνυμάτων, το κεντρικό παράθυρο με το ιστορικό και την αλληλουχία των 

μηνυμάτων και ένα πλαίσιο όπου πληκτρολογεί ο χρήστης το νέο του μήνυμα. Τα 

μηνύματα εμφανίζονται με βάση το ιστορικό. 

Οι σύγχρονες συνομιλίες βρίσκουν απήχηση  σε δραστηριότητες μάθησης  

που έχουν ως στόχο την γνωριμία, την συνεργασία και την αλληλεπίδραση τελικά 

μεταξύ των εκπαιδευόμενων  με αποτέλεσμα να προωθείται η κριτική σκέψη και ο 

κοινός τους προβληματισμός [31, pp. 103-122], [32, pp. 103-115], [33, pp. 78-84]. Να 

σημειωθεί εδώ ότι οι δραστηριότητες που βασίζονται στη σύγχρονη συνομιλία πρέπει 
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να σχεδιάζονται με γνώμονα την ενίσχυση στη μάθηση των συμμετεχόντων. Για 

παράδειγμα ορισμένοι στόχοι θα μπορούσαν να είναι: γνωριμία μεταξύ των 

εκπαιδευομένων, κοινωνικοποίηση τους, εξοικείωση με τεχνολογικά εργαλεία του 

μαθήματος, τύπωση αποριών και παροχή διευκρινίσεων, δημιουργία ομάδων και 

ανάληψη ρόλων, καταιγισμός ιδεών, προσδιορισμός ενός προβλήματος και των 

μεθόδων επίλυσης του, παράθεση ιδεών και προτάσεων κ.α. [3]. 

Τηλεδιάσκεψη 

Στην τηλεδιάσκεψη, έχουμε την σύγχρονη επικοινωνία των συμμετεχόντων με 

ήχο, εικόνα και βίντεο. Υποστηρίζουν συνήθως μια σειρά από εργαλεία, όπως 

συνομιλία, διαμοίραση της επιφάνειας εργασίας του διδάσκοντα και εργαλεία 

διαχείρισης της συνομιλίας. Κατά την τηλεδιάσκεψη οι συμμετέχοντες είναι 

απαραίτητο να είναι εξοπλισμένοι με δικτυακή κάμερα, ακουστικά και υψηλή και 

ποιοτική συνδεσιμότητα με το Διαδίκτυο. Τα πιο δημοφιλή συστήματα είναι 

εμπορικά, όπως τα Adobe Connect, Elluminate, Live meeting (Microsoft), Webex 

(Cisco). 

Κατά την τελευταία περίοδο η πρόοδος των συστημάτων τηλεδιάσκεψης έχει 

οδηγήσει σε νέους σχεδιασμούς στην ηλεκτρονική μάθηση με την υλοποίηση 

συναντήσεων τηλεδιάσκεψης, που έχουν ως στόχο την υποστήριξη και οργάνωση της 

μελέτης των εκπαιδευομένων, την επίλυση αποριών, τον καταιγισμό ιδεών και την 

προετοιμασία σχεδίων έρευνας κ.λπ. 

Τα εμπόδια της τηλεδιάσκεψης στην σύγχρονη εκπαίδευση έχουν σχέση με 

την ταυτόχρονη παρουσία όλων των συμμετεχόντων(τεχνικά προβλήματα),τον 

περιορισμένο χρόνο του μαθήματος καθώς και τον περιορισμένο χρόνο για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

πως οι συναντήσεις τηλεδιάσκεψης για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 

προϋποθέτουν κατάλληλο προγραμματισμό και τεχνική προετοιμασία [3, pp. 68-71]. 

2.4.2 Ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση  

Αντίθετα με την σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην ασύγχρονη οι 

εκπαιδευόμενοι βρίσκονται μακριά και πάλι από τον διδάσκοντα με την σημαντική 

διαφορά όμως ότι η διδασκαλία στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται σε πραγματικό 

χρόνο πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά η επικοινωνία τους βασίζεται: 

1. στην αποστολή εκπαιδευτικού υλικού ή στην παροχή του σε κάποια 

εκπαιδευτική πλατφόρμα όπου έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευόμενοι(ψηφιακά βιβλία, 

σημειώσεις, ασκήσεις κ.α.) 

2. στον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον εισηγητή και στον από 

απόσταση συντονισμό. 

 Ένας παρεμφερής ορισμός της διδασκαλίας από απόσταση είναι αυτός της 

ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η ιστορία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης  ξεκινά με την 

επικοινωνία δια αλληλογραφίας μέσω του κλασικό ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, η 

πρόοδος στα τεχνολογικά μέσα και κατ’ επέκταση στις ψηφιακές τεχνολογίες άνοιξε 

νέους ορίζοντες στην αποστολή οπτικοακουστικού υλικού αποθηκευμένου σε 

βιντεοκασέτες, δίσκους CD και DVD. Το μεγαλύτερο όμως βήμα στην ασύγχρονη 

εκπαίδευση, όπως και στη σύγχρονη εκπαίδευση, είναι οι νέες δυνατότητες που μας 
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δίνουν πλέον οι τεχνολογίες του Διαδικτύου και κυρίως οι υπηρεσίες του παγκόσμιου 

ιστού. Η ποιότητα επικοινωνίας του εκπαιδευτικού με τον μαθητή έχει βελτιωθεί 

σημαντικά από το διαδίκτυο. Δίνει την ευχέρεια στους εκπαιδευόμενους να έχουν μια 

απλή και φιλική πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό από τον χώρο της επιλογής τους, 

την άμεση και γρήγορη επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email) ή 

άλλου τύπου δωρεάν αποστολής μηνυμάτων. Επιτρέπει στους εισηγητές να 

οργανώσουν εύκολα το εκπαιδευτικό τους υλικό και τον εύκολο συντονισμό της 

εκπαίδευσης από απόσταση. Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση χαρακτηρίζεται πλέον από 

τη χρήση των νέων εργαλείων και τεχνολογιών του Διαδικτύου. 

 Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από τη σύγχρονη, διότι 

δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Οι 

μαθητές δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή 

την ίδια χρονική στιγμή, αλλά μπορούν να επιλέγουν αυτοί τον χώρο που επιθυμούν 

κάθε φορά, αλλά και το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να 

συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης 

ανήκει η διδασκαλία άνευ δασκάλου, η μερικώς αυτόνομη εκπαίδευση και η 

εκπαίδευση με συνεργασία. 

 Η αυτοδιδασκαλία αποτελεί μια εκπαιδευτική μέθοδο κατά την οποία ο 

εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται μόνος του αξιοποιώντας όποιο μέσο κρίνει 

αυτός κατάλληλο (βιβλία, CBT, Internet κλπ.). 

 Η ημιαυτόνομη εκπαίδευση μοιάζει πολύ με την αυτοδιδασκαλία με 

σημαντική διαφορά ότι ο διδασκόμενος συναντιέται με τον εκπαιδευτικό είτε 

με φυσική παρουσία στην τάξη, είτε μέσω δικτύου, είτε πραγματοποιώντας 

κάποια τηλεδιάσκεψη, υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

επικοινωνίας που το κανονίζουν οι δυο πλευρές. 

 Στην συνεργατική (Collaborative) εκπαίδευση ο εκπαιδευτής επικοινωνεί 

ασύγχρονα με τους εκπαιδευόμενους του, τους δίνει τον χρόνο να μελετήσουν 

αλλά υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εργασιών [30, pp. 36-

37]. 

2.4.2.1 Τεχνολογίες ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Τα εικονικά περιβάλλοντα(Virtual Learning Environments, VLE) στα οποία 

αναπτύσσονται και υλοποιούνται δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα 

ηλεκτρονικής μάθησης, βασίζονται στις ασύγχρονες τεχνολογίες. Ουσιαστικά είναι 

περιβάλλοντα που έχουν ως βάση τους τον Ιστό (δηλαδή ο χρήστης έχει πρόσβαση 

μέσω κάποιου περιηγητή Ιστού) και είναι σχεδιασμένα και δομημένα πάνω στις 

ανάγκες για την υποστήριξη μαθημάτων και δραστηριοτήτων της ηλεκτρονικής 

μάθησης. Πιο διαδεδομένα είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning 

Management Systems, LMS), όπως το Moodle ή το Blackboard. Κάποιες φορές 

γίνεται χρήση και των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management 

Systems, CMS), όπως το Drupal. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές εφαρμογές Ιστού 2.0,  

που μπορούν να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης 

όπως e-portfolios, wikis, ιστολόγια, περιβάλλοντα πολλών χρηστών κ.ά. 
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 Ασύγχρονη συζήτηση 

Τα φόρουμ συζήτησης (discussion forums) ήταν ένα από τα πρώτα διαδικτυακά 

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, τόσο ως αυτόνομη 

δραστηριότητα στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας όσο και σε πλήρως 

διαδικτυακά μαθήματα. Σήμερα αποτελούν τα σημαντικότερα συστατικά των 

προγραμμάτων και μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς παρέχουν έναν άλλο 

δίαυλο επικοινωνίας, υποστήριξης, ανοικτού διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών. Επιπλέον οι ασύγχρονες συζητήσεις επεκτείνουν τις 

συνομιλίες και τις δυνατότητες στην τάξη σε προγράμματα μικτής μάθησης (π.χ. 

συνεργασία μεταξύ μαθητών/φοιτητών στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και σχεδίων 

εργασίας, ερωτήσεις και επίλυση αποριών, οδηγίες για την αναζήτηση πληροφοριών 

και τη διερεύνηση ενός θέματος, κ.λπ.) 

Τα εργαλεία ασύγχρονης συζήτησης είναι ενσωματωμένα σε πλατφόρμες και 

συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και στα περισσότερα 

περιβάλλοντα του Web 2.0 (ιστολόγια, e-portfolios, wiki, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης).  

 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

 Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μάθησης τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

(ΣΔΜ) αποτέλεσαν τα πρώτα ολοκληρωμένα διαδικτυακά περιβάλλοντα που 

χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης συστηματικά. Η πρόοδος της 

τεχνολογίας και κατά κύριο λόγω των τεχνολογικών εκπαιδευτικών μέσων οδήγησαν 

τον τελευταίο καιρό σε πολύ φιλικά, ευέλικτα και εύχρηστα συστήματα, τα οποία 

έχουν υιοθετηθεί από τα περισσότερα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στις μέρες μας χρησιμοποιούνται ως 

δυναμικοί, κοινόχρηστοι εικονικοί χώροι υποστηρίζοντας την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. 

Ένα ΣΔΜ χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό πολλών διαφορετικών εργαλείων 

και λειτουργιών σε ένα ενιαίο περιβάλλον το οποίο βασίζεται στον Ιστό και είναι 

προστατευμένο (συνήθως μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν το δικαίωμα να έχουν 

πρόσβαση σε αυτό). Για να είναι περισσότερο ασφαλής και προστατευμένη η 

λειτουργία και η διαχείριση της ηλεκτρονικής τάξης και του μαθήματος σχεδιάζονται 

έτσι ώστε να υπάρχει διαδικασία ταυτοποίησης μέσω κωδικού, επιτρέποντας έτσι την 

πρόσβαση μόνο σε ταυτοποιημένους χρήστες. Ένα ΣΔΜ έχει ως βασικό στόχο την 

ενίσχυση της μάθησης των συμμετεχόντων υποστηρίζοντας σημαντικά την 

οργάνωση, την υποστήριξη και τη διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχόμενου και 

εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων.  

 Ειδικότερα, υποστηρίζει και ενισχύει μια σειρά εκπαιδευτικών ενεργειών, 

όπως: 
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 Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε πολλαπλές μορφές εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, κατάλληλα διαμορφωμένες σύμφωνα με συγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευομένων και 

διδασκόντων. 

 Σχεδιασμός και ανάθεση δραστηριοτήτων και εργασιών 

 έλεγχος και αξιολόγηση της πορείας των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας και της πορείας μάθησης κάθε 

σπουδαστή. 

 Συγκέντρωση και επεξεργασία εκπαιδευτικών δεδομένων σχετικά με κάθε 

εκπαιδευόμενο, μάθημα, τάξη ή ολόκληρο το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

 Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης τα διακρίνουμε σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: α) συστήματα εξυπηρετητή τα οποία προϋποθέτουν ανεξάρτητη 

εγκατάσταση σε υπολογιστή του ιδρύματος και β) διαδικτυακά συστήματα (web-

based) τα οποία έχουν κάποιο χώρο φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων και 

διατίθενται είτε ελεύθερα, είτε με συνδρομή. Τα συστήματα εξυπηρετητή ανοικτού 

κώδικα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο απ’ όλα καθώς οι χρήστες 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση (π.χ. Moodle, Claroline, ATutor, Sakai κλπ.) και 

υποστηρίζονται από μεγάλες κοινότητες προγραμματιστών.  

Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης ανοικτού κώδικα προσφέρουν σημαντικά 

προτερήματα και δυνατότητες στην ηλεκτρονική μάθηση: 

 Ο κώδικας των προγραμμάτων τους είναι διαθέσιμος, με αποτέλεσμα τα 

συστήματα ανοικτού κώδικα να έχουν αυξημένες δυνατότητες προσαρμογής 

(customization) σε σχέση με τα αντίστοιχα εμπορικά 

 Γύρω από τα ανοικτά συστήματα αναπτύσσονται σε πανεπιστήμια και άλλους 

οργανισμούς δυναμικές κοινότητες προγραμματιστών, οι οποίοι βελτιώνουν 

τη λειτουργικότητα των συστημάτων, δημιουργούν πρόσθετα εργαλεία και 

έρχονται προς χρήση στο κοινό γρήγορα νέες, βελτιωμένες εκδόσεις όπως για 

παράδειγμα είναι η δυναμική πρόοδος του συστήματος Moodle). 

 Οι ενεργές κοινότητες ανοιχτού κώδικα παρέχουν πλήρη υποστήριξη σε 

ενδιαφερόμενους που δεν έχουν δυνατότητες αυτόνομης διαχείρισης και 

συντήρησης του συστήματος διαχείρισης μάθησης. 

 Τέλος, οι λύσεις ανοικτού κώδικα είναι οικονομικές, καθώς δεν απαιτούν 

κόστη συνδρομής ή αδείας. 

H επιλογή του καταλληλότερου ΣΔΜ εξαρτάται, από τις ανάγκες των μαθημάτων, 

των εκπαιδευτικών αλλά και των εκπαιδευόμενων. Από το μέρος του διδάσκοντα 

εξετάζεται η ευελιξία δημιουργίας του μαθήματος, της διαχείρισης του (καταχώρηση, 

μετατροπή και προσθήκη περιεχομένου, διαγραφή μαθήματος κλπ.), υποβολής 

εργασιών, δημιουργίας αξιολόγησης (τεστ, ερωτηματολόγια), διαχείριση και εποπτεία 

των σπουδαστών κλπ. 
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Όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους, η επιλογή του κατάλληλου ΣΔΜ έχει σχέση 

με το πόσο εύκολο στη διαχείριση είναι ένα σύστημα, το πόσο εύκολα μπορεί να 

διαχειριστεί την κάθε εκπαιδευτική μονάδα(θεματικές ενότητες μαθήματος, 

σύνδεσμοι σε πηγές ημερολόγιο και ατζέντα εργασιών, εκπαιδευτικό υλικό, τεστ, 

ανάθεση εργασιών, ανακοινώσεις, κλπ.) καθώς και τα χαρακτηριστικά της 

αλληλεπίδρασης (σύγχρονη συνομιλία, ασύγχρονη συζήτηση, δημιουργία ομάδων 

κ.λπ.) [3, pp. 49-52] 

 

Ιστολόγια 

Τα ιστολόγια (blogs) μοιάζουν με ηλεκτρονικά περιοδικά που ουσιαστικά είναι 

δυναμικές ιστοσελίδες περιεχομένου που ενημερώνονται σε συνεχή βάση από τον 

διαχειριστή τους και τους συμμετέχοντες. Επίσης είναι πολύ εύκολα στην χρήση 

τους, διότι για να δημιουργήσει κανείς ένα ιστολόγιο δεν χρειάζεται να έχει 

προγραμματιστικές και τεχνικές γνώσεις  

Στις σημερινές πλατφόρμες φιλοξενίας ιστολογίων είναι δυνατή από τους χρήστες 

μια νέα γενιά δημιουργίας ιστολογίων, τα οποία λειτουργούν ως δυναμικά 

περιβάλλοντα και μπορούν να προσφέρουν: 

 Μέσα για την οργάνωση περιεχομένου του ιστολογίου. 

 Δυνατότητες συγγραφής περιεχομένου σε έναν κοινό, δημόσιο χώρο. 

 Αμφίδρομη επικοινωνία(ο αναγνώστης να μπορεί να σχολιάσει το 

περιεχόμενο). 

 Σύνδεση με άλλες δικτυακές πηγές, ιστοσελίδες ή και άλλα ιστολόγια. 

Σε ένα ιστολόγιο υπάρχουν δύο μορφές δημοσίευσης: 

Άρθρα: Πρόκειται για αναρτήσεις περιεχομένου σε μορφή κειμένου. O 

συγγραφέας με στόχο να ενισχύει την ποιότητα του περιεχομένου, είναι στην 

ευχέρεια του να ενσωματώσει πληροφορίες με την μορφή πολυμέσων (π.χ. γραφικά, 

εικόνα, βίντεο, ήχο) και συνδέσμους σε άλλες πηγές,. 

Σχόλια: Τα σχόλια συνήθως τα γράφουν οι συμμετέχοντες και είναι της μορφής 

σύντομων παρεμβάσεων που στην ουσία απαντούν σε άρθρα ή σε προηγούμενα 

σχόλια του ιστολογίου, πιθανών να σχετίζονται και με προηγούμενες αναρτήσεις. 

Συνήθως, η μορφή τους είναι κείμενο και το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει 

σχολιασμό και κριτική, ερωτήσεις, απαντήσεις ή διευκρινήσεις, ιδέες ή αντίθετες 

απόψεις κ.λπ.). 

Wikis 

Τα wikis είναι εφαρμογές του Ιστού 2.0 σε μορφή ιστοσελίδων, διαδικτυακά 

περιβάλλοντα που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά ενός δικτυακού τόπου και ενός 

κειμενογράφου και δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη ή σε μια ομάδα ή και σε μια 

ολόκληρη κοινότητα για την συνεργατική επεξεργασία και δημιουργία του 

περιεχομένου τους. Η Wikipedia αποτελεί το μεγαλύτερο wiki που αναπτύσσεται 

συνεχώς από τους χρήστες του. 

Τα βασικότερα εργαλεία τα οποία διαθέτουν οι περισσότερες πλατφόρμες wiki 

είναι τα εξής [34, pp. 15-30]: 
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Δικτυακός κειμενογράφος: Χρησιμοποιώντας ο χρήστης τον περιηγητή Ιστού 

και τον επεξεργαστή κειμένου που είναι ενσωματωμένος στο wiki μπορεί με εύκολο 

τρόπο να φτιάξει ή να αλλάξει το περιεχόμενο μιας σελίδας. Επίσης του δίνεται συχνά 

η δυνατότητα να εισάγει εικόνα, βίντεο ή ακόμη και μικρά τμήματα κώδικα που 

εκτελούν κάποια λειτουργία (widgets). Ακόμη, υπάρχει και η δυνατότητα 

ενσωμάτωσης υπερ-συνδέσμων που συνδέουν μια σελίδα με άλλες σελίδες του wiki ή 

με άλλες εξωτερικές πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Χώρος ασύγχρονης συζήτησης (forum): Κάθε σελίδα wiki διαθέτει έναν 

ξεχωριστό χώρο συζήτησης (forum). Στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα να 

πραγματοποιούν διάλογο και να συνεργάζονται μεταξύ τους για την κοινή δημιουργία 

γύρω από κάθε σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων 

για θέματα που αφορούν βασικές έννοιες και νέα, για  την οργάνωση του 

περιεχομένου, να κάνουν συζητήσεις και να διαπραγματεύονται αλλαγές, βελτιώσεις 

ή αναθεωρήσεις στη συγκεκριμένη σελίδα κ.λπ. 

 Ιστορικό αναθεωρήσεων: Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που διαθέτουν 

τα wikis είναι η δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού κάθε σελίδας. Όποτε ο 

χρήστης θελήσει μπορεί να επιλέξει να επιλέξει να δεί από το ιστορικό 

αναθεωρήσεων όπου είναι αποθηκευμένες όλες οι διαδοχικές αλλαγές και εκδόσεις 

κάθε σελίδας wiki. Τα κύρια στοιχεία που διατηρούνται στο ιστορικό είναι ο τύπος 

της αλλαγής (προσθήκη διαγραφή), το όνομα του χρήστη, η ημερομηνία και η ώρα 

κάθε αλλαγής.  

e-portfolios 

Ένα e-portfolio αποτελεί την ψηφιακή εκδοχή των φακέλων μάθησης (learning 

portfolios) που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην τυπική εκπαίδευση και στη διά 

βίου ανάπτυξη. Οι εκπαιδευόμενοι συγκεντρώνουν και προβάλλουν εργασίες, έργα 

και τεχνήματα, πόρους, επιτεύγματα, εμπειρίες, ατομικές και συλλογικές δημιουργίες. 

Με την ενσωμάτωση λειτουργιών Web 2.0, τα e-portfolios ενισχύουν τα 

χαρακτηριστικά δημοσίευσης, αρχειοθέτησης, διαμοίρασης, επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων. Τα δημοφιλή περιβάλλοντα ανοικτού 

κώδικα (π.χ. Mahara, Elgg) περιλαμβάνουν ποικίλα εργαλεία με στόχο να ενισχύσουν 

τη μάθηση και την ανάπτυξη των συμμετεχόντων, όπως φόρουμ, ιστολόγιο, wiki, 

χώρο διαμοίρασης περιεχομένου κ.ά. 

Οι βασικοί παράγοντες που βοηθούν στην αξιοποίηση των e-portfolios σε 

προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης σχετίζονται με [35, pp. 107-132]: 

 Την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων και την 

ανατροφοδότηση από ομότιμους. 

 Τη δημοσίευση, αρχειοθέτηση και διαμοίραση υλικού. 

 Την υπέρβαση των περιορισμών του χρόνου και του φυσικού χώρου για την 

συμμετοχή σε ανοικτές δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης. 
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 Τον αναστοχασμό των συμμετεχόντων πάνω σε ατομικές, ομαδικές ή ειδικές 

δημιουργίες, καθώς και στο συνολικό υλικό μιας δράσης e-portfolio [3, pp. 

