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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αντικείμενο της εργασίας μου είναι η  E-learning. 

Αρχικά εξετάζω την πορεία της μέσα στον χρόνο, τα 

πλεονεκτήματά της αλλά και τα μειονεκτήματά της σε 

σχέση με την παραδοσιακή εκπαίδευση. Σαν μια νέα 

διάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης χρειάζεται νέος 

σχεδιασμός τόσο όσον αφορά στην οργάνωση των μαθημάτων 

και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και για την διαχείριση 

της τάξης. Με τα θέματα αυτά ασχολούμαι στα επόμενα 

κεφάλαια.  

Συνεχίζω με την παρουσίαση των διαφόρων μοντέλων 

ανάπτυξης της E-learning που έχουν κατά καιρούς 

προταθεί. Μέσα από αυτά και κυρίως λόγω των προβλημάτων 

που αναδεικνύονται, διαφαίνονται και οι προοπτικές 

εξέλιξης της που δεν είναι άλλες από την συνδυασμένη 

μάθηση στην οποία και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά αφού 

όπως όλα δείχνουν αναμένεται τελικά να επικρατήσει λόγω 

των πλεονεκτημάτων που προσφέρει.  

Ακολουθούν σκέψεις και προβληματισμοί ανθρώπων που 

έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εκπαίδευση από 

απόσταση καθώς επίσης και προτάσεις για την 

αποδοτικότερη χρήσης της. 

Αυτοί που καλούνται να υλοποιήσουν την νέα αυτή μέθοδο 

μάθησης είναι βέβαια οι εκπαιδευτικοί και σίγουρα οι 

σκέψεις τους και οι προβληματισμοί τους έχουν θέση στην 

παρούσα εργασία. Στην συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της E-learning μέσα 

από διάφορες έρευνες που κατά καιρούς έχουν γίνει σε 

διάφορα σημεία του κόσμου. 
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Στο κεφάλαιο για την κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζω 

το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο το οποίο είναι  

επιφορτισμένο με την παροχή τηλεματικών και άλλων 

υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, με παράλληλη παράθεση των στοιχείων εκείνων 

που δείχνουν κατά πόσο οι υπηρεσίες αυτές 

χρησιμοποιούνται από μαθητές και εκπαιδευτικούς έτσι 

ώστε έμμεσα να φανεί κατά πόσο η εκπαιδευτική κοινότητα 

είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει την νέα τεχνολογία.  

Συνεχίζω με τον μοναδικό πανεπιστημιακό φορέα που κάνει 

χρήση της  Ε-learning ο οποίος είναι το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο επικεντρώνοντας την προσοχή  

ιδιαίτερα στο τμήμα εκείνο που αξιοποιεί και αναπτύσσει 

την νέα αυτή μορφή της εκπαίδευσης. 

Στην συνέχεια αναφέρομαι στην πετυχημένη προσπάθεια  

της Ρουμανίας πάνω στην E-learning η οποία θα μπορούσε 

να λειτουργήσει ως οδηγός για άλλες αντίστοιχες 

προσπάθειες και κλείνω την εργασία μου με παρουσίαση 

διαγραμμάτων που δείχνουν πως έχει η κατάσταση στα 

διάφορα κράτη της Ευρώπης σχετικά με την χρήση της νέας 

αυτής μορφής μάθησης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Μέσα σε έναν κόσµο που διαρκώς αλλάζει, η ενίσχυση 
των γνώσεων διαδραµατίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο 
για την απόκτηση χρήσιµων προσόντων, για την 
εύρεση εργασίας ή απλώς για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας. Σήµερα, όλο και περισσότερο, η 
εκπαίδευση είναι µία διαδικασία που διαρκεί 
ολόκληρη τη ζωή µας. Η εκπαίδευση δεν σταµατά 
πλέον στο σχολείο ή στο πανεπιστήµιο. Συνεχίζεται 
σε άλλους, άτυπους χώρους, και σε όλα τα στάδια 
της ζωής.[27] 

Δεδομένου ότι η νέα οικονομία απαιτεί όλο και 
περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν νέα γνώση και 
δεξιότητες κατά τρόπο έγκυρο και αποτελεσματικό, η 
πρόοδος των τεχνολογιών υπολογιστών και δικτύων παρέχει 
διαφορετικά μέσα να υποστηριχθεί η εκμάθηση με έναν 
προσωποποιημένο, εύκαμπτο, φορητό, και κατόπιν 
παραγγελίας τρόπο. Αυτές οι ριζικές αλλαγές στις 
ανάγκες της μάθησης και της τεχνολογίας τροφοδοτούν μια 
μετάβαση στη σύγχρονη εκμάθηση στην εποχή του 
Διαδικτύου, συνήθως καλούμενη e-εκμάθηση (e-
learning).Στη μέση αυτής της μετάβασης, οι εταιρίες, οι 
κυβερνητικές οργανώσεις, και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
πρέπει να καταλάβουν το φαινόμενο της e-learning και να 
λάβουν στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το πώς να 
υιοθετήσουν τις τεχνικές e-learning στα περιβάλλοντά 
τους.[16]  

Επιπλέον η ραγδαία επιστημovική και τεχvoλoγική 
αvάπτυξη πρoκαλεί απαξίωση τωv γvώσεωv τωv πτυχιoύχωv 
πoυ απoκτήθηκαv κατά τηv διάρκεια τωv αρχικώv σπoυδώv 
τoυς και σε συvδυασμό με τηv ηλικιακή γήραvση και τov 
βραδύ ρυθμό αvαvέωσης τoυ επιστημovικoύ δυvαμικoύ 
καθιστά απαραίτητη τηv αvάπτυξη "συστημάτωv αvoικτής 
και εξ απoστάσεως εκπαίδευσης" σε μεταπτυχιακό επίπεδo 
για απόκτηση μεταπτυχιακής επιμόρφωσης και 
μεταπτυχιακής ειδίκευσης. Ο ρυθμός απαξίωσης τωv 
γvώσεωv εvός πτυχιoύχoυ εξαρτάται από τηv πρόoδo της 
επιστήμης και της τεχvoλoγίας στov κλάδo τoυ, πoυ σε 
oρισμέvoυς τoμείς μπoρεί vα είvαι τόσo ραγδαία ώστε vα 
απαιτείται η συχvή επιμόρφωση τoυ. 

Το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πολυμέσων 
αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που η γνώση μεταδίδεται, και 
η e-learning γίνεται μια πραγματική εναλλακτική λύση 
στην παραδοσιακή εκμάθηση.[16] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 
 
1.1 Ιστορική αναδρομή 
Στη Βοστόνη το 1728, κάποιος Caleb Phillips, δημοσίευσε 
μια  είδηση στην τοπική εφημερίδα  λέγοντας πως έχει 
βρει έναν τρόπο που θα μπορούσε να διδάξει στενογραφία 
το ίδιο καλά τόσο σε μαθητές που βρίσκονταν στην ίδια 
πόλη όσο και σε αυτούς που βρίσκονταν σε άλλες 
πόλεις.[2] 
H ίδια ακριβώς ανάγκη, δηλαδή να μπορούν να έχουν το 
δικαίωμα της εκπαίδευσης και όσοι βρίσκονται σε 
απομακρυσμένα μέρη, υπήρξε και σε άλλα μέρη του κόσμου 
όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότιος Αμερική, 
Αφρική κλπ.  
Εξαιτίας της «παγκοσμιότητας» της συγκεκριμένης 
ανάγκης, και της αδυναμίας των εκπαιδευτικών συστημάτων 
να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη συγκεκριμένη κατάσταση, 
αναπτύχθηκε η «δια αλληλογραφίας εκπαίδευση» με κύριο 
σκοπό να καλύψει αυτό το κενό, δηλαδή να  προσφέρει μια 
«δεύτερη ή άλλη» ευκαιρία απόκτησης γνώσης, σε όσους 
για τον οποιοδήποτε λόγο δεν την είχαν ή δεν την 
αξιοποίησαν όταν την είχαν. [10] 
  Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτω ορισμένα από τα  
πρώτα Πανεπιστήμια που ξεκίνησαν προγράμματα σπουδών 
δι' αλληλογραφίας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν  
τα πρώτα αυτά πανεπιστήμια  βασίζονταν αποκλειστικά 
στη μέθοδο επικοινωνίας μέσω επιστολών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

Τα παλαιότερα πανεπιστήμια που προσέφεραν σπουδές από απόσταση 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
Illinois State 
University 

ΗΠΑ 1874 

Queen's University - 
Ontario 

ΚΑΝΑΔΑΣ 1889 

University of Chicago ΗΠΑ  1891 
University of 
Winsconsin 

ΗΠΑ 1906 

University of 
Queensland of 
Brisbane 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1911 
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Ενώ οι σειρές μαθημάτων δια αλληλογραφίας άρχισαν από 
τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, σύντομα έγιναν ένας τρόπος να 
εκπαιδευθούν και οι υπάλληλοι. Οι επιχειρήσεις άρχισαν 
να χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο ως τρόπο να 
εκπαιδευθούν και να επανεκπαιδευθούν οι υπάλληλοι, 
καθώς επίσης  και για να περικοπούν  δαπάνες.  [12] 

Η χρήση όμως ενός  και μόνο  μέσου επικοινωνίας, δηλαδή 
της έντυπης αλληλογραφίας, μεταξύ του δασκάλου και του 
φοιτητή με τον καιρό αποδείχτηκε ότι δεν ήταν και τόσο 
αποδοτική όπως θα ήταν η χρήση περισσότερων μέσων 
επικοινωνίας . [4] 
Παρατήρησαν λοιπόν ότι η χρήση διαφορετικών μέσων 
επικοινωνίας μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις που 
δημιουργούνται από τη χρήση ενός και μόνου μέσου : 
δηλαδή η τηλεόραση, μέσω της  ζωντανής εικόνας  μπορεί 
να περιγράψει και αποδώσει καλλίτερα  από ότι ο γραπτός 
λόγος μπορεί να κάνει μέσα από μια «ξερή» περιγραφή των  
συγκεκριμένων ικανοτήτων και ιδιοτήτων. Από την άλλη 
πλευρά, τα στάδια, οι ιδιότητες και ικανότητες που 
πρέπει να ενυπάρχουν αλλά και να αποκτηθούν  μπορούν 
πιο εύκολα να αποκωδικοποιηθούν, αφού ο γραπτός λόγος 
προσφέρει την ευκολία της επανάληψης.[7] 
Με βάση αυτό,  το πρώτο μέσο μαζικής ενημέρωσης  που 
επιλέχθηκε ήταν το ράδιο. Το  πρώτο εκπαιδευτικό 
ραδιοφωνικό πρόγραμμα που βγήκε στον αέρα ήταν  στην 
Αμερική και μετά ακολούθησαν και άλλες χώρες όπως η 
Αγγλία , η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Το 
συγκεκριμένο μέσο αποτέλεσε και συνεχίζει  να αποτελεί, 
κυρίως στις υπό ανάπτυξη χώρες, το κύριο μαζί με τον 
έντυπο λόγο μέσο εκπαίδευσης από απόσταση. [6] 
Κατόπιν, ακολούθησε η τηλεόραση στις δεκαετίες του 1950 
και 1960, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες . 
 
Παρακάτω μπορούμε να δούμε την εξέλιξη της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 
 
1700-1900: Χρήση ταχυδρομείου για παράδοση 
εκπαιδευτικού υλικού 
 
1920-1960: Μαθήματα δι αλληλογραφίας. Χρήση ράδιου και 
τηλεόρασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
 
1970 –1980: Χρήση προμαγνητοφωνημένων κασετών βίντεο 
και ήχου. Περιορισμένος αριθμός από broadcast channels. 
Χρησιμοποιούνται κυρίως στην έρευνα και τις επιστήμες 
για ανταλλαγή πληροφοριών.  
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1980-1990: Teleconferencing – Video conferencing. 
Εμφάνιση του Arpanet το οποίο σταδιακά μετατρέπεται στο 
World Wide Web. 
 
1990-Σήμερα: Φθηνοί υπολογιστές. Επικράτηση του WWW. 
Μεγαλύτερη δυνατότητα προσπέλασης της τεχνολογίας. 
Internet στις σχολικές τάξεις. Υιοθετείται όλο και 
περισσότερο από εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και από 
επιχειρήσεις η εκπαίδευση από απόσταση. Ασύρματη 
τεχνολογία. Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία.[12] 
 
Οι τεχνικές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν 
προοδεύσει με ιλιγγιώδη ταχύτητα τα τελευταία χρόνια 
χάρη στη χρήση του διαδικτύου και των πολυμέσων.H 
πρόοδος αυτή είναι κατά πολύ ταχύτερη από οποιουδήποτε 
προγενέστερου μέσου, ακόμα και από τη διάδοση του fax, 
ακόμα και από τη χρήση των προσωπικών υπολογιστών. Οι 
παλιές λοιπόν ‘σπουδές δι’ αλληλογραφίας’, έχουν 
εξελιχθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας και έχουν πλέον 
περάσει στην λεγόμενη τρίτη γενιά. που ακόμα 
εξελίσσεται και κυριαρχείται από τις ευκολίες των 
υπολογιστών και του διαδικτύου. [5] 
 
1.2 Ορισμός 
Αφού κάναμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τις 
πρώτες ασυνείδητες και κατόπιν συνειδητές προσπάθειες 
για εκπαίδευση από απόσταση, και για τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται, θα προσπαθήσουμε 
παρακάτω να ορίσουμε το σχετικά αυτό νέο είδος της 
εκπαίδευσης. 
Διάφοροι ορισμοί αλλά και όροι έχουν κατά καιρούς 
προταθεί:  e-learning, digital learning, distance 
learning είναι παρόμοιοι όροι που όλοι τους αναφέρονται 
σε μια προσπάθεια για μοντέρνα εκπαίδευση που αποσκοπεί 
κυρίως στο να εκμεταλλευθεί την βασισμένη στο Web 
τεχνολογία. 
  
Έτσι η e-learning θα μπορούσε να οριστεί ως η βασισμένη 
στην τεχνολογία μάθηση στην οποία τα υλικά της μάθησης 
μεταφέρονται ηλεκτρονικά σε απομακρυσμένους μαθητές 
μέσω ενός δικτύου υπολογιστών [12] 
Ένας άλλος σχετικός ορισμός αναφέρει την e-learning  σαν 
την βασισμένη στην τεχνολογία εκπαίδευση που 
συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση που βασιζεται στο Web και 
την εκπαίδευση που παίρνουμε με την βοήθεια των 
υπολογιστών[13] 
Παρακάτω και για το σύνολο της εργασίας μου θα 
χρησιμοποιώ τους όρους E-learning και distance learning 
(εκπαίδευση από απόσταση) ως ταυτόσημους αφού οι δύο 
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όροι με το πέρασμα του χρόνου και την εξέλιξη της 
τεχνολογίας άτυπα τείνουν όλο και περισσότερο να 
ταυτιστούν. 
 
1.3 Μορφές Τηλεεκπαίδευσης 
Σε σχέση με τον χρόνο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή 
και εκπαιδευόμενου υπάρχουν δύο μορφές τηλεεκπαίδευσης, 
η σύγχρονη και η ασύγχρονη: 
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: Κατά τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση 
το μάθημα γίνεται σε προκαθορισμένο χρόνο και τόπο. Οι 
επιμορφούμενοι παρακολουθούν σε απευθείας σύνδεση τον 
εκπαιδευτή και μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις 
διαδικασίες του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή 
ουσιαστικά είναι η μεταφορά του παραδοσιακού τρόπου 
διδασκαλίας σε ηλεκτρονικές συνθήκες με τη διαφορά ότι 
ο εκπαιδευτής και η ονομαζόμενη τηλετάξη μπορούν να 
απέχουν μεταξύ τους εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα.  
 
Ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση: Κατά την ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση ο επιμορφούμενος έχει πρόσβαση (συνήθως 
μέσω Internet) σε πολύμορφες πηγές πληροφοριών 
(διδακτικό υλικό, video, μαθήματα αυτοδιδασκαλίας, 
κ.τ.λ.). Στο υλικό αυτό έχει πρόσβαση οποιαδήποτε ημέρα 
και ώρα και πολλές φορές μπορεί να το μεταφέρει στον 
υπολογιστή του. Η χρήση του υλικού αυτού γίνεται 
συνήθως με την τεχνολογία των πολυμέσων σε χρόνο που 
είναι πρόσφορος στον επιμορφούμενο. Ο χρόνος αυτός δεν 
είναι απαραίτητο να συμπίπτει με το χρόνο των άλλων 
επιμορφούμενων που «συμμετέχουν» σε αυτήν την εικονική 
τάξη. Σε όλη την παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται η 
ταυτόχρονη on line παρουσία του εκπαιδευτή. Ο τρόπος 
αυτός χρησιμοποιείται κυρίως από τα ανοικτά 
πανεπιστήμια και από άλλους φορείς που παρέχουν 
επιμόρφωση σε συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. εργαζομένους. 
[14] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Δύο ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία που μπορεί κανείς να 
εξετάσει για να παρατηρήσει τις διαφορές μεταξύ e-
learning και μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο επισημαίνονται 
(μεταξύ άλλων) από την  Alexandra Draxler, πρώην 
Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Εκπαίδευσης για τον 
21ο αιώνα:  
 
1.Απόκτηση πληροφοριών. 
Η e-learning μετατρέπει την διαδικασία απόκτησης 
πληροφοριών σε κάτι πιο άμεσα υπό τον έλεγχο και την 
ευθύνη του μανθάνοντος, όπου ο μεσολαβητής είτε είναι 
ανύπαρκτος, είτε έχει τον ρόλο συμβούλου.  
 
2. Μετατροπή των πληροφοριών σε γνώση.  
Η e-learning αφήνει ελεύθερους τους μανθάνοντες σε έναν 
κόσμο σχεδόν αστείρευτων πηγών πληροφοριών, με πολύ 
λίγη καθοδήγηση. Οι παραδοσιακοί καθοδηγητές (κρίση του 
διδάσκοντος, επιλογή πληροφοριών για ένταξη σε μία 
βιβλιοθήκη) παύουν να λειτουργούν, και ο μανθάνων έχει 
πολύ μεγάλη ευθύνη κατά την επιλογή, ταξινόμηση και 
αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών. Η διαδικασία 
μετατροπής είναι πιο ευρεία, εξαρτάται περισσότερο από 
την ατομική επιλογή και κρίση, και επομένως υπόσχεται 
πολλά, αλλά ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνη.[15] 
 
 
2.1 Τα πλην της E-learning 
 
Είναι προφανές ότι η μάθηση δεν είναι, κατά κανόνα, μια 
τυχαία και απομονωμένη διαδικασία. Συμβαίνει μέσα σε 
ένα πολύπλοκο πλαίσιο διεργασιών, όπου πρωτεύοντα ρόλο 
παίζουν τα άτομα, οι επαφές, τα συγγράμματα, οι 
τεχνικές, το περιβάλλον και οι δομές. Μιά Σανσκριτική 
γραφή ηλικίας χιλιάδων ετών ανέφερε πως: 
‘Μαθαίνω,  
και το ¼ το οφείλω στους δασκάλους μου, 
το ¼ στη μελέτη μου, 
το ¼ στους συμμαθητές μου 
και το ¼ στις εμπειρίες μου.’ 
 
Όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση αναγνωρίζουν, 
όσο μεγαλύτερη είναι η τριβή μεταξύ των πόλων της  
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφενός μεν φοιτητών και 
καθηγητών, αφετέρου δε των φοιτητών με το αντικείμενο 
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της εκπαίδευσης, τόσο αποδοτικότερη είναι η διαδικασία 
της μάθησης. 
Το αυτόνομο διάβασμα, (το οποίο χαρακτηρίζει κατά κύριο 
λόγο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση), βρίσκεται στο 
χαμηλότερο σημείο της κλίμακας αποδοτικότητας. Στο άλλο 
άκρο, οι εμπειρίες, (που για την εκπαιδευτική 
διαδικασία ακούουν στο όνομα ‘πρακτική άσκηση’), είναι 
η πλέον αποδοτική μαθησιακή διαδικασία. Οι διαλέξεις, 
οι συζητήσεις, οι επιλύσεις αποριών, αλλά και οι 
οδηγίες για την εκπόνηση θεμάτων και εργασιών, είναι 
όλες διεργασίες που συντελούνται στις παραδοσιακές 
τάξεις. 
Η ιδέα της παραδοσιακής μαθητικής τάξης ανάγεται στα 
χρόνια των αρχαίων Ελλήνων. Παρ’ όλα τα 2.500 χρόνια 
προόδου και ανακαλύψεων, η παραδοσιακή τάξη εξακολουθεί 
να παραμένει το βασικό κύτταρο της μάθησης. Και αυτό 
διότι η ευκαμψία και η ζωντανή επαφή, που χαρακτηρίζει 
τις παραδοσιακές τάξεις, είναι αναντικατάστατη. Οι 
μαθητές μπορούν να εργασθούν ατομικά ή ομαδικά, η γνώση 
μπορεί να αφομοιωθεί είτε μέσω παραδόσεων και επίλυσης 
αποριών, είτε μέσω χαλαρότερης συζήτησης, οι μαθητές 
μαθαίνουν ταυτόχρονα και από τους δασκάλους τους και 
αναμεταξύ τους, ο ανταγωνισμός και η άμιλλα που 
αναπτύσσεται είναι και αυτοί μοχλοί αποδοτικής 
εκμάθησης, η επικοινωνία διεξάγεται προφορικά, γραπτά 
αλλά και μέσω των άγραφων κωδίκων της φυσικής επαφής, 
εποπτικά μέσα μπορούν να εισαχθούν ή να αποσυρθούν κατά 
βούληση κλπ. Χρησιμοποιώντας τους όρους της Δαρβινικής 
θεωρίας, η παραδοσιακή τάξη έχει επιβιώσει ανά τις 
χιλιετίες, ακριβώς διότι έχει αποδείξει την 
προσαρμοστικότητά της στις εκάστοτε συνθήκες και την 
αποτελεσματικότητά της στη διοχέτευση των γνώσεων.  
Για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπάρχει και ένας 
ακόμα επιπρόσθετος λόγος διατήρησης της ‘τάξης’. 
Παραδοσιακά, πανεπιστημιακή εκπαίδευση σημαίνει έκφραση 
αμφιβολιών και αντιρρήσε5ων, υπεράσπιση απόψεων και 
θεωριών, υποβολή ερωτήσεων και αμφισβήτηση κατεστημένων 
και ‘πακέτων’ γνώσεων. Όλα αυτά μόνο με την πρόσωπο με 
πρόσωπο επαφή και με την καθημερινή τριβή μπορούν να 
επιτευχθούν. [5] 
Έλλειψη αλληλεπίδρασης  
Μια κοινή ανησυχία μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι ότι 
σπουδαστές που συμετέχουν σε πρόγραμμα εκμάθησης από 
απόσταση μπορεί να οδηγηθούν σε απομόνωση. Συνήθως οι 
σπουδαστές έχουν ελάχιστα ή κανένα μέσο επικοινωνίας 
μεταξύ τους. Ακόμη και εκείνοι που έχουν τα μέσα να 
επικοινωνούν με άλλους στην τάξη τους μέσω online chats ή 
με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να μην παίρνουν καμία  
ενθάρρυνση για να το κάνουν. Και οι δύο, σπουδαστές και 
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εκπαιδευτικοί επηρεάζονται εάν δεν έχουν αρκετή 
επικοινωνία μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός έτσι είναι 
ανίκανος να κρίνει την πρόοδο ενός σπουδαστή και επομένως 
δεν είναι δυνατόν να προσαρμόσει την μάθηση έτσι ώστε να 
ικανοποιήσει επιτυχώς τις ανάγκες των μαθητών. Οι 
σπουδαστές είναι πολύ πιθανό να αισθάνονται μπερδεμένοι ή 
θυμωμένοι από τις αναθέσεις όταν δεν καταλαβαίνουν τη 
σημασία τους ή θεωρούν ότι αυτές οι αναθέσεις είναι 
αυθαίρετες ή παράξενες. Επιπρόσθετα, εάν η επικοινωνία 
μεταξύ  σπουδαστή και εκπαιδευτικού δεν είναι επίκαιρη, 
ένα μεγάλο μέρος της αξίας της ανατροφοδότησης στις 
αναθέσεις και τα τεστ χάνεται.  
  
Στην τάξη,ο Danchak [37] βεβαιώνει ότι η μη λεκτική 
επικοινωνία, όπως η "γλώσσα του σώματος" και οι εκφράσεις 
του προσώπου, είναι προφανής και από τον εκπαιδευτικό και 
από το σπουδαστή. Οι σπουδαστές μπορούν να αισθανθούν τον 
ενθουσιασμό του εκπαιδευτικού για το θέμα (ή αντίθετα την 
έλλειψη επ' αυτού), και ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
αισθανθεί την κατανόηση των σπουδαστών (ή την έλλειψη επ' 
αυτού). Μόλις αυτό το στοιχείο αφαιρεθεί, όπως συμβαίνει 
στην από απόσταση εκμάθηση, όλοι οι online δάσκαλοι και 
σπουδαστές θα πρέπει να στηριχθούν σε μία μη λεκτική 
επικοινωνία η οποία έχει συνήθως κείμενο-βασισμένα σύμβολα 
για τις συναισθηματικές αντιδράσεις (emoticons "smileys" 
και συντμήσεις όπως LOL (laughing out loud) για " δυνατό 
γέλιο"). Αυτοί που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα chat 
rooms  είναι εύκολο να μπερδευτούν από τέτοια σύμβολα. 
Επίσης κανένας δεν μπορεί να πει εάν τέτοιες συμβολικές 
απεικονίσεις  των συναισθηματικών αντιδράσεων είναι 
γνήσιες.  
Μια άλλη ανησυχία είναι ότι οι  σπουδαστές  χάνουν την 
συναδελφικότητα με τους συμμαθητές τους. Η 
αλληλεπίδραση είναι απαραίτητη για μερικά είδη μάθησης, 
όπως η ανάπτυξη κοινωνικών, συμπεριφοριστικών, και 
φυσικών δεξιότητων. Επιπλέον είναι εύκολο να γίνουν 
παρανοήσεις λόγω έλλειψης φυσικής επαφής. Τα συστήματα 
διαχείρισης σειράς μαθημάτων WebCT , στερούνται ακόμα 
τέτοιας διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. [13] 
Αυτή η ανατροπή της φυσικής επαφής εκπαιδευτή – 
εκπαιδευομένου και του ψυχολογικού κλίματος που 
δημιουργεί την έμπνευση της εικόνας του «δασκάλου», 
έχει άμεση απήχηση στην αποδοτικότητα του 
εκπαιδευομένου. 
Όπως και στα συνέδρια, η σημασία του διαδρόμου και των 
κοινωνικών εκδηλώσεων ανταγωνίζεται τις εισηγήσεις, 
έτσι και στην εκπαίδευση οι κοινωνικές δράσεις των 
εκπαιδευομένων συναγωνίζονται τα μαθήματα. Εκεί 
αναπτύσσεται η άμιλλα, επιλύονται απορίες που δεν 
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εκφράστηκαν στο μάθημα, διατυπώνονται θεωρίες και 
δυσπιστίες, αναθεωρούνται απόψεις και έστω και μέσα από 
συγκρούσεις, κτίζεται η παιδεία των άγραφων κανόνων του 
ανταγωνισμού, της συνεργασίας και της κοινωνικής 
συμπεριφοράς κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην ανοιχτή 
και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. [3] 
 
Η εκμάθηση είναι συνήθως μια κοινωνικο-γνωστική 
δραστηριότητα. Δεν θα βρεί ο  κάθε σπουδαστής  την e-
learning κατάλληλη για τον τύπο εκμάθησής του. Μερικοί 
σπουδαστές αισθάνονται βαρετά ή εκφοβισμένοι μπροστά 
από έναν υπολογιστή. Διάφοροι σπουδαστές αναφέρουν ότι 
αν και το σύστημα ήταν ενδιαφέρον και αποτελεσματικό, 
θα προτιμούσαν ακόμα να πάνε στις παραδοσιακές τάξεις 
εάν είχαν μια επιλογή, δεδομένου ότι τα e-learning 
περιβάλλοντα δεν μπορούν να δημιουργήσουν την 
πραγματική ζωή μιας πανεπιστημιούπολης. Η e-learning 
απαιτεί περισσότερη ωριμότητα και αυτό-πειθαρχία από 
τους σπουδαστές από την παραδοσιακή εκπαίδευση τάξεων, 
και αυτό μπορεί να εξηγήσει το υψηλότερο ποσοστο 
εγκατάλειψης στα  ε-εκμάθησης προγραμμάτα έναντι των 
συμβατικών προγραμμάτων.[16] 
Επιπλέον ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζει η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση των σύγχρονων τεχνικών 
είναι οι καθυστερήσεις.  Ο υποτιθέμενος ‘real time’, 
είναι στην πραγματικότητα μια αργή διαδικασία, που 
τελικά αποθαρρύνει τις ζωντανές ερωτήσεις και 
επικοινωνίες. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται εν μέρη 
αποκτώντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και διαρκώς 
εκσυγχρονίζοντάς τον, τότε όμως αίρεται το βασικό 
πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του χαμηλού 
κόστους. Τελικά, ο χρόνος που θεωρητικά κερδίζεται από 
την έλλειψη μετακινήσεων, μερικώς αναλώνεται σε 
προσπάθειες ‘ζωντανής’ επικοινωνίας μέσω του 
διαδικτύου. Πρέπει ακόμα να ληφθεί υπόψη ότι και αυτή 
καθ’ εαυτή η γραπτή ηλεκτρονική επικοινωνία είναι πάντα 
περισσότερο αργή, αλλά και φτωχότερη επικοινωνιακά από 
την πραγματικά ζωντανή. Μπορεί, επίσης, να δημιουργεί 
προβλήματα στην κατηγορία εκείνη των μαθητών, που δεν 
έχουν έφεση στον γραπτό λόγο, πόσο μάλλον στην 
κατηγορία εκείνη των (ενηλίκων) μαθητών, που δεν 
συμπαθούν τους υπολογιστές και πελαγώνουν στο παραμικρό 
πρόβλημα που παρουσιάζεται. [5] 
Η εκπαίδευση από απόσταση εξάλλου δεν είναι σε θέση να 
καλύψει όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης. Υπάρχουν 
αντικείμενα στα οποία η διεξαγωγή ειδικών εργαστηρίων 
απαιτεί την άμεση καθοδήγηση, όπως είναι η κλασσική 
χημική ανάλυση, η αντοχή υλικών και άλλα παρόμοια, που 
δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν από απόσταση, οσοδήποτε 
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και αν αναπτυχθούν τα μέσα επικοινωνίας. Άλλα, πάλι 
αντικείμενα απαιτούν την εξοικείωση του εκπαιδευόμενου 
με πολύπλοκο εργαστηριακό εξοπλισμό, υπό την καθοδήγηση 
κάποιου εκπαιδευτή, οπότε δεν είναι δυνατή η από 
απόσταση εκπαίδευση. [3] 

Παρακάτω παραθέτω μειονεκτήματα της E- learning τα 
οποία όμως πρέπει να τονισθεί ότι ισχύουν μεν σήμερα  
αλλά σε βάθος χρόνου και με την πρόοδο της τεχνολογίας 
και των μεθόδων ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού 
ενδεχομένως να παύσουν να υφίστανται. 

Κόστος 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πληρωθούν, και κεφάλαια 
πρέπει να διατεθούν για τη δημιουργία, τη συντήρηση, 
και τη λειτουργία των δικτύων που υποστηρίζουν τις 
τάξεις τηλεμάθησης. Σε μερικές περιπτώσεις, η από 
απόσταση εκμάθηση μπορεί επίσης να αυξήσει τις δαπάνες 
και για τους σπουδαστές και για τα ιδρύματα .Ορισμένοι 
τύποι υλικών εκμάθησης μπορούν να είναι πάρα πολύ 
δύσκολο ή πάρα πολύ δαπανηρό να διδαχθούν on-line. 
Οι αντιλήψεις ότι η από απόσταση εκμάθηση κερδίζει 
χρόνο και χρήμα για τη σχολή και τους σπουδαστές μπορεί 
να είναι αβάσιμες σε πολλές περιπτώσεις. Όπως και στα 
παραδοσιακά προγράμματα, οι σπουδαστές τηλεμάθησης 
πρέπει ακόμα να προετοιμάσουν τα μαθήματα, να 
τελειώσουν τις αναθέσεις/ασκήσεις, και να δώσουν 
εξετάσεις. Τα πλεονεκτήματα της από απόσταση εκμάθησης 
μπορούν να βρεθούν στο χρόνο που κερδίζεται από την 
μετακίνηση, αλλά αυτός μπορεί να αντισταθμιστεί από τον 
πρόσθετο χρόνο και την προσπάθεια που ξοδεύονται στην 
τεχνολογία, τις ασύγχρονες και σύγχρονες επικοινωνίες, 
και άλλες δραστηριότητες της σειράς των μαθημάτων.[12] 
 
Ένα πρόσθετο πρόβλημα είναι ότι οι σπουδαστές αναμένουν 
συγκεκριμένα πράγματα από ένα πανεπιστήμιο. Αφήνουν το 
σπίτι  τους και μαζί με  εκατοντάδες άλλους της ίδιας 
ηλικίας πηγαίνουν σε  διαλέξεις και κρατούν σημειώσεις. 
Επιπλέον, διαβάζουν βιβλία και συμμετέχουν σε 
διδασκαλία μικρών  ομάδων. Με την αφαίρεση του 
τελετουργικού της διάλεξης και της δομής που υπονοεί, 
δημιουργείται  αβεβαιότητα. [17] 
 

Όπως επισημαίνεται από διάφορες μελέτες, τα ανεπαρκώς 
εξοπλισμένα συστήματα e-learning μπορούν να οδηγήσουν 
στην απογοήτευση, τη σύγχυση, και τη μείωση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών. Παραδείγματος χάριν, μερικά 
συστήματα e-learning παρουσιάζουν μαθησιακό υλικό 
βασισμένο μόνο σε κείμενο, κάτι το οποίο μπορεί  να 
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οδηγήσει στην πλήξη και στην αδιαφορία τους σπουδαστές 
και να τους αποτρέψει  από το κέρδος μιας καλής 
κατανόησης ενός θέματος. Με τις προόδους της 
τεχνολογίας πολυμέσων, όλο και περισσότερα πολυμέσικα- 
συστήματα e-learning διατίθενται. Εντούτοις, μερικά από 
τα πολυμέσικα- συστήματα  πάσχουν από ανεπαρκή 
αλληλεπίδραση και ευελιξία λόγω του παθητικού και μη 
δομημένου τρόπου με τον οποίο παρουσιάζουν το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου 
συστήματος, οι αρχάριοι έχουν σχετικά λίγο έλεγχο πάνω 
στην  δομή της γνώσης και της διαδικασίας εκμάθησης για 
να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Παραδείγματος χάριν, μπορεί να είναι ατελέσφορο και 
χρονοβόρο να βρεθεί ένα ιδιαίτερο τμήμα ή να 
παρακαμφθεί ένα τμήμα ενός τρίωρου εκπαιδευτικού βίντεο 
που παραδίδεται μέσω του Διαδικτύου, και καθιστά τη 
διαλογική εκμάθηση δύσκολη. Μερικές φορές ένας 
σπουδαστής μπορεί να θελήσει να υποβάλει ερωτήσεις για 
το υλικό  και να πάρει απαντήσεις αμέσως αντί σειριακά 
να περάσει από ένα εκπαιδευτικό βίντεο μέχρι να βρεί 
μια απάντηση. Αλλά λίγα πολυμέσικα- συστήματα e-
learning παρέχουν αυτήν την δυνατότητα. [16] 

Σημαντικό πρόβλημα είναι επίσης αυτό των εξετάσεων. Η 
πραγματική ταυτότητα του διαγωνιζόμενου είναι ακόμα 
δύσκολο να εξακριβωθεί.[5]  
Εξάλλου δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη το θέμα της 
πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία θα  πρέπει να 
αποζημιώνεται κατάλληλα. 
 Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των  αρνητικών της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, θα πρέπει να καταγραφτεί και το 
πρόβλημα της ασφάλειας στο διαδίκτυο, που οφείλεται 
πρώτιστα στην ανοικτή πρόσβαση από το κοινό σε αυτό το 
καθολικό δίκτυο. [16] 
 
 
2.2 Που υπερτερεί η e-learning 

Εάν χρησιμοποιείται σωστά, η e-learning αποτελεί μια 
μεγάλη υπόσχεση για την εκπαίδευση. Ένα συχνά 
αναφερόμενο πλεονέκτημα είναι η πιθανή μείωση των 
οικονομικών βαρών για τα κολέγια, τα πανεπιστήμια και 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιτρέποντας παράλληλα στις 
μακρινές τάξεις να βελτιώσουν την αναλογία  δάσκαλων-
σπουδαστών. [12] 

Άλλωστε είναι φανερό ότι κανένα τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσει 
όλους τους εξειδικευμένους επιστήμονες σε όλους τους 
τομείς. Με την e-learning είναι δυνατό κάθε ενότητα και 
κάθε θέμα μιας επιστημονικής περιοχής να διδάσκεται από 
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διαφορετικούς επιστήμονες, ακόμη και με αντικρουόμενες 
θέσεις. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η μεγιστοποίηση 
τόσο της εμβάθυνσης σε ένα επιστημονικό αντικείμενο όσο 
και της έκτασης των θεωριών, των σχολών και άλλων 
προσεγγίσεων. [3] 
 
 
Κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις 
Επιτρέποντας την εκπαίδευση χωρίς μετακίνηση από τον 
τόπο κατοικίας, διατηρείται ο πληθυσμός, όλων των 
ηλικιών, αφού η e-learning δεν απευθύνεται μόνο στις 
κλασσικές εκπαιδεύσιμες ηλικίες, καθώς περιλαμβάνει 
επίσης και τη «δια βίου μάθηση», την «επανεκπαίδευση», 
τη «μετεκπαίδευση» και την «κατάρτιση». 
Βελτιώνει το ποσοστό των επιστημονικά καταρτισμένων και 
επιτρέπει τη συμμετοχή των οικονομικά ασθενέστερων, 
αφού δεν είναι απαραίτητο να μετακινούνται από τον τόπο 
καταγωγής τους και να καλύψουν το κόστος μιας 
ανεξάρτητης διαβίωσης. 
Διευκολύνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν είναι 
σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται, διαμένοντας μόνα σε ένα 
ξένο τόπο. [3] 
Καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε εκτεταμένη βιβλιογραφία, 
είτε αυτή προτείνεται από τον κάθε φορά εκπαιδευτικό, 
είτε αναζητείται από τους εκπαιδευόμενους στις 
ηλεκτρονικές (πλέον) βιβλιοθήκες. 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πλέον ο φοιτητής επιλέγει  
ο ίδιος το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει.[1] 

Οι φοιτητές συνηθίζουν στην τεχνολογία που θα τους 
χρειαστεί και στο μέλλον, ενώ το περιβάλλον μπορεί 
εύκολα να προσαρμοστεί στους διαθέσιμους πόρους και 
ανάγκες, και η διδακτική ύλη μπορεί να παρουσιαστεί με 
έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο 

   Άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα από δυσπρόσιτες 
περιοχές μπορούν να επωφεληθούν τα μέγιστα από ένα 
συγχρονικά ΠΕΑΚ για να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να 
έρθουν σε ζωντανή επαφή με ανθρώπους που ίσως θα 
αδυνατούσαν να συναντήσουν με άλλους τρόπους. 

Η διδακτική ύλη μπορεί πάντα να αντανακλά τις 
τελευταίες εξελίξεις, αφού δεν απαιτούνται πολυέξοδες 
επανεκδόσεις. 
 [11] 
 