58-65] 
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3. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόδοση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

3.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Ο Sponder [36] όρισε ως σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, το κλίμα, τη γεωγραφία, την συνέπεια των ταχυδρομείων, 

τις δικτυακές υποδομές του πανεπιστημίου, αλλά και τις τηλεπικοινωνιακές 

δυνατότητες. Η μειωμένη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευόμενων και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα συγκεκριμένα μαθήματα από 

τους εκπαιδευομένους έχουν επίσης αρνητικές συνέπειες στην κατανόησή τους. 

Σημαντική είναι η μελέτη του Bates [37] ο οποίος παρουσίασε σε βήματα πώς 

συγκροτήθηκε και εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το 

Πανεπιστήμιο του British Columbia. Η επιτυχία του προγράμματος αυτού ήταν 

κυρίως ότι απευθύνθηκε σε συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο. Εδώ πρέπει να 

επισημάνουμε και την υψηλή τεχνογνωσία που διέθετε το πανεπιστήμιο, αλλά και την 

εύκολη πρόσβαση στην τεχνολογία και γνώριζε ήδη πώς  πρέπει να εφαρμοστεί στην 

εκπαίδευση. Παντού όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα(διοικητικά και 

γραφειοκρατικά εδώ), αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση, με τη σωστή οργάνωση 

και με την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπόρεσαν και ξεπεράστηκαν 

εύκολα. 

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η επιτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

εξαρτάται από τον καλό σχεδιασμό καθώς και την επάρκεια των τεχνολογικών και 

επικοινωνιακών μέσων, που υπάρχουν στην εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δύο ερευνητές το 1998 [38, pp. 162-173] υποστήριξαν 

ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι για μια επιτυχημένη εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευση θα 

πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι ενημερωμένοι για τις αλλαγές και τις διαφορές στις 

απαιτήσεις των μαθητών και στις δυνατότητές τους με απώτερο στόχο έτσι να 

αυξηθεί η παρουσία τους σε αυτά τα προγράμματα .Θα πρέπει να εξοικειωθούν οι 

ενδιαφερόμενοι με τα τεχνολογικά μέσα και να τους είναι ευχάριστο να τα 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τόσο στις σπουδές τους όσο στους άλλους τομείς της 

ζωής τους γενικότερα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η επιτυχία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης εξαρτάται κυρίως από την οργάνωση του περιεχομένου της διδασκαλίας 

και από τον πληθυσμό-στόχο. Τις περισσότερες φορές ο καλός σχεδιασμός του 

προγράμματος παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στην αποδοτική και αποτελεσματική εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Και φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε έναν ακόμη 

σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία και είναι η ύπαρξη 

δέσμευσης των εκπαιδευόμενων απέναντι στο πρόγραμμα [39, pp. 244-246], [40]. 

Οι Gibson και Herrera [41, pp. 57-60], συνέστησαν ένα κατάλογο απαραίτητων 

οδηγιών που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή έκβαση από το παραδοσιακό 

πανεπιστήμιο για να προχωρήσει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην κορυφή του 

καταλόγου αυτού λοιπόν υπάρχει η απαραίτητη προϋπόθεση της συμφωνίας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού καθώς και τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα που θα 



33 
 

χρειαστούν,  και ότι άλλο υποστηρικτικό υλικό που κρίνεται απαραίτητο για την 

υλοποίηση ενός εξ αποστάσεως προγράμματος καθώς και η εύκολη χρήση του από 

τους μαθητές. Οι McAlister, Rivera & Hallam [40] συνέταξαν δώδεκα ερωτήσεις που 

θα έπρεπε να απαντήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πριν μπούνε στην διαδικασία να 

εφαρμόσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Συμφωνούν πως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με 

την υλοποίηση ενός τέτοιου  προγράμματος εξυπηρετούν καλύτερα τους σπουδαστές 

τους. Η Levy [42] κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα προσδιορίζοντας έξι 

παράγοντες τους οποίους κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη του όταν μπαίνει στην 

διαδικασία να σχεδιάσει προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ανώτατη 

εκπαίδευση. Η συγγραφέας επιχείρησε να αναλύσει έξι βασικά μέρη: τον σχεδιασμό, 

το πρόγραμμα σπουδών, τις δυνατότητες του προσωπικού και την υποστήριξή του, τις 

υπηρεσίες προς τους σπουδαστές, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των 

σπουδαστών. Μια αξιόλογη μελέτη από τον Van Brakel [43, pp. 389-394] ενός ήδη 

υπάρχοντος πετυχημένου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω 

διαδικτύου που εφαρμόστηκε συγκεκριμένα στην περίπτωση του μεταπτυχιακού 

προγράμματος στη Διοίκηση Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο του Rand Afrikaans, 

έφερε στην επιφάνεια ένα στοιχείο που συνέβαλε αρκετά στην επιτυχία και αυτό δεν 

ήταν άλλο παρά το ότι οι σπουδαστές προέρχονταν από διαφορετικές κουλτούρες και 

διαφορετικούς εργασιακούς χώρους και αυτό τους έδωσε την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν απόψεις και κουλτούρες, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό σε ένα 

παραδοσιακό πρόγραμμα. Σε σχεδόν ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των 

Volery & Lord (2000) [44, pp. 216-223] που έχοντας τον ίδιο στόχο κατέληξαν σε 

τρεις παράγοντες επιτυχίας ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος με τη 

χρήση του διαδικτύου: τα τεχνολογικά μέσα, τον διδάσκων και την ευχέρεια των 

εκπαιδευόμενων στην χρήση της τεχνολογίας. Προχωρώντας ακόμη περισσότερο η 

έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος του διδάσκοντα παραμένει 

σημαντικός, όπως και στην δια ζώσης διδασκαλία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας ο διδάσκων πρέπει να είναι ενθαρρυντικός και να παρακινεί τους μαθητές να 

μελετούν, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

προγράμματος.  

Ένας ερευνητής το 2001 [45, p. 200] στη μελέτη του για την πορεία της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης προσδιορίζει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα 

διασφαλίσουν μια επιτυχημένη διδασκαλία. Πρώτη προϋπόθεση είναι η καλή 

λειτουργία των τεχνολογικών μέσων. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της 

πρόσβασης όλων στο διαδίκτυο. Έπειτα θεωρείται αναγκαίο να είναι εξοικειωμένοι οι 

σπουδαστές με την τεχνολογία. Η μάθηση είναι μια διαδικασία με πολλά 

αποτελέσματα, όπως γνώσεις, δεξιότητες, απόψεις, αξίες και αυτογνωσία, τα οποία 

και πρέπει να μεταδίδονται μέσω της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Ο συνδυασμός και η 

απαραίτητη εξασφάλιση όλων αυτών των προϋποθέσεων συντελούν στην 

αποτελεσματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση [45]. Η Σιγάλα (2001) [46] διενέργησε 

έρευνα έτσι ώστε να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος ανάπτυξης και σχεδίασης του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο προσδιορίζοντας τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τρεις κατηγορίες παραγόντων. Η πρώτη 
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κατηγορία περιλαμβάνει τους παράγοντες που έχουν σχέση με την τεχνολογία και 

συμπεριλαμβάνει την ευελιξία πρόσβασης και πλοήγησης, την επιφάνεια 

εργασίας και τη διαδραστικότητα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους διδάσκοντες και εστιάζει 

στην άνθηση και την δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αυτή. Τέλος, η τρίτη κατηγορία είναι αυτήν που 

αποσαφηνίζει τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους 

διδάσκοντες και τονίζει το πόσο απαραίτητη είναι η διδασκαλία και εκπαίδευση 

των φοιτητών πριν ακόμη αρχίσουν τα μαθήματα σε συλλογικά και συμμετοχικά 

μοντέλα της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη μελέτη του ο 

Alexander (2001) [47, pp. 240-248] εισαγάγει ένα πλαίσιο για να έχει επιτυχία ο 

σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξ αποστάσεως εκμάθησης στην 

ανώτερη εκπαίδευση. Το κυριότερο σημείο της μελέτης είναι ότι η εκπαίδευση δεν 

μπορεί μόνο να βελτιωθεί από την χρήση της πληροφοριακής, αλλά υπάρχει μια 

γκάμα θεμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για μια επιτυχημένη ή μη μάθηση 

και διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Κάποια θέματα από αυτά είναι οι 

υποδομές του εκπαιδευτικού ιδρύματος, ο τρόπος που σκέφτεται ο εκπαιδευτικός, τα 

σχέδια του εκπαιδευτικού και οι στρατηγικές του. Άλλοι ερευνητές στην μελέτη τους 

το 2002 [48, pp. 57-67], μελετώντας εξονυχιστικά αποτελέσματα πρωτογενούς 

έρευνας και συνδυάζοντάς τα σε μια βιβλιογραφική βάση επιχείρησαν να 

αναγνωρίσουν τις διαστάσεις επιτυχημένων μαθητών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Μετά, ζήτησαν από επιτυχημένους και έμπειρους εκπαιδευτές της διαδικτυακής 

εκπαίδευσης να ερευνήσουν τις διαστάσεις αυτές και να προτείνουν στρατηγικές 

διασφάλισης της επιτυχίας των μαθητών. Βρέθηκαν έτσι επτά διαστάσεις και 

επιβεβαιώθηκαν ως σημαντικές, κάθε διάσταση με πολύ μικρή διαφορετική 

σπουδαιότητα. Αυτές είναι: τα κίνητρα και οι στόχοι των μαθητών, η σχέση τους με 

την τεχνολογία, οι μαθησιακές προτιμήσεις τους, οι δυνατότητες που έχουν για να 

μελετούν, δημογραφικοί παράγοντες. Ακόμη, προτάθηκαν πολλές στρατηγικές αυτής 

της μορφής εκπαίδευσης, όπως οργάνωση και δημιουργία διασκέψεων με  

ερωτοαπαντήσεις, θεματική ευελιξία, συχνή αλληλεπίδραση και απαιτούμενη 

συμμετοχή. Με την ανάπτυξη των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών 

επηρεάστηκαν σημαντικά και ήταν και επόμενο τα πανεπιστήμια «παραδοσιακού 

τύπου». Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ο παγκόσμιος ιστός (World Wide 

Web), ο ηλεκτρονικός πίνακας (white boarding) αξιοποιούνται καλύτερα σε ένα εξ 

αποστάσεως σύστημα εκπαίδευσης καθώς και κάποιες δραστηριότητες γίνονται 

ευκολότερα ομαδικά, ενώ άλλες τελειώνουν γρηγορότερα, αν εργαστεί ο καθένας 

σπουδαστής μόνος του. Για όλα τα παραπάνω, είναι ευκόλως κατανοητό πως  η 

τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία προγραμμάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας που συγκεντρώνει τους βασικούς 

παράγοντες επιτυχίας όπως καταγράφηκαν από τις έρευνες [49]. 
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Εικόνα 7.Στόχοι και συμπεράσματα ερευνών σχετικά με παράγοντες επιτυχίας προγραμμάτων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης [3] 

3.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση η γεωγραφική απόσταση θεωρείται δεδομένη. O 

εκπαιδευτής εκπαιδεύει και μαθαίνει τον εκπαιδευόμενο ενώ βρίσκεται στο σπίτι του 

ή στη δουλειά του, χωρίς να υπάρχει δηλαδή φυσική παρουσία μεταξύ των δυο, οι 

οποίοι μπορεί να βρίσκονται είτε στην ίδια πόλη ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα 

μακριά. 

 Ο εκπαιδευόμενος, αν και τον χωρίζει μία γεωγραφική απόσταση από τον 

εκπαιδευτή του οι οποία μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη, μπορεί να τον αισθάνεται 

πολύ κοντά του εάν το πρόγραμμα σπουδών είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Όντως, το 

πόσο προσιτός είναι ο καθηγητής για τον εκπαιδευόμενο είναι κάτι  πάρα πολύ 

σημαντικό. Ο ρόλος του διδάσκοντα ως υποστηρικτικός απέναντι στον σπουδαστή 

αποτελεί ίσως το σημαντικότερο και απαραίτητο στοιχείο που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζει τον διδάσκοντα στην εκπαίδευση από απόσταση. Ο ρόλος του ως 

ενθαρρυντικός παροτρύνει τον σπουδαστή να αναπτύξει και να διατηρήσει κίνητρα 

για τη συνέχιση των σπουδών του, ενώ παράλληλα τον καθοδηγεί να εξελίξει τις 

μαθησιακές του δυνατότητες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διαφορά στην 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την δια ζώσης διδασκαλία είναι πως ο 

σπουδαστής στην εκπαίδευση από απόσταση έχει ανάγκη πολύ παραπάνω την 

υποστήριξη του διδάσκοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με μια πολύ καλή επικοινωνία 

που πρέπει να επιτυγχάνει ο εκπαιδευτικός με τον σπουδαστή, έχοντας έτσι ο 

σπουδαστής γρήγορη αποτελεσματική και ατομική βοήθεια και καθοδήγηση από τον 

εκπαιδευτή του, όποτε τη χρειαστεί. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο εκπαιδευόμενος μπορεί να είναι απομακρυσμένος και 

χρονικά από τον εκπαιδευτή, για παράδειγμα όταν η επικοινωνία επιτυγχάνεται με 

αλληλογραφία. 

Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών από απόσταση, η απόσταση προσιτότητας 

εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου δεν είναι βέβαια η ιδιά. Ο εκπαιδευόμενος o οποίος 

μπορεί να επικοινωνήσει μόνο με γραπτά σχόλια μια φορά το μήνα είναι πολύ 
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παραπάνω απομακρυσμένος από αυτόν που μιλάει με τον εκπαιδευτή τηλεφωνικώς 

όποιο απόγευμα θέλει.  

Το γεγονός ότι ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε μια αίθουσα διδασκαλίας με την 

φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού του δεν σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός είναι πιο 

προσιτός ή πιο κοντά στον εκπαιδευόμενο του απ’ ότι στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Αντίθετα, στην εκπαίδευση από απόσταση(και πιο συχνά) φαίνεται ο 

εκπαιδευτικός να είναι πιο κοντά στον εκπαιδευόμενο του. Πράγματι, μπορεί' να 

υπάρχει σημαντική "απόσταση” μεταξύ φοιτητή  και καθηγητή ακόμα κι αν έχουμε 

την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα, 

ας σκεφτούμε όλοι στο αμφιθέατρο o καθηγητής παραδίδει ένα μάθημα σ' ένα 

πολυπληθές ακροατήριο. Πόσο προσιτός είναι o καθηγητής αυτός για κάθε έναν από 

τους φοιτητές του [24, pp. 42-44]; 

 Οι δεξιότητες επικοινωνίας που χαρακτηρίζουν έναν εκπαιδευτικό είναι 

ύψιστης σημασίας. Η αποτελεσματική επικοινωνία εκπαιδευτή-μαθητή στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση αποτελείται από μια ποικιλία μορφών επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων email, chat, live class ερωτήσεις, αξιολόγηση και 

ανατροφοδότηση. Η άμεση ανταπόκριση εκπαιδευτή και η διαθεσιμότητα του έχει 

επισημανθεί ως βασικός προγνωστικός παράγοντας του Διαδικτύου [50]. 

 Μια πρώτη κίνηση που μπορεί να κάνει ο διδάσκων για την σωστή ανάπτυξη 

της επικοινωνίας του με τους εκπαιδευόμενους είναι ότι μόλις παραλάβει τον 

κατάλογο με τα ονόματα  και τις διευθύνσεις των διδασκομένων από την κεντρική 

διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, θα πρέπει να μελετήσει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καθενός από τους εκπαιδευόμενους και να 

προετοιμαστεί για την πρώτη επαφή μαζί τους [51, p. 116]. 

 Άλλο θέμα σημαντικό για τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση είναι πως η ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων είναι πιο περίπλοκη από 

την απλή μετάφραση γραπτού υλικού, απαιτεί τον προσεκτικό προγραμματισμό και 

τη μεγιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων διαδικτυακών τεχνολογιών, για την 

κάλυψη μιας ποικιλίας διαφορετικών ατόμων. Η ηλεκτρονική μάθηση δεν διαφέρει 

μόνο για τους μαθητές, αλλά φέρει επίσης επιπτώσεις και στους εκπαιδευτές. 

Δημιουργούνται ποικίλες απαιτήσεις στις μεθόδους παράδοσης και ανατροφοδότησης 

και βασίζεται σε διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών από τη 

διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο. Η διδασκαλία στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

απαιτεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, λόγω της ποικιλίας 

των ρόλων που εφαρμόζονται στο Διαδίκτυο.     

  Ορισμένοι εκπαιδευτικοί φοβούνται ότι η αύξηση της χρήσης των 

τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να μειώσει την ανάγκη για την δια 

ζώσης διδασκαλία. Το αίσθημα εκφοβισμού από την τεχνολογία μπορεί να απειλήσει 

την αίσθηση ικανότητας ή εξουσίας του εκπαιδευτή. Ο ένας ή και οι δύο αυτοί οι 

ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν έναν δάσκαλο να αισθανθεί ότι 

απειλείται η ασφάλεια της εργασίας του [50]. Μια άλλη αιτία που προκαλεί τον φόβο 

για τους Η/Υ οφείλεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι, όταν 

μεταβάλλονται οι εργασιακές τους καταστάσεις ή, ειδικότερα για τους 

εκπαιδευτικούς, όταν καλούνται να προσαρμοστούν σε νέα γνωστικά αντικείμενα. 
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Έτσι, η προοπτική αναπροσαρμογής των εργασιακών-διδακτικών συνθηκών του 

εκπαιδευτικού μπορεί να αυξήσει σε υψηλά όρια τα επίπεδα άγχους του (dystress). 

Είναι γεγονός ότι με βάση τις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες οι 

ενήλικοι φαίνεται πως δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο, για να προσεγγίσουν νέα 

γνωστικά αντικείμενα [52, p. 218]. 

3.3 Εξωτερικό περιβάλλον μάθησης: το εκπαιδευτικό υλικό από 

απόσταση, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη 

μαθησιακή διαδικασία 

Ένας Άλλος βασικός παράγοντας που έχει σχέση με τον εκπαιδευτικό και 

επηρεάζει την αποδοτικότητα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι πως πολλοί 

εκπαιδευτές έχουν ελλείψεις από γνώσεις και δεξιότητες για το σχεδιασμό και τη 

διδασκαλία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ωστόσο, οι εκπαιδευτικές τους δομές 

δεν είναι εξοπλισμένες με προσωπικό υποστήριξης για να βοηθήσουν σε τυχόν 

τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, για την ανάπτυξη υλικού μαθημάτων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ή για την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση. Ακόμη, 

οι αίθουσες διδασκαλίας με εξελιγμένη τεχνολογία ή εργαστήρια και η υποδομή που 

απαιτείται για τη χρήση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. 

Δύο ερευνητές το 2013 [53, pp. 73-90] ανέφεραν ότι τα κύρια εμπόδια που 

εμποδίζουν την τεχνολογική ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών είναι η έλλειψη πόρων, 

η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη ευκαιριών κατάρτισης, και έλλειψη χρηματοδότησης 

και υποστήριξης. Αυτή η έλλειψη χρηματοδότησης, η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης, 

η έλλειψη Διοικητικής Υποστήριξης, η κακή κατάρτιση, η έλλειψη του εξοπλισμού, 

και η έλλειψη πρόσβασης στον εξοπλισμό μειώνουν το επίπεδο χρήσης τεχνολογίας 

των εκπαιδευτικών και αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας. 

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται και εξελίσσεται 

συνεχώς. Ως εκ τούτου, οι ιδέες και οι δυνατότητες των ανθρώπων αλλάζουν. Με την 

πάροδο του χρόνου, αναπτύσσονται νέες ιδέες, εμφανίζονται νέα εμπόδια και οι 

απόψεις σχετικά με τον τρόπο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση αλλάζουν. 

Σήμερα η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα που μπορεί να μην 

ήταν εφικτό στο παρελθόν. Η χρήση της μπορεί να επιτευχθεί σε ένα μάθημα με 

τρόπο τέτοιο που να συμπληρώνει το περιεχόμενο του μαθήματος, κάνοντας χρήση 

τεχνολογικών εργαλείων και να  βοηθά τους εκπαιδευτικούς να καθοδηγήσουν και να 

παρακινήσουν τους μαθητές τους αυξάνοντας τελικά την κατανόηση ενός θέματος. 

Για παράδειγμα, το PowerPoint είναι ένας τρόπος τα μαθήματα να γίνουν πιο 

συναρπαστικά και δημιουργικά.  Επιτρέπει στους μαθητές να απεικονίσουν τις 

πληροφορίες, και μπορεί να τους παρακινήσει μαθαίνοντας, προσθέτοντας εικόνες, 

γραφικά και ακόμη και βίντεο. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν βλέπουν 

πράγματα. Το να βλέπεις και να βιώνεις είναι οι καλύτεροι τρόποι μάθησης και 

κατανόησης [50]. 
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 Κάπου εδώ πρέπει να αναφερθούμε στον όρο πολυμέσα και να κατανοήσουμε 

τον σημαντικό τους ρόλο στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και γενικότερα στην 

εκπαιδευτική διδασκαλία, όπου στην ουσία παρουσιάζεται μια πληροφορία με 

περισσότερους από έναν τρόπους. Τα "μέσα" που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την παρουσίαση πληροφοριών μέσω υπολογιστή είναι το κείμενο, ο ήχος, η μουσική, 

τα γραφικά, η κίνηση, η ακίνητη εικόνα και η κινούμενη εικόνα. Με τον όρο 

πολυμέσα δηλαδή εννοούμε την παρουσίαση της πληροφορίας με παραπάνω από ένα 

μέσα, τα οποία στην ουσία θεωρούνται "οχήματα” μεταφοράς της πληροφορίας. 

Τα πολυμέσα βρίσκουν μεγάλη απήχηση στην εκπαίδευση γιατί μέσω αυτών 

δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί μια έννοια με ποικιλία τρόπων και να είναι πιο 

αποτελεσματική η κατανόηση της. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των εφαρμογών 

πολυμέσων είναι η δυνατότητα αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί 

αναμφίβολα τη βάση για πιο ευχάριστο, αποτελεσματικό, εξατομικευμένο σύστημα 

διδασκαλίας. Ωστόσο, αρκετά δύσκολη θεωρείται η κατασκευή αλληλεπιδραστικού 

εκπαιδευτικού λογισμικού, λόγω των σύνθετων στόχων του. Ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα που έχουν οι εφαρμογές πολυμέσων είναι πως δημιουργούνται στον 

μαθητή κίνητρα χρήσης των, αφού του δίνεται η δυνατότητα να επιδράσει άμεσα στο 

πρόγραμμα και συχνά με διασκεδαστικό τρόπο παίζοντας πιο ενεργό ρόλο στη 

διαδικασία της μάθησης. 

Τα επόμενα χρόνια τα πολυμέσα και οι εφαρμογές τους θα παρουσιάσουν 

αυξητική πορεία στην εκπαίδευση λόγω τριών σπουδαίων παραγόντων: του σχετικά 

μικρού κόστους των συσκευών που χρησιμοποιούνται, των πλεονεκτημάτων και της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας που προσφέρει η χρήση τους [52, p. 245]. 

3.4 Άλλοι παράγοντες 

Κοινωνική αλληλεπίδραση και ποιότητα προγράμματος: οι συμμετέχοντες σε 

μαθήματα εξ’ αποστάσεως μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι λόγω έλλειψης της 

επαφή τους σε άτομο με άτομο. Επίσης μερικοί άνθρωποι νιώθουν άβολα με τη 

χρήση μαθησιακών και συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων επειδή αλλάζει η 

παραδοσιακή κοινωνική δομή της τάξης. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την 

ποιότητα των μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα προγράμματα, και την  

μάθηση γενικότερα.  

Νομικά ζητήματα: η αυξανόμενη χρήση (ιδίως) του Διαδικτύου για την 

διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα 

πνευματικά δικαιώματα, τη δίκαιη χρήση, την πειρατεία, τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας και προβλήματα με χάκερ και ιούς. 

Αξιολόγηση / αποτελεσματικότητα: υπάρχει ανησυχία για την έλλειψη έρευνας 

της αποτελεσματικότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και της έλλειψης 

των αποτελεσματικών μεθόδων αξιολόγησης για τα μαθήματα και προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  
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Πρόσβαση: Ο πρώτος πυλώνας, και αναμφισβήτητα η πιο κρίσιμη υποστήριξη 

που μπορεί να προσφέρει ένα ίδρυμα στους διαδικτυακούς μαθητές, περιστρέφεται 

γύρω από την εύκολη πρόσβαση και φιλικότητα προς το Διαδίκτυο με μια ποικιλία 

ακαδημαϊκών πόρων και υπηρεσίες προσανατολισμού. . Έτσι, υιοθετώντας ένα φιλικό 

προς το χρήστη μαθησιακό περιβάλλον και η ευέλικτη τεχνική υποστήριξη στο 

Διαδίκτυο είναι σημαντικά προκειμένου να αυξηθεί η διατήρηση και η δέσμευση των 

μαθητών. Πολλοί μαθητές δεν έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό ή το 

Διαδίκτυο, ή υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ίση πρόσβαση σε μαθήματα που 

προσφέρονται μέσω νεότερων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτές δεν έχουν επίσης 

πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό και στα μαθήματα. Συνδεσιμότητα υψηλής 

ταχύτητας, διαθέσιμες συσκευές για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ψηφιακό 

περιεχόμενο μάθησης, οι πόροι επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς 

και τους ηγέτες της εκπαίδευσης μπορούν να δοθούν ως παραδείγματα στοιχείων για 

την τεχνολογική υποδομή [50]. 

3.5 Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση την εποχή του covid στην Ελλάδα 

Με αφορμή την πανδημία που προκάλεσε ο νέος κορονοϊός(covid-19), οι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν εσπευσμένα και χωρίς κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία να 

προσφέρουν μαθήματα τηλεκπαίδευσης στους μαθητές τους [54, pp. 1, 3, 4-5], 

επιτελώντας έτσι ένα έργο συναφές αλλά πολύ διαφορετικό από το συμβατικό τους 

έργο σε πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλεισμού, όπου κυριαρχεί το άγχος. Το πρόβλημα 

στην χώρα μας ήταν κυρίως, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν ανάλογη εκπαιδευτική 

εμπειρία στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς ελάχιστοι ήταν αυτοί που 

είχαν χρησιμοποιήσει παράλληλα με τη συμβατική τάξη τη συμπληρωματική εξ 

αποστάσεως [55, pp. 136-159] [56, p. 1]. Ένα μέρος τους προσπάθησε και εμπλούτισε 

τις γνώσεις και δεξιότητες του σχετικές με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας 

στη διδασκαλία και άρχισε να τις εφαρμόζει στην πράξη. Γενικά, η αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες στην 

εφαρμογή της, οι οποίες έχουν σχέση με την αύξηση του εργασιακού φόρτου των 

εκπαιδευτικών, την ελλιπή διοικητική και τεχνική υποστήριξή τους και την 

ανασφάλεια που αισθάνονται για το εν λόγω εγχείρημα [57, pp. 22-28], [58, pp. 8-

11], [59, pp. 163-178], [60, pp. 19-24]). Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και επέκταση 

των ΤΠΕ για την εφαρμογή τους στην τηλεκπαίδευση παίζει η στάση των 

εκπαιδευτικών για το εάν και κατά πόσο διαφαίνεται βελτίωση του διδακτικού έργου 

χωρίς συνοδά διαχειριστικά προβλήματα [61, pp. 19-37], [62], [63]. Γεγονός είναι ότι 

παρότι αυτές οι αντιλήψεις δεν είναι αντικειμενικές [64], [65], [66, pp. 583-592], 

επηρεάζουν ιδιαίτερα την εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση [67], [68, pp. 149-

159]). Συνεπώς, ενδιαφέρον αποκτά η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την ετοιμότητα τους να διαχειριστούν και την πρόθεσή τους να τη 

διατηρήσουν μετά την αποκατάσταση της κανονικότητας την εφαρμογή της 

τηλεκπαίδευσης στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, η οποία ξεκίνησε βεβιασμένα υπό 

συνθήκες κρατικού συναγερμού από την επέλαση του νέου κορονοϊού [54]. 

Ακολούθως, η μελέτη των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εξ 
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αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την 

αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας προς όφελος τόσο της παιδαγωγικής επιστήμης όσο 

και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, η αποτύπωση του τρόπου 

εργασίας των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές τάξεις, αυτό το σύντομο διάστημα 

εφαρμογής της εξ αποστάσεως, θα μπορούσε να αναδείξει δυσκολίες και 

περιορισμούς που ξεπέρασαν, καλές πρακτικές που ακολούθησαν και προτάσεις 

βελτίωσης. 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός για σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν 

σχεδόν ανύπαρκτος και το εκπαιδευτικό υλικό δεν ήταν διαμορφωμένο κατάλληλα. 

Ακόμη πρέπει να αναφέρουμε ότι οι σχολικές μονάδες δεν είχαν τα κατάλληλα 

τεχνολογικά μέσα, επαρκή δικτύωση και υλικοτεχνικό εξοπλισμό και το 

σημαντικότερο απ’ όλα παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω στη 

μεθοδολογία της εξ αποστάσεως [56, p. 1]. 

 Αυτό που φάνηκε εν μέσω της πανδημίας είναι πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

αντέδρασαν στην εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, αλλά φάνηκε να μην είναι σίγουροι 

αν θα ήθελαν να την εφαρμόσουν σε περίπτωση κανονικών συνθηκών. Αν και οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, φαίνεται να αναζητούν περαιτέρω επιμόρφωση για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Από την άλλη 

βέβαια και οι μαθητές δεν ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, οι παρεμβατικές δράσεις της 

πολιτείας δεν πρέπει να περιοριστούν στην παροχή τεχνικής κατάρτισης, αλλά να 

σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της 

τηλεκπαίδευσης ως επικουρικού διδακτικού μέσου [54, pp. 1, 3 , 4-5]. 

 Παρακάτω θα κάνουμε μια αναφορά στις κυριότερες εκπαιδευτικές 

πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν εν μέσω covid στην χώρα μας. Οι πλατφόρμες 

που χρησιμοποιήθηκαν πιο πολύ ήταν το Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas 

Α.Ε., το e-class και το ψηφιακό αποθετήριο Φωτόδενδρο. Ας τα δούμε ένα ένα 

λοιπόν. 

Το Webex είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε στην σύγχρονη εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση, είναι δωρεάν και απαιτείται ελάχιστή προαπαιτούμενη 

υλικοτεχνική υποδομή για εκπαιδευτικό και μαθητή(υπολογιστής ή ταμπλέτα, ηχεία, 

μικρόφωνο). Στην πλατφόρμα υπάρχει η επιλογή για δημιουργία δωματίων, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέγει την πρόσβαση των μαθητών στο σύστημα, να 

αλλάζει τα δικαιώματα χρήσης τους, να ανοίγει ή να κλείνει τα μικρόφωνα τους, να 

https://webex.sch.gr/
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κάνει διαμοιρασμό αρχείων και οθόνης γενικότερα. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για 

συνομιλία και αποστολή αρχείων μέσω chat. Εν καιρό covid πολύς κόσμος 

παραπονέθηκε για τεχνικά προβλήματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας, όπως ο ήχος 

κ.α. Δεν παρέχει αναπλήρωση μαθήματος, ούτε και συμπληρωματικές 

δραστηριότητες για την εξάσκηση της μελέτης, δεν παρέχει άμεση επικοινωνία με τον 

εκπαιδευτικό και ελάχιστη επικοινωνία με άλλους εκπαιδευόμενους, ούτε και 

δυνατότητα αυτομάθησης [69] [70, pp. 71-74]. 

 Η πλατφόρμα e-class είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης 

ηλεκτρονικών μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού 

Διαδικτύου(Gunet) για την υποστήριξη της υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. 

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση 

και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, όπου κεντρικός ρόλος είναι αυτός του 

χρήστη-καθηγητή, ο οποίος μπορεί εύκολα και γρήγορα να δημιουργεί εύχρηστα και 

λειτουργικά ηλεκτρονικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που 

διαθέτει. Βασικά εργαλεία της συγκεκριμένης πλατφόρμας, είναι τα «έγγραφα» όπου 

υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό, οι «ανακοινώσεις», «περιοχές συζητήσεων», «ομάδες 

εργασίας», «τεστ», ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο που επιτρέπει την ηλεκτρονική 

διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών, «ασκήσεις αυτοαξιολόγησης», 

«βίντεο μαθήματος», «κουβέντα», «χώρος ανταλλαγής αρχείων». Τέλος, εκτός από τα 

βασικά εργαλεία, η πλατφόρμα του e-class παρέχει και εργαλεία αξιολόγησης- 

ανατροφοδότησης [71, pp. 45-50]. 

 Το φωτόδενδρο είναι ο εθνικός μας συσσωρευτής εκπαιδευτικού 

περιεχομένου για την εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενοποιημένη αναζήτηση και 

διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία και είναι διαθέσιμο σε 

όλους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αναζητήσουν εκπαιδευτικό υλικό που 

βρίσκεται στα Αποθετήρια «Φωτόδενδρο» του υπουργείου Παιδείας, είτε σε άλλα 

εξωτερικά αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες. Άλλες υπηρεσίες που προσφέρει είναι 

πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί και μαθητές να δημιουργήσουν το προσωπικό τους 

προφίλ, να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, 

να επιλέξουν ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και να τους οργανώσουν σε δικές 

τους συλλογές, να κάνουν εγγραφή σε δικές τους θεματικές, ώστε να λαμβάνουν 

ενημερώσεις μέσω μηνυμάτων, να κάνουν αναφορά, να έχουν τον δικό τους χώρο και 

τέλος να ανταλλάσσουν μηνύματα, να βλέπουν σχόλια και αξιολογήσεις [14, p. 153]. 

 

 

 

 

 

https://eclass.sch.gr/
http://photodentro.edu.gr/aggregator
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4. Μέθοδοι βελτιστοποίησης της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

Μελετώντας και αναλύοντας στα προηγούμενα κεφάλαια τους παράγοντες που 

επηρέαζαν και επηρεάζουν σημαντικά την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης καθ’ όλη την ιστορία της, μπορούμε πλέον να προτείνουμε ορισμένες 

ενέργειες για την βελτιστοποίηση της. Παρακάτω ακολουθούν οι προτάσεις: 

4.1 Ενίσχυση της σύνδεσης στο Διαδίκτυο και της ασφάλειας, 

καθώς και εύκολη πρόσβαση 

Τα δίκτυα, οι υπηρεσίες επικοινωνίας και οι εικονικοί τόποι συνάντησης 

διδασκόντων και εκπαιδευομένων αποτελούν τα βασικά στοιχεία κάθε σύγχρονου 

συστήματος, που προκειμένου να είναι αποτελεσματικά πρέπει να αναπτύσσονται στα 

πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου οργανισμού – φορέα εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών και να είναι διαχειριζόμενα σύμφωνα με συγκεκριμένες πολιτικές 

πρόσβασης και ασφάλειας. 

 Από την άλλη, η έλλειψη ισχυρής σύνδεσης στο Διαδίκτυο είναι άλλο ένα 

σημαντικό μειονέκτημα ως προς την εγκατάσταση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, αφού έτσι δεν υποστηρίζονται τα πλούσια γραφικά που φέρουν τα 

διάφορα προγράμματα εκμάθησης. Έτσι πολλές φορές η προβολή τους αποτυγχάνει ή 

επίσης προσπαθεί ο εκπαιδευόμενος ή ο εκπαιδευτικός να πραγματοποιήσει είσοδο 

στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και το σύστημα δεν ανταπεξέρχεται. Κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητη η ισχυροποίηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο και από πλευράς 

εκπαιδευόμενου και από πλευράς εκπαιδευτή, είτε αυτό αφορά τις δικτυακές 

υποδομές του σχολείου, είτε της οικίας όπου και πραγματοποιείται η εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

  Ένα άλλο ζήτημα, εξίσου σημαντικό που έχει σχέση με το διαδίκτυο και την 

χρήση του, είναι κατά πόσο είναι ασφαλές για τους μαθητές και γενικότερα για τους 

εκπαιδευόμενους. Οι γονείς είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και «φοβισμένοι» θα 

λέγαμε με το θέμα αυτό, διότι οι κίνδυνοι που παραμονεύουν στις μέρες μας είναι 

πολλοί και σοβαροί, όπως έχει αποδειχθεί. Άρα θα πρέπει να γίνει κάποια μελέτη 

τελικά και ένας ιδιαίτερος σχεδιασμός που να αποτρέπει τα άσχημα και επικίνδυνα 

φαινόμενα. Ο φορέας ή το ίδρυμα που πραγματοποιεί το πρόγραμμα εξ αποστάσεως 

είναι υπεύθυνο για να τραβήξει το ενδιαφέρον των σπουδαστών να εγγραφούν στο 

πρόγραμμα, αλλά και να δημιουργήσει και ένα κλίμα ασφάλειας και υπευθυνότητας 

για τους μελλοντικούς φοιτητές. 

 Επιπλέον,  η πρόσβαση να μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εκπαιδευόμενο, 

οπουδήποτε και αν βρίσκεται και οποιαδήποτε στιγμή. Να είναι διαθέσιμα πολλά 

μέσα και μεθοδολογίες τεχνολογίας για τη μετάδοση της γνώσης. Η διαρκής 

διαθεσιμότητα 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο και η αξιόπιστη διαρκής 

παροχή υπηρεσιών στους διάφορους χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν 

πρόσβαση στο εν γένει εκπαιδευτικό υλικό στο δικό τους χρόνο και τόπο. 
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 Η τεχνολογική υποδομή πρέπει να επιτρέπει τη διανομή της εκπαιδευτικής 

πληροφορίας δια μέσω διαφόρων μορφών περιεχομένου: από περιεχόμενο με 

πολυμέσα και ηλεκτρονικές συνεδρίες διαλόγου, έως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 

υπηρεσίες web, υποστηρίζοντας σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας, 

τόσο για τους εκπαιδευόμενους που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, όσο και για τους απομακρυσμένους συναδέλφους 

τους, προάγοντας έτσι τη συνεργασία ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου.  

  Ακόμη, μπορεί να γίνει συνδυασμός και των δυο μορφών της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, να είναι τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη, αφού συμπληρώνουν η μία 

την άλλη, για την καλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους [72, pp. 13-16]. 

4.2 Δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης 

Η ύπαρξη ενός συστήματος αξιολόγησης είναι αναγκαία αφού μέσω αυτού θα 

διαπιστωθεί, αν και κατά πόσο, ισχυρό και αποτελεσματικό είναι το ηλεκτρονικό 

σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα είναι αυτό που θα δώσει τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο άρτιο είναι το εκπαιδευτικό υλικό 

[73, pp. 40-50]. Κατά τους Geis και Smith (1992) [74, pp. 133-150], μια αξιολόγηση 

μπορεί να είναι αποτελεσματική στην περίπτωση που μπορεί να παρέχει πληροφορίες 

ώστε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις μελλοντικά για τον εκπαιδευτικό οργανισμό, 

και όχι εκείνη που καταδεικνύει τα λάθη των μαθητών [72, pp. 24-27]. 

 Επιπλέον, σημαντικό είναι παρέχει ανατροφοδότηση στη διοίκηση, έτσι ώστε να 

γνωστοποιείται το επίπεδο επιτυχίας των μαθητών στα συγκεκριμένα προγράμματα 

του συστήματος εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται. Όσο σημαντική είναι για την 

διοίκηση η ανατροφοδότηση, άλλο τόσο είναι και ως προς τους εκπαιδευτές. Σε ένα 

ηλεκτρονικό σύστημα εκπαίδευσης η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών από τους 

εκπαιδευόμενους συνήθως δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα τα διαγνωστικά της 

εκπαίδευσης που έχουν παρασχεθεί, να είναι περιορισμένα. Ακόμη αξίζει να 

αναφέρουμε ότι απαραίτητη είναι η αυτοπειθαρχία από την πλευρά των 

εκπαιδευόμενων, ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ένα σύστημα 

ηλεκτρονικής, άρα και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης [75, pp. 483-494]. Μια λύση για 

να βγάλει σωστά συμπεράσματα, τόσο η διοίκηση μέσω της ανατροφοδότησης, όσο 

και η ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται όσον αφορά τις 

δεξιότητές τους γύρω από τον χειρισμό της τεχνολογίας, αλλά και ως ένα πρώτο βήμα 

εξοικείωσης, μία καλή κίνηση θα ήταν ο διαμοιρασμός ερωτηματολογίων σε 

εκείνους, που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν ατομικά ή και σε ομάδες, για μία 

μικρή αυτοαξιολόγηση αλλά και μία πρώτη αναγνώριση του τί πρόκειται να 

ακολουθήσει. Σε πρώτο στάδιο θα μπορούσαν να εντοπίσουν τις διαφορές στις 

δεξιότητές τους ανάμεσα στην παραδοσιακή και την ηλεκτρονική μάθηση [73]. 

Θεωρώντας λοιπόν σημαντικό το να αξιολογείται το αρχικό στάδιο κάθε 

διαδικασίας εκμάθησης, η παραπάνω πρόταση θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά 

στην εξέλιξη της επίδοσης, και φυσικά της αποδοχής της διαδικασίας, από τους 

εκπαιδευόμενους. Φυσικά όσο εξελίσσεται η εφαρμογή της εν λόγω καινοτομίας 

εντός ενός οργανισμού, τόσο θα πρέπει να εξελίσσεται και η διαδικασία αξιολόγησης 

των εκπαιδευόμενων, και να διαπιστώνεται το επίπεδο αποδοχής. Για παράδειγμα, 
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μεταγενέστερα θα μπορούσε να διαμοιραστεί καινούριο ερωτηματολόγιο όπου θα 

αξιολογούνται οι δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τον χειρισμό του υπολογιστή 

και της ικανότητας να επικοινωνεί ένας εκπαιδευόμενος με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας [76, p. 7]) [72, pp. 24-27]. 

 

 Τέλος, μέσω των πλατφορμών για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε αυτήν 

είναι σύγχρονη, είτε ασύγχρονη η διαχείριση της γνώσης γίνεται με ευκολία και 

συνήθως αυτόματα, καθώς παρέχονται εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης του κάθε 

μαθητή ξεχωριστά αλλά και της απόδοσης που μπορεί να επιτύχει μία ομάδα σαν 

σύνολο. Τίθενται δείκτες αξιολόγησης που σκοπό έχουν να εντοπιστούν οι 

ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευόμενου και να τεθούν νέοι στόχοι [72, pp. 13-16].  

4.3 Μεγαλύτερη προετοιμασία για τον εκπαιδευτικό, ενίσχυση 

προσωπικών σχέσεων, ενσυναίσθηση 

Εικόνα 8. Πλαίσιο αξιολόγησης ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης [3] 
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Συγκεκριμένα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συγκριτικά με τη παραδοσιακή 

διδασκαλία, απαιτεί περισσότερη οργάνωση, προετοιμασία και συνεργασία μεταξύ 

όλων των συνεργαζόμενων μελών για να εφαρμοστεί σωστά. Αυτή η αίσθηση 

συνεργασίας είναι  σημαντική, καθώς ισχυροποιούνται οι δεσμοί της διδακτικής 

ομάδας και παρέχει μεγαλύτερη οικειότητα, παραγωγική αλληλεπίδραση και 

συνεργασία για τους ίδιους και τους μαθητές τους. Βασικό χαρακτηριστικό της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι δεν απαιτεί τη φυσική/χωρική παρουσία μαθητών 

και καθηγητών, αλλά διαμεσολαβούν τα ψηφιακά εργαλεία ή πλατφόρμες μάθησης 

ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στη σύγχρονη διδασκαλία και σε κοινό 

εκπαιδευτικό υλικό. Απώτερος στόχος είναι να σχεδιαστεί ολόκληρη η διαδικασία εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης με μια επαρκή ποιότητα ώστε να εξυπηρετεί τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τις τεχνικές ικανότητες όλων των μαθητών. 

Πράγματι ιδιαίτερη βαρύτητα χρειάζεται να δίνεται και στη συγκρότηση του 

αναρτώμενου ή διαμοιραζόμενου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση παράλληλα με τον διδάσκοντα στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία 

ιδιαίτερη βαρύτητα χρειάζεται να δίνεται στο κατάλληλα διαμορφωμένο 

πολυμορφικό διδακτικό́ υλικό,́ ώστε ο φοιτητής να ελκύεται να μελετά, αλλά και να 

ενθαρρύνεται να υποβάλλει ερωτήματα στον διδάσκοντα. 