Αλλά  κερδισμένες από την μορφή αυτή της εκπαίδευσης είναι 
και οι εταιρείες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τους 
υπαλλήλους τους. Το κέρδος αυτοί προκύπτει από λιγότερο 
χρόνο απασχόλησης εκτός εργασίας, χαμηλότερες δαπάνες 
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ταξιδιού, μικρότερους λογαριασμούς ξενοδοχείων και 
ενδεχομένως αποτελεσματικότερη μάθηση. Η ΙΒΜ έχει αναφέρει 
την αποταμίευση σε περισσότερα από $80 εκατομμύρια σε 
δαπάνες ταξιδιού και διαμονής με την υιοθέτηση του on-line 
learning . 
Ο Δρ Preston [38] από το Πανεπιστήμιο του East London 
εύστοχα επισημαίνει ότι από το να κάθεται ο εκπαιδευόμενος 
στο πίσω μέρος κάποιου αποπνικτικού δωματίου διάλεξης με 
φτωχή ακουστική προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τι 
παρουσιάζεται, ένα σύστημα πολυμέσων μπορεί να παρέχει 
υψηλής ποιότητας ήχου και εικόνας. Επιπλέον 
υπογραμμίζει ότι ο χρόνος μπορεί να ξοδευτεί δημιουργικά 
κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος στην εργασία, 
τρεις ώρες το βράδυ στο σπίτι, ή ακόμα και σε ένα μακρύ 
ταξίδι τραίνων μέσω κινητών τηλέφωνων και lap-top. 
 Ένας τέτοιος πανεπιστημιακός σπουδαστής δεν έχει έτσι 
κανένα κόστος  ταξίδιου σε ένα γεωγραφικά σταθερό 
πανεπιστήμιο και δεν χρειάζεται να ανταγωνιστεί με άλλους 
σπουδαστές για τα βιβλία ή για  μια καρέκλα στη 
βιβλιοθήκη.  
Επιπλέον οι σειρές μαθημάτων e-learning έχουν τα 
πλεονεκτήματα της ευκαμψίας, της συνεχούς αξιολόγησης και 
μπορούν να εξελιχθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των 
χρηστών.[18] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
3.1 Το «πακέτο» του εκπαιδευτικού υλικού 
Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό στην εκπαίδευση από 
απόσταση, στο σύνολο των μορφών που το αποτελούν, 
καλείται «πακέτο». [1] 
«Αυτό που τα πακέτα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχουν 
είναι έναν δάσκαλο σε ετοιμότητα. Μόλις ο μαθητής 
ανοίξει το πακέτο, αυτός ο δάσκαλος ενεργοποιείται 
αμέσως και είναι έτοιμος να τον βοηθήσει να μάθει». 
Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι πολύ συχνά αυτά τα  
‘πακέτα’ δημιουργούνται με μοναδικά κριτήρια την 
ευκολία και ευχαρίστηση παρακολούθησης . Προσφέρουν 
έτσι αναπόφευκτα γενικότητες και έως μέσου επιπέδου 
γνώσεις, αποφεύγοντας να ‘ζορίσουν’ τους αποδέκτες. Δεν 
καλλιεργούν, επίσης, τις ικανότητες και την 
ανταγωνιστικότητα των μαθητών, ενώ αφήνουν πολύ μικρό 
περιθώριο αλληλεπίδρασης αναμεταξύ των μαθητών και 
μεταξύ μαθητών – δασκάλων 
Μια σχετική αναζήτηση στη βιβλιογραφία αποκαλύπτει 
πλήθος διχογνωμιών σχετικών με την αποτελεσματικότητα 
των ‘πακέτων’ προγραμμάτων, που αναφέρονται στην 
παρουσίαση και εκμάθηση κάποιου αντικειμένου 
(multimedia software). Αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι 
συγκεκριμένες ομάδες μαθητών βρίσκουν θελκτικότερες 
ορισμένου τύπου παρουσιάσεις έναντι άλλων: οι νεώτεροι 
προτιμούν την αναζήτηση (browse) και τον μεγάλο αριθμό 
γραφικών, ενώ οι μεγαλύτεροι προτιμούν την αυτοτελή 
παρουσίαση κάθε ενότητας και θεωρούν την αναζήτηση ως 
χάσιμο χρόνου. Άλλωστε, οι προτιμήσεις του καθενός 
επηρεάζονται καθοριστικά από την ευχέρεια και την 
εξοικείωση που έχει με τους η/υ, αλλά και από τη 
δυναμικότητα του συστήματος που διαθέτει. Για να 
ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει  οι βασικές 
ιδιότητες των σχετικών προγραμμάτων  να είναι η 
προσαρμοστικότητα και η αλληλεπίδραση με τον χρήστη 
(interactivity). Υπάρχει και η άποψη ότι η αφηγηματική 
παραδοσιακή μορφή είναι αυτή που πρέπει να επικρατήσει. 
Η ριζική απάντηση στο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η 
διάθεση του προγράμματος σε διαφορετικές μορφές, ώστε ο 
καθένας να μπορούσε να επιλέξει κατά την προτίμησή του, 
αυτό όμως αυξάνει το κόστος της εξ αποστάσεως μάθησης. 
[5] 
Σε κάθε όμως περίπτωση είναι σαφές, ότι για γίνει πιο 
αποτελεσματική η εκπαίδευση από απόσταση, πρέπει να 
αλλάξει η φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Πράγματι, ένα από τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης 
από απόσταση, είναι η επικέντρωση της διδασκαλίας στον 
εκπαιδευόμενο , σε αντίθεση, με την επικεντρωμένη στο 
περιεχόμενο ή τον διδάσκοντα, παραδοσιακή διδασκαλία.  
Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες και στρατηγικές για την 
παρουσίαση της διδασκαλίας και για την καθοδήγηση των 
εκπαιδευόμενων, προκειμένου να πετύχουν τους 
αντικειμενικούς στόχους τους. 
Ένα σημαντικό βήμα πριν από την εφαρμογή των 
μεθοδολογιών, είναι να κερδίσει ο εκπαιδευτής το 
ενδιαφέρον και την προσοχή των εκπαιδευόμενων, αλλά, 
και να τα διατηρήσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 
κάτω βέβαια από το πρίσμα της απόστασης και τους 
κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Από τη μέχρι τώρα 
εμπειρία είναι γνωστό, ότι ένας εκπαιδευόμενος μπορεί 
να διατηρήσει ακέραια την προσοχή του μέσα στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον για ένα χρονικό διάστημα των 
είκοσι περίπου λεπτών. Έτσι, η πρακτική της διαίρεσης 
της διδασκαλίας σε υποδιδασκαλίες των είκοσι λεπτών, 
στη διάρκεια των οποίων, εφαρμόζεται κάθε φορά 
διαφορετική στρατηγική διδασκαλίας, μπορεί να κρατήσει 
αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή των 
εκπαιδευόμενων για πολλές ώρες. Η δημιουργικότητα και 
η φαντασία του διδάσκοντα μπορούν να μειώσουν το 
αίσθημα της απόστασης που υπάρχει.  
Επιπλέον ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη 
επίγνωση των αναγκών των εκπαιδευόμενων, αλλά, και να 
γνωρίζει τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Αν είναι 
δυνατόν, πρέπει να διεξάγει συνεδριάσεις σε όλες τις 
απομακρυσμένες περιοχές (sites). Εκεί, θα επεξηγήσει 
την επιλεγμένη τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί και θα 
παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργά 
στη χρήση της. [9] 
  
 
3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Σχεδιασμός ειδικού εκπαιδευτικού υλικού 
Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από απόσταση  
βασίζεται απόλυτα στο σχεδιασμό και στην ποιότητα  του 
εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην ποιότητα της 
επικοινωνίας (με την ευρεία έννοια) μεταξύ του 
σπουδαστή  από τη μια μεριά και του καθηγητή του και 
του εκπαιδευτικού οργανισμού από την άλλη.  
Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται με γνώμονα τη βασική 
αρχή ότι η μάθηση απαιτεί αλληλεπίδραση του μαθητή με 
το μαθησιακό υλικό, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι στην εκπαίδευση από απόσταση ο μαθητής θα βρεθεί 
πρακτικά μόνος του αντιμέτωπος με το υλικό αυτό – δεν 
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υπάρχει ένας καθηγητής ο οποίος θα του το παρουσιάζει 
σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας. 
 Η εμψύχωση και υποστήριξη του σπουδαστή αποτελούν 
πρωταρχικό μέλημα ενός καλού, σύγχρονου  προγράμματος 
σπουδών από απόσταση. 
Οι σπουδαστές που εκπαιδεύονται από απόσταση εξαρτώνται 
πολύ περισσότερο από το εκπαιδευτικό υλικό που τους 
παρέχεται απ’ ότι οι σπουδαστές μιας παραδοσιακής 
μορφής εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν 
υπάρχει ένας εκπαιδευτής ο οποίος να τους διδάσκει 
τμηματικά το υλικό αυτό. Για το λόγο αυτό το 
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση 
από απόσταση πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες ιδιαίτερες 
απαιτήσεις, ώστε να επιτρέπει στους σπουδαστές να 
μαθαίνουν από αυτό μόνοι τους, σε τόπο, χρόνο και με 
ρυθμό που έχουν (σε μεγάλο βαθμό) επιλέξει οι ίδιοι, 
χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή. 
Η βασικότερη απαίτηση από το εκπαιδευτικό υλικό στην 
εκπαίδευση από απόσταση είναι ότι πρέπει να είναι έτσι 
δομημένο, ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να μάθουν 
αποτελεσματικά από αυτό με όσο το δυνατόν λιγότερη 
βοήθεια από τον διδάσκοντα. 
Στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία ο διδάσκων 
εκπαιδεύει το σπουδαστή επιτελώντας διάφορες 
λειτουργίες. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: 
1. Καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του. 
2. Προάγει την (σημαντική για τη μάθηση) αλληλεπίδραση 

του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό (με ασκήσεις και 
εργασίες). 

3. Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες. 
4. Αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδό 

του. 
5. Εμψυχώνει και ενθαρρύνει το σπουδαστή να συνεχίσει 

τις σπουδές του. 
Στην εκπαίδευση από απόσταση το εκπαιδευτικό υλικό 

πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να εμπεριέχει τα 
κατάλληλα στοιχεία που θα εξασφαλίζουν σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό τις παραπάνω διδακτικές 
λειτουργίες. [1] 
 
Έτσι και πιο συγκεκριμένα  ο σχεδιασμός του 
εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να στηρίζεται στα πιο 
κάτω χαρακτηριστικά: 
• Συμβουλές για το πώς πρέπει να μελετηθεί το υλικό. 
• Σαφώς καθορισμένοι στόχοι, προσδοκώμενα αποτελέσματα 

και έννοιες – κλειδιά για κάθε ενότητα. 
• Κατά το δυνατόν απλούστερη διατύπωση. 
• Πολλά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης. 
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• Ασκήσεις (δραστηριότητες) αυτοαξιολόγησης 
συνοδευόμενες από τις σωστές απαντήσεις και συζήτηση 
για πιθανές δυσκολίες και λάθη. 

• Ασκήσεις (δραστηριότητες) με στόχο τον περαιτέρω 
προβληματισμό, την εμβάθυνση, την αυτό – αξιολόγηση. 

• Απεικονίσεις, όπου μπορούν να αντικαταστήσουν 
καλύτερα ένα εκτενές κείμενο. 

• Κατατμημένη παρουσίαση της ύλης (μικρά σε έκταση 
κεφάλαια και ενότητες, λιγότερες λέξεις ανά σελίδα 
απ’ ό,τι συνήθως). 

• Πλαίσια όπου παρουσιάζονται σημαντικά σημεία και 
επεξηγούνται  δύσκολες έννοιες. 

• Επεξηγηματικοί τίτλοι και υπότιτλοι. 
• Σύνοψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου. 
• Φιλικό προς το σπουδαστή συγγραφικό ύφος(«εγώ»-

καθηγητής «εσείς»-σπουδαστής). 
• Σαφώς διατυπωμένη επίγνωση των διαφόρων δυσκολιών 

που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει ο σπουδαστής. 
• Κατάλογοι βιβλιογραφικών αναφορών, προτάσεις για 

παραπέρα διάβασμα, οδηγίες για την ανεύρεση 
συμπληρωματικών πηγών. 

• Χρήση εναλλακτικών μορφών του υλικού, όπου κρίνεται 
απαραίτητο(π.χ. χρήση ηχογραφήσεων, βιντεοταινιών 
κλπ.) 

• Κατατοπιστικές οδηγίες για τη σύνδεση της ύλης, όταν 
αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικά μέσα (π.χ. έντυπο 
υλικό και ηχογραφήσεις σε κασέτες). [5] 

 
 
  
 
3.3 Ανάπτυξη και αγορά  υλικών  E-learning 
Οι πραγματικές δαπάνες και τα κέρδη του  e-learning 
εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο τα υλικά της e-
learning αποκτώνται.  
Γενικά, υπάρχουν τρεις επιλογές: 
• Αγοράζοντας τα off-the-shelf προγράμματα. Από την άποψη 
του κόστους η αγορά off-the-shelf υλικού είναι πιθανώς η 
λιγότερη δαπανηρή επιλογή και η κυρίαρχη παροχή e-
learning. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός off-the-shelf 
προγράμματων διαθέσιμα για τα οποία προσφέρεται μια 
δοκιμαστική περίοδος πρίν την αγορά. Η πλειοψηφία των 
συσκευασιών στοχεύουν στην αναπτυξη δεξιότητων  ΙΤ, 
παραδείγματος χάριν η πιστοποίηση της Microsoft. Αν και η 
κατάρτιση για τις δεξιότητες ΙΤ μπορεί να είναι γενική, 
οργανισμοι όλων των μεγεθών έχουν  ιδιαίτερες ανάγκες 
εκπαίδευσής και το περιεχόμενο των off-theshelf  
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πρόγραμματων  μπορεί να μην είναι κατάλληλο ούτε να 
προσφέρει το απαραίτητο επίπεδο υποστήριξης. Μπορεί επίσης 
να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η ποιότητα ενός 
προγράμματος πριν από την αγορά του και έτσι όπως έχει 
συμβεί συχνά, το πρόγραμμα θα μπορούσε να αποδειχθεί 
ανιαρό και  άσχετο σε μεγάλο ποσοστό . 
• Υλικά που παράγονται από έναν εξωτερικό δημιουργό 
(outsourcing). Εάν ένα πρόγραμμα ε-εκμάθησης δεν παρέχει 
την απαραίτητη κατάρτιση τότε είναι πιο αποτελεσματική μια 
επί παραγγελία σειρά μαθημάτων. 
 Μια επί παραγγελία σειρά μαθημάτων μπορεί να εστιάσει 
ακριβώς σε εκείνα τα θέματα που είναι σχετικά με την 
οργάνωση και χρησιμοποιούνται πολλές φορές χωρίς  το 
κόστος των αδειών χρήσης. Ο Rosenberg προτείνει τρεις 
λόγους για τους οποίους  
η αγορά υλικού από εξωτερική πηγή μπορεί να είναι η 
καταλληλότερη στρατηγική:  
α. Αν και οι περισσότεροι  οργανισμοί εμπλέκονται με την 
εκμάθηση και την  κατάρτιση, αυτό  δεν είναι το κύριο 
αντικείμενό τους.  
Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται γρήγορα, μπορεί να είναι 
δαπανηρή η διατήρηση  ενός υψηλού επιπέδου  e-learning για 
μία μεγάλη χρονική περίοδο. Με τον εξωτερικό δημιουργό 
λογισμικού , η εταιρία αποφεύγει κίνδυνους που συνδέονται 
με τις νέες τεχνολογίες.  
β. Ένα σχετικό ζήτημα είναι αυτό της αποδοτικότητας. Ενώ 
οι περισσότεροι οργανισμοί  θα έχουν ένα τμήμα ΙΤ, θα 
είναι περισσότερο αποτελεσματικό να διαθέσει τους πόρους 
για την  υποστήριξη της επιχείρησης. Οι εξωτερικοί 
προμηθευτές έχουν την απαραίτητη πείρα για να αναπτύξουν 
το πρόγραμμα γρηγορότερα και γνωρίζουν επίσης τις 
πρόσφατες εξελίξεις.  
γ. Τελικά, υπάρχει η δυνατότητα της ευελιξίας. Καθώς η  
απαίτηση για κατάρτιση κυμαίνεται, η outsourcing επιτρέπει 
στον οργανισμό  να επεκτείνει ή να μειώνει την κατάρτιση 
χωρίς να επηρεάζεται το δικό του τμήμα  κατάρτισής. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια 
λεπτομερής κατανόηση των αναγκών του οργανισμού ή του 
ακαδημαϊκού ιδρύματος.  
• Αναπτυσσόντας τα υλικά εσωτερικά. Από τις τρεις 
επιλογές, η αναπτυξη του λογισμικού στο εσωτερικό της 
επιχείρησης φαίνεται "να είναι η πρόοδος". Όλο και 
περισσότερα προγράμματα θα αναπτυχθούν στο εσωτερικό 
δεδομένου ότι  όχι μόνο έχουμε μείωση του κόστους αλλά 
επίσης επιτρέπει στην οργάνωση ή το ακαδημαϊκό ίδρυμα να 
έχει τον πλήρη έλεγχο του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων 
και των πνευματικων δικαιώματων. Αυτό θα ενίσχυσει τις 
υπάρχουσες δεξιότητες έτσι ώστε η μέλλοντική ανάπτυξη θα 
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γίνει ευκολότερη και η οργάνωση ή το ακαδημαϊκό ίδρυμα θα 
μπορεί εύκολα να πραγματοποιήσει τη συντήρησή του. [18] 
 
3.4 Ομάδα ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού 
Σε κάθε περίπτωση η ομάδα ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 
υλικού θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες 
ειδικών: 
Συγγραφείς 
Πρόκειται για ειδικούς  στα επιμέρους πεδία του 
γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει το υπό ανάπτυξη 
πρόγραμμα σπουδών. Σε πολλές περιπτώσεις ένα πεδίο του 
γνωστικού αντικειμένου συγγράφεται όχι από έναν αλλά 
από ομάδα ειδικών σε αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πολύπλευρη και αντικειμενική κάλυψή του. 
Ειδικούς στην εκπαίδευση από απόσταση 
Ο ρόλος τους είναι να ενημερώσουν τους συγγραφείς για 
τα ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει και τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το 
εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσουν. Φροντίζουν ώστε το 
υλικό που  παράγεται να είναι κατάλληλο και 
αποτελεσματικό για εκπαίδευση από απόσταση.  
Ειδικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων 
Τις περισσότερες φορές οι συγγραφείς (ακαδημαϊκοί  ή 
ειδικοί σε κάποιο   γνωστικό αντικείμενο, χωρίς όμως 
εκπαιδευτική εμπειρία) δεν είναι εξοικειωμένοι με τα 
ιδιαίτερα προβλήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο ρόλος 
των ειδικών αυτών  είναι να φροντίσουν ώστε το 
εκπαιδευτικό υλικό να καλύπτει αυτές τις ιδιαιτερότητες 
Ειδικούς στην παραγωγή διαφόρων μορφών υλικού  
Πρόκειται για ειδικούς στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και 
στην παραγωγή εναλλακτικών μορφών εκπαιδευτικού υλικού 
(π.χ. οπτικο-ακουστικού, πληροφορικού, πολυμεσικού, 
κλπ.) Συνεργάζονται τόσο με τους συγγραφείς, όσο και με 
τους παραπάνω ειδικούς, κάθε φορά που απαιτείται η 
ανάπτυξη αυτών των εναλλακτικών μορφών υλικού. 
Γραφίστες 
Είναι υπεύθυνοι για την αισθητική επιμέλεια του 
παραγόμενου υλικού. 
Εκδότη (ή εκδοτική ομάδα) 
Φέρει την ευθύνη για το συντονισμό των ενεργειών όλων 
των παραπάνω συντελεστών, την τήρηση των προδιαγραφών 
του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και του 
χρονοδιαγράμματος ανάπτυξής του. 
Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού από 
ευρεία ομάδα ειδικευμένων συντελεστών έχει το 
πλεονέκτημα ότι κάθε επιμέρους εργασία γίνεται από 
κάποιον ειδικό σ’ αυτήν, με αποτέλεσμα την υψηλή 
ποιότητα του παραγόμενου υλικού. Ως μειονεκτήματα 
αναφέρουμε το σχετικώς υψηλό κόστος αλλά και τις 
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αυξημένες οργανωτικές απαιτήσεις που θέτει το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

 
Συνεργασία συγγραφέα –ειδικού στην εκπαίδευση από 
απόσταση 
Στην ακραία περίπτωση που μιλάμε για μικρά προγράμματα 
σπουδών, τα οποία καλύπτουν ένα στενό φάσμα κάποιου 
γνωστικού αντικειμένου και τα οποία θα βασιστούν 
αποκλειστικά σε έντυπο υλικό η ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού υλικού για κάποιο γνωστικό αντικείμενο θα 
μπορούσε να ανατεθεί σε ένα συγγραφέα, αναγνωρισμένο 
επιστήμονα στο πεδίο αυτό, σε στενή συνεργασία με έναν 
ειδικό στην εκπαίδευση από απόσταση. Εδώ ο συγγραφέας 
αποφασίζει για τον τρόπο παρουσίασης και το περιεχόμενο 
του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ ο ειδικός στην εκπαίδευση 
από απόσταση φροντίζει ώστε το παραγόμενο υλικό να 
είναι συμβατό με τη μέθοδο αυτή.  
Η ποιότητα της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί μεταξύ των 
δύο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του 
εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί με αυτή τη μέθοδο.  
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το σχετικώς χαμηλό 
κόστος της, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν 
επιβαρύνει με σημαντικές οργανωτικές απαιτήσεις τον 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Η  πρακτική  αυτή μπορεί 
κάλλιστα να οδηγήσει σε ένα ποιοτικά άρτιο και 
αποτελεσματικό για την εκπαίδευση από απόσταση 
εκπαιδευτικό υλικό. 
 Όταν όμως το εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να 
αναπτυχθεί καλύπτει ευρύ φάσμα πεδίων γνωστικού 
αντικειμένου ή και όταν πρέπει να περιλαμβάνει διάφορες 
εναλλακτικές μορφές υλικού, τότε η μέθοδος αυτή 
παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα. Ο εκπαιδευτικός 
οργανισμός  θα πρέπει τότε, προκειμένου να εξασφαλίσει 
την υψηλή ποιότητα του υλικού, να ενισχύσει την ομάδα 
με άλλους, πρόσθετους ειδικούς, προσεγγίζοντας έτσι τη 
μέθοδο παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού από ομάδα 
ανάπτυξης. 

 
3.5 Υλικό και Διαδίκτυο 
Η συγγραφή υλικού για το διαδίκτυο είναι μια τέχνη 
ελάχιστα διαδεδομένη, αφού οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης 
του μέσου δεν συμβαδίζουν με τους πιο αργούς ρυθμούς 
εκπαίδευσης νέων γενιών συγγραφέων του διαδικτύου και 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που αυτό επιβάλει.  
Ένα παράδειγμα των νέων αυτών απαιτήσεων προκύπτει από 
τα αποτελέσματα έρευνας σχετικής με τον τρόπο ανάγνωσης 
υλικού του διαδικτύου από τους χρήστες του. Έχει 
αποδειχθεί ότι πολύ λίγοι χρήστες μελετούν πραγματικά 
on-line. Σε σχετική μελέτη της συμπεριφοράς χρηστών 
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διαδικτύου των Morkes και Nielsen [49] παρατηρήθηκε ότι 
μετά την είσοδο σε μια καινούργια ιστοσελίδα το 79% των 
χρηστών σάρωναν με το μάτι τη σελίδα αναζητώντας 
λέξεις-κλειδιά και μόνο 16% διάβαζαν λέξη-προς-λέξη το 
περιεχόμενο της.  
Ο συγγραφέας υλικού επομένως πρέπει να προσαρμόσει 
κατάλληλα τη μορφή του υλικού του. Πρέπει να επιλέξει 
με μέτρο τα στοιχεία τα οποία θα τονίσει, αφού αυτά θα 
τραβήξουν την προσοχή του χρήστη. Για παράδειγμα ο 
τονισμός ενός πολύ μεγάλου ποσοστού του κειμένου 
στερείται νοήματος αφού έχει ως συνέπεια την απώλεια 
της ζητούμενης έμφασης. Επίσης κάθε υπερσύνδεσμος δεν 
πρέπει να συνδέεται με μεγαλύτερο τμήμα κειμένου από το 
απολύτως απαραίτητο, δηλαδή θα πρέπει να αποφεύγεται το 
φαινόμενο υπερφόρτωσης συνδέσμου.  
Η συγγραφή κειμένου ιστοσελίδων απαιτεί ένα στυλ που 
προσομοιάζει αυτό δημοσιογραφικού χαρακτήρα, σύμφωνα με 
το οποίο οι πρώτες γραμμές κάθε παραγράφου πρέπει να 
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να περιέχουν 
συμπυκνωμένες ιδέες, ώστε να επιτύχουν να κερδίσουν την 
προσοχή του αναγνώστη και να τον ελκύσουν  ώστε να 
προχωρήσει στην ανάγνωση της υπόλοιπης παραγράφου.[51] 
Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η 
ανάγνωση κειμένου από την οθόνη του υπολογιστή είναι 
μια κουραστική και αργή διαδικασία. Έχει μετρηθεί ότι η 
ανάγνωση από την οθόνη υπολογιστή είναι κατά 30% πιο 
αργή από την ανάγνωση από έντυπο υλικό κειμένου ιδίων 
διαστάσεων και πυκνότητας [50] .  
Ο συγγραφέας επομένως υλικού για το διαδίκτυο θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί πιο λιτή και περιεκτική γραφή από ότι 
για έντυπο κείμενο.  
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι η απευθείας μεταφορά 
έντυπου υλικού στο διαδίκτυο, που παρατηρείται συχνά, 
δεν είναι διαδικασία που παράγει απαραίτητα καλής 
ποιότητας περιεχόμενο, αντίστοιχου με την επιστημονική 
αξία και ποιότητα του αρχικού υλικού. Ο καινούργιος 
τρόπος και στυλ γραφής για το διαδίκτυο που βασίζεται 
σε μικρά αποσπάσματα διασυνδεδεμένα με υπερσυνδέσμους, 
είναι κάτι που θα πρέπει να διαδοθεί σε όλους τους 
συγγραφείς του διαδικτύου, δηλαδή στον καθένα που 
συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Σήμερα, πολλοί συγγραφείς υλικού για το διαδίκτυο δεν 
γνωρίζουν αυτούς τους κανόνες γραφής, αφού έχουν 
εκπαιδευτεί από την αρχή των σχολικών τους χρόνων στην 
παραγωγή κειμένων γραμμικής μορφής και όχι στη συγγραφή 
υπερ-κειμένων. 
Όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες και ιδίως τα προγράμματα 
σπουδών που αφορούν την ανοικτή και εξ-αποστάσεως 
εκπαίδευση θα πρέπει να προσαρμοστούν κατάλληλα και να 
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εισάγουν μαθήματα που διδάσκουν συγγραφή κειμένων και 
περιεχομένου για το διαδίκτυο και κατάλληλους τρόπους 
δόμησης του περιεχομένου αυτού. [51] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-LEARNING 
 

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2003 η κοινοπραξία Fathom, που 
απαρτιζόταν από οργανισμούς με μεγάλο κύρος, όπως το 
Columbia University, το University of Michigan, το 
University of Chicago, το London School of Economics, η 
British Library, το British Museum, το London Science 
Museum, το Cambridge University Press, η New York 
Public Library και το RAND, ανήγγειλε την παύση των 
δραστηριοτήτων της στον τομέα της e-learning.  

Μεταξύ των πιθανών αιτίων, το εμπορικό μοντέλο που είχε 
υιοθετηθεί (υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι 
η πύλη εισόδου στην e-learning έτσι όπως ήταν, δεν 
λειτουργούσε όπως αναμενόταν), η προσέγγιση του 
μάρκετινγκ (η αλλαγή πολύ γνωστών εμπορικών σημάτων με 
μία άγνωστη μάρκα) ή η έλλειψη επίσημης πιστοποίησης 
των διπλωμάτων που προσφέρονταν. 

 Ωστόσο, η σημαντικότερη ίσως αιτία ήταν η παρακάτω: 

Το μοντέλο ήταν η μελέτη άνευ διδασκάλου με υποτιθέμενα 
διαλογικά εκπαιδευτικά υλικά υψηλής ποιότητας. 
Δαπανήθηκαν τόσο πολλά χρήματα για την ανάπτυξη των 
προγραμμάτων ώστε ήταν αδύνατο να ανακτηθεί η επένδυση. 
Πολλά από τα μαθήματα της Fathom στο πλαίσιο της e-
learning, ιδίως στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, 
βασίζονταν σε περιεχόμενα πολυμέσων μεγάλου κόστους 
λόγω της καλής τους ποιότητας. Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα 
εγκατάλειψης στον τομέα, όταν επρόκειτο για εργασία με 
υλικά αυτού του τύπου, υποδηλώνουν ότι, όσο διαλογικά 
και αν είναι, δεν καταφέρνουν να αιχμαλωτίσουν επαρκώς 
την προσοχή του διδασκομένου. 
Το μοντέλο αυτό υποθέτει οτι αφού αναπτυχθεί ένας 
κύκλος μαθημάτων, το κόστος χορήγησης των μαθημάτων θα 
μειώνεται χάρη στην αφαίρεση των δαπανών προσωπικού και 
ότι με τις επαναλήψεις των μαθημάτων θα αποσβεστεί 
σταδιακά το υψηλό κόστος ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 
υλικού του κύκλου.  
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Το μοντέλο αυτό, εκτός από τις πιθανές επιφυλάξεις που 
ενδέχεται να έχει ο εκπαιδευτικός όσον αφορά την 
παιδαγωγική του προσέγγιση, εμποδίζει την είσοδο 
επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν σημαντικά κονδύλια για 
επενδύσεις στην κατάρτιση και αρκετά πολυάριθμο 
προσωπικό για να μπορέσει να αποσβεστεί η αρχική 
επένδυση. 
 
Τα αρνητικά στοιχεία του μοντέλου αυτού εστιάζονται στα 
παρακάτω σημεία: 
 
· Για να αποσβεστεί αυτή η επένδυση, χρειάζεται 
μεγαλύτερος αριθμός διδασκομένων από ό,τι θα ήταν ίσως 
ενδεδειγμένο. 
 
· Τα μαθήματα πρέπει επίσης να επαναληφθούν χωρίς 
σημαντικές αλλαγές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
ό,τι θα ήταν ενδεδειγμένο. 
 
· Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς αν η ποιότητα που 
συνεπάγεται το υψηλό κόστος του εκπαιδευτικού υλικού 
αυτού του τύπου γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη. Σε 
πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι οι διδασκόμενοι 
βρίσκουν την ποιότητα σε άλλες πτυχές της εμπειρίας 
και, ειδικότερα, στην πραγματική διεπικοινωνία των 
προσώπων στο εικονικό περιβάλλον, στοιχείο που 
αντικρούει την τάση να αισθάνονται απομονωμένοι και 
χωρίς υποστήριξη, η οποία οδηγεί στο υψηλό επίπεδο 
εγκατάλειψης αυτού του μοντέλου επιγραμμικής e-
learning. [19] 

4.1 Συμβατότητα μοντέλων 

Μία λύση στο υψηλό κόστος θα μπορούσε να δοθεί από την 
συμβατότητα των διαφόρων μοντέλλων ανάπτυξης E-
learning. Αυτό προτείνεται από τον δρ. Richard Straub 
[20] ο οποίος μεταξύ άλλων επισημαίνει: 

”Έχουμε χιλιάδες συναρπαστικά και ενδιαφέροντα 
πειράματα, εντούτοις δεν είναι εξελίξιμα, και σε πολλές 
περιπτώσεις δεν είναι συμβατά. Οι καλύτερες ιδέες και 
πρακτικές δεν είναι μεταβιβάσιμες και μη 
επαναχρησιμοποιήσιμες σε άλλα περιβάλλοντα εκτός από 
εκείνα που αναπτύχθηκαν. Έχουμε δημιουργήσει πολλούς 
μικρούς κήπους με μικρά σπίτια συχνά με  τοίχους γύρω 
τους, με συμπαθητικές ατομικές εγκαταστάσεις λουλουδιών 
- αλλά με μικρές ικανότητες να περπατήσουμε γύρω απ΄τον 
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χώρο του καθένα και να  συζητήσουμε με τους γείτονές 
μας. Κάθε πόρτα έχει  διαφορετικό σύστημα για να 
χτυπήσεις το κουδούνι, διαφορετικός τρόπος να μπεις  
και τα έπιπλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κανένα 
άλλο σπίτι.  
 Είναι αρκετά σαφές ότι ψάχνουμε για  κάτι διαφορετικό, 
είτε πρόκειται για την  ικανότητα να μοιραστούμε  και 
να ανταλλάξουμε το περιεχόμενο ε- learning ανεξάρτητα 
από που έχει παραχθεί ή να έχουμε πρόσβαση σε  πηγές 
μάθησης σε μια δεδομένη στιγμή από οπουδήποτε μπορεί να 
είμαστε και με οτιδήποτε μέσο πρόσβασης χρησιμοποιούμε. 
Αυτό μπορεί να κυμανθεί από υπολογιστές lap-top ως PDAs 
και  κινητά τηλέφωνα. Θα θέλαμε να προσδιορίσουμε τους 
καλύτερους πόρους μάθησης για τις ιδιαίτερες ανάγκες 
δεξιοτήτων μας και να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε 
τις πηγές αυτών των πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι πρέπει 
να είναι υψηλής ποιότητας και να μας παρέχουν το 
περιεχόμενο  με  διαφορετικές μορφές  που κυμαίνονται 
από το απλό κείμενο ως τα προηγμένα ψηφιακά πολυμέσα. 
Θα επιθυμούσαμε επίσης να έχουμε κάποιον για να μας 
υποστηρίξει προσωπικά εάν χανόμαστε στο λαβύρινθο του 
δικτύου και θα θέλαμε κάποιον  που να  μπορεί  να μας 
συνοδεύσει  στη διαδικασία μάθησής και να μας 
συμβουλεύσει και για το ποια διαδρομή  να πάρουμε και 
ποιες παγίδες  να αποφύγουμε.   
Είναι αυτό  ουτοπία ή είναι  μια ρεαλιστική δυνατότητα; 
Είναι μια δυνατότητα, εντούτοις για να φθάσουμε εκεί 
πρέπει να έχουμε σωστές βάσεις. Έτσι πρέπει να 
δημιουργήσουμε μια κοινή υποδομή και ένα σύνολο κοινών 
προτύπων και κανόνων που να  μας βοηθούν να επιτύχουμε 
τα καλλίτερα αποτελέσματα στην  ε-εκμάθηση. Επιθυμούμε 
να σκεφτούμε για μια νέα παιδαγωγική, και ψηφιακά 
προγράμματα σπουδών με συναρπαστικό περιεχόμενο 
πολυμέσων, εικονικούς δασκάλους κλπ. Όλες αυτές οι 
θαυμάσιες καινοτομίες θα  γίνουν πραγματικότητα  σε 
ευρεία κλίμακα εάν έχουμε τις σωστές βάσεις  που θα 
επιτρέψουν την ευρεία  επέκταση των τεχνολογιών 
μάθησης. Εάν συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στους μικρούς 
κήπους μας τότε θα υποστούμε μια τεράστια απώλεια 
ενέργειας και πόρων. Η παραγωγή υποδομής και 
περιεχομένου βασισμένη σε ανοικτά πρότυπα θα παράσχει 
μια δραματική επιτάχυνση στην ανάπτυξη και επέκταση της 
ε-εκμάθησης  . Αυτό είναι ζωτικής σημασίας σε μια αγορά 
που είναι αυτήν την περίοδο εξαιρετικά τεμαχισμένη και 
που στερείται από σαφείς κατεύθυνσεις και 
καθοδήγησεις.“ [20] 
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4.2 Learning Objects 

Το πρόβλημα της συμβατότητας αλλά και του κόστους 
θίγεται και από τον Tom Davies,[17] lecturer στο τμήμα  
Public Health and Primary Care του πανεπιστημίου του  
Cambridge  

« Για να δημιουργήσουμε  σειρά on-line course  8 ώρων 
χρειάστηκαν δύο χρόνια από ένα επαγγελματία . Τώρα 
είμαστε λίγο πιο αποδοτικοί αλλά  ακόμη και τώρα το 
κόστος  ανάπτυξης είναι πάρα πολύ για ένα μόνο  
πανεπιστήμιο να ξοδεψει για  στερεότυπες σειρές 
μαθημάτων. Οι μέθοδοι για να λυθούν αυτά τα προβλήματα 
ήταν αρκετά σαφείς  –πρώτα, έπρεπε να συνεργαστούμε.  
Γι’αυτό αρχίσαμε τη Συνεργασία πανεπιστημίων στην ε-
εκμάθηση  (UCEL). Δεύτερον, έπρεπε να σταματήσουμε να 
παραγάγουμε ολόκληρες  σειρές μαθημάτων σε μια γραμμική 
μορφή  και να παραγάγουμε αντ' αυτού  ¨αντικείμενα 
εκμάθησης¨ (Learning Objects).  
 
Η συνεργασία είναι ενεργή για ένα έτος τώρα και ο 
τρόπος με τον οποίο δουλεύει είναι ότι κάθε συνεργάτης 
συμβάλλει σε χρήματα και μπορεί να αντισταθμίσει αυτό 
το κόστος ως ένα ορισμένο βαθμό με τη συνεισφορά του 
στην παραγωγή αντικειμένων μάθησης. Αυτά τα αντικείμενα 
μάθησης είναι ψηφιακά "άτομα"  εκπαιδευτικού υλικού που 
βασίζονται σε έναν ενιαίο στόχο έννοιας ή εκμάθησης. Οι 
καθηγητές  μπορούν έπειτα να τα  συνδυάσουν με όποιο 
τρόπο  αυτοί επιθυμούν έτσι ώστε η τελική μορφή και 
χρήση  είναι εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο του καθηγητή.   
Αυτή η συνεργασία επιτυγχάνει έτσι   
· χαμηλότερο κόστος  
· ευελιξία  
· συμμετοχή  
· υψηλή ποιότητα από προσεκτικές  αναθεώρησεις»  [17] 
 
Τι ακριβώς όμως είναι τα Learning Objects; 
Ας φανταστούμε ότι κάθε εκπαιδευτικός, κάθε 
αντικειμένου και βαθμίδας, φτιάχνει μόνο μια και 
μοναδική άσκηση πάνω στο αντικείμενό του. Και ας 
φανταστούμε όλοι μαζί οι εκπαιδευτικοί να ανταλλάσσουν 
ο ένας  με τον άλλο αυτό που φτιάξανε, τι θα είχε 
δημιουργηθεί; Ένα τεράστιο δίκτυο με ασκήσεις 
φτιαγμένες, με βάση τα πραγματικά προβλήματα της τάξης, 
τις πραγματικές ανάγκες. Αυτά είναι τα Learning Objects 
τα οποία μπορούν λόγω της φύσης τους να γίνουν πεδίο 
ανταλλαγής εμπειριών, να προσφέρουν λύσεις στα 
εργασιακά προβλήματά  ,και να συμβάλουν στην  γνωρίμία 
των εκπαιδευτικών μεταξύ τους μέσα από τη  συνεργασία 
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με συγκεκριμένο σκοπό. Αναδεικνύουν αυτούς που μπορούν 
να βοηθήσουν μέσα από πραγματικά αξιοκρατικές 
διαδικασίες. 
 
Τα Learning Objects λοιπόν έχουν κυριότερο στόχο την 
ανταλλαγή τους μεταξύ ατόμων με κοινό παρονομαστή 
χρήσης.  
Όση σημασία έχει η κατασκευή τους άλλη τόση σημασία 
έχει και το πακετάρισμά τους. Το πακετάρισμα προβλέπει 
πληροφορίες για τον ορισμό, περιγραφή και χρήση τους, 
είναι σα να μετακομίζουμε και να βάζουμε ετικέτες πάνω 
στα πράγματα για να ξέρουμε πού τα έχουμε βάλει και τι 
έχουμε μέσα.  
Το Διαδίκτυο εξελίχθηκε χωρίς συγκεκριμένο σκοπό και 
κατασκευή. Αυτό δεν είναι κακό όμως το χάος που υπάρχει 
μας εμποδίζει κάποιες λειτουργικές δραστηριότητες που 
αφορούν κυρίως τη συνεργασία. Αυτό γίνεται επειδή ο 
καθένας μας προτείνει τον τρόπο κατασκευής της 
αρεσκείας του. Όταν όμως έρχεται η ώρα να βάλουμε μαζί 
κάποια πράγματα για να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη η 
συνεργασία είναι αδύνατη.  
Έχουν βγει θεωρίες για την ενοποίηση του Διαδικτύου 
μέσω συγκεκριμένων κατασκευαστικών μεθόδων (όπως το 
Semantic Web για το οποίο θα κάνω ιδιαίτερη παρακάτω 
και η κατασκευή του ‘The Grid’ στο CERN της Ελβετίας). 
Ένας από τους παράγοντες που έχει προταθεί ότι μπορεί 
να βοηθήσει σε αυτήν την κατασκευή είναι η χρήση της 
γλώσσας προγραμματισμού XML. Η XML βοηθά τόσο στην 
κατασκευή των Learning Objects όσο και στο πακετάρισμα.  
 
Με τα Learning Objects μπορούμε να έχουμε ασκήσεις για 
όλα τα μαθήματα με τις ίδιες διαστάσεις, τον ίδιο τρόπο 
χρήσης, ίσως διαφορετικό τρόπο κατασκευής αλλά κάποια 
δεδομένα θα είναι κοινά για όλους. Με αυτόν τον τρόπο . 
θα λυνόταν το πρόβλημα της χρήσης πολυβιβλίου, οι 
εκπαιδευτικοί θα είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή 
τους, όπως επίσης και περισσότερες ασκήσεις, τα 
διαθεματκά πλαίσια θα ήταν παιχνίδι για μικρούς και 
μεγάλους.  
 
Το πακετάρισμα είναι τόσο σημαντικό όσο και κατασκευή 
τους. Το πακετάρισμα στηρίζεται στα μεταδεδομένα 
(metadata). Όπως γνωρίζουμε το Διαδίκτυο έχει 
ατέλειωτες πληροφορίες χωρίς κάποιο συγκεκριμένο τρόπο 
κατασκευής. Όποιος θέλει ανεβάζει ο,τιδήποτε κατά τη 
γνώμη θα ήθελε να δει ο καθένας (ίσως και αρνητικά) και 
ο μόνος τρόπος για να έχουμε πρόσβαση σε κάποια χρήσιμο 
πληροφορία είναι οι μηχανές αναζήτησης όπως οι: google, 
altavista, msn, yahoo κλπ. Ιδιαίτερα όταν θέλουμε να 
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βρούμε συγκεκριμένες  πληροφορίες εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και κυρίως ασκήσεις (που μας ενδιαφέρουν 
σε αυτή την ενότητα) είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο.  
  
Γι’ αυτό διεθνείς εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποφάσισαν 
ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες πληροφορίες για τις 
πληροφορίες. Αυτά είναι τα μεταδεδομένα. Σήμερα τα 
Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται ευρέως από 
τις εκαπιδευτικές κοινότητες. Είναι το πακέτο που μας 
δείχνει και εξηγεί τι υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο 
κουτί ή το learning object και έτσι μπορούμε να το 
βρούμε εύκολα. Τι περιγράφει η ετικέτα του κουτιού; 

• Τι είδους  εκπαιδευτική πηγή είναι (ηλεκτρονικής 
μορφής ή όχι)  

• Τον κατασκευαστή του learning object και τις 
κατηγορίες χρηστών που μπορούν να τα 
χρησιμοποιήσουν  

• Τις κατηγορίες χρηστών που μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στα learning object ή και να κατεβάσουν 
ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό.  

• Τις κατηγορίες χρηστών που μπορούν να 
διαφοροποιήσουν ή και να οργανώσουν τα learning 
objects  

• Το είδους του learning object: είναι πείραμα, 
προσομοίωση, κουίζ, ερωτηματολόγιο, αξιολόγηση 
κλπ.  

• Την ακριβή περιγραφή του για τη χρήση του: το 
μάθημα, την υποενότητα, την κατηγορία κλπ  
Όλα αυτά μπορούν να περιγραφούν με μεταδεδομένα  
 H παράδοση των learning objects μπορεί να γίνει 

μέσω του Διαδίκτυου, των CD,DVD, ή των  Έξυπνων 
συσκευων (κινητά, PDA, κλπ) 

Η υποστήριξη και η περαιτέρω ανάπτυξη μπορούν να 
επιτευχθούν με τη απευθείας σύνδεση και συνεργασία των 
μαθησιακών κοινοτήτων. Τα επαναχρησιμοποιήσιμα learning 
objects μπορούν να διανεμηθούν μετά από την καταχώρηση 
σε ευρετήριο δεδομένων. Ένας χρήστης μπορεί να στείλει 
ένα learning object σε άλλους χρήστες καθώς επίσης και 
σε μια κεντρική αποθήκη learning object. Εκεί το 
learning object θα αποθηκευτεί και θα ρυθμιστεί εκ νέου 
σύμφωνα με την καταχώρησή του.[22] 
 
Ωστόσο υπάρχει και ο αντίλογος ως προς το κατά πόσον 
μπορεί η e-learning να τυποποιηθεί και να 
επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές συνθήκες. Ο δρ Tony 
Bates [8] τονίζει: 
«Έχω ενδοιασμούς πάνω στην αποδοτικότητα της 
επαναχρησιμοποίησης. Υπάρχει κάποιο περιεχόμενο που 
μπορεί να τυποποιηθεί, πιθανώς τα Μαθηματικά και η 
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Φυσική. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το περιεχόμενο. 
Μεγάλο κομμάτι της διδασκαλίας έχει πολιτιστική και 
κοινωνική βάση 
Όταν κάποιος περνάει σε μία κοινωνία βασισμένη στην 
γνώση, όταν χρειάζεται περισσότερη ατομική ευθύνη για 
την μάθηση και την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 
και εφαρμόζει συνέχεια τη μάθηση στη δουλειά του, 
απαιτείται ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας. Πρέπει 
να στραφούμε προς την επίλυση προβλημάτων και τα case 
studies. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας της 
Φυσικής, παραδείγματος χάρη, και η Φυσική δεν αποτελεί 
πλέον αυτοσκοπό, αλλά γίνεται το μέσον για ένα σκοπό. 
Ιδιαίτερα στον επαγγελματικό χώρο, όλα είναι πιο 
διεπιστημονικά, δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο 
αντικείμενο και στο πρόβλημα παρά στο περιεχόμενο.» 
[24] 
 

4.3 Μία άλλη προσέγγιση: Το σχέδιο Fenicia 
 
Μια διαφορετική προσέγγιση της διάρθρωσης του κόστους, 
θα μπορούσε να γεννηθεί από την ανάγκη μιας 
παιδαγωγικής αλλαγής που θα λαμβάνει υπόψη την 
αναγκαιότητα της διεπικοινωνίας αντί για τις 
παραμέτρους που σχετίζονται με το περιθώριο κέρδους. 
Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο οργάνωσης των 
περισσότερων “λύσεων” e-learning που χρησιμοποιούνται 
στις επιχειρήσεις.  