 Μάλιστα, σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι για την ενδυνάμωση 

αυτής της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διεργασίας σημαντικό επίσης ρόλο έχουν οι 

βασικές παράμετροι της θεωρίας της ενσυναίσθησης, καθώς πρακτικά μπορούν να 

επηρεάζουν θετικά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης [77]. Ιδιαίτερα, οι 

προσωπικές σχέσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους 

στη μαθησιακή διαδικασία επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα, καθώς 

σύμφωνα με σύγχρονες παιδαγωγικοδιδακτικές και μαθητοκεντρικές  προσεγγίσεις ο 

διδάσκων χρειάζεται να υποστηρίζει συνεργατικά την όλη μαθησιακή εκπαιδευτική 

πορεία του διδασκόμενου [78]. Οι προσωπικές σχέσεις, η ευχαρίστηση που δίνει η 

μελέτη και η συναισθηματική εμπλοκή των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αποτελούν κρίσιμα σημεία επιτυχίας και αποτελούν βασικούς μοχλούς 

παρακίνησης των εκπαιδευομένων. 

 Ως αποτέλεσμα, η ενσυναισθητική κατανόηση και η ευρύτερη μέριμνα του 

διδάσκοντος για την προαγωγή της μάθησης εκ μέρους του εκπαιδευόμενου 

αναδεικνύεται σε ποιοτικό μοχλό παρακίνησης, υποστήριξης και γόνιμης διδακτικής 

αλληλεπίδρασης [79] [80, pp. 1-3]. 

4.4 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πιο περίπλοκος και απαιτητικός 

Σημαντική κρίνεται η μελέτη της στάσης των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση διότι έτσι θα μπορούσαμε να αντλήσουμε πολύτιμες 

πληροφορίες για την αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας προς όφελος τόσο της 

παιδαγωγικής επιστήμης όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, η 

καταγραφή του τρόπου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές τάξεις, κατά 

το διάστημα εφαρμογής της εξ αποστάσεως, θα μπορούσε να φέρει στην επιφάνεια 

δυσκολίες και περιορισμούς που αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν, καλές πρακτικές που 

ακολούθησαν και ιδέες για βελτίωση της. 
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Ο εκπαιδευτικός στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων απ’ ότι δείχνει η διεθνή και η ελληνική 

βιβλιογραφία [81], [82]). Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλάζει, διαφοροποιείται, γίνεται πιο πολύπλοκος 

και πιο απαιτητικός απ’ ότι στη δια ζώσης διδασκαλία [83, pp. 168-172]. Ο ρόλος του 

διαφοροποιείται έχοντας ως κύριο στόχο εδώ να ενισχύσει την ενεργό μάθηση, 

εργάζεται ώστε να οργανώσει κατάλληλα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και μαθησιακές 

διαδικασίες με τις οποίες θα οικοδομεί τη γνώση, ενώ στην δια ζώσης διδασκαλία 

παρέχει γνώσεις με διάφορες παραδοσιακές διδακτικές τεχνικές [81]. Παράλληλα, ο 

εκπαιδευτικός της εξ αποστάσεως υιοθετεί βασικές παραδοχές της συμβουλευτικής 

και της ψυχολογίας, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει τον μαθητή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία [84, pp. 38-55]. Αναλαμβάνει δηλαδή, τους ρόλους του 

συντονιστή, του σύμβουλου και του εμψυχωτή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λεπτομερέστερα, ο εκπαιδευτικός της εξ αποστάσεως καλείται να σχεδιάσει μια 

διδασκαλία πιο σύνθετη παιδαγωγικά, η προετοιμασία της οποίας είναι χρονοβόρα. 

Είναι το πρόσωπο που θα ενεργοποιήσει το στοχασμό και τη διαδικασία της μάθησης 

[81]. Πιο συγκεκριμένα,  είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση του μαθητή, την 

διευκόλυνση του όπου δυσκολεύεται  και τέλος θα δώσει κίνητρα και θα οδηγήσει 

τον μαθητή, στην αυτοδιδασκαλία μέσα από διδακτικές τεχνικές και δεξιότητες που 

αυτός πρέπει να έχει αναπτύξει. Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή 

της εξ αποστάσεως ακολουθούν την αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση και ενισχύουν την 

αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, οικοδομώντας τη γνώση σε ένα συνεργατικό 

περιβάλλον μάθησης [85, pp. 168-184]. Μέσω της αυτορρυθμιζόμενης μάθηση ο 

δάσκαλος  καθοδηγεί το άτομο να πετύχει αυτονομία με σκοπό να μπορεί να 

διαχειριστεί τη γνώση, να αυτοαξιολογείται και να αξιολογεί την μαθησιακή 

διαδικασία προς όφελος του [86]. Επιπλέον, σύμφωνα με διεθνή έρευνες που έχουν 

γίνει ο εκπαιδευτικός, ξοδεύει πολύ χρόνο στην επικοινωνία και ανατροφοδότηση 

των μαθητών του [87, pp. 168-184] . Με σκοπό να ενημερώσει τους μαθητές του για 

παράδειγμα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργεί ομαδικές επαφές ή forum σε 

πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα έτσι να ενισχύει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους με σχετικές συζητήσεις, υποστηρίζοντας πιο 

αποτελεσματικά την μαθησιακή διαδικασία και δημιουργώντας ένα σύστημα 

υποστήριξης και ενθάρρυνσης μέσα στο οποία λειτουργεί ως σύμβουλος [84]. Η 

δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν σε μία κοινότητα, οι σχέσεις, η επικοινωνία και 

η διάδραση μεταξύ των εμπλεκομένων φαίνονται να είναι, ως σύνολο, ο βασικότερος 

παράγοντας δέσμευσης των εκπαιδευομένων [88, pp. 29-30]. 

  Σημαντικός επίσης κρίνεται ο ρόλος των γονέων ως υποστηρικτικός και για 

αυτόν τον λόγο ο εκπαιδευτικός μια κίνηση που πρέπει να κάνει είναι, πριν την 

εφαρμογή της σχολικής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να επικοινωνήσει και να 

ενημερώσει γονείς και μαθητές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Επιπλέον καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής του να ενημερώνει τους 

γονείς για την πρόοδο των μαθητών [87] . 

     Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είναι η επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η εξοικείωση με 
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τις αρχές και τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης [81]. Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι για τη διευκόλυνση της εργασίας του απαιτείται χρόνος, εκπαίδευση, 

καλά προετοιμασμένο εκπαιδευτικό υλικό και στρατηγικός σχεδιασμός 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. [81] [56, pp. 2-3]. 

4.5 Επώνυμο,  εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

Το υλικό του μαθήματος που δίνεται στον μαθητευόμενο να είναι υψηλής 

ποιότητας και αποδεδειγμένα αποτελεσματικό, εφόσον και οι πληροφορίες στις 

οποίες έχει πρόσβαση είναι σχετικές με το αντικείμενό του, να δίνονται με λογική 

συνοχή και σε αρμονία και είναι χρονικά πρόσφατες. Το περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος να παραμένει πρόσφατο, δυναμικό και συνεχώς 

ανανεωμένο, διότι λόγω των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας μπορεί να αλλάζει 

με μεγάλη συχνότητα. Το χάσμα αυτό θα πρέπει να γεφυρωθεί συνδέοντας τις 

υπάρχουσες βασικές ικανότητες, με την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τις 

αλυσίδες συστοιχιών (blockchain) [89], που αποτελούν αναδυόμενα θεμέλια 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Sagmeister, 2019) [90] [72, pp. 22-24,29]. 

 Επιπλέον να παρέχεται η δυνατότητα ειδικού σχεδιασμού με βάση τις ανάγκες 

του εκάστοτε μαθητευόμενου και όχι απλώς παροχή τυποποιημένου υλικού. Επίσης 

σημαντικό για το υλικό του μαθήματος είναι να είναι έτσι εμπλουτισμένο ώστε να τον 

παρακινεί, να του δίνεται η δυνατότητα να βιώσει μία εμπειρία χρήσης πολλαπλών 

πολυμέσων για τη διάδοση της γνώσης όπως και να πάρει μέρος σε ρεαλιστικές 

προσομοιώσεις και αναπαραστάσεις μέσω της υπόδησης ρόλων. Η διδασκαλία και η 

διαδικασία της αφήγησης που πραγματοποιείται μέσω βίντεο να εμπλουτίζεται από 

μέντορες. Να παρέχονται μελέτες περίπτωσης που δίνονται με γλαφυρότητα όπως και 

παραδείγματα, ενώ επιπλέον να γίνεται χρήση διαδραστικών παιχνιδιών, 

δραστηριοτήτων και μουσικής [72, pp. 13-16]. Τέλος, σύμφωνα με τον Perraton 

(1982) [91] μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να απορρέει η παρακίνηση και 

η σύνδεση του περιεχομένου των σπουδών με το μέλλον και τις ανάγκες του 

εκπαιδευόμενου. 

4.6 Παιχνιδοποίηση της μάθησης και ψηφιακά παιχνίδια 

Η μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια (game-based learning, GBL) ή αλλιώς 

παιχνιδοποίηση της μάθησης (gamification) αποτελεί κάτι το καινοτόμο και 

σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς του 21 ου αιώνα, με σκοπό την 

ενίσχυση του κινήτρου μάθησης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. 

Προωθεί την ελκυστικότητα που έχουν για τους μαθητές τα ψηφιακά παιχνίδια με 

εκπαιδευτική αξία ή άλλες μορφές εφαρμογών λογισμικού που βασίζονται στην ιδέα 

του παιχνιδιού για την υποστήριξη της μάθησης, την ενίσχυση της διδασκαλίας και 

την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. 

Τα μαθησιακά παιχνίδια βασίζονται στη χρήση στοιχείων μηχανικής ψηφιακών 

παιχνιδιών σε ένα διαδραστικό περιβάλλον μάθησης για να παρακινήσουν και να 

παρακινήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία [92, 
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pp. 14-31]. Οι μαθητές μπορούν να παίξουν δημιουργικά, να χρησιμοποιήσουν τη 

φαντασία τους, να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους, να γράψουν τις δικές τους 

ιστορίες και να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους δεξιότητες, σχεδιασμού λύσεων, 

μνήμης, κριτικής ικανότητας, εστίασης προσοχής, επιδεξιότητας, αντανακλαστικών 

κ.ά. 

Οι όροι παιχνιδοποίηση της μάθησης και σοβαρό παιχνίδι μάθησης θεωρούνται 

συχνά συνώνυμοι στην εκπαίδευση. Αν και είναι σχετικά ασαφές ποια ψηφιακά 

παιχνίδια μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως για να 

τονίσει ότι είναι παιχνίδια σχεδιασμένα για σκοπούς που δεν περιορίζονται στην 

τυπική ψυχαγωγία· γνωστά ως εκπαιδευτικά παιχνίδια. Παραδείγματα περιλαμβάνουν 

το SimCity και το Civilization, τα οποία είναι κλασικά παιχνίδια σε αυτήν τη μορφή. 

Τα σοβαρά παιχνίδια χαρακτηρίζονται από στόχους, κανόνες, προκλήσεις ή 

ανταγωνισμό (π.χ. ένας μαθητής μπορεί να ανταγωνιστεί με άλλους μαθητές σε 

γνώσεις, στρατηγική, χρονικά όρια ή άλλους κανόνες). Περιλαμβάνει αφήγηση, στυλ 

αλληλεπίδρασης, ανατροφοδότηση, δυνατότητες ψυχαγωγίας και μαθησιακά 

αποτελέσματα [93]. Η σοβαρή μελέτη των παιχνιδιών, οι εφαρμογές στην 

υγειονομική περίθαλψη εμφανίζονται σε διάφορους τομείς της νοσηλευτικής, της 

διαχείρισης όπως η εθνική άμυνα, η εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης, οι ανάγκες, ο 

επιστημονικός πολεοδομικός σχεδιασμός, η μηχανική, ο πολιτισμός, η πολιτική και η 

πολιτική [94, pp. 25-32]), το πιο σημαντικό και τα λοιπά. Η διάσταση που διακρίνει 

τα σοβαρά παιχνίδια από τα διασκεδαστικά παιχνίδια δεν είναι το σενάριο ή τα 

γραφικά, αλλά η παιδαγωγική που χρησιμοποιείται για να φέρει τη διδασκαλία και τη 

μάθηση στην εμπειρία του παιχνιδιού. Ομοίως, οι Michael & Chen (2006) [95] 

ορίζουν ότι τα σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια δεν προορίζονται κυρίως για ψυχαγωγία ή 

ψυχαγωγία, αλλά έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και 

έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν γνωστικά εργαλεία για τους μαθητές. Τα 

σοβαρά παιχνίδια αξιοποιούν το κίνητρο και την ενεργό αφοσίωση των χρηστών για 

να παρέχουν στους χρήστες μια ισχυρή εμπειρία εκμάθησης. Ωστόσο, δεν 

υποκαθιστά τη στοχαστική εμπειρία ή τον σχεδιασμό εικονικής αλληλεπίδρασης. 

Εκτός από τα πιο απλά στοιχεία (όπως πόντοι, βαθμολογίες, μετάλλια κ.λπ.), το 

σοβαρό παιχνίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να διαμορφώσετε κριτικά την εμπειρία 

του στόχου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα σοβαρά παιχνίδια δεν πρέπει να είναι 

διασκεδαστικά [14, pp. 425-428].  

4.7 Σεμινάρια σε γονείς για χρήση υπολογιστών και διάθεση 

τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 

 Μια πρώτη σκέψη είναι να γίνονται: «Δωρεάν σεμινάρια σε γονείς για 

χρήση υπολογιστών! Πολλοί γονείς σε συνέντευξή τους είπαν: Κάποιοι από εμάς 

έχουμε υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία και συνεχίζουμε….»Είναι φανερό ότι πολλοί 

γονείς δεν έχουν ούτε τις απαραίτητες γνώσεις ούτε και επαφή με τα τεχνολογικά 

εκπαιδευτικά μέσα και επομένως ούτε και ψηφιακές δεξιότητες για να είναι σε θέση 

να βοηθήσουν τα παιδιά τους, είτε σε μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, είτε με την 

αναζήτηση ψηφιακού υλικού ή και γενικότερα ακόμη να συμμετέχουν και οι ίδιοι 
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ενεργά, ώστε να τα διευκολύνουν. Ένα άλλο κομμάτι που απασχολεί πάντα και τους 

γονείς του σχολείου είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Την περσινή εκπαιδευτική 

χρονιά σε περιπτώσεις που εντοπίστηκε παντελής απουσία εξοπλισμού από την 

πλευρά των μαθητών έγιναν ενέργειες για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των 

μαθημάτων με δωρεάν διάθεση κάποιου τεχνολογικού μέσου από το υπουργείο 

παιδείας ενώ συχνά τροποποιήθηκε ο τύπος επικοινωνίας και διαμοιρασμού υλικού 

κατόπιν συνεννόησης εκπαιδευτικών και γονιών. Φέτος, σε πολλές περιπτώσεις 

διενεργήθηκε τηλεκπαίδευση π.χ. λόγω κακοκαιρίας και το Υπουργείο έκρινε 

απαραίτητο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με τον αναγκαίο εξοπλισμό, δίνοντας 

τους ένα οικονομικό ποσό με σκοπό να το αξιοποιήσουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό, 

ώστε να είναι προετοιμασμένοι από αυτή τη πλευρά [96, p. 12] 

Επίσης μπορούν να οργανωθούν σεμινάρια σχετικά με την τεχνολογία στην 

εκπαίδευση για τους γονείς και οι ιδέες των γονέων μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά 

την προετοιμασία του πλάνου της εκπαιδευτικής διδασκαλίας στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση [50]. 

4.8 Δημογραφικά στοιχεία 

Τα δημογραφικά στοιχεία αποτελούν ένα κομμάτι ζωτικής σημασίας που θα πρέπει 

πάντα να λαμβάνεται υπόψιν σε οποιονδήποτε οργανισμό. Για παράδειγμα οι 

λιανοπωλητές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), που έχουν ως σκοπό να 

στοχεύσουν στο επιθυμητό κοινό, κάνουν χρήση πληροφοριών που αφορούν το φύλο 

και την ηλικία, κυρίως, έτσι ώστε να εμπορευθούν τα προϊόντα τους με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο [97]. Στην περίπτωση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, εύκολα 

μπορούμε να κατανοήσουμε ότι τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν τους 

εκπαιδευόμενους θα ποικίλουν. Συνεπώς θα ποικίλουν και οι διαφορές στις απόψεις, 

τις γνώσεις και τις ικανότητες τους. Αν αυτές οι διαφορές δεν εντοπιστούν 

προσεκτικά από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δεν ληφθούν υπόψιν στην 

ανάπτυξη και χρήση διαφόρων εκπαιδευτικών μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης, τότε 

εμφανίζονται προβλήματα στην κατασκευή, τη χρήση και την πρόοδο των της 

προσπάθειας για υιοθέτηση ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο στα ιδρύματα για 

εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς σκοπούς, όσο και για διοικητικούς [98, pp. 1-17]. 

Για παράδειγμα σε έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι στις γυναίκες, η μάθηση με 

παιχνίδι επηρεάζει άμεσα τη στάση τους απέναντι στη χρήση του συστήματος και 

στους άνδρες αυτό το αποτέλεσμα σχετίζεται άμεσα με την αντιληπτή χρησιμότητά 

τους. Ένα εύρημα της ίδιας μελέτης ήταν ότι οι γυναίκες συμμετέχουσες ήταν πιθανό 

να είναι πιο υπομονετικές από τους άνδρες και επομένως ωφελήθηκαν περισσότερο 

από το μάθημα. Σχετικά με το δημογραφικό που αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του 

εκπαιδευόμενου, παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα που θα φέρει σε 

αυτόν η ηλεκτρονική εκπαίδευση, όπως επίσης και η κατανόηση και η εκτίμησή του 

[99] [72, pp. 30-33] 
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5. Μεθοδολογία της έρευνας 

5.1 Αναγκαιότητα της έρευνας 

Όπως αναφερθήκαμε και παραπάνω η κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία του 

κορονοϊού στην χώρα μας αλλά και σε χώρες του εξωτερικού παγκοσμίως επέφερε 

αλλαγές στην εικόνα που έχουν για το σχολείο εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς. Η 

αναγκαιότητα εφαρμογής της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης προώθησε τους 

εκπαιδευτικούς να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία πολύ παραπάνω απ’ ότι 

στο παρελθόν. Με διάφορα σεμινάρια, με οδηγίες από το διαδίκτυο καθώς και άλλους 

τρόπους καλυτέρευσαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και κατάφεραν να 

χρησιμοποιήσουν την σύγχρονη και την ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση.  

Όπως, φαίνεται και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που κάναμε παραπάνω η 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια μέθοδος διδασκαλίας που δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο σε καταστάσεις όπως της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά ως 

ένα σύγχρονο μοντέλο διδασκαλίας εφόσον παρατηρείται να έχει πολλαπλά οφέλη 

για όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γι’ αυτόν τον λόγο 

κρίνεται σημαντική η μελέτη των στάσεων και της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών 

ως προς την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και τον μεθοδολογιών που 

ακολουθούν κατά την εφαρμογή τους, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποια πολύτιμα 

συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να τις βελτιστοποιήσουμε με απώτερο στόχο να 

έχουμε μια επιτυχημένη εφαρμογή της . Γιατί για την εφαρμογή της στην ουσία θα 

πρέπει να  εξακριβωθεί αν οι εκπαιδευτικοί έχουν μία θετική αντίληψη να την 

εφαρμόσουν και πιστεύουν ότι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες να τη 

χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και το κατά πόσο είναι έτοιμη 

η πολιτεία για όλο αυτό και η εκπαιδευτική ηγεσία. 

5.2 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν το μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο για την βαθύτερη κατανόηση 

των προβλημάτων στις μεθοδολογίες της εξ' αποστάσεως καθώς και την 

βελτιστοποίηση τους. 

5.3 Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι βασικές ερευνητικές υποθέσεις, που η έρευνα θα εξετάσει είναι: 

 Αν η στάση των εκπαιδευτικών ως προς την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

θετική ή αρνητική. Αν την θεωρούν κάτι το αξιόλογο, χρήσιμο, εύκολο κ.τ.λ. 

τότε έχουν θετική στάση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αρνητική. Όπως θετική 

στάση για την εφαρμογή της θεωρείται και η θετική στάση που έχει ο 

εκπαιδευτικός σε καινοτόμα συστήματα, γονεϊκή εμπλοκή και ΤΠΕ.  

 Το πόσο έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτικοί να την εφαρμόσουν. Για να θεωρείται 

ότι έχουν την κατάλληλη ετοιμότητα θα πρέπει να είναι ικανοί να 

χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα και κυρίως να είναι πλήρως 
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ενημερωμένοι και καταρτισμένοι από διάφορους φορείς για το διδακτικό αυτό 

μοντέλο.  

 Ένα παράλληλο ερώτημα επίσης που τέθηκε για να γίνει διερεύνηση του είναι 

το πώς απέκτησαν αυτήν την ετοιμότητα. Πώς δηλαδή έμαθαν να 

χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα και από πού έμαθαν αυτήν τη μορφή 

διδασκαλίας.  

5.4 Μέθοδος έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την ποσοτική μέθοδο μέσω ερωτηματολογίου.  

Η παρούσα αυτή έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση φαινομένων με 

στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα, και η επιλογή 

των εργαλείων είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής διερεύνησης. 

Χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό ή ένα τυχαίο δείγμα με απώτερο στόχο τη 

γενίκευση στον ευρύτερο πληθυσμό. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αριθμητικά 

και αναλύονται με στατιστικές μεθόδους για την εξαγωγή των κατάλληλων 

συμπερασμάτων. 

5.5 Εργαλεία έρευνας 

Η συλλογή των δεδομένων για την ποσοτική έρευνα έγινε με ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο, όπως αναφέραμε και παραπάνω με τη χρήση των Google Forms. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τυποποιημένες ερωτήσεις και απαντήσεις, εκτός 

από μία ερώτηση στην οποία ο εκπαιδευτικός καλούνταν να απαντήσει με ελεύθερο 

κείμενο. Οι τυποποιημένες ερωτήσεις ήταν πολλαπλής επιλογής-μοναδικής 

απάντησης, πολλαπλών επιλογών-πολλαπλών απαντήσεων, ναι – όχι και κλίμακας 

Likert,. Στις τυποποιημένες ερωτήσεις η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων 

είναι απλή καθώς και η σύγκρισή τους με άλλα δεδομένα, αυτό αποτελεί ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις. 