Αυτή η νέα παιδαγωγική προσέγγιση επικεντρώνεται στη 
συζήτηση ως κεντρικό άξονα της μάθησης. 

 Βασίζεται στην ασύγχρονη μάθηση μέσω της χρήσης των 
νέων τεχνολογιών και αναπτύχθηκε για έναν κύκλο 
μαθημάτων ρυθμισμένης επαγγελματικής κατάρτισης στην 
Εμπορική Διοίκηση και Μάρκετινγκ στο πλαίσιο του 
σχεδίου Fenicia, ενός πολυεθνικού σχεδίου που είχε 
τεθεί σε εφαρμογή από μία κοινοπραξία σχολών 
επαγγελματικής κατάρτισης και άλλων οργανισμών στη 
Βρετανία, την Ισπανία, τη Δανία και τη Νορβηγία στο 
πλαίσιο του προγράμματος Leonardo της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
Η προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο σχέδιο Fenicia βλέπει 
τη μάθηση σαν μια κοινωνική διαδικασία, η οποία 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο μαθησιακών συζητήσεων, που 
πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους διδασκομένους 
μεταξύ τους με τη συμμετοχή και την καθοδήγηση ενός 
καθηγητή. Στο μοντέλο αυτό, οι πόροι ή τα εκπαιδευτικά 
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υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν μικρότερη σημασία από 
τη δραστηριότητα την οποία υποστηρίζουν, ενώ το κλειδί 
είναι ο ρόλος του καθηγητή, που διευκολύνει τη 
μαθησιακή διαδικασία. 
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε ένα φόρουμ, κατά 
κανόνα ασύγχρονο χωρίς ωστόσο να αποκλείει και μορφες 
σύγχρονης επικοινωνίας (ταυτόχρονη συνδιάσκεψη). Το 
σημαντικό είναι ότι επικεντρώνεται σε μια κοινωνική 
διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν το 
υλικό μαζί με τον καθηγητή. Η διαδικασία αυτή 
υποστηρίζεται με διάφορους πόρους κάθε είδους, αλλά, 
αντίθετα από άλλα μοντέλα, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι 
συνεισφορές των άλλων μαθητών είναι οι πιο πολύτιμοι 
πόροι, μαζί με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία από 
κοινού ανάπτυξης της κατανόησης του εκπαιδευτικού 
υλικού. 
Με την προσέγγιση αυτή, που βασίζεται σε μαθησιακές 
συζητήσεις και επικεντρώνεται περισσότερο στα πρόσωπα 
παρά στα περιεχόμενα, αλλάζει η διάρθρωση του κόστους 
των μαθημάτων. Το κύριο κόστος των μαθημάτων 
μετατοπίζεται στο κεφάλαιο των δαπανών εκπαιδευτικού 
προσωπικού αντί για τις δαπάνες ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
υλικών. Αυτό συμβαίνει επειδή, καθώς είναι ένα μοντέλο 
πραγματικά διαλογικό, δεν είναι απαραίτητο το 
εκπαιδευτικό υλικό να προλαμβάνει όλα τα προβλήματα, 
τις αμφιβολίες και τις δυσκολίες που μπορεί να 
συναντήσει ο διδασκόμενος στις παρουσιαζόμενες έννοιες 
διότι αυτά είναι θέματα που ανακαλύπτονται και 
εξετάζονται σταδιακά στη διάρκεια της μαθησιακής 
συζήτησης στην οποία συνίστανται τα μαθήματα. 

 Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ περισσότερα 
αυθεντικά εκπαιδευτικά υλικά, βγαλμένα από το 
αντικειμενικό πλαίσιο της μάθησης, τα οποία ο καθηγητής 
παρουσιάζει και εξηγεί στο φόρουμ, βοηθώντας τους 
διδασκομένους να τα καταλάβουν.  
Συνεπώς, η διαδικασία ανάπτυξης των υλικών αλλάζει: από 
διαδικασία σχεδιασμού και έπειτα προγραμματισμού, 
μετατρέπεται σε διαδικασία αναζήτησης κατάλληλων 
εκπαιδευτικών υλικών για τα μαθήματα με πολύ μικρότερο 
κόστος. 
Βέβαια οι δαπάνες αυτές δεν εξαφανίζονται. Η e-learning 
κοστίζει το ίδιο ή περισσότερο από τη σημερινή μέθοδο. 
Ωστόσο, η πιο σημαντική δαπάνη αλλάζει κεφάλαιο, είναι 
τώρα δαπάνη για εκπαιδευτικό προσωπικό και, ως τέτοια, 
συνδέεται περισσότερο με την υλοποίηση κάθε κύκλου 
μαθημάτων. 
 Σύμφωνα λοιπόν πάντα με τους εμπνευστές του μοντέλου 
αυτού έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα: 
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· Μικρότερο κίνδυνο για το ίδρυμα που παρέχει την 
υπηρεσία κατάρτισης. Δεν χρειάζονται τόσοι μαθητές, 
ούτε τόσες επαναλήψεις του ίδιου κύκλου μαθημάτων για 
να αποσβεστεί το κόστος της ανάπτυξής του. 
 
· Το κόστος των μαθημάτων στις επόμενες επαναλήψεις 
είναι πιο σταθερό σε σύγκριση με το άλλο μοντέλο. Αντί 
να μειωθεί το συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης 
κατάρτισης με τις επαναλήψεις των μαθημάτων, το κόστος 
αυτό αυξάνεται. Αντίθετα, οι δαπάνες της αρχικής του 
ανάπτυξης μειώνονται σημαντικά.  
 
· Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, διότι η προσέγγιση των 
μαθημάτων, καθώς δεν συνδέεται με πολύ δαπανηρά υλικά 
σπουδών, μπορεί να αλλάξει ανάλογα με ενδεχόμενες 
αλλαγές του πεδίου μελέτης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 
στους τεχνολογικούς και άλλους τομείς με ραγδαία 
εξέλιξη. 
 
· Το κόστος είναι πιο εφικτό, αφού η αρχική επένδυση 
είναι μικρότερη, και αυτό διευκολύνει τη μετάβαση στην 
e-learning.  
 
· Η τιμή που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης είναι πιο 
σωστή και ίσως πιο ανταγωνιστική, αφού δεν χρειάζεται 
να καταλογιστεί σε αυτόν κάποιο υψηλό κόστος ανάπτυξης. 
 
· Σημαντικά, τέλος, είναι τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα 
της προσέγγισης και ιδίως η ευελιξία της, που επιτρέπει 
την προσαρμογή της κατάστασης σε κάθε συγκεκριμένο 
πλαίσιο. 
 
Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς 
επιμόρφωσης σε ΜΜΕ για εργαζομένους οι οποίοι, λόγω της 
φύσης της θέσης τους, δεν μπορούσαν να προσφύγουν ούτε 
σε εσπερινή διδασκαλία. Συνεπώς, έχει ήδη δοκιμαστεί 
πειραματικά και σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα, εκτός 
από το σχολικό. Η χρήση της στη συνεχή επιμόρφωση είναι 
λογική, δεδομένης της ευελιξίας της, που επιτρέπει την 
προσαρμογή της κατάρτισης στις ανάγκες κάθε 
επιχείρησης. [19] 
Ωστόσο παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που φαίνονται να 
προκύπτουν από το μοντέλο αυτό θα πρέπει να επισημάνω 
ότι δεν μπόρεσα να εντοπίσω την επέκτασή του σε καθαρά 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια, σχολεία κτλ.) 
κάτι το οποίο φανερώνει ότι στην πράξη δεν είναι τόσο 
εύκολο να υλοποιηθεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα. 
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Άλλωστε από όλους τους παραπάνω προβληματισμούς αλλά 
και τα διαφορετικά μοντέλα που έχουν προκύψει αρχίζει 
να γίνεται φανερό ότι η  ιδανικότερη  λύση δεν είναι 
μία και μοναδική αλλά ενδεχομένως ένα συνδυασμός 
διαφορετικών τακτικών, ή πιθανότατα μία υβριδική λύση η 
οποία και θα αναπτυχθεί παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Εξέλιξη και προοπτικές της E-learning 
 

5.1 Από το Web στο semantic web 
Μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Web 
είναι η υπερπληθώρα των πληροφοριών  που υπάρχουν οι 
οποίες εξαιτίας της μορφής και του μεγέθους τους 
κρίνεται ως ουτοπικό να αξιοποιηθούν σε πλήρη έκταση, 
πόσο μάλλον δε να χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά για 
εκπαιδευτικούς / μορφωτικούς σκοπούς. 
Η φιλοδοξία είναι με μετατραπεί το διαδίκτυο σε έναν 
χώρο όπου οι έννοιες και οι πληροφορίες θα αποκτήσουν 
μεγαλύτερο νόημα ώστε να γίνουν περισσότερο 
κατανοητές και χρηστικές όχι μόνο από τους ανθρώπους 
αλλά και από τις μηχανές. 
Σε ένα τέτοιο δίκτυο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα 
έχουν την δυνατότητα της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης 
ενώ η πληροφορία θα  συνδέεται άμεσα με την σημασία 
Το έργο αυτό αφορά το ονομαζόμενο semantic web. 
Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε το semantic web σαν ένα 
πλήθος πληροφοριών  που συνδέονται μεταξύ τους με 
τέτοιο όμως τρόπο ώστε να είναι εύκολα επεξεργάσιμες 
από τις μηχανές, σε παγκόσμια κλίμακα.  
Ο σημασιολογικός Ιστός (semantic web) αποτελεί ιδέα 
του Tim Berners-Lee, τον εφευρέτης του WWW, του URIs, 
του HTTP, και της HTML. Υπάρχουν  ομάδες  ανθρώπων 
που εργάζονται  για να βελτιώσουν, να επεκτείνουν και 
να τυποποιήσουν το σύστημα, και έχουν αναπτυχθεί ήδη 
πολλές γλώσσες, δημοσιεύσεις και  εργαλεία.  
Ποια όμως είναι η λογική για ένα τέτοιο σύστημα;  
Τα δεδομένα που κρύβονται  στα αρχεία HTML είναι 
συχνά χρήσιμα σε μερικές περιπτώσεις, αλλά όχι σε 
όλες. Το πρόβλημα με την πλειοψηφία των στοιχείων που 
βρίσκονται στον  Ιστό με αυτήν την μορφή είναι ότι 
είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα, 
επειδή δεν υπάρχει κάποιο γενικό  σύστημα που να 
επιτρέπει την  δημοσίευση των στοιχείων με τέτοιο 
τρόπο ώστε να  μπορούν να επεξεργασθούν  εύκολα από 
τον καθένα. Παραδείγματος χάριν,  οι πληροφορίες για 
τις τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις, οι καιρικές 
πληροφορίες, οι χρόνοι των  αεροπλάνων, οι 
στατιστικές για το ποδόσφαιρο ... όλες παρουσιάζονται 
με αριθμητικά δεδομένα  αλλά όλες με μορφή HTML. Το 
πρόβλημα με αυτό είναι ότι, είναι δύσκολο να 
χρησιμοποιήσουμε  αυτά τα στοιχεία με τους τρόπους 
που θα θέλαμε ακριβώς. 
Έτσι ο σημασιολογικός Ιστός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
μία τεράστια λύση εφαρμοσμένης μηχανικής... αλλά στην 
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πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Καθώς 
γίνεται ευκολότερο να δημοσιευθούν στοιχεία σε μια πιο 
¨κατανοητή¨ μορφή, όλο και  περισσότεροι άνθρωποι θα 
θελήσουν να δημοσιεύσουν στοιχεία με αποτέλεσμα να 
έχουμε   φαινόμενο ντόμινο. Επιπλέον ένας μεγάλος 
αριθμός εφαρμογών του σημασιολογικού Ιστού μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν  για διαφορετικούς σκοπούς αυξάνοντας 
έτσι την προσαρμοστικότητα των εφαρμογών στον Ιστό.[47] 
 Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αν δώσουμε ¨σημασία¨ 
στο περιεχόμενο όλων των πόρων που διατίθενται στον 
Παγκόσμιο Ιστό και σε όλη την πληροφορία που 
προστίθεται σ΄αυτόν  τότε μπορούμε να αφήσουμε τους 
υπολογιστές να επεξεργαστούν τους πόρους του 
Παγκόσμιου Ιστού για εμάς. 
Έτσι μπορούμε να κάνουμε πιο έξυπνες τις υπάρχουσες 
εφαρμογές ή να δημιουργήσουμε καινούργιες που να 
βελτιώνουν την καθημερινή μας ζωή.[48] 
Εντούτοις, παρά τα τεράστια οφέλη που προβλέπονται, 
οι τεχνολογίες του semantic web βρίσκονται ακόμη σε 
νηπιακή ηλικία  και αν και το μέλλον του προγράμματος 
γενικά εμφανίζεται να είναι φωτεινό, φαίνεται να 
υπάρχει λίγη συναίνεση για την πιθανή  κατεύθυνση και 
τα χαρακτηριστικά του. [47] 
Φυσικά τα οφέλη που θα προέκυπταν από μία τέτοια 
εξέλιξη του ιστού στην E-learning είναι κάτι παραπάνω 
από εμφανή αν αναλογιστούμε ότι το διαδίκτυο αποτελεί 
το σημαντικότερο παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται αυτή 
η μορφή μάθησης.  
 

 
5.2 Ανάπτυξη της  E-learning 
Θεωρώντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν έναν 
δεύτερο πτυχίο μετά την απόκτηση του βασικού, και οι 
περισσότεροι πλήρους απασχόλησης υπάλληλοι επιδιώκουν να 
προωθήσουν τις σταδιοδρομίες τους με τη λήψη εκπαιδευτικών 
μαθημάτων, η αγορά της E-learning θα συνεχίσει να 
αυξάνεται. Πολλοί σπουδαστές μέσω e-learning δεν είναι 
παραδοσιακοί σπουδαστές. Μερικοί είναι ενήλικοι που 
επιδιώκουν να χτίσουν μια δεύτερη ή τρίτη σταδιοδρομία, 
ενώ άλλοι είναι επαγγελματίες που επιδιώκουν να προωθήσουν  
τις τρέχουσες θέσεις τους. 
 Η πραγματική ανάπτυξη της  e-learning φαίνεται να 
πραγματοποιείται  στην εκπαίδευση ενηλίκων και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλο και περισσότερα κολέγια 
ακολουθούν αυτήν την νέα "τάση" με προσφορά πιστοποιητικών 
και πτυχίων  χρησιμοποιώντας τις σειρές μαθημάτων από  
απόσταση. Η αύξηση, και το ενδιαφέρον για την e-learning 
είναι μεγάλο αλλά η ερώτηση παραμένει πώς η από απόσταση 
εκμάθηση θα επιδράσει στην εκπαίδευση. Μερικά από πιο 
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πιεστικά ζητήματα όπως το πρόγραμμα σπουδών, οι 
αλληλεπιδράσεις σχολής/σπουδαστών, και η επιλογή των 
εφαρμογών συχνά προηγούνται από τη δημιουργία μιας 
κατάλληλης παιδαγωγικής [12] 
 
Ωστόσο σύμφωνα με πολλούς δεν αναμένεται ότι η ε-εκμάθηση 
θα αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μορφές. Σύμφωνα με τον  
Ε. Masie [39] "σε μερικά έτη, δεν θα υπάρχει διαχωρισμός  
μεταξύ της ε-εκμάθησης και της παραδοσιακής εκμάθησης, 
δεδομένου ότι η εκμάθηση θα εξελιχθεί φυσικά για να 
συμπεριλάβει την τεχνολογική πρόοδο στην βελτίωση την 
αποδοτικότητας της ". 
Αυτό μάλιστα έχει ήδη συμβεί σε ορισμένες περιπτώσεις όπως 
το σχολείο του Ninestiles, στο Olton κοντά στο Birmingham, 
UK όπου και τα 800 παιδιά στα πρώτα σχολικά τους χρόνια 
έχουν φορητούς υπολογιστές, συνδεδεμένους σε ένα ασύρματο 
δίκτυο σε όλο το σχολείο. Τα παιδιά μπορούν επίσης να 
πάρουν τους φορητούς υπολογιστές τους στο σπίτι για να 
ετοιμάσουν σχολικές ή προσωπικές εργασίες. Στο σχολείο 
αυτό, δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ μάθησης και e-
learning. Ο διαχωρισμός μεταξύ τεχνολογίας και εκπαίδευσης 
αρχίζει να ατονεί, τα παιδιά χρησιμοποιούν τους 
υπολογιστές σαν φυσικό κομμάτι της εκπαίδευσής τους στην 
τάξη και στο σπίτι, και το σχολείο σύντομα πρόκειται να 
καταργήσει τα ξεχωριστά εργαστήρια πληροφορικής. [15] 
 
Τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι οργανώσεις 
ενσωματώνουν τη συνδυασμένη εκμάθηση και όχι μόνο την e-
learning.  
Αυτό είναι η χρήση περισσότερων του ενός συστημάτων 
στρατηγικής για την μάθηση.  
Σαν μαθητές, μαθαίνουμε φυσικά μέσω ποικίλων μεθόδων, 
μιλάμε με τους συμαθητές έξω από την τάξη, διάβαζουμε ένα 
βιβλίο, συζητούμε με ειδικούς, παρακολουθούμε μια online 
τάξη κ.λπ. 
  Η E-learning έχει τη δύναμη να εμπλουτίσει πάρα πολύ την 
εμπειρία εκμάθησης μέσω της χρήσης της αλληλεπίδρασης και 
των πολυμέσων που και τα δύο είναι αποδεκτά από τη θεωρία 
της μάθησης και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της. [18] 
 
5.3 HYBRID LEARNING MODEL 
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα επιτυχή προγράμματα για την 
από απόσταση εκμάθηση μετακινούνται σε νέα μοντέλα όπως 
στην υβριδική από απόσταση εκμάθηση βασισμένη σε ένα  
πρότυπο με πολλούς τύπους αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
σπουδαστών, ερευνητικών ομάδων, σχολών, και ερευνητικών 
κέντρων. Το πανεπιστήμιο της Φλώριδας ανέφερε  αύξηση 
εγγραφών και βελτιωμένη ποιότητα μετά από την εφαρμογή 
ενός υβριδικού προγράμματος από απόσταση εκμάθησης που 
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περιλαμβάνει τις αυξημένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και συμμετοχή 
σύμβουλων/βοηθών που υποστηρίζουν τους από απόσταση 
εκμάθηση σπουδαστές.  
Αντίθετα από τα παραδοσιακά προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης που εφαρμόζονται ως αυτόνομα βασισμένα στο Web 
προγράμματα χωρίς αλληλεπίδραση ή πολύ λίγη αλληλεπίδραση 
μεταξύ της σχολής και των σπουδαστών, τα προγράμματα στα 
Purdue University West Lafayette, Indiana University, 
Babson College, Penn State,συνδύασαν το παραδοσιακό 
μοντέλο e-learning με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία  
για να εξασφαλίσει επιτυχή εκμάθηση. Αυτός ο συνδυασμός 
βεβαιώνει ότι η ποιότητα της σε απευθείας σύνδεση 
εκπαίδευσης είναι ίση με αυτή των κλασσικών προγραμμάτων 
των πανεπιστημίων. Αυτό επίσης βοηθάει για να υπερνικηθεί 
οποιαδήποτε αντίληψη από τους σπουδαστές ή τους 
εκπαιδευτικούς ότι οι εργαζόμενοι σπουδαστές δεν πρέπει να 
κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους στο ίδιο επίπεδο 
όπως οι συνομήλικοι τους που εγγράφηκαν ως πλήρους 
απασχόλησης σπουδαστές.  
Η σημασία της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των σπουδαστών έχει προταθεί από 
διάφορες εκθέσεις. Η μελέτη  Marold [40]για την απόδοση 
και τα επιτεύγματα μεταξύ των σπουδαστών του Web και των 
σπουδαστές στις τάξεις δείχνουν ότι, αν και τα επιτεύγματα 
όπως φαίνονται από τα τεστ ήταν υψηλότερα  για τους 
σπουδαστές μέσω Web, η απόδοση στα projects και στις 
εργασίες στο σπίτι ήταν υψηλότερη για τους σπουδαστές των 
τάξεων. Στις τάξεις που ασχολούνται με προγραμματισμό 
online  ο μέσου επιπέδου σπουδαστής έχει περισσότερη 
δυσκολία να εφαρμόσει τη θεωρία του προγραμματισμού των 
προβλημάτων από έναν σπουδαστή τάξεων, και επομένως οι 
μεσαίου επίπεδου σπουδαστές διέτρεχαν σημαντικό κίνδυνο 
όταν επιχειρούσαν να παρακολουθήσουν  μια σειρά μαθημάτων 
προγραμματισμού βασισμένη στο Web. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
να αλληλεπιδράσουν και να διδάξουν τους σπουδαστές  να 
αναζητήσουν νέες πηγές πληροφοριών για να αποφύγουν τον 
περιορισμένο χώρο των   πληροφοριών που παρέχονται από τον 
εκπαιδευτικό.  
Οι σπουδαστές της από απόσταση εκμάθησης πρέπει να 
ενθαρρυνθούν για τρόπους ανακάλυψης νέων πληροφοριών, 
και να μάθουν να εξερευνούν το υλικό σαν μελετητές  
Υπάρχει ανάγκη για κάθε τομέα να προωθηθεί η καινοτομία 
επειδή οι σπουδαστές είναι το μελλοντικό εργατικό δυναμικό 
σε μια κοινωνία. Εντούτοις, η διδασκαλία των  σπουδαστών 
στην οικοδόμηση δεξιοτήτων για συνεχή καινοτομία 
απαιτούνται για τους από απόσταση εκμάθηση σπουδαστές στο 
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ίδιο επίπεδο που απαιτούνται και για τους κλασσικούς 
σπουδαστές.  
Η ποιότητα στην εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί με την 
σοφή χρήση υπολογιστή και διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης.  
Η μελέτη συνδυασμένης μάθησης που πραγματοποιήθηκε από τον 
Thomson [41] σε 128 ενήλικες  αρχάριους  έδειξε τα 
παρακάτω: Χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel λογισμικό, 
τρεις ομάδες παρατηρήθηκαν  (τάξη συνδυασμένης εκμάθησης, 
τάξη μόνο με  on-line σύνδεση, και τάξη χωρίς καμία 
κατάρτιση).Η έκθεση μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
συνδυασμένη ομάδα εκτέλεσε τους στόχους με 30% μεγαλύτερη 
ακρίβεια  από την online ομάδα. Η συνδυασμένη ομάδα και η 
online ομάδα ξεπέρασαν  την χωρίς κατάρτιση ομάδα στην 
ακρίβεια, κατά 159% και 99% αντίστοιχα. Η συνδυασμένη 
ομάδα εκτέλεσε τις εργασίες κατά  41% γρηγορότερα από την 
online ομάδα.  
Η από απόσταση εκμάθηση πρέπει να επιτρέπει στους 
εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές  να αλληλεπιδρούν 
περιοδικά πρόσωπο με πρόσωπο, συζητώντας τρόπους για 
ανακάλυψη νέας πληροφορίας. Συγχρόνως αυτή  η 
αλληλεπίδραση βοηθά τους σπουδαστές να χτίσουν τις 
δεξιότητες για συνεχή καινοτομία στον ίδιο βαθμό με αυτόν 
των σπουδαστών των τάξεων.  
Το τμήμα εφαρμοσμένης μηχανικής του πανεπιστήμιο του Idaho 
συμπεραίνει ότι η έρευνα  που συγκρίνει τη παραδοσιακή 
διδασκαλία  με την E-learning "δείχνει ότι και η μελέτη 
από  απόσταση μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματική όπως η  
παραδοσιακή, όταν η μέθοδος και οι τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται  είναι κατάλληλες για τους εκπαιδευτικούς 
στόχους, όταν υπάρχει  αλληλεπίδραση σπουδαστής  με 
σπουδαστή και όταν υπάρχει έγκαιρη ανατροφοδότηση 
εκπαιδευτικού με σπουδαστές.  
Επιπλέον, εύχρηστα προϊόντα τεχνολογίας μπορούν να 
επιτρέψουν μια μειωμένη καμπύλη εκμάθησης για τον 
σπουδαστή και ένα χαμηλότερο κόστος και για το σπουδαστή 
και για το ίδρυμα. [25]  

 
 
5.4  Σκέψεις και προβληματισμοί πάνω στην ουσία της E-
learning 
Ήδη από το 1985, είχε τεθεί το ερώτημα: “Η τηλεόραση 
διαμορφώνει την κουλτούρα ή απλά την αντανακλά;” και η 
απάντηση που δόθηκε ήταν ότι “Η ερώτηση δεν ισχύει πια, 
αφού η τηλεόραση έχει σταδιακά μετατραπεί η ίδια σε 
κουλτούρα”. Αν σήμερα θέσουμε το ίδιο ερώτημα για την 
e-learning, λογικά ίσως να καταλήξουμε σε κάποιο 
ανάλογο συμπέρασμα, υποστηρίζει ο Jim Devine [42].  
 
Μία πιθανή απάντηση θα μπορούσε να ήταν και η πιο κάτω 
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η e-learning δεν είναι ένα παράδειγμα αλλαγής. Μπορεί 
να είναι προάγγελος κάποιας αλλαγής, αλλά ο ρόλος της 
φαίνεται πως είναι να αποκαλύψει ανωμαλίες του παρόντος 
εκπαιδευτικού συστήματος. Πολύ λίγο είναι 'από 
παιδαγωγικής άποψης' το καινούριο στην e-learning. Η 
χρήση της τεχνολογίας μιμείται τις παιδαγωγικές 
μεθόδους της παραδοσιακής εκπαίδευσης – ομιλίες, 
σεμιναριακές συζητήσεις, αντικειμενικές δοκιμές κ.λπ. 
Οι μέθοδοι είναι οι ίδιες, παρόλο που η απόδοση είναι 
εννοιολογικά διαφορετική [15].  
 
“Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μάθησης και e-learning;”, 
ρωτάει ο Karl Donert [43]. Η πιθανή απάντηση θα πρέπει 
να λάβει υπόψην “ότι μάθηση σημαίνει μάθηση είτε 
συνοδεύεται από το 'e = ηλεκτρονική', είτε όχι”.“Αυτό 
που με απασχολεί είναι ο συνεχής θόρυβος γύρω από την 
τεχνολογία – φαίνεται να προχωρά χωρίς ενδιάμεση στάση 
για βαθιά σκέψη και μελέτη των εκβάσεων για τους 
μαθένοντες. Κατ’αυτόν τον τρόπο, ποτέ δεν 
καταλαβαίνουμε πραγματικά τις διαδικασίες που λαμβάνουν 
χώρα. Πιστεύω λοιπόν, ότι στην e-learning πρέπει να 
συγκεντρώσουμε την προσοχή μας πιο πολύ στο κομμάτι της 
μάθησης και λιγότερο στο 'e'”.  
Η e-learning επισκιάζει την μάθηση;  
Ο Karl Donert [43] προσδιόρισε και άλλα σχετικά 
ζητήματα: “ίσως να έχουμε ξεφύγει από το θέμα – τι 
είναι αυτό που πραγματικά κάνει τους ανθρώπους να 
'μαθαίνουν'; Αντιλαμβανόμαστε πραγματικά ποιες είναι οι 
εμπλεκόμενες διαδικασίες;”, και καταλήγει “Πρέπει να 
αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε τους μανθάνοντες, να 
καταλάβουμε τις ανάγκες τους, τις απαιτήσεις τους, τις 
προτιμήσεις και τις πράξεις τους πριν περάσουν στην e-
learning. Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στην τεχνολογία, 
στα χέρια της ηλεκτρονικής κοινότητας, και όχι στις 
ίδιες τις μανθάνουσες κοινότητες”.  
 
5.5  Δάσκαλοι και eLearning  

Έναντι των παραδοσιακών μεθόδων παράδοσης σειράς 
μαθημάτων, η από απόσταση εκμάθηση απαιτεί ένα 
δυσανάλογο ποσό προσπάθειας εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών. Ο χρόνος που ξοδεύεται στην αλληλογραφία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυξάνεται σημαντικά. Οι 
Hartman et Al [44] διαπίστωσαν ότι τα μηνύματα που 
ανταλλάχθηκαν από την άποψη του πρόσθετου χρονικού 
διαστήματος που ξοδεύτηκε από τους εκπαιδευτικούς 
περιλάμβαναν  διαχείριση σειράς μαθημάτων (30,3%), το 
περιεχόμενο σειράς μαθημάτων (53,9%), και τα 
διαπροσωπικά ζητήματα (15,8%). Αυτά τα ποσοστά 
επιβεβαιώνουν ότι οι σειρές μαθημάτων της από απόστασης 
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διδασκαλίας περιλαμβάνουν όχι μόνο το χρόνο που 
απαιτείται για την πραγματική παράδοσης του μαθησιακού 
υλικού , αλλά πρέπει επίσης να περιλάβει πολύ χρόνο που 
αφιερώνεται στην υποστήριξη σπουδαστών και την 
προετοιμασία διδασκαλίας.   

Προγενέστερη έρευνα σε διάφορες θεματικές περιοχές έχει 
καταδείξει ότι οι δάσκαλοι τείνουν να υιοθετήσουν νέες 
πρακτικές για τις τάξεις τους  εάν οι ιδέες που 
υπάρχουν στα νέα προγράμματα ήταν σύμφωνες με τις 
προσωπικές επιστημονικές πεποιθήσεις τους.  

Οι Niederhauser και Stoddart [45] λένε  

«Οι φορείς χάραξης της  πολιτικής έχουν την 
τάση να βλέπουν την εκπαιδευτική αλλαγή σαν 
μια μονόδρομη  διαδικασία. Υποθέτουν ότι οι 
δάσκαλοι θα δεχτούν και θα εφαρμόσουν το 
πρόγραμμα σπουδών και τις εκπαιδευτικές 
μεθόδους που προτάσονται  από την διοικητική 
ιεραρχία. Ένα μεγάλο μέρος έρευνας έχει 
καταδείξει ότι πολλές εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες απέτυχαν επειδή άσκησαν λίγη 
επίδραση στις πεποιθήσεις ή τις πρακτικές των 
δασκάλων». 

Για τους εκπαιδευτικούς, αυτό σημαίνει ότι ενώ οι 
διοικήσεις παροτρύνουν  για τη χρήση του  distance-
learning και των υπολογιστών στις τάξεις , παραμελούν 
αυτούς  που θα εφαρμόσουν πραγματικά αυτές τις αλλαγές. 
Εκτός από το χρόνο που ξοδεύεται στις πρόσθετες 
προσπάθειες επικοινωνίας, τα μέλη της σχολής μπορούν να 
συναντήσουν άλλα εμπόδια όπως ο χρόνος που απαιτείται 
για να μάθουν την τεχνολογία, απογοητεύσεις με τις 
δυσλειτουργίες  την τεχνολογίας, πολύς χρόνος για την 
προετοιμασία των υλικών τηλεμάθησης, λιγότερος χρόνος 
για έρευνα, και επιπλέον κόστος εξαιτίας  της εργασίας 
στο σπίτι και το γραφείο με την βοήθεια της 
τεχνολογίας. [12] 

Εξάλου σύμφωνα με τον Tony Bates [24] ¨στους καθηγητές 
θα άρεσε να δουν τις ΤΠΕ να χρησιμοποιούνται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μειώνεται ο χρόνος διδασκαλίας, πράγμα 
όμως δύσκολο. 
Αυτό θα μπορούσε να συμβεί  μόνο όταν τα μαθήματα 
επανασχεδιάζονται εξ ολοκλήρου ώστε να εκμεταλλεύονται 
την τεχνολογία. Στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ή σε άλλα 
μαθήματα που χρειάζεται περισσότερη συζήτηση και 
διάλογος, ο καθηγητής πρέπει να εμπλέκεται πραγματικά 
πολύ τόσο στο σχεδιασμό του μαθήματος όσο και στην 
παράδοσή του. Και, αν δεν αλλάξει το σύστημα των 
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αποδοχών, ώστε η διδασκαλία να αμείβεται όσο και η 
έρευνα – ή και περισσότερο –, δεν υπάρχουν κίνητρα ώστε 
οι καθηγητές να αλλάξουν. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο 
εμπόδιο, και πιθανώς το πιο σημαντικό.¨ 
 
Αλλά και η  ελλιπής κατάρτιση των καθηγητών στην 
διδασκαλία θα μπορούσε να αποτελέσει άλλο ένα εμπόδιο.  
 
¨Οι καθηγητές¨ συνεχίζει ο Tony Bates ¨στερούνται 
παιδαγωγικής κατάρτισης, επομένως δεν είναι σε καλή 
θέση ώστε να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίον 
διδάσκουν. Υπάρχουν δύο τρόποι να λυθεί το πρόβλημα. Ο 
ένας είναι να απαιτείται από τους καθηγητές κατάρτιση 
στον τρόπο διδασκαλίας, το οποίο πάλι έρχεται σε 
σύγκρουση με το πρόβλημα της έρευνας. Αν τους ζητηθεί 
να πάρουν πιστοποιητικό διδασκαλίας, πιθανώς να πάνε σε 
άλλο Πανεπιστήμιο που δεν το απαιτεί. Είναι ένα 
πρόβλημα που επηρεάζει ολόκληρο το σύστημα. Και η 
αλλαγή όλου του συστήματος θα σήμαινε επέμβαση της 
Κυβέρνησης, κάτι που δεν αρέσει στα Πανεπιστήμια. 
 Η εναλλακτική λύση στην κατάρτιση είναι εξ ίσου μη 
αποδεκτή για πολλούς καθηγητές. Πρόκειται για την 
εργασία σε ομάδες, με επαγγελματίες παιδαγωγούς, 
σχεδιαστές διδασκαλίας και τεχνικό προσωπικό, όπως 
προγραμματιστές δικτύων. Κατά την άποψή μου, αυτός 
είναι ο καλύτερος τρόπος να δουλέψουν για την ανάπτυξη 
της e-learning. Γιατί έτσι δεν χρειάζεται να είναι 
ειδικοί σε όλα, απλά να συγκεντρώνουν την προσοχή τους 
στο αντικείμενό τους και στον καλύτερο τρόπο για τη 
διδασκαλία του, αλλά να είναι πρόθυμοι να ακούσουν τις 
προτάσεις των σχεδιαστών διδασκαλίας όσον αφορά τον 
επανασχεδιασμό της διδασκαλίας ώστε να γίνεται χρήση 
της τεχνολογίας.¨ [24] 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απλοποιηθούν τα πράγματα 
για  τους δάσκαλους - έχει υπάρξει ελάχιστα 
αποτελεσματική κατάρτιση μέχρι τώρα - η έλλειψη της 
ικανότητας υποστήριξης και μακροζωίας των προϊόντων 
σημαίνουν ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι είναι μη 
πεπεισμένοι, απροετοίμαστοι και αβέβαιοι... έτσι δεν  
υιοθετούν ή δεν ενσωματώνουν ICt στην εργασία τους 
Εξίσου σημαντικός είναι και ο παράγοντας εμπιστοσύνης. 
Οποιοσδήποτε καλός δάσκαλος μπορεί αποτελεσματικά να 
χρησιμοποιήσει την e-learning με τους σπουδαστές του - 
το ζήτημα φαίνεται να είναι ότι χρειάζεται να πεισθεί 
για την αποτελεσματικότητα και σπουδαιότητά της. Οι 
δάσκαλοι πρέπει να αναπτύξουν αρκετή εμπιστοσύνη έτσι 
ώστε να θελήσουν να αλλάξουν τις συνήθειες εργασίας 
τους – πράγμα το οποίο απαιτεί η on-line εργασία και 
πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν τη σχετικότητα στους 
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σύγχρονους εργασιακούς χώρους και τη σημασία και την 
ικανοποίηση που οι περισσότεροι νεαροί αισθάνονται κατά 
τη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών [26] 
 
5.6 Έρευνα για χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών)από εκπαιδευτικούς της Ευρώπης  
Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο 2001 – Ιούνιο 
2002, με την υποστήριξη της Δράσης Minerva του 
Προγράμματος Σωκράτης. 

Στόχος της ήταν να καθορίσει τα επίπεδα εξοικείωσης και 
εμπιστοσύνης, καθώς και τη στάση των δασκάλων του 
δημοτικού από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, 
την Ισπανία και την Ολλανδία, απέναντι στη χρήση των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση. Στην έρευνα 
συμμετείχαν συνολικά 538 δάσκαλοι του δημοτικού.  
  
 
Ελλάδα  
Στην Ελλάδα, μόνο μια μικρή μειονότητα δασκάλων (7,5%) 
έχει επιμορφωθεί στις ΤΠΕ (κάτι το οποίο όμως έχει ήδη 
αλλάξει όπως αναφέρω παρακάτω). Οι δάσκαλοι βλέπουν 
θετικά τις ΤΠΕ, τη χρησιμότητα και την 
αποτελεσματικότητά τους κατά τη μάθηση. Οι πιο νέοι, 
που εργάζονται σε σχολεία με εργαστήρια πληροφορικής, 
είναι πιο θετικοί από αυτούς που εργάζονται σε σχολεία 
χωρίς τέτοια εργαστήρια ή είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσω και με βάση 
νεώτερα στοιχεία ότι πλέον ο αριθμός των δασκάλων που 
έχει επιμορφωθεί τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε δραματικά 
αφού στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», μέχρι τώρα έχει πραγματοποιηθεί 
επιμόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων 
της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και 
προγραμματίζεται επιπλέον επιμόρφωση 8.360 ακόμη 
εκπαιδευτικών. 
 
Ιταλία  
Στην Ιταλία, οι δάσκαλοι δείχνουν θετική στάση προς τις 
ΤΠΕ. Το 64%, όμως, των δασκάλων δεν έχει υπολογιστή 
στην τάξη. Οι νέοι δάσκαλοι είναι πιο καινοτόμοι, όχι 
μόνο στη χρήση του παιδαγωγικού εξοπλισμού, αλλά στην 
ανανέωση του τρόπου διδασκαλίας γενικότερα. Επίσης, οι 
δάσκαλοι νεαρής ηλικίας διασκεδάζουν περισσότερο από 
τους πιο ηλικιωμένους συναδέλφους τους όταν 
χρησιμοποιούν υπολογιστές. Τα σχολεία με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο έχουν μεγαλύτερο αριθμό 
νεοδιορισμένων δασκάλων, ενώ τα σχολεία με υψηλό και 
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μεσαίο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο έχουν πιο 
έμπειρους δασκάλους.  
  
 
Καταλονία (Ισπανία)  
Στην Καταλονία, οι δάσκαλοι γνωρίζουν καλά τις 
ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Υποφέρουν, όμως, από 
την έλλειψη εκπαίδευσης, κατάλληλου εξοπλισμού και 
υποστήριξης από τους διάφορους φορείς. Οι νεαροί 
δάσκαλοι, στα σχολεία χαμηλότερου επιπέδου, τείνουν να 
έχουν καλύτερη κατάρτιση και πιο θετική στάση προς τις 
ΤΠΕ. Επιπλέον, τα σχολεία χαμηλότερου επιπέδου φαίνεται 
να διαθέτουν καλύτερο εξοπλισμό από τα υπόλοιπα. Είναι 
λοιπόν ολοφάνερο ότι τα σχολεία χαμηλότερου επιπέδου 
αποτελούν στις μέρες μας ένα εξαιρετικά έφορο έδαφος 
για τις σχολικές καινοτομίες βασιζόμενες στις ΤΠΕ.  
  
 
Πορτογαλία  
Οι νεαροί δάσκαλοι με λιγότερη επαγγελματική πείρα, που 
δουλεύουν σε σχολεία με υψηλότερο επίπεδο, 
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και 
ικανότητα. Οι δάσκαλοι που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη και ικανότητες εργάζονται σε σχολεία 
καλύτερα εξοπλισμένα με ΤΠΕ, σε προνομιούχο 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην ομάδα ηλικίας 36-40 χρονών, την 
πιο αδύναμη τόσο σε διαφορετικές τεχνικές (έλλειψη 
ικανοτήτων) όσο και συγκινησιακά.  
  
 
Ολλανδία  
Στην Ολλανδία, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά 
μεταξύ δασκάλων διαφορετικής ηλικίας σε ότι αφορά την 
στάση τους απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ. Στα σχολεία 
υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου οι δάσκαλοι είναι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία και η στάση τους απέναντι στις 
ΤΠΕ ίσως είναι λιγότερο θετική από αυτή των πιο νέων. 
Όμως, τα προσόντα, οι γνώσεις και ο εξοπλισμός στα 
σχολεία υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου είναι 
περισσότερα. Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι έχουν υπολογιστή 
στο σπίτι, και οι περισσότεροι τον χρησιμοποιούν για να 
προετοιμάσουν τις παραδόσεις. Τα προσόντα και η στάση 
των ολλανδών δασκάλων απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στην 
τάξη είναι από μέτρια έως καλή, ακόμα και στα σχολεία 
χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. [34] 
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5.7 Μετρήσεις και αποτελεσματικότητα της E-learning 
Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσω χρησιμοποιώντας διάφορες 
μελέτες που έχουν δημοσιευθεί και χρησιμοποιώντας 
μετρήσιμα στοιχεία να δείξω πιο συγκεκριμένα την 
αποτελεσματικότητα της E-learning. 
Μία  μελέτη της Pew Internet & American Life [35] που 
πραγματοποιήθηκε σε 27 ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα των ΗΠΑ σε δείγμα 1021 σπουδαστών αποκάλυψε 
ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα στοιχεία. 
 Έτσι σύμφωνα με την έρευνα, το 86 τοις εκατό των 
σπουδαστών αμερικανικών κολεγίων χρησιμοποιούν το 
Διαδίκτυο.   
Οι ίδιοι οι σπουδαστές λένε ότι το Διαδίκτυο είναι 
ουσιαστικό στην ακαδημαϊκή  ζωή τους.  
Σχεδόν 80 τοις εκατό των σπουδαστών λένε ότι το δίκτυο 
έχει ασκήσει θετική επίδραση στην ακαδημαϊκή εμπειρία 
τους. Περίπου 73 τοις εκατό των σπουδαστών 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο περισσότερο από οτι την 
βιβλιοθήκη για έρευνα.  
Η έκθεση επίσης δείχνει ότι 72 τοις εκατό των 
σπουδαστών ελέγχουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους 
καθημερινά, ενώ το 56 τοις εκατό θεωρούν ότι το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει ενισχύσει τη σχέση τους με 
τους καθηγητές.  
Περίπου 46 τοις εκατό επίσης λένε ότι το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο τους επιτρέπει να εκφράσουν τις ιδέες τους 
σε έναν καθηγητή με τρόπο που δεν θα μπορούσαν να 
κάνουν στην τάξη. 
Επίσης το 68% είναι εγγεγραμμένοι σε mailing lists τις 
οποίες χρησιμοποιούν για συζητήσεις πάνω σε θέματα 
σχετικά με τις σπουδές τους.(διαγρ. 1) 
Η έρευνα έδειξε επιπλέον ότι υπάρχει απροθυμία στους 
σπουδαστές να εγκαταλείψουν την τάξη και να πάρουν 
online μαθήματα. Μόνο το 6% των σπουδαστών πήρε online 
μαθήματα και απ’ αυτούς μόνο οι μισοί πιστεύουν ότι 
άξιζε τον κόπο. Οι μισοί απ’ αυτούς που πήραν online 
μαθήματα πιστεύουν ότι έμαθαν λιγότερα απ’ όσα θα 
μάθαιναν με τον παραδοσιακό τρόπο. Βασιζόμενοι σ’ αυτό 
γίνεται φανερό ότι για τους σπουδαστές που έχουν ήδη 
συνηθίσει σε παραδοσιακούς τρόπους μάθησης η online 
μάθηση έχει πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να ανταγωνιστεί την 
παραδοσιακή τάξη.[35] 
 
 
 
 
 
 
 



 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαγρ. 1 
 
 
Μία άλλη έρευνα (McGraw-Hill’s 16-10-2002) σχετικά με 
την χρήση του Web από καθηγητές Πανεπιστημίων της Β. 
Αμερικής έδειξε τα παρακάτω: 
Το 83% των καθηγητών πιστεύει ότι η βασισμένη στο Web 
τεχνολογία αποτελεί παράγοντα  κλειδί για την επιτυχία 
των φοιτητών. 
Το 62% του προσωπικού στα κολέγια και πανεπιστήμια του 
Καναδά και των ΗΠΑ χρησιμοποιεί το Internet για την 
προετοιμασία των μαθημάτων. 
Επιπλέον το 56% χρησιμοποιεί το Web ως συμπλήρωμα των 
βιβλίων ενώ το 51% το χρησιμοποιεί για επιβεβαίωση του 
επίκαιρου περιεχομένου. 
Τέλος το 84% πιστεύει ότι στο μέλλον θα δαπανούν 
περισσότερες ώρες στο Web.(διαγρ. 2) 
Η έρευνα έγινε σε δείγμα 1800 άτομα, προσωπικό κολεγίων 
και πανεπιστημίων του Καναδά και των ΗΠΑ. [36] 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Ipsos-Reid για 
το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Καναδοί σχετικά με την 
σπουδές E-learning. 