5.6 Εγκυρότητα του ερωτηματολογίου 

Οι κυριότερες όψεις και διαστάσεις της εγκυρότητας, είναι η φαινομενική ή όψης 

και η εγκυρότητα περιεχομένου [100]. Η φαινομενική εγκυρότητα αφορά στο κατά 

πόσο ένα εργαλείο μέτρησης μετρά αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε να μετρά 

[100]. Η εγκυρότητα περιεχομένου αφορά στο κατά πόσο ένα εργαλείο μέτρησης 

καλύπτει εννοιολογικά το εύρος της μεταβλητής που μετρά. Η εκτίμηση της 

εγκυρότητας πραγματοποιείται από ομάδα ειδικών που ορίζει ο ερευνητής και τα 

μέλη της αξιολογούν ξεχωριστά μία-μία ερώτηση του ερωτηματολογίου και 

αποφαίνονται για την εγκυρότητα της κάνοντας προτάσεις διορθώσεις ή 

αναδιατυπώσεις. Αν ο μέσος όρος των αξιολογήσεων σε οποιαδήποτε ερώτηση είναι 

χαμηλός ή χαμηλότερος του μέσου όρου της κλίμακας, ο ερευνητής θα πρέπει να 

ξανασχεδιάσει την ερώτηση, καθώς και να την επαναδιατυπώσει [100]. Ο έλεγχος της 

εγκυρότητας του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης υποστηρίχτηκε από τρεις 

ειδικούς εκπαιδευτές με συναφές εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο [100]. 

5.7 Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 
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Η δεύτερη παράμετρος είναι η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου και συνδέεται με τη 

συνέπεια με την οποία αυτό μετρά μία έννοια.  

Η αξιοπιστία συνδέεται με την εσωτερική συνέπεια του μέσου σταθερότητας, με τα 

αποτελέσματα διαδοχικών μετρήσεων και με την αντικειμενικότητα που συνδέεται με 

τις επιδράσεις ή σφάλματα κατά τη διάρκεια της λήψης των δεδομένων. Ισούται με 

τον λόγο της πραγματικής τιμής (R) δια της παρατηρούμενης τιμής (O) δηλαδή Α= 

Ρ/Ο. Όσο η παρατηρούμενη τιμή προσεγγίζει την πραγματική τόσο αυξάνει και η 

αξιοπιστία του μέσου [100].  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από το δείγμα έγινε ηλεκτρονικά με την 

αποστολή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, η οποία προτιμήθηκε, διότι αποτελεί 

έναν ευέλικτο τρόπο διανομής και συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, καθώς οι 

ληφθέντες του μπορούσαν να το υλοποιήσουν στον χρόνο και χώρο που ήθελαν και 

όχι υπό πίεση. Επίσης, άλλο βασικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου είναι ότι μπορεί να συλλέξει δεδομένα γρήγορα και άμεσα, και τα 

οποία είναι εύκολα αξιοποιήσιμα και φυσικά αξιόπιστα. Το μειονέκτημα είναι ότι 

μπορούν να το συμπληρώσουν μόνο όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά αυτό 

στην εποχή μας πιστεύω πως δεν αποτελεί και τόσο μεγάλο πρόβλημα.  

5.8 Μέθοδος δειγματοληψίας  

Στην ποσοτική έρευνα επιλέξαμε την μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, αλλά από 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο γυμνάσιο και που διδάσκουν το 

μάθημα της πληροφορικής.  

5.9 Διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.  

Ο σύνδεσμος του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στάλθηκε σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε γυμνάσια στον 

νομό Πιερίας και Πέλλας μέσω των διευθυντών των σχολείων τους με email, σε 

εκπαιδευτικούς του ΔΠΜΣ, καθώς και σε εκπαιδευτικές ομάδες του Facebook. Το 

ερωτηματολόγιο ήταν ανοικτό από 10/02/2022 έως 22/02/2022 και απαντήθηκε από 

91 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πληροφορικής γυμνασίου.  

Επακολούθως τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη βοήθεια του Excel. 
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6. Αποτελέσματα της έρευνας 

 Οι πρώτες ερωτήσεις τέθηκαν με σκοπό να αποσαφηνιστεί το φύλο, το 

επίπεδο σπουδών καθώς και τα έτη διδακτικής προϋπηρεσίας. Όπως αναφερθήκαμε 

και παραπάνω στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 161 εκπαιδευτικοί. 

1. Φύλο 

ΦΥΛΟ 

Άνδρες 48 

Γυναίκες 113 

Σύνολο 161 

Πίνακας 1. Φύλο 

 

 

 

 
 

 

 

Ε

άν λάβουμε υπόψη τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν το ποσοστό των 

ανδρών και τον γυναικών εκπαιδευτικών στην χώρα μας στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε πως το δείγμα μας στην έρευνα είναι 

αρκετά αντιπροσωπευτικό. Αυτό διότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό των 

γυναικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυμαίνεται στο 68,34%, ενώ οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί αποτελούν μόλις το 31,65%, για το διδακτικό έτος 2019/2020, δηλαδή 

ένας άντρας εκπαιδευτικός προς δυο γυναίκες. Το ίδιο συμβαίνει και στην έρευνα 

μας, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα μας ήταν οι 

γυναίκες σε ποσοστό 70%, όπου το ποσοστό αυτό είναι αρκετά κοντά στο ποσοστό 

των γυναικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η συμμετοχή των ανδρών 

αποτέλεσε το 30%. 

2. Επίπεδο σπουδών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πτυχίο Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 54 34% 

Μεταπτυχιακό 93 58% 

Διδακτορικό 14 9% 

Σύνολο 161 100% 

Πίνακας 2. Επίπεδο σπουδών 

Εικόνα 9. Φύλο 

Άνδρες
30%

Γυναίκ
ες

70%

Φύλο

Άνδρες Γυναίκες
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Εικόνα 10. Επίπεδο σπουδών 

Στην ερώτηση αυτή παρατηρούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών κατέχουν έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ πολύ μικρός είναι ο 

αριθμός των εκπαιδευτικών που κατέχουν διδακτορικό τίτλο. 

3. Έτη διδακτικής προϋπηρεσίας 

 
Έτη διδακτικής προϋπηρεσίας 

1-5 70 43,5% 

6-11 30 18,6% 

12-20 35 21,7% 

21-25 19 11,8% 

26 χρόνια και άνω 7 4,3% 

Πίνακας 3. Έτη διδακτικής προϋπηρεσίας 

 
Εικόνα 11. Έτη διδακτικής προϋπηρεσίας 

Από τα παραπάνω εύκολα φαίνεται πως σχεδόν ένας στους δυο εκπαιδευτικούς 

της έρευνας έχει 1 έως 5 χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Και μία ακόμη 

παρατήρηση είναι πως οι εκπαιδευτικοί από 26 χρόνια και άνω εκπαιδευτικής 

προϋπηρεσίας είναι πολύ λίγοι. 

Με την παραπάνω ερώτηση ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις που αποσκοπούσαν να μας 

δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δεδομένα των συμμετεχόντων στην 

έρευνα.  

Πτυχίο 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

33%

Μεταπτυχιακό
58%

Διδακτορικό
9%

Επίπεδο σπουδών

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Διδακτορικό

43.5%

18.6%
21.7%

11.8%

4.3%

0.0%

10.0%
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50.0%

1-5 6-11 12-20 21-25 26 χρόνια 
και άνω
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Έτη

Έτη διδακτικής προυπηρεσίας
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Εδώ πιστεύω είναι αξιοσημείωτο να εξάγουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες 

για τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Στο δείγμα που συμμετείχε οι άνδρες που έχουν 

διδακτορικό τίτλο είναι πολύ περισσότεροι ποσοστιαία από ότι οι γυναίκες, ενώ οι 

γυναίκες με μεταπτυχιακό τίτλο υπερέχουν από τους άντρες όχι όμως με πολύ 

σημαντική διαφορά. 

Φύλο Διδακτορικό Μεταπτυχιακό 

Πτυχίο 

Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Άντρας 16,67% 54,17% 29,16% 

Γυναίκα 5,31% 59,29% 34,79% 

Πίνακας 4. Φύλο - Επίπεδο σπουδών 

 

 
Εικόνα 12. Φύλο - Επίπεδο σπουδών 

Οι επόμενες ερωτήσεις είχαν στόχο να διερευνηθεί η στάση των εκπαιδευτικών 

ως προς την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. 

4. Έχεις χρησιμοποιήσει την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; 

Έχεις χρησιμοποιήσει την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; 

Ναι 148 91,9% 

Όχι 13 8,1% 

Πίνακας 5. Έχεις χρησιμοποιήσει την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; 

16.67%

54.17%

29.16%

5.31%

59.29%

34.79%

Διδακτορικό

Μεταπτυχιακό

Πτυχίο Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

Φύλο - Επίπεδο σπουδών

Γυναίκα

Άντρας
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Εικόνα 13. Έχεις χρησιμοποιήσει την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; 

Η συντριπτική πλειοψηφία από τους συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι 

έχουν χρησιμοποιήσει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, το ποσοστό είναι 

εντυπωσιακό, περίπου δηλαδή το 91,9%, ενώ μόνο ένα 8,1% δήλωσε πως δεν την έχει 

χρησιμοποιήσει. Όμως, εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι το ποσοστό αυτό, πολύ πιθανόν 

να μην είναι τόσο αξιόπιστο και να οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι που απάντησαν 

ότι χρησιμοποίησαν την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, το πραγματοποίησαν πιθανόν 

μόνο κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού που τα σχολεία ήταν κλειστά. 

 Επίσης, εδώ πρέπει να τονίσουμε πως ένας άλλος παράγοντας που οφείλεται στην 

αυξημένη χρήση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι οι συνεχείς επιμορφώσεις 

που έλαβαν στις ΤΠΕ οι εκπαιδευτικοί κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες, αλλά και η 

λειτουργία του ΠΣΔ και των σχετικών υπηρεσιών(φωτόδενδρο, myschool κ.α.) που 

βοήθησαν αισθητά στην εξοικείωση με τις ΤΠΕ. 

5. Είσαι μέλος κοινότητας για την Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση; 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν είναι μέλη κάποιας κοινότητας για την 

εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση, είτε αυτήν αφορά κάποια κοινότητα εντός συνόρων ή 

και παγκόσμιας κλίμακας. 

Είσαι μέλος κοινότητας για την Εξ' αποστάσεως 

Εκπαίδευση; 

Ναι 81 50,3% 

Όχι 80 49,7% 

Πίνακας 6. Είσαι μέλος κοινότητας για την Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση; 

 

Ναι
92%

Όχι
8%

Πόσοι έχουν χρησιμοποιήσει την εξ ΑΕ 

και πόσοι όχι

Έχεις χρησιμοποιήσει την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; Ναι Όχι
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Εικόνα 14. Είσαι μέλος κοινότητας για την Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση; 

Το 50,3% των συμμετεχόντων είναι μέλος μιας κοινότητας εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευσης, το οποίο θεωρείται ένα σημαντικό ποσοστό, ενώ αντίθετα το 49,7% δεν 

είναι μέλος κάποιας τέτοιου είδους κοινότητας, κάτι που θεωρώ πως δεν είναι τόσο 

θετικό για την επιτυχή εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιθανόν στις 

μέρες μας θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θα 

είχαν το ενδιαφέρον να ενταχθούν σε μια τέτοια κοινότητα. Εδώ μπορούμε να 

εντοπίσουμε ένα μειονέκτημα στην επιτυχημένη εφαρμογή της εξ΄ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, από την στάση των εκπαιδευτικών, δηλαδή ίσως το μειωμένο τους 

ενδιαφέρον. 

6. Στη συνέχεια δόθηκε μία ερώτηση πολλαπλών επιλογών, για να 

διαπιστωθεί αν και κατά πόσο γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι επιλογές που τους δόθηκαν ήταν: 

a. Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης 

εκπαίδευση 

b. Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι 

στην δια ζώσης διδασκαλία 

c. Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη 

διδασκαλία 

d. Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, 

γίνεται πιο περίπλοκος και απαιτητικός 

 Η αλήθεια είναι πως όλες οι απαντήσεις είναι σωστές, διότι πρώτον σίγουρα 

έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης διδασκαλία όπως προαναφέρθηκε 

παραπάνω και σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που κάναμε στα 

Ναι
50%

Όχι
50%

Είσαι μέλος κοινότητας για την εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση;

Ναι Όχι
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προηγούμενα κεφάλαια. Δεύτερον, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σίγουρα απαιτεί 

παραπάνω προετοιμασία για να επιτύχουμε τον βαθμό μάθησης με την δια ζώσης 

διδασκαλία, όπου εκπαιδευτικός και μαθητής βρίσκονται στον ίδιο χώρο με φυσική 

παρουσία. Τρίτον, έχουμε προαναφέρει πως η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

διακρίνεται σε δυο μορφές, την σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία. Και 

τέταρτον, σίγουρα ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει απ’ ότι στην δια ζώσης, καθώς 

θα πρέπει να αναπληρώσει το κομμάτι που χάνεται από την φυσική παρουσία και των 

δυο. Ας δούμε παρακάτω τι απάντησε το δείγμα μας: 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείς σωστές (μπορείς να δώσεις παραπάνω από 

μία απαντήσεις 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης 

εκπαίδευση 136 84,47% 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι 

στην δια ζώσης διδασκαλία 118 73,29% 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη 

διδασκαλία 152 94,41% 

Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται πιο 

περίπλοκος και απαιτητικός 93 57,76% 

Πίνακας 7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείς σωστές 

 
Εικόνα 15.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείς σωστές 

Παρατηρούμε ότι 84,47% που θεωρείται ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύει πως η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, 

κάτι που σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την διαφορετικότητα στην 

διδασκαλία. Σε αντίθεση όμως μόνο το 57,76% πιστεύει πως ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού διαφοροποιείται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και γίνεται πιο 

περίπλοκος και απαιτητικός, κάτι που δείχνει πως πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν 

ελλείψεις επάνω στα βασικά χαρακτηριστικά της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Επίσης, στην δεύτερη ερώτηση που αναφέρεται στο γεγονός ότι η εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία, 

το ποσοστό που απάντησε σωστά είναι το 73,29%, αν και θα περιμέναμε να ήταν 

μεγαλύτερο για να πούμε πως οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους είναι σωστά 

ενημερωμένοι για την εξ ‘αποστάσεως διδασκαλία. 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει 
σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται 
παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη 
σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία

Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 
διαφοροποιείται ο ρόλος του …

84.47%

73.29%

94.41%

57.76%

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείς 

σωστές (μπορείς να δώσεις παραπάνω από μία 

απαντήσεις



59 
 

Σε αυτήν την ερώτηση που ήταν πολλαπλής επιλογής, ενδιαφέρον έχει να 

ερευνήσουμε τον συνδυασμό των διαφορετικών απαντήσεων, όπως φαίνεται στον 

πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθεί παρακάτω. Ο μεγαλύτερος συνδυασμός 

ήταν πως 40 εκπαιδευτικοί στον αριθμό, έδωσαν ως σωστές όλες τις απαντήσεις και 

άλλοι 25 πάλι έδωσαν ως σωστές το ότι η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει 

σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση & συνδυάζει τη σύγχρονη και 

την ασύγχρονη διδασκαλία. Αντίθετα πολλοί λίγοι ήταν αυτοί που επέλεξαν τις δυο 

από τις τέσσερις απαντήσεις ως σωστές. 

Συνδυασμός απαντήσεων 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση  6 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία 25 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία, Στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται πιο περίπλοκος και 

απαιτητικός 12 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία  8 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία, Η 

εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία  14 
Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία, Η 

εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία, Στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται πιο περίπλοκος και 

απαιτητικός 40 
Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία, 

Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται πιο 

περίπλοκος και απαιτητικός 17 
Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται πιο περίπλοκος και 

απαιτητικός 14 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία  9 
Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία, Στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται πιο περίπλοκος και 

απαιτητικός 3 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης 

διδασκαλία 3 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης 

διδασκαλία, Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία  3 
Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης 

διδασκαλία, Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία, 

Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται πιο 

περίπλοκος και απαιτητικός 1 
Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης 

διδασκαλία, Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται 

πιο περίπλοκος και απαιτητικός 3 
Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται πιο 

περίπλοκος και απαιτητικός 3 

Πίνακας 8. Συνδυασμός απαντήσεων 
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Εικόνα 16. Συνδυασμός απαντήσεων 
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Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές 
διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές 
διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές 
διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη σύγχρονη …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές 
διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές 
διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές 
διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές 
διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει σημαντικές 
διαφορές από την δια ζώσης εκπαίδευση, Στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη 
σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη 
σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία, Στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω 
προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω 
προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία, Η 

εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω 
προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία, Η 

εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συνδυάζει τη …

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται παραπάνω 
προετοιμασία απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία, 

Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται …

Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού, γίνεται πιο περίπλοκος και 

απαιτητικός

Συνδυασμός απαντήσεων
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7. Ποιο/ Ποια από τα παρακάτω μπορείς να χρησιμοποιήσεις στην δια 

ζώσης διδασκαλία στην πληροφορική γυμνασίου(μπορείς να δώσεις 

πάνω από μία απαντήσεις) 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες ήταν οι παρακάτω: 

1.      Ποιο/ Ποια από τα παρακάτω μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις στην δια ζώσης διδασκαλία στην 

πληροφορική γυμνασίου(μπορείς να δώσεις πάνω από μία 

απαντήσεις) 

 

 

 Βιβλίο δασκάλου 125 77,64% 
 

Παρουσίαση Powerpoint 148 91,93% 
 

Διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης 83 51,55% 
 

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο 73 45,34% 
 

Βιντεομάθημα 67 41,61% 
 

 Διαδραστικό βίντεο 71 44,10% 
 

Πίνακας 9. Ποιο από τα παρακάτω μπορείς να χρησιμοποιήσεις στην δια ζώσης διδασκαλία στην 

πληροφορική γυμνασίου 

 
Εικόνα 17. Ποιο/ ποια από τα παρακάτω μπορείς να χρησιμοποιήσεις στην δια ζώσης διδασκαλία στην 

πληροφορική γυμνασίου. 

Σε αυτήν την ερώτηση μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

από τους συμμετέχοντες επέλεξε ως κύριο μέσο την παρουσίαση Powerpoint 

(91,93%), πιθανόν γιατί αποτελεί ένα εύκολο τεχνολογικό μέσο και σημαντικά 

μεταδοτικό. Πολλοί ήταν αυτοί επίσης που επέλεξαν το βιβλίο δασκάλου (77,64%), 

ενώ στα ίδια ποσοστά περίπου κυμαίνονται το διαδραστικό βίντεο με 44,10%, το 

εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο με 45,34%, και η διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης με 

51,55%. Το λιγότερο χρησιμοποιούμενο είναι το βιντεομάθημα, ίσως επειδή έχει 

μικρό βαθμό αλληλεπίδρασης. 

77.64%

91.93%

51.55%

45.34%

41.61%

44.10%

0 50 100 150 200

Βιβλίο δασκάλου

Παρουσίαση Powerpoint

Διαδικτυακή μηχανή 
αναζήτησης

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο

Βιντεομάθημα

Διαδραστικό βίντεο

Ποιο/ποια από τα παρακάτω 

μπορείς να χρησιμοποιήσεις στην 

δια ζώσης διδασκαλία στην 

πληροφορική γυμνασίου
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8. Ποιο/ Ποια από τα παρακάτω θεωρείς ιδανικότερο να χρησιμοποιήσεις 

στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στην πληροφορική γυμνασίου(μπορείς 

να επιλέξεις πάνω από μία απαντήσεις) 

Οι συμμετέχοντες και σε αυτήν την ερώτηση είχαν το δικαίωμα των πολλαπλών 

επιλογών, αλλά οι απαντήσεις που έδωσαν ήταν φανερά τροποποιημένες από την 

προηγούμενη ερώτηση, εφόσον στην ερώτηση αυτή έπρεπε να επιλέξουν το 

ιδανικότερο μέσο για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αυτή τη φορά. Ας δούμε 

παρακάτω τα αποτελέσματα: 

Ποιο/ Ποια από τα παρακάτω θεωρείς ιδανικότερο να 

χρησιμοποιήσεις στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (μπορείς 

να επιλέξεις πάνω από μία απαντήσεις) 

 

 

 Βιβλίο δασκάλου 12 7,45% 
 

Παρουσίαση PowerPoint 112 69,57% 
 

Διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης 64 39,75% 
 

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο 125 77,64% 
 

Βιντεομάθημα 90 55,90% 
 

 Διαδραστικό βίντεο 125 77,64% 
 

Πίνακας 10. Ποιο/ποια θεωρείς ιδανικότερο να χρησιμοποιήσεις στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

(μπορείς να επιλέξεις πάνω από μία απαντήσεις 

 
Εικόνα 18. Ποιο/ ποια από τα παρακάτω θεωρείς ιδανικότερο να χρησιμοποιήσεις στην εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση 

Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί δύο ως ιδανικότερα μέσα, το διαδραστικό βίντεο 

με ποσοστό 77,64% και το εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο με το ίδιο ακριβώς 

ποσοστό, σημαντικό ποσοστό έχει η παρουσίαση PowerPoint με 69,57%, ίσως επειδή 

αποτελεί ένα εύκολο και αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο και το βιντεομάθημα με 

55,90%, ενώ περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (47,3%) θεωρούν ιδανικότερη 

την διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης. Επίσης ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τον 

συνδυασμό των απαντήσεων, ο οποίος ακολουθεί παρακάτω, και στον πίνακα αλλά 

και στο γράφημα: 

Συνδυασμός απαντήσεων 

7.45%

69.57%

39.75%

77.64%

55.90%

77.64%

Βιβλίο δασκάλου

Παρουσίαση Powerpoint

Διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο

Βιντεομάθημα

Διαδραστικό βίντεο

Ποιο / ποια από τα παρακάτω θεωρείς 

ιδανικότερο να χρησιμοποιήσεις στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση
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Βιβλίο δασκάλου, Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, Εμπλουτισμένο 

ψηφιακό βιβλίο, Βιντεομάθημα 1 0,62% 

Βιβλίο δασκάλου, Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, Εμπλουτισμένο 

ψηφιακό βιβλίο, Διαδραστικό βίντεο 1 0,62% 

Βιβλίο δασκάλου, Διαδραστικό βίντεο 1 0,62% 

Βιβλίο δασκάλου, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, Διαδραστικό 

βίντεο 1 0,62% 

Βιβλίο δασκάλου, Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή 

αναζήτησης 1 0,62% 

Βιβλίο δασκάλου, Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή 

αναζήτησης, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, Βιντεομάθημα, 

Διαδραστικό βίντεο 3 1,86% 

Βιβλίο δασκάλου, Παρουσίαση Power point, Διαδραστικό βίντεο 1 0,62% 

Βιβλίο δασκάλου, Παρουσίαση Power point, Εμπλουτισμένο ψηφιακό 

βιβλίο, Βιντεομάθημα 1 0,62% 

Βιβλίο δασκάλου, Παρουσίαση Power point, Εμπλουτισμένο ψηφιακό 

βιβλίο, Διαδραστικό βίντεο 2 1,24% 

Βιντεομάθημα 1 0,62% 

Βιντεομάθημα, Διαδραστικό βίντεο 2 1,24% 

Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, Βιντεομάθημα 1 0,62% 

Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, Βιντεομάθημα, Διαδραστικό βίντεο 3 1,86% 

Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, Διαδραστικό βίντεο 2 1,24% 

Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο 2 1,24% 

Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, 

Βιντεομάθημα 1 0,62% 

Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, 

Βιντεομάθημα, Διαδραστικό βίντεο 2 1,24% 

Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, 

Διαδραστικό βίντεο 3 1,86% 

Διαδραστικό βίντεο 4 2,48% 

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο 3 1,86% 

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, Βιντεομάθημα, Διαδραστικό βίντεο 10 6,21% 

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, Διαδραστικό βίντεο 11 6,83% 

Παρουσίαση Power point 3 1,86% 

Παρουσίαση Power point, Βιντεομάθημα 3 1,86% 

Παρουσίαση Power point, Βιντεομάθημα, Διαδραστικό βίντεο 7 4,35% 

Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης 1 0,62% 

Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, 

Βιντεομάθημα, Διαδραστικό βίντεο 3 1,86% 

Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, 

Διαδραστικό βίντεο 1 0,62% 

Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, 

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, Βιντεομάθημα 5 3,11% 
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Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, 

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, Βιντεομάθημα, Διαδραστικό βίντεο 27 16,77% 

Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή αναζήτησης, 

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, Διαδραστικό βίντεο 7 4,35% 

Παρουσίαση Power point, Διαδραστικό βίντεο 2 1,24% 

Παρουσίαση Power point, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο 5 3,11% 

Παρουσίαση Power point, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, 

Βιντεομάθημα 8 4,97% 

Παρουσίαση Power point, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, 

Βιντεομάθημα, Διαδραστικό βίντεο 12 7,45% 

Παρουσίαση Power point, Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, 

Διαδραστικό βίντεο 20 12,42% 

Γενικό Άθροισμα 161 100,00% 

Πίνακας 11. Συνδυασμός απαντήσεων για ιδανικότερο μέσο 
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Εικόνα 19. Συνδυασμός απαντήσεων ιδανικότερου μέσου 
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Βιβλίο δασκάλου, Διαδικτυακή  μηχανή …
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Βιβλίο δασκάλου, Παρουσίαση Power point, …

Βιβλίο δασκάλου, Παρουσίαση Power point, …
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Βιντεομάθημα, Διαδραστικό βίντεο
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Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, Βιντεομάθημα, …

Εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, Διαδραστικό …

Παρουσίαση Power point

Παρουσίαση Power point, Βιντεομάθημα

Παρουσίαση Power point, Βιντεομάθημα, …

Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή …

Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή …
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Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή …

Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή …

Παρουσίαση Power point, Διαδικτυακή  μηχανή …
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Παρουσίαση Power point, Εμπλουτισμένο …

Παρουσίαση Power point, Εμπλουτισμένο …

Παρουσίαση Power point, Εμπλουτισμένο …
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Παρατηρώντας τα, βλέπουμε πως 27 (16%) συμμετέχοντες, έχουν επιλέξει τον 

συνδυασμό όλων των ψηφιακών μέσων, εκτός από το βιβλίο δασκάλου. Ενώ οι 

υπόλοιποι συνδυασμοί έχουν επιλεγεί από έναν, δυο ή και τρεις συμμετέχοντες 

κυρίως. Ακόμη σημαντικός είναι ο αριθμός αυτών που επέλεξαν τα βίντεο, 

διαδραστικά ή μη, με το PowerPoint και το ψηφιακό βιβλίο (40 συμμετέχοντες, 

24,84%) και ο ίδιος συνδυασμός χωρίς το PowerPoint (21 συμμετέχοντες, 13,04%). 

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε πως τελικά οι εκπαιδευτικοί δεν 

χρησιμοποιούν καθόλου σχεδόν το βιβλίο δασκάλου, ίσως θεωρείται κάτι 

ξεπερασμένο και γίνεται καλύτερη εμπέδωση της ύλης με τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία. 

9. Το υλικό στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση(σημειώσεις, βίντεο, 

παρουσίαση κτλ. πρέπει να είναι διαθέσιμο για τους μαθητές... 

Παρακάτω παρατηρούμε πως υπάρχει ένας προβληματισμός από τους 

συμμετέχοντες για το πότε πρέπει να είναι διαθέσιμό το υλικό, εφόσον οι μισοί 

περίπου (42,2%) θεωρούν ότι πρέπει το υλικό να είναι διαθέσιμό πολύ πριν το 

μάθημα, κάτι που δεν είναι απαραίτητο, ενώ οι υπόλοιποι  (57,8%), λίγο πριν το 

μάθημα.  

 Το υλικό στην εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση(σημειώσεις, βίντεο, παρουσίαση κτλ 

πρέπει να είναι διαθέσιμο για τους μαθητές... 

Πολύ πριν πραγματοποιηθεί το μάθημα 68 42,2% 

Λίγο πριν πραγματοποιηθεί το μάθημα 93 57,8% 

Πίνακας 12. Το υλικό στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να είναι διαθέσιμο για τους μαθητές... 

 
Εικόνα 20. Το υλικό στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να είναι διαθέσιμο για τους μαθητές... 

Εύκολα μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα εδώ για βασικές ελλείψεις γνώσεων 

των χαρακτηριστικών για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση από τους εκπαιδευτικούς. 

10. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι.... (περισσότερες από μία 

απαντήσεις) 

Πολύ πριν 
πραγματοποιη
θεί το μάθημα

42%Λίγο πριν 
πραγματοποιη
θεί το μάθημα

58%

Το υλικό στην εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση πρέπει να είναι διαθέσιμο 

για τους μαθητές...

Πολύ πριν πραγματοποιηθεί το μάθημα

Λίγο πριν πραγματοποιηθεί το μάθημα
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Και σε αυτήν την ερώτηση οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δώσουν περισσότερες 

από μία απαντήσεις. Στην ουσία οι απαντήσεις ήταν ανά δύο αντίθετες, εκτός από την 

τελευταία. Οι πιθανές απαντήσεις και το τί απάντησαν φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, 

καθώς και στο διάγραμμα στη συνέχεια. 

10. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι.... (περισσότερες από μία απαντήσεις) 

ελκυστικό με ωραία γραφικά 143 88,8% 

με φτωχά γραφικά  2 1,2% 

με ζωντανή αφήγηση 111 68,9% 

με μονότονη αφήγηση 10 6,2% 

να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών 25 15,5% 

να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες 137 85,1% 

να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 119 73,9% 

Πίνακας 13. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι... 

 

 
Εικόνα 21. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι... 

Παρατηρούμε ότι για τα γραφικά και για τον όγκο των πληροφοριών υπάρχει μία 

σαφής εικόνα, καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες (88,8%) δήλωσαν ότι το 

εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι ελκυστικό με ωραία γραφικά και σωστά το 

επέλεξαν έτσι ώστε να προσελκύει τον εκπαιδευόμενο, όπως και το ότι επέλεξαν 

(85,1%)  ο όγκος πληροφοριών να μην είναι μεγάλος, ώστε να μην κουράζει τον 

συμμετέχον, αλλά επιλεγμένος σωστά.  

Το 24,9% δεν αναφέρθηκε καθόλου στην αφήγηση. Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως 

μεγάλο ήταν το ποσοστό που θα περιλάμβανε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια(73,9%). 

 Σε αυτή την ερώτηση ενδιαφέρον έχει να δούμε ποιο συνδυασμό θεωρούν 

καλύτερο. Έτσι εκτός από την παρουσίαση των απαντήσεων θα δούμε και τους 

κυριότερους συνδυασμούς. 

Συνδυασμός χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει το εκπαιδευτικό υλικό 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, με μονότονη αφήγηση, να 

περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 1 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, με μονότονη αφήγηση, να 

περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες 1 

88.8%

1.2%

68.9%

6.2%

15.5%

85.1%

73.9%

ελκυστικό με ωραία γραφικά

με φτωχα γραφικά

με ζωντανή αφήγηση

με μονότονη αφήγηση

να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών

να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα …

να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια

Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι...
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ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει εκπαιδευτικά 

παιχνίδια 2 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο 

πληροφοριών 2 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο 

πληροφοριών, να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 6 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο 

πληροφοριών, να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες 2 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο 

πληροφοριών, να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες, να 

περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 2 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει τις 

απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες 12 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει τις 

απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες, να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 74 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με μονότονη αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο 

πληροφοριών 2 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με μονότονη αφήγηση, να περιέχει τις 

απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες 5 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με μονότονη αφήγηση, να περιέχει τις 

απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες, να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 2 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 2 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών 1 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, να 

περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 3 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα 

πληροφορίες 9 

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα 

πληροφορίες, να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 17 

με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, να περιέχει 

εκπαιδευτικά παιχνίδια 2 

με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, να περιέχει τις 

απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες 1 

με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες, 

να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια 6 

με μονότονη αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών 1 

με φτωχά γραφικά, με μονότονη αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο 

πληροφοριών 2 

να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες 4 

να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες, να περιέχει 

εκπαιδευτικά παιχνίδια 2 

Πίνακας 14. Συνδυασμός χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει το εκπαιδευτικό υλικό 
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Εικόνα 22. Συνδυασμός των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει το εκπαιδευτικό υλικό 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, καθώς και το διάγραμμα με τους συνδυασμούς 

που έκαναν οι συμμετέχοντες, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι σχεδόν οι 

μισοί (74 συμμετέχοντες) έκαναν τον πιο ιδανικό συνδυασμό για το πώς πρέπει να 

είναι το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση(ελκυστικό με ωραία 

γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα 

πληροφορίες, να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια), σύμφωνα με την διεθνή 

βιβλιογραφία που βλέπουμε για τις προδιαγραφές του εκπαιδευτικού υλικού. 

11.  Θεωρείς ότι η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι αποτελεσματική; 

Θεωρείς ότι η εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση 

είναι αποτελεσματική; 

Ναι 121 

Όχι 40 

Σύνολο 161 

Πίνακας 15. Θεωρείς ότι η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι αποτελεσματική; 

 
Εικόνα 23. Θεωρείς ότι η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι αποτελεσματική; 

Ναι
75%

Όχι
25%

Θεωρείς ότι η εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση είναι αποτελεσματική;

Ναι Όχι
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ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, με μονότονη …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, με μονότονη …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει τις …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει τις …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με μονότονη αφήγηση, να περιέχει μεγάλο …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με μονότονη αφήγηση, να περιέχει τις …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, με μονότονη αφήγηση, να περιέχει τις …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, να …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα …

ελκυστικό με ωραία γραφικά, να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα …

με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, να περιέχει …

με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, να περιέχει …

με ζωντανή αφήγηση, να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα …

με μονότονη αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών

με φτωχα γραφικά, με μονότονη αφήγηση, να περιέχει μεγάλο όγκο …

να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες

να περιέχει τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες, να περιέχει …

Συνδυασμός χαρακτηριστικών που πρέέι να έχει το 

εκπαιδευτικό υλικό
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Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (75%) θεωρούν ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

στην πληροφορική γυμνασίου είναι αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να 

δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό και να χρησιμοποιήσουν πολλαπλά τεχνολογικά 

μέσα για το συγκεκριμένο μάθημα, ώστε η μάθηση να είναι αποτελεσματική. Επίσης 

δείχνει και την θετική στάση που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

12. Πιστεύεις ότι η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση βοηθάει: 

Πιστεύεις ότι η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση βοηθάει: 

μόνο τους καλούς μαθητές 20 12,42% 

όλους εκτός αυτών με μαθησιακές δυσκολίες 35 21,74% 

όλους τους μαθητές 66 40,99% 

τους καλούς και τους μέτριους μαθητές 40 24,84% 

Σύνολο 161 100,00% 

Πίνακας 16. Πιστεύεις ότι η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση βοηθάει: 

 

 
Εικόνα 24. Πιστεύεις ότι η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση βοηθάει: 

Ένα μεγάλο ποσοστό από τους συμμετέχοντες (41%) θεωρούν ότι η εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση βοηθάει όλους τους μαθητές και το σωστό αυτό είναι, εφόσον σύμφωνα 

με την διεθνή βιβλιογραφία οι καλοί μαθητές έχουν ευκαιρίες να ασχοληθούν με πιο 

δύσκολα θέματα και οι αδύναμοι έχουν τον χρόνο τους για να κατανοήσουν και να 

εμπεδώσουν τη νέα γνώση. Ένα 22% περίπου θεωρεί ότι δεν βοηθάει τα παιδιά που 

έχουν δυσκολίες, ενώ ένα μικρό ποσοστό περίπου 12% θεωρεί ότι βοηθάει μόνο τους 

καλούς μαθητές. Ενθαρρυντικά φαίνεται να είναι τα αποτελέσματα από τους 

συμμετέχοντες. 

13. Στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να: 

a) Να έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο στο μάθημα 

Να έχουν περισσότερο διαθέσιμο 

χρόνο στο μάθημα 

Αρκετά 57 35,40% 

Καθόλου 13 8,07% 

12.42%

21.74%

40.99%

24.84%
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με μαθησιακές 
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Λίγο 41 25,47% 

Πάρα πολύ 14 8,70% 

Πολύ 36 22,36% 

Σύνολο 161 100% 

Πίνακας 17. Στην εξ ΑΕ οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν περισσότερο  διαθέσιμο χρόνο στο μάθημα; 

 

 
Εικόνα 25. Στην εξ ΑΕ οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο στο μάθημα; 

Από τα παραπάνω παρατηρούμε πως ένα 35% περίπου συμφωνεί αρκετά με το ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει στην εξ’ αποστάσεως να έχουν παραπάνω διαθέσιμο χρόνο απ’ 

ότι στην δια ζώσης διδασκαλία, ενώ αντίθετα πολύ μικρό είναι το ποσοστό που δεν 

συμφωνεί καθόλου, περίπου το 8%. Στην συντριπτική πλειοψηφία (66%) οι 

συμμετέχοντες συμφωνούν. 

b) Να εντοπίσουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή 

Να εντοπίσουν τις διαφορετικές 

ανάγκες κάθε μαθητή 

Αρκετά 61 37,89% 

Καθόλου 5 3,11% 

Λίγο 31 19,25% 

Πάρα πολύ 24 14,91% 

Πολύ 40 24,84% 

Σύνολο 161 100% 

Πίνακας 18. Να εντοπίσουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή 

Αρκετά
35%

Καθόλου
8%Λίγο

26%

Πάρα πολύ
9%

Πολύ
22%

Στην εξ ΑΕ οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν 

περισσότερο διαθέσιμο χρόνο στο μάθημα;

Αρκετά Καθόλου Λίγο Πάρα πολύ Πολύ
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Εικόνα 26. Να εντοπίσουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή 

Και πάλι από τα παραπάνω παρατηρούμε πως ένα 38% περίπου συμφωνεί αρκετά με 

το ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει στην εξ’ αποστάσεως να εντοπίζουν τις διαφορετικές 

ανάγκες κάθε μαθητή, ενώ αντίθετα μηδαμινό σχεδόν είναι το ποσοστό που δεν 

συμφωνεί καθόλου, περίπου το 3%. Στην συντριπτική πλειοψηφία (78%) οι 

συμμετέχοντες συμφωνούν. 

c) Να προσαρμόσουν την διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνεται στους 

ρυθμούς μάθησης του καθενός ξεχωριστά 

 

Να προσαρμόσουν την 

διδασκαλία ώστε να 

ανταποκρίνεται στους ρυθμούς 

μάθησης του καθενός 

ξεχωριστά 

Αρκετά 41 25,47% 

Καθόλου 7 4,35% 

Λίγο 45 27,95% 

Πάρα πολύ 31 19,25% 

Πολύ 37 22,98% 

Σύνολο 161 100,00% 

Πίνακας 19. Να προσαρμόσουν την διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνεται στους ρυθμούς μάθησης του 

καθενός ξεχωριστά 

 

 

Αρκετά
38%

Καθόλου
3%Λίγο

19%

Πάρα πολύ
15%

Πολύ
25%

Να εντοπίσουν τις διαφορετικές ανάγκες 

κάθε μαθητή

Αρκετά Καθόλου Λίγο Πάρα πολύ Πολύ
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Εικόνα 27. Να προσαρμόσουν την διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνεται στους ρυθμούς μάθησης του 

καθενός ξεχωριστά 

Στην ερώτηση αυτή και σύμφωνα με τα παραπάνω, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε 

τα ποσοστά για να προσαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί την διδασκαλία στους ρυθμούς 

του καθενός μάθησης ξεχωριστά, είναι θετικότερα από τα δυο προηγούμενα 

ερωτήματα, καθώς ένα 19% συμφωνεί πάρα πολύ, ενώ και πάλι μηδαμινό σχεδόν 

είναι το ποσοστό που δεν συμφωνεί καθόλου, περίπου το 4%. Στην συντριπτική 

πλειοψηφία (68%) οι συμμετέχοντες συμφωνούν, πιο θετικοί ήταν όμως στο να 

εντοπίσουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή. 

d) Να οργανώνουν καλύτερα το εκπαιδευτικό τους υλικό 

Να οργανώνουν καλύτερα το 

εκπαιδευτικό τους υλικό 

Αρκετά 45 27,95% 

Καθόλου 0 0,00% 

Λίγο 10 6,21% 

Πάρα πολύ 56 34,78% 

Πολύ 50 31,06% 

Σύνολο 161 100,00% 

Πίνακας 20. Να οργανώνουν καλύτερα το εκπαιδευτικό τους υλικό 

Αρκετά
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Καθόλου
4%

Λίγο
28%

Πάρα πολύ
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Πολύ
23%

Να προσαρμόσουν την 
διδασκαλία ώστε να 
ανταποκρίνεται στους 
ρυθμούς μάθησης του 
καθενός ξεχωριστά
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Πάρα πολύ
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Εικόνα 28. Να οργανώνουν καλύτερα το εκπαιδευτικό τους υλικό 

Στην ερώτηση αυτή, παρατηρούμε σημαντικές διαφορές από τα αποτελέσματα των 

προηγούμενων, δηλαδή κανένας δεν απάντησε πως δεν συμφωνεί στο ότι θα πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί να οργανώνουν καλύτερα το εκπαιδευτικό τους υλικό και ένα πολύ 

μικρό ποσοστό συμφωνεί λίγο (6%), ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά είναι ακόμη πιο 

ενθαρρυντικά από τα προηγούμενα, καθώς το 94% από τους συμμετέχοντες έχουν την 

διάθεση και πιστεύουν ότι πρέπει να οργανώσουν καλύτερα το υλικό τους. 

e) Να οργανώνουν καλύτερα τον διδακτικό τους χρόνο 

Να οργανώνουν καλύτερα τον 

διδακτικό τους χρόνο 

Αρκετά 43 26,71% 

Καθόλου 1 0,62% 

Λίγο 9 5,59% 

Πάρα πολύ 52 32,30% 

Πολύ 56 34,78% 

Σύνολο 161 100,00% 

Πίνακας 21. Να οργανώνουν καλύτερα τον διδακτικό τους χρόνο 

Αρκετά
28%

Καθόλου
0%

Λίγο
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Πάρα πολύ
35%
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Να οργανώνουν καλύτερα το 
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Εικόνα 29. Να οργανώνουν καλύτερα τον διδακτικό τους χρόνο 

Εδώ παρατηρούμε μεγάλη θετικότητα στο να οργανώνουν καλύτερα τον διδακτικό 

τους χρόνο, καθώς το 32% συμφωνεί πάρα πολύ και σαν σύνολο αυτών που 

συμφωνούν πάρα πολύ, πολύ και αρκετά αποτελεί το 94%, κάτι που δείχνει ότι θα 

πρέπει να αξιοποιείται η κάθε στιγμή, ώστε να επαρκεί για μια επιτυχημένη εφαρμογή 

της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

f) Να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών 

Να βελτιώσουν την 

επικοινωνία με τους γονείς 

των μαθητών 

Αρκετά 62 38,51% 

Καθόλου 4 2,48% 

Λίγο 25 15,53% 

Πάρα πολύ 26 16,15% 

Πολύ 44 27,33% 

Σύνολο 161 100,00% 

Πίνακας 22. Να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους γονείς 
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Εικόνα 30. Να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους γονείς 

Στην ερώτηση αυτή δεν βλέπουμε να δίνουν τόσο μεγάλη βαρύτητα οι 

εκπαιδευτικοί καθώς μόνο το 16% συμφωνεί πάρα πολύ, είναι όμως ένας παράγοντας 

σημαντικός γιατί σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία και όπως αναφέραμε στο 

κεφάλαιο με τους παράγοντες επιτυχίας για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ο 

γονέας παίζει σημαντικό ρόλο. 

g) Να προετοιμάσουν ένα ευέλικτο, ελκυστικό και διαφοροποιημένο 

εκπαιδευτικό υλικό 

Να προετοιμάσουν ένα ευέλικτο, ελκυστικό 

και διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό 

Αρκετά 36 22,36% 

Καθόλου 0 0,00% 

Λίγο 6 3,73% 

Πάρα πολύ 59 36,65% 

Πολύ 57 35,40% 

Σύνολο 161 100,00% 

Πίνακας 23. Να προετοιμάσουν ένα ευέλικτο, ελκυστικό και διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό 
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Να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους 

γονείς των μαθητών
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Εικόνα 31. Να προετοιμάσουν ένα ευέλικτο, ελκυστικό και διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό 

Εδώ βλέπουμε πως οι συμμετέχοντες δίνουν την μεγαλύτερη έμφαση, με ποσοστό 

37% συμφωνούν πάρα πολύ. Παρατηρούμε λοιπόν πως το εκπαιδευτικό υλικό 

αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που ευθύνονται για την 

βελτιστοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι αυτό που απασχολεί 

περισσότερο απ’ όλα τους εκπαιδευτικούς καθώς το 73% δίνει μεγάλη βάση σε αυτό. 

h) Να δίνουν ανατροφοδότηση 

Να δίνουν ανατροφοδότηση 

Αρκετά 46 28,57% 

Καθόλου 0 0,00% 

Λίγο 11 6,83% 

Πάρα πολύ 50 31,06% 

Πολύ 54 33,54% 

Σύνολο 161 100,00% 

Πίνακας 24. Να δίνουν ανατροφοδότηση 
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Εικόνα 32. Να δίνουν ανατροφοδότηση 

Παρόμοια είναι η άποψη τους και πολύ σωστά, στο ότι θα πρέπει να δίνουν 

ανατροφοδότηση. Βλέπουμε πως οι συμμετέχοντες δίνουν και εδώ μεγάλη έμφαση, με 

ποσοστό 31% συμφωνούν πάρα πολύ και με ένα ποσοστό της τάξεως του 93% να 

συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. 

14. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί απάντησαν κατά πόσο συμφωνούν με τις 

παρακάτω προτάσεις που σχετίζονται με την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

 Η προεργασία που απαιτείται είναι μικρότερη απ' ότι στην δια ζώσης 

διδασκαλία 

Η προεργασία που απαιτείται είναι μικρότερη απ' ότι 

στην δια ζώσης διδασκαλία 

Διαφωνώ 63 39,13% 

Διαφωνώ απόλυτα 59 36,65% 

Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 32 19,88% 

Συμφωνώ 4 2,48% 

Συμφωνώ απόλυτα 3 1,86% 

Πίνακας 25. Η προεργασία που απαιτείται είναι μικρότερη απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία 
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Εικόνα 33. Η προεργασία που απαιτείται είναι μικρότερη απ' ότι στην δια ζώσης διδασκαλία 

Παρατηρώντας τα παραπάνω, και τον πίνακα αλλά και το γράφημα μπορούμε 

εύκολα να συμπεράνουμε πως οι συμμετέχοντες, έχουν σημαντικές γνώσεις για την 

διαδικασία κατάλληλης προετοιμασίας για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς 

ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 75% περίπου διαφωνεί στο ότι η προεργασία που 

απαιτείται είναι μικρότερη απ’ ότι στην δια ζώσης διδασκαλία, αναγνωρίζουν δηλαδή 

τις αδυναμίες που έχει η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και το πως θα μπορούσαν να τις 

καλύψουν.  

 

 Η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία θέτει ένα εμφανές εμπόδιο στην 

εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

Η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία θέτει ένα εμφανές 

εμπόδιο στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

Διαφωνώ 5 3,11% 

Διαφωνώ απόλυτα 1 0,62% 

Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 22 13,66% 

Συμφωνώ 67 41,61% 

Συμφωνώ απόλυτα 66 40,99% 

Πίνακας 26. Η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία θέτει ένα εμφανές εμπόδιο στην εφαρμογή της εξ ΑΕ 
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Εικόνα 34. Η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία θέτει ένα εμφανές εμπόδιο στην εφαρμογή της εξ ΑΕ 

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της εξ ΑΕ ήταν και θα είναι πάντα 

τα τεχνολογικά μέσα. Αυτό φαίνεται και από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην 

ερώτηση κατά πόσο συμφωνούν αν η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία θέτει ένα 

εμφανές εμπόδιο στην εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου η 

συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί με ποσοστό 83%, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως 

του 13,66% έδειξε ουδετερότητα. 

 Οι γονείς των μαθητών θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα 

τεχνολογικά μέσα 

Οι γονείς των μαθητών θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με 

τα τεχνολογικά μέσα 

Διαφωνώ 5 3,11% 

Διαφωνώ απόλυτα 3 1,86% 

Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 46 28,57% 

Συμφωνώ 76 47,20% 

Συμφωνώ απόλυτα 31 19,25% 

Πίνακας 27. Οι γονείς θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα 
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Εικόνα 35. Οι γονείς θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα 

Εδώ η συντριπτική πλειοψηφία συμφώνησε (66%). Θεωρούν αναγκαιότητα την 

ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και θεωρούν ότι για να πετύχει το 

μοντέλο θα πρέπει α εκπαιδευτούν και οι γονείς. 

 Ο ρόλος των γονέων κρίνεται ως υποστηρικτικός στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση 

Ο ρόλος των γονέων κρίνεται ως υποστηρικτικός στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση 

Διαφωνώ 8 4,97% 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,24% 

Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 43 26,71% 

Συμφωνώ 72 44,72% 

Συμφωνώ απόλυτα 36 22,36% 

Πίνακας 28. Ο ρόλος του γονέα ως υποστηρικτικός 

 
Εικόνα 36. Ο ρόλος του γονέα ως υποστηρικτικός 
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Την ίδια απάντηση παίρνουμε και στην ερώτηση αυτήν η συντριπτική πλειοψηφία 

συμφώνησε (67%). Θεωρούν σημαντική την βοήθεια από το σπίτι και καθοριστικό 

τον ρόλο του γονέα. 

 Η τεχνολογική υποδομή να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη 

Η τεχνολογική υποδομή να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη 

Διαφωνώ 9 5,59% 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,24% 

Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 22 13,66% 

Συμφωνώ 84 52,17% 

Συμφωνώ απόλυτα 44 27,33% 

Πίνακας 29. Η τεχνολογική υποδομή να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη 

 
Εικόνα 37. Η τεχνολογική υποδομή να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη 

Όπως και με τα τεχνολογικά μέσα έτσι και ο παράγοντας της τεχνολογικής 

υποδομής να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη για την επιτυχία της εξ ΑΕ αποτελεί 

μια σημαντική παράμετρο που θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα. Αυτό απέδειξαν και 

οι συμμετέχοντες, οι οποίοι συμφώνησαν σε ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 

79%, ενώ ένας σημαντικός αριθμός παρέμεινε ουδέτερος(14%). 

 Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες 

Διαφωνώ 2 1,24% 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,24% 

Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 13 8,07% 

Συμφωνώ 76 47,20% 

Συμφωνώ απόλυτα 68 42,24% 

Πίνακας 30. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες; 
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Εικόνα 38. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες; 

Άλλη μια ερώτηση στην οποία οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε μεγάλο 

βαθμό(89%), διότι η εύκολη πρόσβαση των μαθητών σε πληροφορίες θα τους 

βοηθήσει να ανατρέξουν σε πληροφορίες και να βοηθηθούν κατανοώντας τελικά 

καλύτερα το μάθημα. 

 Θα πρέπει τα παιδιά να είναι ασφαλή στο διαδίκτυο 

Θα πρέπει τα παιδιά να είναι ασφαλή στο διαδίκτυο 

Διαφωνώ 3 1,86% 

Διαφωνώ απόλυτα 1 0,62% 

Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 13 8,07% 

Συμφωνώ 41 25,47% 

Συμφωνώ απόλυτα 103 63,98% 

Πίνακας 31. Θα πρέπει τα παιδιά να είναι ασφαλή στο διαδίκτυο; 

 
Εικόνα 39. Θα πρέπει τα παιδιά να είναι ασφαλή στο διαδίκτυο; 

Μεγάλο ενδιαφέρον φάνηκε να έδειξαν οι συμμετέχοντες στο ερώτημα της 

ασφάλειας του διαδικτύου με ποσοστό 63,98% να συμφωνούν απόλυτα στο ότι τα 

παιδιά θα πρέπει να είναι ασφαλής στο διαδίκτυο, αυτό δείχνει πως η ασφάλεια 

αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα υλοποίησης της εξ ΑΕ στις μέρες όπου το 
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διαδίκτυο κρύβει πολλούς κινδύνους. Αξίζει να αναφέρουμε πως το 89% συμφώνησε 

σε αυτό και ένα μικρό ποσοστό 8,07% παρέμεινε ουδέτερο. 

15. Τι προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; 

Ήταν μια ερώτηση όπου οι συμμετέχοντες καλούνταν να γράψουν ελεύθερα την 

γνώμη τους. Παρακάτω παραθέτω τις απαντήσεις τους. 

Τι προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; 

Τα τεχνολογικά μέσα  

Το εάν όλοι οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα  

Η αποτελεσματικότητα του μαθήματος  

Τεχνικά προβλήματα, έλλειψη δια δραστικότητας 

Ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν 

Δεν έχουν όλοι οι μαθητές τα τεχνολογικά μέσα που χρειάζονται για να 

συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η συμμετοχή των μαθητών 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι διαφορετικό από ότι στην δια ζώσης  

Τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν οι μαθητές  

Εύρεση καλού εκπαιδευτικού υλικού  

Ο παραγκωνισμός τους  

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός μαθητών και εκπαιδευτικών  

Οι εξοικείωση των γονέων με την έξω αποστάσεως εκπαίδευση 

Πλέον δεν προβληματίζει τίποτα, τα συμπεράσματα έχουν βγει. Το μόνο 

πρόβλημα είναι ότι από κάποιους θεωρείται υποκατάστατο της κανονικής 

συστηματικής, βασικής εκπαίδευσης ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορεί να 

δουλέψει παρά μόνο συμπληρωματικά με τη δια ζώσης. 

Κάποιες διορθώσεις και να εμπλουτιστεί το εκπαιδευτικό υλικό 

Το ότι πολλές φορές οι μαθητές δεν παρακολουθούν κ δεν υπάρχει συμμετοχή και 

επίσης στην πληροφορική οι μαθητές που δεν έχουν υπολογιστή δυσκολεύονται 

να χρησιμοποιήσουν λογισμικά όπως επεξεργασίας κειμένου. 

Προβλήματα τεχνικής φύσης ,η μη ενεργοποίηση των μαθητών  

Αρχικά πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που αγχώνονται με τη χρήση της 

τεχνολογίας και δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι.  

Τεχνικά προβλήματα όπως το ίντερνετ  

αν οι μαθητές παρακολουθούν πραγματικά το μάθημα 

Η δική τους έλλειψη γνώσεων για τα τεχνολογικά μέσα 

Δεν υπάρχει η προσωπική επαφή από την οποία έχεις μια συνολική εικόνα της 

τάξης. Επίσης δεν προσφέρονται όλες οι ενότητες για εξ αποστάσεως ή όλα τα 

αντικείμενα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά δλδ το eclass είναι ένα 

ωραίο εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει σαν αποθετήριο υλικού που είναι 

οργανωμένο ανά ενότητα κτλ 

Ότι δεν παρακολουθούν όλοι οι μαθητές το μάθημα, ενώ είναι συνδεδεμένοι στην 

τάξη. 

Οι απαιτήσεις σε τεχνολογικό υλικό που δυσκολευόμαστε να έχουμε , ο μεγάλος 

χρόνος προετοιμασίας κ η η μη συμμετοχή αρκετών μαθητών. 

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
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Δεν υπάρχει ο κατάλληλος τεχνολογικός εξοπλισμός  

Εύρεση καλού εκπαιδευτικού υλικού  

Η προσέλκυση των μαθητών  

Εύρεση καλού εκπαιδευτικού υλικού  

Η εξοικείωση των γονέων με την τεχνολογία  

Δεν με προβληματίζει τίποτα.. Από την θέληση των παιδιών εξαρτάται 

Η εύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 

Η σωστή προετοιμασία. 

Η αποτελεσματικότητα της μάθησης και οι η επίτευξη των διδακτικων στόχων  

Δεν μπορούν να βλέπουν τους μαθητές κ να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τι 

κατάλαβαν και τι όχι 

Η ουσιαστική συμμετοχή και παρακολούθηση των μαθητών  

Η ευρυζωνικότητα στις διάφορες περιοχές της χώρας και ο βαθμός εμπλοκής των 

μαθητών.  

Η πρόσβαση στο ίντερνετ  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις πληροφορικής. 

Θέματα κατανόησης, αντιγραφή  

Η εξοικείωση με τον υπολογιστή και η ασφάλεια δεδομένων 

Η ασφάλεια των παιδιών και η απομόνωσή τους  

Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα και δεν 

ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες 

Τα ξαφνικά τεχνικά προβλήματα 

Πως θα υπάρχει διά δράση με τους μαθητές 

Δεν έχουν άμεση ανταπόκριση - επικοινωνία με το μαθητή, ώστε να καταλάβουν 

αν κατανόησε το διδακτικό υλικό. 

Το αν τα παιδιά όντως παρακολουθούν το μάθημα και δίνουν σημασία  

1) Η συμμετοχή των μαθητών 2  Η κατανόηση του μαθήματος3) Η 

χρησιμοποίηση με ευχέρεια την πλατφόρμα 

Η αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου. 

ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Εξοπλισμός σχολείου  

Η έλλειψη ενδιαφέροντος και συμμετοχής απ’ την πλευρά των μαθητών  

Η συνδυασμός της διαφορετικότητας των μαθητών και του τεχνολογικού 

εξοπλισμού  

Η  συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η παρακολούθηση  του μαθήματος 

α)Το αν θα κουραστεί λόγω της έκθεσης των ματιών του στον υπολογιστή /β)το 

αν θ ανοίγει κι άλλες σελίδες παράλληλα 

Η ανεπαρκής στήριξη του κράτους για την παροχή του τεχνολογικού υλικού σε 

μαθητές κ εκπαιδευτικούς. 

Η προσοχή των μαθητών.  

Η αντιδράσεις των γονιών για την ασφάλεια των παιδιών τους στο διαδίκτυο  

Ο χρόνος που απαιτείται για προετοιμασία, η έλλειψη επιμόρφωσης, το καινούριο 

φοβίζει. 

Η προετοιμασία και η οργάνωση της διδασκαλίας, η αποτελεσματικότητα της και 

η νοοτροπία των γονέων 
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Χρόνος για τη δημιουργία ή εύρεση ψηφιακού υλικού. Ανταπόκριση και 

κατανόηση. Προθυμία από μαθητές αλλά και από τους γονείς. 

Η προετοιμασία του υλικού, η έλλειψη των τεχνικών μέσων για όλους τους 

μαθητές. Ακόμη και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

Η δημιουργία του κατάλληλου υλικού, η πρόσβαση σε αυτό όλων των μαθητών, 

η αποτελεσματικότητα της μεθόδου, οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Η μη συμμετοχή όλων των παιδιών. 

Η διαχείριση του χρόνου 

Το καλό εκπαιδευτικό υλικό 

Η προσοχή των μαθητών στο μάθημα  

Η εύκολη πρόσβαση των μαθητών  

Η επικοινωνία με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά  

Η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία  

Η τεχνική υποστήριξη  

Η μη σχέση με τα τεχνολογικά μέσα από πλευράς των γονέων 

Η άνιση πρόσβαση των μαθητών με τα τεχνολογικά μέσα  

Ότι κάποια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και εξοπλισμό  

Μερικοί εξ αυτών δεν ξέρουν την τεχνολογία και άλλοι πάλι δεν ρωτάνε απλά 

γίνονται αυθεντίες στα παιδιά. 

Η χαμηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο  

Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού με μαθητή  

Οι πολλές ώρες των μαθητών μπροστά σε μια οθόνη 

Η εύρεση καλού εκπαιδευτικού υλικού 

Ίσες ευκαιρίες για όλους στη μάθηση. 

Η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα 

Η κατάλληλη προετοιμασία του υλικού. Ο χρόνος που απαιτεί η επικοινωνία με 

τους μαθητές/-τριες 24/24 

Αν θα λειτουργήσει σωστά η πλατφόρμα και θα παρακολουθούν τα παιδιά 

Η αλληλεπίδραση με τους μαθητές  

Η ασφάλεια του Διαδικτύου  

Οι ώρες των μαθητών στην οθόνη 

Αν τους προσέχουν οι μαθητές 

Βαριούνται να μάθουν διαφορετικούς και νέους τρόπους διδασκαλίας 

Ο περιορισμός του χρόνου 

Η έλλειψη τεχνολογικών μέσων  

Κατά πόσο έχουν τα απαραίτητα μέσα στην διάθεση τους οι μαθητές από τα 

βασικά δηλαδή πρόσβαση στο διαδίκτυο και ένα υπολογιστή μέχρι πρόσθετα 

μικρόφωνα, επίσης υπάρχει έντονη αμφιβολία για την μη διαβόητου τα της 

διαδικασίες της αξιολόγησης καθώς από την εμπειρία μου ήταν έντονο το 

φαινόμενου της αντιγραφής και του ανοιχτού βιβλίου 

Η δημιουργία καλού εκπαιδευτικού υλικού  

Η τεχνική υποστήριξη από πλευράς του σχολείου 

Η προσέλκυση των μαθητών που θα είναι μπροστά σε μια οθόνη για πολύ ώρα  

Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που να προσελκύει τους μαθητές  
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Το πόσο ασφαλές είναι το διαδίκτυο για τους μαθητές  

Η προεργασία του μαθήματος, μέσα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Η δημιουργία καλού εκπαιδευτικού υλικού ώστε να προσελκύει τους μαθητές 

Η τεχνική υποστήριξη από το σχολείο  

Η ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο  

Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τους εκπαιδευτικούς είναι η διαχείριση του 

χρόνου κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το κατά πόσο μπορεί 

να γίνει κατανοητή η διδαχθείσα ύλη από τους μαθητές, καθώς και ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Ότι οι μαθητές δεν παρακολουθούν  

Ότι σπάνε πλάκα μεταξύ τους εις βάρος του καθηγητή  

Το γεγονός ότι δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία  

Μήπως υπάρχουν τεχνικά θέματα (ήχος, εικόνα, σύνδεση στο ίντερνετ) και 

επομένως πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό σενάριο μαθήματος. 

Η προσοχή των παιδιών 

Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

ωστόσο ταυτόχρονα δημιουργούνται και πολλοί προβληματισμοί όπως οι εξής: 

έχουν όλα τα παιδιά την οικονομική ευχέρεια ώστε να μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο μάθημα; έχουν όλα τα παιδιά ένα υγείες οικογενειακό περιβάλλον 

ώστε να δώσουν την προσοχή που χρειάζεται στο μάθημα; τέλος, ποιος είναι ο 

αντίκτυπος στην κοινωνικοποίηση του παιδιού; 

έλλειψη συμμετοχής των μαθητών 

Εάν η θα μπορεί να υποστηρίξει το δίκτυο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Η δημιουργία ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού 

Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την δημιουργία καλού 

εκπαιδευτικού υλικού 

Όσον αφορά το μάθημα της πληροφορικής οι περισσότεροι μαθητές είχαν tablet 

με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν με άνεση το open office.  

Η σύνδεση του δικτύου αν και δεν θα έπρεπε. Εάν τα παιδιά παρακολουθούν όταν 

συμμετέχουν με κλειστές κάμερες.  

Χρονοβόρα προετοιμασία, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό  

Αρκετός χρόνος προετοιμασίας  

Πίνακας 32. Τι προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς στην εξ ΑΕ 

Διαβάζοντας τις παραπάνω απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρατηρούμε 

καταρχήν το μεγάλο τους ενδιαφέρον για την βελτίωση της εξ’ αποστάσεως 

διδασκαλίας και λόγω της μεγάλης τους συμμετοχής, διότι η συγκεκριμένη ερώτηση 

ήταν η μοναδική που δεν ήταν υποχρεωτική, καθώς απάντησαν οι 116 από τους 161 

συνολικά, αλλά και λόγω των ενδιαφερουσών απαντήσεων. Οι απαντήσεις τους ήταν 

ποικίλες, αλλά μέσα σε αυτές μπορούμε να διακρίνουμε τον έντονο προβληματισμό 

τους για τα τεχνολογικά μέσα, τις ελλείψεις του εξοπλισμού, την εύρεση καλού 

εκπαιδευτικού υλικού, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την κατάρτιση εκπαιδευτικών 

αλλά και γονέων. 

16. Θα χρησιμοποιούσες την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; 

 



88 
 

Θα χρησιμοποιούσες την εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση; 

Ναι 136 84,47% 

Όχι 25 15,53% 

Πίνακας 33. Θα χρησιμοποιούσες την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; 

 
Εικόνα 40. Θα χρησιμοποιούσες την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση; 

Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να έχουν μία θετική στάση ως προς την 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και σκοπεύουν να τη χρησιμοποιήσουν, καθώς μόνο ένα 16% 

απάντησε πως δεν θα την χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με αυτήν τους την στάση, όλα 

δείχνουν πως θα οδεύουμε σε έναν καλό δρόμο αξιοποίησης της εξ ΑΕ, διότι όπως 

αναφέραμε και παραπάνω, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η στάση που έχουν οι άμεσα 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

17. Με βάση την εμπειρία σου από την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση την 

περίοδο της πανδημίας τα παιδιά θα δυσκολευτούν 

Σε αυτήν την ερώτηση δόθηκαν τέσσερις πολλαπλές απαντήσεις, όπου ο 

συμμετέχον θα έπρεπε να επιλέξει σε τί βαθμό σε καθεμία από τις τέσσερις αυτές 

προτάσεις θα δυσκολευτούν οι μαθητές. Ας δούμε για την κάθε πρόταση ξεχωριστά 

πόσο θα δυσκολευτούν οι μαθητές παρατηρώντας τους πίνακες, καθώς και τα 

διαγράμματα και στο τέλος θα βγάλουμε τα ανάλογα συμπεράσματα συμπεράσματα 

παρατηρώντας και τον συγκεντρωτικό πίνακα των απαντήσεων. 

 Στον χειρισμό του υπολογιστή 

 

Στον χειρισμό του υπολογιστή 

Αρκετά 30 18,63% 

Καθόλου 41 25,47% 

Λίγο 83 51,55% 

Πολύ 7 4,35% 

Πίνακας 34. Στον χειρισμό του υπολογιστή 

 

Ναι

84%

Όχι

16%

ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΣΕΣ ΤΗΝ ΕΞ' 

ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
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Εικόνα 41. Στον χειρισμό του υπολογιστή 

Σύμφωνα με τον πίνακα, αλλά και με το παραπάνω διάγραμμα οι μισοί σχεδόν 

εκπαιδευτικοί (52%), πιστεύουν ότι οι μαθητές θα δυσκολευτούν λίγο με τον χειρισμό 

του υπολογιστή, καθώς και ένα αξιόλογο ποσοστό (25%) πιστεύει καθόλου. 