Η έρευνα διεξήχθη το καλοκαίρι του 2002 και έγινε σε 
δείγμα 2000 ενήλικων Καναδών όλων των δημογραφικών και 
εθνικών στρωμάτων.  

Το 59% δήλωσε ότι θα ακολουθούσαν πρόγραμμα E-learning 
αν επρόκειτο να συνεχίσουν την μόρφωσή τους. 
Το 26% έχει ήδη ψάξει στο Internet για online courses, 
ενώ ο ένας στους 10 Καναδούς είτε έχει πάρει ένα online 
course είτε έχει πάρει ένα offline course που όμως 
περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία online εκπαίδευσης. 
Το 90% που έχει παρακολουθήσει online courses δηλώνει 
ότι θα το σύστηνε και σε άλλους διότι βελτίωσε τις 
πιθανότητές τους για δουλειά, τους εξοικονόμηση χρόνο 
και τους έδωσε την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα 
πρόγραμμα σπουδών που σε άλλη περίπτωση δεν θα 
μπορούσαν να το κάνουν. (διαγρ. 3)[21] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαγρ.3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Ευρωπαικά προγράμματα 
 
Όπως είναι φυσικό η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να μείνει απαθής 
στην νέα αυτή μορφή εκπαίδευσης και για αυτό έγκαιρα 
δημιούργησε προγράμματα με τελικό σκοπό να αναπτύξει την 
Ευρώπη της γνώσης, και έτσι να δώσει απαντήσεις στις 
µεγάλες προκλήσεις του νέου αιώνα µας. 
 
6.1 Το πρόγραμμα Minerva 
Πιο συγκεκριμένα μέσω της δράσης Minerva του προγράμματος 
Σωκράτης στοχεύει  
στην ενθάρρυνση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
στον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, καλύπτοντας όλους 
τους εκπαιδευτικούς τομείς, καθώς και στην προώθηση της 
ανοιχτής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.[27] 
 
6.2 Το πρόγραµµα eLearning 
Το πρόγραµµα eLearning, είναι ένα πολυετές πρόγραµµα 
για τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της πρόσβασης σε αυτά, 
µέσω της αποτελεσµατικής χρήσης των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Το πρόγραµµα εφαρµόζεται για το χρονικό διάστηµα από 
την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
Στόχοι του προγράµµατος 
 Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να υποστηρίξει 
και να αναπτύξει περαιτέρω την αποτελεσµατική χρήση των 
ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ως συµβολή στην ποιοτική εκπαίδευση και ως ουσιώδες 
στοιχείο για την προσαρµογή τους στις ανάγκες της 
κοινωνίας της γνώσης σε ένα πλαίσιο δια βίου µάθησης. 
 Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: 
α) ο προσδιορισµός των ενδιαφεροµένων φορέων και η 
ενηµέρωσή τους όσον αφορά τους τρόπους και τα µέσα 
χρήσης της ηλεκτρονικής µάθησης, µε στόχο την προώθηση 
της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα και µε τον τρόπο 
αυτό την συµβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
και της προσωπικής ανάπτυξης 
και την προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου· 
β) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής 
µάθησης για την ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής διάστασης 
στην εκπαίδευση· 
γ) η παροχή µηχανισµών για την υποστήριξη της ανάπτυξης 
ευρωπαϊκών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, και για 
την ανταλλαγή και µεταβίβαση ορθών πρακτικών· 
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δ) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής 
µάθησης στο πλαίσιο της καινοτοµίας στις µεθόδους 
διδασκαλίας µε την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας 
της διαδικασίας µάθησης και καλλιέργειας της αυτονοµίας 
αυτών που µαθαίνουν. 
 [28] 
 
 
6.3 eTwinning 

Η δράση eTwinning δημιουργήθηκε για να δώσει στα 
σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις 
απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες 
κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών. Το eTwinning 
μπορεί να οριστεί ως μία συνεργασία μακράς διάρκειας 
όπου τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο 
Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες 
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) για να φέρουν εις 
πέρας μαζί μία παιδαγωγική δραστηριότητα.  

Μέσα από το πρόγραμμα eTwinning οι μαθητές μπορούν να: 

• Διδαχθούν και να μάθουν για διαφορετικούς 
πολιτισμούς  αποκτώντας έτσι μία πολιτιστική 
συνείδηση.  

• Ενδιαφερθούν για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό 

• Αγγίξουν το πιό μακρυνό σημείο του Ευρωπαϊκού 
ορίζοντα και να εξερευνήσουν κάτι που ήταν 
αδύνατον μέχρι τώρα. 

Αλλά και οι καθηγητές μπορούν να: 

• Μάθουν για τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών 

• Συναντηθούν και  να ανταλλάξουν παιδαγωγικές ιδέες 
με άλλους Ευρωπαίους καθηγητές, εμπλουτίζοντας 
έτσι τις εμπειρίες τους 

• Ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε ένα συγκεκριμένο 
θέμα ή πεδίο  

• Βελτιώσουν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες 

• Βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους 
συγκρίνοντας και υιοθετώντας διαφορετικές 
προσεγγίσεις [29] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

7.1 Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο. 
Σήμερα στην χώρα μας επιφορτισμένο με την παροχή 
τηλεματικών υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι το Πανελλήνιο Σχολικό 
δίκτυο. 
Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο  είναι το εκπαιδευτικό 
ενδοδίκτυο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, που διασυνδέει όλα τα σχολεία και τους 
παρέχει βασικές και προηγµένες τηλεµατικές υπηρεσίες. 
Με τον τρόπο αυτό συντελεί στη δηµιουργία µίας νέας 
γενιάς εκπαιδευτικών κοινοτήτων, η οποία αξιοποιεί τις 
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην 
καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  
Ο σχεδιασµός και η µέχρι σήµερα υλοποίηση του 
Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου έχει γίνει µε στόχο να 
παρέχει χρήσιµες υπηρεσίες στο σύνολο της σχολικής 
κοινότητας,  
 
Για να διαφυλαχθεί ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του 
δικτύου όλοι οι χρήστες του είναι πιστοποιηµένα πρόσωπα 
ή εκπαιδευτικές ή διοικητικές οντότητες της 
Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα είναι:  
Σχολεία: Έχουν δοθεί ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί 
πρόσβασης σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιας και 
στο 92% της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

∆ιοικητικές Μονάδες: Έχουν δοθεί 2.282 λογαριασµοί 
πρόσβασης σε διοικητικές µονάδες.  

Εκπαιδευτικοί: Παρέχεται προσωπο-ποιηµένη πρόσβαση 
στις υπηρεσίες του ΠΣ∆ σε όλους τους εκπαιδευτικούς,  

Μαθητές:Παρέχεται πρόσβαση µέσω των σχολικών 
εργαστηρίων.  

 
Παρεχόµενες Υπηρεσίες  
Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο προσφέρει ένα πλήρες 
πακέτο υπηρεσιών 
Παραθέτω μερικές από τις σημαντικότερες: 
Υπηρεσία διασύνδεσης σχολείων στο δίκτυο, 
Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία εγγραφής εκπαιδευτικών και 
µαθητών , Αποµακρυσµένη σύνδεση στο δίκτυο, ∆ικτυακή 
πύλη (www.sch.gr) Ελεγχόµενη πρόσβαση στον παγκόσµιο 
ιστό  Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο) µε προστασία από spam 
και ιούς,Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας, Φιλοξενία 
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στατικών και δυναµικών ιστοσελίδων, Οδηγοί αυτόµατης 
δηµιουργίας ιστοσελίδων, Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση, 
Τηλεδιάσκεψη, Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων κ.α 

 
Δικτυωμένες μονάδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΣ∆ και Ευρυζωνικότητα  
Για την επίτευξη των στόχων του e-Europe 2005 σχετικά 
µε την απόκτηση ευρυζωνικών συνδέσεων σε όλα τα 
σχολεία, το ΠΣ∆ διαθέτει ευρυζωνικές (broadband) 
συνδέσεις (συνδέσεις ADSL και ασύρµατες ζεύξεις υψηλής 
ταχύτητας).  

 
Σε ότι αφορά τα ασύρµατα δίκτυα  λειτουργούν 13 
ασύρµατες δικτυακές νησίδες στις πόλεις: Αθήνα (3 
νησίδες) Θεσσαλονίκη (2 νησίδες), Καλαµάτα, Σύρος, 
Βόλος, Ξάνθη, Κιλκίς, Ιωάννινα, Ρέθυµνο και Χανιά.  
Λόγω των υψηλών ταχυτήτων των παραπάνω συνδέσεων είναι 
δυνατή η παροχή προηγµένων υπηρεσιών τηλεµατικής υψηλής 
ποιότητας στις συγκεκριµένες σχολικές μονάδες. 

Υπηρεσία Ασύγχρονης εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  

To ΠΣΧ έχει δημιουργήσει ειδικό δικτυακό τόπο (www.e-
yliko.gr) με σκοπό να παρέχει e-learning στους 
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Προς το παρόν υπάρχει πρόσβαση για όλους σε όλο το 
υλικό και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εκπαιδευτική 
Πύλη.  
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Στο δικτυακό αυτό τόπο κατατίθενται Προτάσεις 
Διδασκαλίας, Υποστηρικτικό Υλικό, Άρθρα και Χρήσιμες 
Διευθύνσεις με σκοπό την παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Η 
Εκπαιδευτική Πύλη, με πάνω από ένα εκατομμύριο 
μοναδικές επισκέψεις, αποτελεί χώρο συνάντησης και 
αλληλοστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το υπάρχον 
εκπαιδευτικό υλικό εμπλουτίζεται και ανανεώνεται 
διαρκώς  

 

ΤΟ ΠΣΔ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

Πόσο όμως αξιοποιούνται οι δυνατότητες του ΠΣΔ από τους 
εκπαιδευτικούς; Πόσοι από αυτούς είναι εξοικειωμένοι 
τόσο ώστε να κάνουν έστω και απλή χρήση των δυνατοτήτων 
αυτών; 

Με τα διαγράμματα που παραθέτω επιχειρώ απαντήσεις στα 
παραπάνω ερωτήματα 
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Προσωπικοί λογαριασμοί εκπαιδευτικών 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποστολή μηνυμάτων 
Η σημασία της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι 
δεδομένη και είναι η υπηρεσία που άμεσα χρησιμοποιούν 
οι χρήστες μετά τη σύνδεση τους στο δίκτυο. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση της χρήσης της 
υπηρεσίας από τους εκπαιδευτικούς σε 
συνδυασμό με την αύξηση των χρηστών. Επιπλέον από τα 
δύο διαγράμματα που ακολουθούν διαπιστώνουμε ότι αν και 
οι χρήστες αυξάνουν δεν αυξάνει με τον ίδιο ρυθμό η 
χρήση του e-mail, κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί σε 
συνδυασμό με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη 
μύηση τους στην χρήση των ΤΠΕ στην εργασία τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλος στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται οι ενεργοί 
δικτυακοί τόποι που έχουν δημιουργηθεί τόσο από 
εκπαιδευτικούς όσο και από σχολεία και φιλοξενούνται 
στους servers του ΠΣΔ. [30] 
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7.2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 
Το Ε.Α.Π. είναι ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο απολύτως 
ισότιμο με τα άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας, και παρέχει στους 
αποφοίτους του όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που 
προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας. 
Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή 
προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους 
σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της 
επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας 
και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από 
απόσταση. 
Ιδρύθηκε το 1992 αλλά μόλις το 1997 ολοκληρώθηκαν οι 
τεχνικές εργασίες και έγινε η εγκατάστασή του σε 
κεντρικό κτίριο της Πάτρας. Το 1998 έγινε η έναρξη της 
παροχής των δύο πρώτων προγραμμάτων σπουδών και το 1999 
έγινε η Ολοκλήρωση του ενός εκ των δύο πιλοτικών 
προγραμμάτων του Ε.Α.Π. (Ανοικτή και Εξ' αποστάσεως 
Εκπαίδευση) με την Αποφοίτηση των   πρώτων 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών.  
 
Συνοπτική Παρουσίαση του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου 2006-07 

1. Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών 15.026 
2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 8.624 
3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων  47 
4. Αριθμός προσφερόμενων 
Προγραμμάτων Σπουδών 30 

5. Αριθμός προσφερόμενων 
Θεματικών Ενοτήτων  184 

6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για 
το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2007- 
08 

65.572 

7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων 
για το ακαδημαϊκό έτος 2005- 06 

6.660+135(ΑΜΕA)+216(KΑΘΗΓ. 
TEI) 

8. Συνολικά αποφοιτήσαντες 5.895 
9. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από 
το ΕΑΠ 550 
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Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο ΑΕΠ διαδραματίζει το  
εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 
Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.)  αφού είναι το επιστημονικό 
όργανο το οποίο παρέχει στο ΕΑΠ την απαραίτητη 
τεχνογνωσία για την εφαρμογή καινοτομιών, τόσο σε ό,τι 
αφορά τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση, όσο 
και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη διδακτικού υλικού. 

 

Έτσι το Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.  έχει αναπτύξει το τελευταίο 
διάστημα τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες ήδη 
χρησιμοποιούνται, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε 
μικρότερο βαθμό, από τους διδάσκοντες και από τους 
φοιτητές του ΕΑΠ. 

Α) υπηρεσία forum (http://forum.eap.gr)  η οποία είναι 
διαθέσιμη για όποιο Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ τη 
χρειαστεί. Οι χρήστες μπορεί να είναι φοιτητές, 
καθηγητές, συνεργάτες ή επισκέπτες.  

Στα άλλα προγράμματα σπουδών πλην της Πληροφορικής η 
υπηρεσία δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα 
με την εκτίμηση του κ.  Α. Λιανοράκη Αναπληρωτή 
Διευθυντή του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.  αυτό οφείλετε κυρίως στη 
μικρή εμπειρία των καθηγητών αυτών των Προγραμμάτων σε 
αυτού του είδους τις υπηρεσίες. 

Παράλληλα με το forum υπάρχει και η υπηρεσία του 
portal στο ΕΑΠ (http://online.eap.gr) στο οποίο έχουν 
δημιουργηθεί χώροι ανταλλαγής αρχείων και συζητήσεων 
(παρόμοιων με το forum) για όλα τα Τμήματα όλων των 
Προγραμμάτων Σπουδών στο ΕΑΠ. Η πρόσβαση επιτρέπεται 
μόνο σε φοιτητές και καθηγητές.  

  
Β) εικονικές τάξεις (http://artemis.eap.gr) οι οποίες 
είναι διαθέσιμες για όλο το ΕΑΠ. Μέχρι στιγμής έχουν 
χρησιμοποιηθεί κυρίως από τους καθηγητές του 
Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής. 
 Μέσω της υπηρεσίας πολλοί καθηγητές κάνουν συναντήσεις 
με τους φοιτητές τους αρκετά συχνά (1 φορά το 
15νθήμερο).  
Επίσης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για διαλέξεις, 
για διαδικτυακές συζητήσεις ενός καθηγητή με έναν 
φοιτητή σχετικά με την πτυχιακή του εργασία, για 
συναντήσεις σε ερευνητικά έργα του ΕΑΠ κλπ. Γενικά, οι 
εικονικές τάξεις είναι διαθέσιμες για όποιον το 
ζητήσει. 
  
Γ) Τέλος, άλλη μία υπηρεσία που παρέχει το ΕΑΠ είναι οι 
βιντεοδιαλέξεις (webcasts) 
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(http://artemis.eap.gr/eeyem/webcast.asp). Διάφοροι 
ομιλητές (κυρίως καθηγητές του ΕΑΠ) ετοιμάζουν 
παρουσιάσεις για εναλλακτικό διδακτικό υλικό, οι οποίες 
μετά γίνονται διαθέσιμες για παρακολούθηση από όποιον 
ενδιαφέρεται. Οι αρχικές παρουσιάσεις, που είχαν 
δημιουργηθεί πιλοτικά, είναι διαθέσιμες στους 
ενδιαφερόμενους στο site του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. 
(http://artemis.eap.gr/eeyem/webcast_file.asp). 
Παράλληλα γίνεται μία μαζική παραγωγή βιντεοδιαλέξεων 
σε διάφορα θέματα στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ. 
  
 
Σχετικά με το  υλικό υπάρχει βιβλιοθήκη η οποία 
περιέχει έως τώρα περίπου 3.500 τίτλους δεν υπάρχει 
όμως αντίστοιχη ηλεκτρονική.  
Ηλεκτρονικά μπορεί μόνο να συμπληρωθεί η φόρμα 
δανεισμού η αποστολή δε των βιβλίων γίνεται 
ταχυδρομικώς 
Το εκπαιδευτικό υλικό  παρέχεται σε έντυπη, 
οπτικοακουστική και ορισμένες μόνο φορές σε ηλεκτρονική 
μορφή[31] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
 

 
Η σε εθνικό επίπεδο εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

συστήματος SEI βασισμένου σε ΙΤ στη Ρουμανία  – μια 
επιτυχημένη περίπτωση  

 
Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτω την προσπάθεια της Ρουμανίας 
να εισάγει τις νέες τεχνολογίες στην δευτεροβάθμια  
εκπαίδευση. Όπως θα φανεί παρακάτω η προσπάθεια αυτή 
σχεδιάστηκε προσεκτικά σε όλες της τις παραμέτρους, με 
εντυπωσιακά αποτελέσματα και θα μπορούσε ενδεχομένως να 
χρησιμεύσει ως οδηγός στην προσπάθεια της χώρας μας να 
πραγματοποιήσει ανάλογο εγχείρημα. 
 Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό με το όνομα SEI  (από το 
ρουμανικό "Sistem Educational Informatizat") ήταν ένα 
σύνθετο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε μέσα στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας eLearning από το ρουμανικό 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και  Νεολαίας. Ο κύριος 
σκοπός του ήταν να στηρίξει τη διαδικασία 
διδασκαλίας/εκμάθησης με την υψηλή τεχνολογία στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
Το 2001 - όταν άρχισε το πρόγραμμα SEI - η Ρουμανία 
είχε 1.321.333 μαθητές που εγγράφηκαν σε 12.709 
γυμνάσια και 687.919 μαθητές σε 1.357 λύκεια. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα περιλάμβανε 64.018 δασκάλους που 
απασχολούνταν στα λύκεια και 102.294 στα γυμνάσια  
Μια από τις κρίσιμες προϋποθέσεις που δημιούργησαν την 
ανάγκη για ένα βασισμένο σε ΙΤ εκπαιδευτικό σύστημα 
ήταν ο πολύ μικρός αριθμός των PC ανά μαθητές στα 
ρουμανικά σχολεία (3 PC ανά 100 μαθητές στα γυμνάσια, 5 
PC στα λύκεια) και η περιορισμένη πρόσβαση στο 
Διαδικτύο (1 υπολογιστής που συνδέεται με το Διαδίκτυο 
ανά 100 μαθητές στα γυμνάσια , και 3,5 στα λύκεια).   
 
Γενική περιγραφή του προγράμματος SEI 
Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να παρέχει σε όλα τα 
σχολεία στη Ρουμανία πλήρη συστήματα ΙΤ για  χρήση στη 
διαδικασία διδασκαλίας/εκμάθησης καθώς επίσης  και για 
διοικητικούς σκοπούς.  
Το SEI σχεδιάστηκε σαν ένα ολοκληρωμένο, σε εθνικό 
επίπεδο σύστημα, που αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο 
δίκτυο τοπικών και περιφερειακών συστημάτων. Κάθε 
εργαστήριο ΙΤ που παρέχεται στα σχολεία είναι το ίδιο 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από 
τους δασκάλους και τους μαθητές. Τα τοπικά εργαστήρια 
είναι ενσωματωμένα σε ένα λογικό δίκτυο που 
περιλαμβάνει όλα τα σχολεία σε μια περιοχή. Όλες οι 
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Ρουμανικές περιοχές είναι δικτυωμένες σε ένα εθνικό 
δίκτυο που συνδέεται  και  συντονίζεται από τη 
διοικητική μονάδα του SEI. 
Οι παράγοντες που οδήγησαν στην έναρξη του προγράμματος 
SEI ήσαν και εσωτερικοί και εξωτερικοί. Οι κύριοι 
εσωτερικοί παράγοντες ήσαν:  
• το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε τη 

εκπαιδευτική ΙΤ μεταρρύθμιση  

• η κοινή γνώμη η οποία ζητούσε ομόφωνα και υποστήριζε 
την εισαγωγή της υψηλής τεχνολογίας στην εκπαίδευση 
και για την εκπαίδευση.  

Ο εξωτερικός παράγοντας που δημιούργησε την ανάγκη για 
το πρόγραμμα ήταν ότι δεδομένου ότι η αποδοχή στην ΕΕ 
ήταν μια σημαντική προτεραιότητα για τη Ρουμανία  η 
ρουμανική κυβέρνηση δέχτηκε τη ΙΤ μεταρρύθμιση στην 
εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για 
την είσοδο της ΕΕ.  
Το πρόγραμμα SEI στοχεύει να προσφέρει την πρόσβαση 
στην ΙΤ(υπολογιστές και Διαδίκτυο) για όλους τους 
δασκάλους και τους μαθητές στα primary schools, 
secondary schools και high schools στη Ρουμανία.   
Ένα από τα κύρια προβλεπόμενα οφέλη του προγράμματος 
είναι η βεβαιότητα ότι όλοι οι απόφοιτοι θα είναι "ΙΤ 
εγγράμματοι". Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να 
ενθαρρύνει την καινοτόμο διδασκαλία και μάθηση και να 
υποκινήσει τη δημιουργικότητα μεταξύ των δασκάλων και 
των σπουδαστών, προσφέροντας ένα γενικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη project συνεργασίας , επιτρέποντας στους 
ανθρώπους που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα  να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας των 
πληροφοριών. Το  SEI προκαλεί  τροποποιήσεις στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών, ενσωματώνοντας  νέες 
μεθόδους μάθησης βασισμένες σε IT&C.  
Το πρόγραμμα SEI προσφέρει νέα εργαλεία για χρήση στα 
σχολεία, αυξάνοντας κατά συνέπεια την ποιότητα της 
διαδικασίας εκπαίδευσης. Προσφέρει ένα υποκατάστατο των 
ακριβών ή επικίνδυνων οργάνων και πειραμάτων με τη 
βοήθεια αντίστοιχων εικονικών.  
Το αποτέλεσμα ήταν ότι η εφαρμογή του προγράμματος SEI 
προγραμματίσθηκε να αναπτυχθεί σε διάφορα διαδοχικά 
βήματα. Κάθε βήμα άρχιζε με λεπτομερή ανάλυση του 
προηγούμενου βήματος, των αποτελεσμάτων και του 
αντίκτυπου του προγράμματος και των τρόπων βελτίωσης  
των μελλοντικών βημάτων. 
 
 
 
Κύρια συστατικά της λύσης SEI 
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1. Hardware (IT 

laboratories); 
2. Learning & Content 

Management 
Solution (the AEL 
software system); 

3. Educational 
software and 
electronic 
educational  

         content; 
4. Teacher training; 
5. Internet connectivity. 

 
Αξίζει εδώ να τονισθεί ότι όλα τα συστατικά έχουν ίση 
σημασία στην επιτυχία του προγράμματος.  
H μέθοδος που ακολουθήθηκε για το λογισμικό προέβλέπε 
τουλάχιστον μια εβδομάδα κατά την οποία ένας 
εμπειρογνώμονας θα έμενε  στο σχολείο, για να  
προσφέρει εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και 
κατάρτιση. Μετά από 1 έως 3 μήνες, η μεθοδολογία 
προέβλεπε μια χωριστή αξιολόγηση της εφαρμογής και του 
αντίκτυπού της στο σχολείο. Σε περίπτωση ανεπαρκούς 
αξιολόγησης, πρόσθετα μέτρα λαμβάνονται.  
Το αρχικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
αναπτύχθηκε μέσα στο SEI από high school δασκάλους, από   
μαθητές, από πανεπιστημιακά κέντρα και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις.  
Πριν από τη διανομή στα σχολεία, το περιεχόμενο 
αξιολογήθηκε ανεξάρτητα, από ειδικές επιτροπές 
περιεχομένου διορισμένες από το Ρουμανικό Υπουργείο 
Παιδείας.  Η αξιολόγηση περιλάμβανε και τεχνικά 
κριτήρια (μετρικές ποιότητας του λογισμικού όπως η 
ευχρηστία, η αξιοπιστία και η απόδοση) και 
επαγγελματικά κριτήρια (αλληλεπίδραση, επιστημονική 
ακρίβεια, μεθοδολογική προσέγγιση).  
Πολύ ισχυρή έμφαση δόθηκε (α)  στην ενσωμάτωση 
συστημάτων ΙΤ   στο εκπαιδευτικό σύστημα και (β) στην  
αποδοχή της υψηλής τεχνολογίας ως ειδικό εργαλείο  
(λαμβάνοντας υποψη τη δύναμή της),  αλλά ακόμα ως ένα 
άλλο εργαλείο  (και όχι μοναδικό), προς χρήση από τον 
καθηγητή και το μαθητή στη διαδικασία διδασκαλίας και 
εκμάθησης,  μαζί με τον πίνακα και με το κομμάτι της 
κιμωλίας. 
Η αποδοχή ήταν ένας ζωτικής σημασίας παράγοντας για την 
επιτυχία του προγράμματος και επίσης η κύρια πρόκλησή 
εξετάζοντας το μεγάλο αριθμό δασκάλων που 

Hardware

Software

Communications 

Human  
resources 

Educational  
electronic  
content 
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αναμιγνύονται. Τα κύρια ζητήματα που προσδιορίσθηκαν 
ήταν:  

• Φόβος για "την αντικατάσταση του δασκάλου από τον 
υπολογιστή"  

• Φόβος για " το άγνωστο ".  
Η μέθοδος για να αντιμετωπισθεί το πρώτο ζήτημα ήταν 
μια μαζική εκστρατεία της διάδοσης του προγράμματος στο 
κοινό.  
Η μέθοδος για να αντιμετωπισθεί το δεύτερο ζήτημα ήταν 
μια εθνικής-κλίμακας στρατηγική κατάρτισης. Καθιερώθηκε 
ενα σαφές σχέδιο κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης. 
Επίσης, το Ρουμανικό Υπουργείο Παιδείας εφάρμοσε δύο μεθόδους 
για να κερδίσει τη συγκεκριμένη και άμεση αποδοχή των 
δασκάλων για το πρόγραμμα: 
Η κατάρτιση που προσφέρεται είναι επίσημα ισοδύναμη με 
τις σειρές μαθημάτων που είναι υποχρεωτικές για τους 
δασκάλους στα πλαίσια των συνεχών επιμορφωτικών 
προγραμμάτων  
Οι δάσκαλοι  λαμβάνουν  ειδικά  οικονομικά  οφέλη  για  
τις τάξεις που διδάσκονται  με την βοήθεια υπολογιστή   
(π.χ. 1  φυσική  ώρα   διδασκαλίας   μετριέται  ως  
1,25  ώρες  διδασκαλίας  κ.λπ....). 

 
Περιγραφή τεχνολογίας  
Η στάνταρντ high-school τάξη με ΙΤ αποτελείται από:  
1 server; 
25 workstations; 
printer; scanner; 
εξοπλισμός για δικτύωση και σύνδεση στο  Διαδίκτυο. 
 
 Οι υπολογιστές παρέχονται από τον κατασκευαστή με 
βασικό λειτουργικό λογισμικό:  Win32 και λειτουργικό 
σύστημα Linux, email server, email clients, software 
firewall, office software, anti-virus software. 
Το λογισμικό  
Το λογισμικό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα μάθησης και 
διαχείρισης περιεχομένου   που στοχεύει να υποστηρίξει 
τους καθηγητές και δασκάλους, τους σπουδαστές, τους 
δημιουργούς και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία 
μάθησης.   
Αρχικά αναπτυγμένο  για την από απόσταση εκμάθηση για 
τα πανεπιστήμια, το λογισμικό εξελίχθηκε και αυτήν την 
περίοδο χρησιμοποιείται κυρίως για να υποστηρίξει την 
εκπαίδευση των  high school στη Ρουμανία, ενώ λόγω του 
γεγονότος ότι το σύστημα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο 
ταιριάζει τέλεια στις περιπτώσεις τοπικών διαλέκτων και 
εθνικών μειονοτήτων.  Είναι βασισμένο σε σύγχρονες 
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αρχές, που αναπτύσσονται και που εφαρμόζονται με τη 
βοήθεια πεπειραμένων δασκάλων. 
 Οι στόχοι του λογισμικού είναι να:  

• υποστηρίξει τη διαδικασία διδασκαλίας/εκμάθησης με 
τα σύγχρονα εργαλεία IT&C  

• υποκινήσει τις δεξιότητες δημιουργικότητας και 
ανταγωνισμού καθώς επίσης και συνεργασίας  

• συμπληρώσει τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας 
με τις νέες τεχνολογίες  

• χρησιμοποιήσει το λογισμικό προσομοίωσης ως 
αντικατάσταση για τα ακριβά εκπαιδευτικά υλικά και 
όργανα. 

Επιπλέον είναι κατάλληλο για την διαχείριση και τη 
παράδοση διάφορων τύπων περιεχομένων όπως τα διαλογικά 
πολυμέσα, tutorials, ασκήσεις, προσομοιώσεις, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια και όχι μόνο.  
Το σύστημα είναι κεντροθετημένο σε μια ισχυρή  βάση 
δεδομένων, η οποία ενεργεί σαν ένα σύστημα αποθηκευσης   
και διαχείρισης δεδομένων, προσαρμοστικό, διαμορφώσιμο, 
ταξινομημένο  και εξερευνήσιμο. Αυτή η βάση δεδομένων  
επιτρέπει στους αρχάριους χρήστες εύκολα να: 
δημιουργήσουν περιεχόμενο (ενσωματωμένος HTML editor, 
μαθηματικός editor τύπων,editors για τεστ, και wizards 
με έναν μεγάλο αριθμό ερωτήσεων, editor λεξικών)  
εισάγουν/εξάγουν περιεχόμενο  από  αρχεία,  
προσαρμόσουν ή τροποποιήσουν το περιεχόμενο  
οργανώσουν το περιεχόμενο σε σειρές μαθημάτων  
δημιουργήσουν δικές τους σειρές μαθημάτων συνδυάζοντας 
κοινά συστατικά του περιεχομένου.  
Το περιεχόμενο μπορεί να δομηθεί και να προσαρμοστεί 
επάνω στις ανάγκες του δασκάλου, και να εμπλουτισθεί με 
νέα δεδομένα σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τις 
λέξεις κλειδιά, την έκδοση, το συντάκτη κ.λπ. Ροές 
διδασκαλίας καθορίζονται για κάθε σειρά μαθημάτων.  
Τα προνόμια πρόσβασης στο επίπεδο χρηστών ή ομάδων 
μπορούν να επεκτείνονται σε οποιοδήποτε μέρος της βάσης 
δεδομένων. Η βάση δεδομένων μπορεί να εξερευνηθεί  
ιεραρχικά, να φιλτραριστεί ή να εφαρμοστεί αναζήτηση.Το 
λογισμικό βελτιστοποιείται στη σύγχρονη μάθηση, έχοντας 
τον καθηγητή στον έλεγχο του πλήρους μαθήματος, με τη 
δημιουργία, το συντονισμό και τον έλεγχο του 
περιβάλλοντος διδασκαλίας. Προσφέρει επίσης υποστήριξη 
για μη συγχρονισμένη μάθηση - εξατομικευμένη μελέτη, 
προγράμματα συνεργασίας ή από απόσταση μάθηση.  
Προσφέρει και σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία: 
εσωτερικό/εξωτερικό mail και ανακοινώσεις, ομάδες 
συζήτησης. 
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Τεστ είναι ενσωματωμένα στα αρχεία μελέτης, ενώ το 
σύστημα παρακολουθεί το ιστορικό και την εξέλιξη κάθε 
σπουδαστή. Τεστ αυτοαξιολόγησης ή on-line τεστ μπορούν 
να ενσωματωθούν στις σειρές μαθημάτων όπως και σε 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του περιεχομένου. 
 
Στα  γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε: 
Διεπαφή φιλική προς το χρήστη, προσαρμόσιμη, που 
διαφοροποιείται σύμφωνα με το ρόλο, την  ομάδα, τα 
προνόμια πρόσβασης.  
Οι ρόλοι, οι ομάδες, οι χρήστες και τα σχετικά προνόμια 
πρόσβασής είναι εύκολο να διαχειριστούν.  
Είναι Βασισμένο σε στάνταρντς αφού είναι συμβατό με 
MathML, SCORM και IMS, ενώ χαρακακτηρίζεται από εύκολη 
εγκατάσταση και διαχείριση 
 
 
Τα οφέλη 
Τα άμεσα οφέλη αναφέρονται σε μια αύξηση του πληθυσμού 
στη βασική εκπαίδευση ΙΤ, ειδικά νέου πληθυσμού. 
Στοχεύει επίσης στο μέλλον, δεδομένου ότι στρέφεται 
στους μαθητές. Τα σχολεία γίνονται ήδη τοπικά κέντρα ΙΤ 
γνώσης.  
Στους δασκάλους παρέχονται τα εργαλεία για να τους 
βοηθήσουν στη διαδικασία διδασκαλίας, και με κατάλληλη 
κατάρτιση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά τα 
εργαλεία, αυξάνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους δασκάλους και τους 
σπουδαστές στην ανάπτυξη του προγράμματος, προσφέροντας 
ένα γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργατικών 
projects, για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού.   
Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι η μέγιστη πρόκληση 
που αντιμετωπίζεται από το πρόγραμμα δεν ήταν η διανομή 
των υπολογιστών, του Διαδικτύου ή του εκπαιδευτικού 
λογισμικού, αλλά οι άνθρωποι, οι εκατοντάδες χιλιάδες 
των δασκάλων που λειτουργούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Σαν οδηγοί για τις νέες γενεές, είναι οι πρώτοι που θα 
περιληφθούν  στο πρόγραμμα, και θα πρέπει να βοηθηθούν 
για να ενσωματώσουν τις ΙΤ στις τάξεις τους, στα 
εργαστήρια και τα σπίτια τους.  
Υπάρχει η πεποίθηση ότι η επιτυχία του προγράμματος 
εξαρτάται από την υποστήριξη των δασκάλων και της 
κοινής γνώμης. Για την κατοχή αυτής της υποστήριξης, 
ενέργειες έχουν γίνει σε διάφορες κατευθύνσεις, σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σε κάθε σχολείο:  
εκστρατείες από τα μέσα ενημέρωσης, κατάρτιση των 
δασκάλων και του διοικητικού προσωπικού,  σεμινάρια και 
εργαστήρια.  
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Η αύξηση στη χρήση των υπολογιστών και του Διαδίκτυου 
είναι ήδη φανερή, και πολλές αιτήσεις για ένταξη στο 
πρόγραμμα προέρχονται από σχολεία και  δασκάλους. Η 
πρόκληση για την Ρουμανία είναι πλέον το να 
υποστηριχθεί αυτό το εθνικό κύμα και να προσελκύσει και 
τα μέρη εκείνα του συστήματος που δεν έχουν περιληφθεί 
ακόμα. [32] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Η E-LEARNING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
 

Τα παρακάτω διαγράμματα δημιουργήθηκαν με βάση δεδομένα 
που πάρθηκαν από την Eurostat και αφορούν ευρωπαϊκά 
κράτη την περίοδο 2003-2004. 
Στο πρώτο διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό των ανεξάρτητων 
ατόμων όλων των ηλικιών που χρησιμοποίησαν το Internet 
για εκπαιδευτικούς ή μορφωτικούς σκοπούς. 
Για το 2004 πρώτη σε ποσοστό χώρα ήταν η Εσθονία με 
ποσοστό 20,6% με την Φινλανδία και την Λιθουανία να 
ακολουθούν με ποσοστά 20,4% και 19,6% αντίστοιχα. 
Η χώρα μας αν και σημείωσε μία μικρή αύξηση από το 2003 
στο 2004 (από το 7% έφτασε στο 7,8% το 2004) 
εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πιο κάτω από τον μέσο 
όρο της Ευρώπης των 15 που για το 2003 ήταν στο 10,6%. 
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Το δεύτερο διάγραμμα μας δείχνει σε σχέση με το φύλο 
τους τα άτομα που χρησιμοποιούν το Internet για 
εκπαιδευτικούς ή μορφωτικούς σκοπούς. 
Απ΄ότι λοιπόν φαίνεται από το διάγραμμα αυτό στην χώρα 
μας αλλά και στις περισσότερες από τις Ευρωπαϊκές χώρες 
δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά 
ανάμεσα στα δύο φύλα. Εξαιρέσεις  αποτελούν η Φιλανδία 
και η Ισλανδία όπου οι γυναίκες φαίνεται να υπερτερούν 
σημαντικά έναντι των ανδρών (23% γυναίκες έναντι 17,7% 
ανδρών για την Φιλανδία και 8,2% έναντι 4,8% αντίστοιχα 
για την Ισλανδία).  
Αντίθετα οι άνδρες χρήστες υπερτερούν στο Λουξεμβούργο 
(15,7% έναντι 11,5% ) στην Τουρκία (7% έναντι 3,6%) και 
στην Κύπρο (11,2% έναντι 8,2%) 
 

Φύλο και E-learning 
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί (διάγρ.3) φαίνεται η σχέση 
μεταξύ μόρφωσης και χρήσης του Internet για 
εκπαιδευτικούς ή μορφωτικούς σκοπούς. 
Έτσι στην χώρα μας μόνο το 1,4% των ατόμων με χαμηλή 
μόρφωση χρησιμοποιεί το Internet για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. Όσο το επίπεδο μόρφωσης μεγαλώνει ανεβαίνουν 
αντίστοιχα και οι σχετικοί δείκτες. Έτσι με μεσαία 
μόρφωση έχουμε 12,5% χρήστες και με υψηλή μόρφωση το 
ποσοστό μεγαλώνει ακόμα περισσότερο φθάνοντας στο 
16,3%. Και ενώ η κλιμάκωση αυτή φαίνεται να συμβαίνει 
σε αρκετά ακόμα Ευρωπαϊκά κράτη δεν αποτελεί ταυτόχρονα 
και τον κανόνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Φινλανδία 
όπου το μεγαλύτερο ποσοστό(24,3%) κατέχουν τα άτομα με 
χαμηλή μόρφωση για να ακολουθήσουν τα άτομα με μεσαία 
και στην συνέχεια με υψηλή μόρφωση με αντίστοιχα 
ποσοστά 19,5% και 16,8%. 
 

Μόρφωση και E-learning
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Στο επόμενο διάγραμμα (διάγραμμα 4) φαίνεται το ποσοστό 
των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν  e-learning 
εφαρμογές για εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων 
τους. 
Εδώ πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα φαίνεται να είναι η Λιθουανία 
με ποσοστό που φτάνει το 50% ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε 
αρκετά καλή θέση με το ποσοστό της να βρίσκεται στο 
37%. 
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Επίλογος 
 
Η E-learning έχει αναμφίβολα αλλάξει τον τρόπο που οι 
άνθρωποι εκπαιδεύονται.  
Τα τελευταία χρόνια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δείχνουν 
να έχουν αντιληφθεί την σημασία της σύγχρονης 
τεχνολογίας και την ενσωματώνουν όλο και περισσότερο 
στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Η ραγδαία ανάπτυξη 
της τεχνολογίας των δικτύων (με προεξέχουσα το 
internet) βοηθά και ωθεί τα συστήματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης να λειτουργούν ταχύτερα και αποδοτικότερα. 
 Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον χώρο της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δείχνει ότι δημιουργούνται 
σταδιακά οι προϋποθέσεις για την κατάργηση του 
διαχωρισμού μεταξύ της παραδοσιακής εκπαίδευσης και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Η E-learning είναι ιδιαίτερα ευεργετική στη μακρινή και 
δια βίου μάθηση και κατάρτιση. Σε πολλές περιπτώσεις, 
μπορεί σημαντικά να συμπληρώσει την κλασσική μάθηση 
στις τάξεις. Θα συνεχίσει να αυξάνεται ως αναπόφευκτο 
μέρος της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Όμως για να γίνει αυτό θα  πρέπει  να ενισχυθεί η 
αλληλεπίδραση συστημάτων και η εξατομίκευση, και να 
ενθαρρυνθούν περισσότερο οι μαθητές.  
Επιπλέον οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
θα πρέπει να επιλέγονται πολύ προσεκτικότερα, και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι επαρκώς καταρτισμένο 
όχι μόνο στην χρήση τους αλλά και στις ιδιαιτερότητες 
της νέας αυτής μεθόδου.  
Αν όλα αυτά γίνουν σωστά τότε η e-learning θα  αποτελεί 
πράγματι μια ελπιδοφόρο εναλλακτική λύση στην 
παραδοσιακή μάθηση τάξεων, μετατρέποντας την διαδικασία 
της εκπαίδευσης σε  ουσιαστική μόρφωση και κατάρτιση. 
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