 Στον χειρισμό των πλατφορμών 

 

Στον χειρισμό των 

πλατφορμών 

Αρκετά 44 27,33% 

Καθόλου 19 11,80% 

Λίγο 68 42,24% 

Πάρα πολύ 6 3,73% 

Πολύ 24 14,91% 

Πίνακας 35. Στον χειρισμό πλατφορμών 

 
Εικόνα 42. Στον χειρισμό πλατφορμών 

Και σε αυτήν την ερώτηση σύμφωνα με τα παραπάνω (πίνακα, διάγραμμα) ένα 

σημαντικό ποσοστό (42%), πιστεύουν ότι οι μαθητές θα δυσκολευτούν λίγο με τον 

χειρισμό των πλατφορμών, καθώς και ένα αξιόλογο ποσοστό (27%) πιστεύει αρκετά. 

Αρκετά
19%

Καθόλου
25%

Λίγο
52%

Πολύ
4%

Στον χειρισμό υπολογιστή

Αρκετά
27%

Καθόλου
12%

Λίγο
42%

Πάρα πολύ
4%

Πολύ
15%

Στον χειρισμό πλατφορμών
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 Στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης 

Στην κατανόηση της 

διδαχθείσας ύλης 

Αρκετά 54 33,54% 

Καθόλου 13 8,07% 

Λίγο 38 23,60% 

Πάρα πολύ 22 13,66% 

Πολύ 34 21,12% 

Πίνακας 36. Στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης 

 
Εικόνα 43. Στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης 

Εδώ παρατηρούμε ότι μεγαλώνει το ποσοστό στις απαντήσεις «Πολύ» & «Πάρα 

πολύ», σύμφωνα με τα παραπάνω (πίνακα, διάγραμμα) ένα σημαντικό ποσοστό 

(35%), πιστεύουν ότι οι μαθητές θα δυσκολευτούν παραπάνω στην κατανόηση της 

διδαχθείσας ύλης απ’ ότι στα προηγούμενα. Όπως και η απάντηση στην επιλογή 

«αρκετά», κατέχει ένα μεγάλο ποσοστό (33%). 

 Στη σωστή αξιοποίηση του χρόνου 

Στη σωστή αξιοποίηση του 

χρόνου 

Αρκετά 57 35,40% 

Καθόλου 7 4,35% 

Λίγο 27 16,77% 

Πάρα πολύ 29 18,01% 

Πολύ 41 25,47% 

Πίνακας 37. Στη σωστή αξιοποίηση του χρόνου 

Αρκετά
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Εικόνα 44. Στη σωστή αξιοποίηση του χρόνου 

Και εδώ παρατηρούμε ότι μεγαλώνει το ποσοστό στις επιλογές «Πολύ» & «Πάρα 

πολύ», σαν σύνολο έχουμε 44% και ένα σημαντικό ποσοστό (35%), πιστεύουν ότι οι 

μαθητές θα δυσκολευτούν αρκετά με την σωστή αξιοποίηση του χρόνου. 

Βαθμός 

δυσκολία

ς 

Στον χειρισμό 

του υπολογιστή 

Στον χειρισμό 

των πλατφορμών 

Στην κατανόηση 

της διδαχθείσας 

ύλης 

Στη σωστή 

αξιοποίηση του 

χρόνου 

Αρκετά 30 18,63% 44 27,33% 54 33,54% 57 35,40% 

Καθόλου 41 25,47% 19 11,80% 13 8,07% 7 4,35% 

Λίγο 83 51,55% 68 42,24% 38 23,60% 27 16,77% 

Πάρα 

πολύ 0 0,00% 6 3,73% 22 13,66% 29 18,01% 

Πολύ 7 4,35% 24 14,91% 34 21,12% 41 25,47% 

Πίνακας 38. Συγκεντρωτικός πίνακας βαθμός δυσκολίας 

Όπως φαίνεται και από τον συγκεντρωτικό πίνακα παραπάνω, οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών δείχνουν πως τα παιδιά δεν δυσκολεύονται τόσο στη χρήση των 

μέσων που είναι αναγκαία στην εξ ΑΕ. Αυτό που τους απασχολεί, και φάνηκε και 

από το ελεύθερο κείμενο που έγραψαν, είναι κατά πόσο κατανοούν την ύλη και κατά 

πόσο αξιοποιούν σωστά τον χρόνο τους. 

18. Ποια συσκευή χρησιμοποιείτε συνήθως για την εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση 

Όπως ήταν αναμενόμενο οι περισσότεροι (89,44%) χρησιμοποιούν τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε αυτός είναι λάπτοπ ή είτε είναι σταθερός Η/Υ, 

ενώ πολύ λίγοι χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές. 

Μάλιστα αυτοί που χρησιμοποιούν το λάπτοπ (62,11%) είναι διπλάσιοι από 

αυτούς που χρησιμοποιούν τον σταθερό Η/Υ (27,33%). 

Ποια συσκευή χρησιμοποιείτε 

συνήθως για την εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση 

Κινητό τηλέφωνο 5 3,11% 

Σταθερό 44 27,33% 

Αρκετά
35%

Καθόλου
4%

Λίγο
17%

Πάρα πολύ
18%

Πολύ
26%

Στη σωστή αξιοποίηση του χρόνου
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υπολογιστή 

Τάμπλετ 12 7,45% 

Φορητό 

υπολογιστή 100 62,11% 

Πίνακας 39. Ποια συσκευή 

 
Εικόνα 45. Ποια συσκευή 

19. Πόσο έτοιμο είναι το σχολείο να βοηθήσει εσάς ή τους μαθητές σας 

Με την ερώτηση αυτή είχα ως σκοπό να διαπιστώσω κατά πόσο το σχολείο σαν 

μονάδα είναι ικανό να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα με το κατάλληλο υλικό.  

Πιο συγκεκριμένα :  

 Με τον κατάλληλο εξοπλισμό  

 Με τον κατάλληλο λογισμικό  

 Με κατάλληλο υλικό (πχ. βίντεο)  

 Με κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.  

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, αλλά και πιο ξεκάθαρα από το 

διάγραμμα που ακολουθεί σε όλες τις ερωτήσεις κυριάρχησαν οι απαντήσεις 

Καθόλου ή Λίγο.  

Ίσως αυτό είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα για να λάβουμε υπόψη πως υπάρχουν 

σοβαρές ελλείψεις από πλευράς σχολικής μονάδας για μια επιτυχημένη εξ ΑΕ. 

Βαθμός 

ετοιμότητα

ς 

Με τον 

κατάλληλο 

εξοπλισμό 

Με το 

κατάλληλο 

λογισμικό 

Με κατάλληλο 

εκπαιδευτικό 

υλικό(π.χ. 

βίντεο) 

Με κατάλληλη 

τεχνική 

υποστήριξη 

Αρκετά 25 15,53% 30 18,63% 21 13,04% 17 10,56% 

Καθόλου 36 22,36% 38 23,60% 57 35,40% 47 29,19% 

Λίγο 92 57,14% 82 50,93% 71 44,10% 84 52,17% 

Πάρα πολύ 2 1,24% 3 1,86% 4 2,48% 4 2,48% 

Πολύ 6 3,73% 8 4,97% 8 4,97% 9 5,59% 

Πίνακας 40. Πόσο έτοιμο είναι το σχολείο να βοηθήσει εσάς ή τους μαθητές σας. 
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Εικόνα 46. Πόσο έτοιμο είναι το σχολείο να βοηθήσει εσάς ή τους μαθητές σας. 

20. Τις γνώσεις σας για την εξ' αποστάσεως  τις αποκτήσατε 

 Από κατάλληλα σεμινάρια ή επιμορφώσεις 

 Από τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις  

 Από συζητήσεις με συναδέλφους 

 Με προσωπική αναζήτηση από διάφορες πηγές  

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τον πίνακα καθώς και το διάγραμμα παρακάτω 

θα συμπεράνουμε πολύ εύκολα πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι 

τις γνώσεις τους τις απέκτησαν κυρίως από προσωπική αναζήτηση και από την 

αλληλοϋποστήριξη των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που δείχνει την 

σημαντική έλλειψη ή την οργάνωση που υπάρχει από πλευράς της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας για εκπαιδευτικά σεμινάρια ή επιμορφώσεις. 

Επιλογέ

ς 

Από κατάλληλα 

σεμινάρια ή 

επιμορφώσεις 

του Υπουργείου 

Από τις 

ενδοσχολικές 

επιμορφώσεις 

Από συζητήσεις 

με συναδέλφους 

Με προσωπική 

αναζήτηση από 

διάφορες πηγές 

ΝΑΙ 48 29,81% 58 36,02% 108 67,08% 151 93,79% 

ΟΧΙ 113 70,19% 102 63,35% 53 32,92% 10 6,21% 

Πίνακας 41. Πως έμαθες; 
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Εικόνα 47. Πώς έμαθες 

21. Ποια από τις παρακάτω πλατφόρμες ξέρεις να χρησιμοποιείς 

Όπως ήταν αναμενόμενο πάρα πολλοί γνώριζαν την επίσημη πλατφόρμα του 

υπουργείο eclass (74,53%). Αυτήν όμως που φαίνεται να ήταν και η πιο γνωστή είναι 

η πλατφόρμα του Webex (89,44%), το πιο πιθανόν επειδή χρησιμοποιήθηκε για να 

πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία τα χρόνια της πανδημίας 

του κορονοϊού. Αλλά και οι άλλες πλατφόρμες δεν ήταν τελείως άγνωστες, όπως 

επίσης καλό ποσοστό είχε και η πλατφόρμα του e-me (44,10%). 

Ποια από τις παρακάτω 

πλατφόρμες ξέρεις να 

χρησιμοποιείς 

e-class 120 74,53% 

E-me 71 44,10% 

Moodle 49 30,43% 

Padlet 27 16,77% 

Webex 144 89,44% 

Πίνακας 42. Ποιες πλατφόρμες 
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Εικόνα 48. Ποιες πλατφόρμες 

22. Πως έμαθες να χρησιμοποιείς την/ τις παρακάτω πλατφόρμα/ πλατφόρμες 

Εδώ οι πιθανές απαντήσεις ήταν:  

 Με οδηγίες από το διαδίκτυο  

  Με την βοήθεια συναδέλφων  

 Από διάφορες επιμορφώσεις   

Όπως και στην ερώτηση πώς απέκτησαν τις γνώσεις για την εξ ΑΕ, έτσι και εδώ 

οι περισσότεροι απάντησαν ότι τα κατάφεραν μόνοι τους ή με τη βοήθεια των 

συναδέλφων τους.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Πιθανή 

απάντηση 

Με οδηγίες από 

το διαδίκτυο 

Με την βοήθεια 

συναδέλφων 

Από διάφορες 

Επιμορφώσεις 

ΝΑΙ 143 88,82% 103 63,98% 76 47,20% 

ΟΧΙ 18 11,18% 58 36,02% 84 52,17% 

Πίνακας 43. Πώς έμαθες 

 
Εικόνα 49. Πώς 
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Πιθανόν να αναφέρονται στην αλληλοβοήθεια που ήταν πολύ μεγάλη, την 

περίοδο της πανδημίας. Πάντως γίνονται σεμινάρια από τους κατά τόπους 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τα οποία όμως είναι προαιρετικά. 

23. Ποιο από τα παρακάτω σε δυσκολεύει 

 Ο χειρισμός του υπολογιστή  

 Ο χειρισμός των πλατφορμών  

 Ο τρόπος παρουσίασης της διδαχθείσας ύλης  

 Η σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου  

 Η δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού  

 Η εύρεση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζει τι δυσκολεύει τους 

εκπαιδευτικούς. 

Πιθανή 

απάντησ

η 

Ο χειρισμός 

του 

υπολογιστή 

Ο χειρισμός 

των 

πλατφορμώ

ν 

Ο τρόπος 

παρουσίαση

ς της 

διδαχθείσας 

ύλης 

Η σωστή 

αξιοποίηση 

του 

διδακτικού 

χρόνου 

Η δημιουργία 

του 

κατάλληλου 

εκπαιδευτικο

ύ υλικού 

Η εύρεση του 

κατάλληλου 

εκπαιδευτικο

ύ υλικού 

Αρκετά 3 1,86% 29 18,01% 48 29,81% 51 31,68% 53 32,92% 47 29,19% 

Καθόλου 105 65,22% 50 31,06% 34 21,12% 23 14,29% 19 11,80% 18 11,18% 

Λίγο 51 31,68% 76 47,20% 39 24,22% 34 21,12% 25 15,53% 28 17,39% 

Πάρα 

πολύ 0 0,00% 0 0,00% 13 8,07% 20 12,42% 27 16,77% 32 19,88% 

Πολύ 1 0,62% 4 2,48% 25 15,53% 32 19,88% 36 22,36% 34 21,12% 

Πίνακας 44. Τι σε δυσκολεύει 
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Εικόνα 50. Τι σε δυσκολεύει 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δεν έχουν πρόβλημα στον 

χειρισμό του Η/Υ όπως και στη χρήση των πλατφορμών. Η περίοδος της 

υποχρεωτικής εξ ΑΕ στα χρόνια της πανδημίας του κορονοϊού λογικά έπαιξε τον 

ρόλο της. Αυτό που τους δυσκολεύει περισσότερο είναι το πώς ή το πού θα βρουν το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό είναι κάτι που είχαμε δει να τους προβληματίζει 

και σε μια προηγούμενη ερώτηση. 
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Συμπεράσματα 

Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής έρευνας είναι η διερεύνηση, ανάλυση και 

μελέτη των μεθοδολογιών-παραγόντων που επιδρούν και επηρεάζουν θετικά ή 

αρνητικά την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και τρόποι 

βελτιστοποίησης τους.  

Στην παρούσα έρευνα οι παράγοντες που επιλέχθηκαν βάσει της βιβλιογραφίας 

που μελετήθηκε να ερευνηθούν είναι οι τεχνολογικοί, οι παιδαγωγικοί, οι 

ψυχολογικοί, οι κοινωνικοί και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Οι τεχνολογικοί 

παράγοντες περιλαμβάνουν τις μεταβλητές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και δεξιότητες στη χρήση του 

διαδικτύου, τεχνικά χαρακτηριστικά και τεχνικές δυνατότητες. Οι παιδαγωγικοί 

παράγοντες: αφορούν τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτικό και περιλαμβάνουν τις 

εξής μεταβλητές: τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τους 

στόχους, τα μαθησιακά στυλ, το περιεχόμενο και τις πηγές μάθησης, την 

προσαρμοστικότητα, τον αναστοχασμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση. 

Από την έρευνα προέκυψαν κάποια θετικά σημεία που αναδεικνύονται μέσα από 

το περιβάλλον της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και αυτά είναι η προώθηση της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών, η προσαρμοστικότητα και ευελιξία της μαθησιακής 

διαδικασίας στις ανάγκες των μαθητών, η καλύτερη κατανόηση του γνωστικού 

αντικειμένου μέσω της χρήσης συμμετοχικών – βιωματικών τεχνικών, η 

ισχυροποίηση των κινήτρων των μαθητών για μάθηση, η αύξηση της 

συνεργατικότητας και της διαθεματικής μάθησης, η ανεξαρτητοποίηση από χωρικά 

και χρονικά εμπόδια και οι ευκαιρίες για πληροφόρηση και μάθηση. Αντίθετα, τα 

αρνητικά σημεία που καταγράφονται είναι το άγχος, η επιφυλακτικότητα και η 

ανασφάλεια των όσον σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αυτό που διαφαίνεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι ότι οι 

συμμετέχοντες στην εξ ΑΕ πρέπει να βλέπουν τον εκπαιδευτή τους ως αυτόν που 

τους διευκολύνει, τους καθοδηγεί, τους ενθαρρύνει και σίγουρα ότι μπορούν να 

επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή μαζί του. Να βοηθάει στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών τους, στην ενίσχυση του διαλόγου, στη δημιουργία θετικού κλίματος και 

να προάγει την αλληλεπίδραση. Όμως όσο και να είναι αυτός ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού τους, αυτό που έχουν και ακόμη παραπάνω ανάγκη, είναι η ανάγκη για 

προσωπική επικοινωνία και επαφή, διαρκή επιμόρφωση και εξοικείωση με το 

περιβάλλον της πλατφόρμας. Η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτή με τους 

συμμετέχοντες αλλά και των συμμετεχόντων μεταξύ τους θεωρούν πως είναι 

απαραίτητη όχι μόνο για τη μετάδοση πληροφοριών, αλλά κυρίως την ουσιαστική 

επικοινωνία και την «αίσθηση της ομάδας». Βεβαίως εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε 

την παρουσία κάποιων τεχνικών προβλημάτων που πάντα θα είναι πιθανόν να 

συμβούν μέσα σε όλο αυτό. 

Ακόμη σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα προέκυψε ότι η βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε μορφής εξ ΑΕ, είναι η καλή οργάνωση και 

προετοιμασία και από τις δύο πλευρές, η ευελιξία των εκπαιδευτών αναφορικά με τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, η στοχευμένη διδασκαλία και 

αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων για τη μέγιστη εμπλοκή των εκπαιδευομένων.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών γνωρίζει την εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση καθώς και την έχει χρησιμοποιήσει. Η εμπειρία που απέκτησαν 

χρησιμοποιώντας την στην πανδημία του κορονοϊού πιθανόν να βοήθησε σε όλο 

αυτό.  

Οι γνώμες των εκπαιδευτικών για το πόσο βοηθά στην εμπέδωση της ύλης, είναι 

διχασμένες και παρατηρούμε έναν προβληματισμό γύρω από όλο αυτό. Θεωρούν 

κατά πλειοψηφία ότι στην εξ ΑΕ πρέπει οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουν το 

εκπαιδευτικό τους υλικό και κατ’ επέκταση την διδασκαλία τους έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στους ρυθμούς μάθησης του καθενός ξεχωριστά και στην οργάνωση 

του διδακτικού τους χρόνου και υλικού, αλλά δεν φαίνεται να έχουν και τόσο διάθεση 

στο ότι θα έπρεπε να εντοπίσουν τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε μαθητή.  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την εξ ΑΕ κατάλληλη για το μάθημα της 

πληροφορικής γυμνασίου.  

Οι παράγοντες επιτυχίας της εξ ΑΕ όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία και είναι 

αποδεκτοί και από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σχετίζονται με το ψηφιακό 

χάσμα των μαθητών και τα προβλήματα του διαδικτύου που αντιμετωπίζουν. Οι 

εκπαιδευτικοί δεν δυσκολεύονται στη χρήση του υπολογιστή και θεωρούν ότι και οι 

μαθητές τους δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ούτε στην χρήση των πλατφόρμων, ούτε 

στη χρήση του υπολογιστή, αλλά δυσκολεύονται και είναι προβληματισμένοι με την 

δημιουργία και εύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού , τον τρόπο παρουσίασης 

της διδαχθείσας ύλης, την σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου την προσέλκυση 

και αλληλεπίδρασή των μαθητών. 

Από το ερωτηματολόγιο φαίνεται το ενδιαφέρον αλλά και οι ανησυχίες των 

εκπαιδευτικών για την εξ ΑΕ, διότι στην ερώτηση ελεύθερης και όχι υποχρεωτικής 

γραφής που υπήρχε οι τρείς περίπου από τους τέσσερις μπήκαν στον κόπο να 

σκεφτούν και να γράψουν τί τους προβληματίζει. Οι κύριοι προβληματισμοί τους 

είχαν σχέση με την έλλειψη επιμόρφωσής τους, την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, 

με το ψηφιακό χάσμα, την αλληλεπίδραση με τους μαθητές, την δημιουργία και 

εύρεση καλού εκπαιδευτικού υλικού  και τον ρόλο τον γονέων. 

Επίσης ένα ακόμη συμπέρασμα  που προέκυψε είναι πως οι απόψεις αυτών που έχουν 

χρησιμοποιήσει και αυτών που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την εξ ΑΕ για τα θετικά της 

και τα αρνητικά της δεν είναι και πολύ διαφορετικές. Επομένως όσοι δεν τη 

χρησιμοποιούν δεν το κάνουν επειδή δεν θεωρούν καλό το μοντέλο αυτής της μορφής 

διδασκαλίας. 

Ένα άλλο μέρος που συμπεριλήφθηκε στην έρευνα είναι η ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών για την εξ ΑΕ, η οποία σχετίζεται τόσο με τη γνώση της μεθόδου, είτε 

είναι σύγχρονη είτε ασύγχρονη όσο και τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων.  

Όπως διαφάνηκε από την έρευνα οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τόσο τι είναι η εξ ΑΕ 

όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία της. Ιδίως δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 

στατιστικές διαφορές σε σχέση με το φύλο, τα έτη διδασκαλίας, και το επίπεδο 

σπουδών. Τις γνώσεις τους για την εξ ΑΕ τις απέκτησαν από τα διάφορα ενδοσχολικά 

σεμινάρια, αλλά κυρίως από την προσωπική τους αναζήτηση στο διαδίκτυο και τη 
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συνεργασία που είχαν με τους άλλους εκπαιδευτικούς. Πιστεύουν όμως ότι είναι 

απαραίτητη η παραπάνω εκπαίδευση τους πάνω σε αυτήν την μορφή διδασκαλίας, 

δεν νιώθουν τόσο έτοιμοι και σίγουροι, το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές και τους 

γονείς τους.  

Αξίζει να αναφέρουμε πως από τον Νοέμβριο του 2021 και όπως αναφέρεται στην 

επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας [101] στο νέο πρόγραμμα σπουδών 

ενσωματώνονται οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο ψηφιακός εγγραμματισμός σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα, και διαμορφώνεται πλούσιο ψηφιακό υλικό, όπως επίσης, από 

το 2022 θα διατεθούν στους εκπαιδευτικούς επιταγές αξίας 200€ για την αγορά 

τεχνολογικού εξοπλισμού, με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

χώρας μας στη νέα, ψηφιακή εποχή. Όλη αυτή η διαδικασία πιθανόν να βοηθήσει 

στην βελτιστοποίηση της εξ ΑΕ. 
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