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Abstract 
This paper is made on purpose to present and analyze the philosophy, educational 
dimension and architecture of e-Learning. According to this methodology, the learning 
process of distance lifelong education accomplished by the use of new information and 
communication technologies, involves collaborative (synchronous, asynchronous, or 
custom) and the interaction between tutor and trainee can be individualized to the needs of 
each "user "without physically present at a specific area. The methodology of "E-Learning", 
following the basic educational / pedagogical principles, widely exploited in the global 
education and training system, and recent years have noticed a growing interest in our 
country in order to strength lifelong learning. 
 
 
Περίληψη 
Βασικός σκοπός του παρόντος άρθρου αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση της φιλοσοφίας, της 
εκπαιδευτικής διάστασης και της αρχιτεκτονικής της εξ αποστάσεως διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης (e-Learning). Με την συγκεκριµένη µεθοδολογία, η µαθησιακή διαδικασία της εξ 
αποστάσεως δια βίου εκπαίδευσης επιτελείται µε την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών, εµπεριέχει συνεργατικότητα (σύγχρονη, ασύγχρονη, ή εξατοµικευµένη) και 
αλληλεπίδραση ανάµεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο και µπορεί να εξατοµικευθεί στις ανάγκες 
του κάθε “ χρήστη” χωρίς την φυσική παρουσία του τελευταίου σε ένα συγκεκριµένο χώρο. Η 
µεθοδολογία e-Learning, ακολουθώντας τις βασικές εκπαιδευτικές/ παιδαγωγικές αρχές, αξιοποιείται 
ευρέως στο παγκόσµιο σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
µια κινητικότητα και στην χώρα µας µε σκοπό την ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης.  

 

Proceedings of the Conference on "Education and Local Development: The Case 

of Central Greece " in Lamia,  Greece,  9-11 January 2004. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές που διαδραµατίζονται διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες 

υπαγορεύουν την αυξανόµενη ανάγκη των ατόµων για εκπαίδευση και συνεχή επαγγελµατική 

κατάρτιση. Οι ειδικοί για τη χάραξη εθνικής πολιτικής κάθε χώρας αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα ύπαρξης ποικιλόµορφων µεθόδων εκπαίδευσης πέρα των ήδη παρεχοµένων 

συµβατικών µορφών εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, όπως για παράδειγµα η τεχνολογία των πολυµέσων (multimedia), ο σχεδιασµός 

τµηµάτων της επικοινωνίας υπολογιστή- χρήστη µε τη βοήθεια γραφικών (user friendly 

environment) και η συνεχής αύξηση των ταχυτήτων µετάδοσης δεδοµένων, δηµιουργούν ένα νέο 

πλαίσιο µέσα στο οποίο τα άτοµα δύνανται να επιλέγουν και να υιοθετούν εκείνες τις µεθόδους 

εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις τους.  

 

Η αρχική και συνεχής επαγγελµατική κατάρτιση είναι δύσκολο και αναποτελεσµατικό µε τα 

νέα δεδοµένα να βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στις παραδοσιακές µορφές εκπαίδευσης, όπου η 

συνεχής φυσική παρουσία του εκπαιδευόµενου είναι απαραίτητη. Για να έχουµε όσο το δυνατόν 

καλύτερα αποτελέσµατα στη διαδικασία εκπαίδευσης και της συνεχούς επαγγελµατικής 

κατάρτισης, απαραίτητο στοιχείο είναι η ανάπτυξη της αυτονοµίας των εκπαιδευοµένων, τόσο στο 

χώρο εκπαίδευσης, όσο και στον τρόπο εκπαίδευσης, στο βαθµό που αυτό παρέχεται ως 

δυνατότητα. 

 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση της φιλοσοφίας και της εκπαιδευτικής 

διάστασης της εξ αποστάσεως διαδικτυακής δια βίου Ανοικτού Τύπου  «Ηλεκτρονικής» 

Εκπαίδευσης (e-Learning), όπως εφαρµόζεται από Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς και επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στην χώρα µας τα τελευταία χρόνια. 

Στην ενότητα 2 παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη για δια βίου εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Στην ενότητα 3 παρουσιάζεται η ηλεκτρονική εκπαίδευση e-Learning ως εξέλιξη της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε περιγραφή της εξέλιξης του “e-Learning” στην Ελλάδα, µε 

αναφορά στους φορείς παροχής ανάλογης µορφής προγραµµάτων εκπαίδευσης, ενώ στην ενότητα 

4 η διεθνής εµπειρία και δραστηριοποίηση στην συγκεκριµένη µορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Στην ενότητα 5 περιγράφεται η διεθνής εµπειρία και δραστηριοποίηση. Στην ενότητα 6 

περιγράφεται συνοπτικά µια πραγµατική µελέτη περίπτωσης το πρόγραµµα “e-Learning” του 
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ΕΚΠΑ, ως πρωτοπόρου ελληνικού πανεπιστηµιακού ιδρύµατος στην παροχή ανάλογων 

προγραµµάτων, ενώ στην ενότητα 7 συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα.      

   

2. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Ξεκινώντας την προσέγγιση µας θα εξεταστεί ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις σε κοινωνικό –

οικονοµικό και τεχνολογικό επίπεδο  που οδήγησαν που στην κοινωνική ανάγκη για δια βίου 

εκπαίδευση. Οι εξελίξεις αυτές ευνοούν την υιοθέτηση ανοιχτών συστηµάτων µάθησης και 

αποτυπώνονται στα εξής:  

 

1ον) Η άνοδος του κόστους εργασίας κατ αρχήν επέβαλλε και επιβάλλει την επένδυση στον 

ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή την συνεχή εξειδίκευση των εργαζοµένων και την βελτίωση του 

εκπαιδευτικού τους επιπέδου. Στην χώρα µας ο εκσυγχρονισµός της οικονοµίας ουσιαστικά 

απαίτησε την ανανέωση των µεθόδων εργασίας, την αλλαγή του τεχνολογικού εξοπλισµού και την 

άνοδο της παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Η αύξηση της παραγωγικότητας δεν µπορεί πλέον 

να επιτευχθεί µε συµπίεση του κόστους εργασίας αλλά µε την υιοθέτηση στρατηγικών βελτίωσης 

του εκπαιδευτικού επιπέδου των εργαζοµένων.  

 

2ον) Η ενίσχυση της εισόδου των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας επαυξάνει την ανάγκη 

τους για παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών µε στόχο την βελτίωση της θέσης τους στην αγορά 

εργασίας και την απόκτηση δεξιοτήτων ικανών να τους εξασφαλίσουν εργασιακή αποκατάσταση. 

Η αύξηση της απασχολησιµότητας των γυναικών συνδέεται άµεσα µε την υιοθέτηση ευέλικτων 

µορφών απασχόλησης  όπως η µερική απασχόληση, η υπεργολαβία –φασόν και η εποχιακή ή 

προσωρινή απασχόληση. Για πολλές γυναίκες αυτές οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης είναι και ο 

µόνος τρόπος να εργαστούν. Ιδιαίτερα οι παντρεµένες και οι γυναίκες µε παιδιά έχουν 

περιορισµένο διαθέσιµο ωράριο εργασίας. (Μουρίκη Α. 1991). Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης 

παρέχουν στις γυναίκες τον αναγκαίο χρόνο συµµετοχής σε κύκλους σπουδών που προσφέρει ένα 

ανοικτό σύστηµα εκπαίδευσης. 

 

3ον) Προς την ίδια κατεύθυνση συµβάλλει ο εκσυγχρονισµός του πρωτογενή τοµέα της 

οικονοµίας καθώς και η ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα και ιδιαίτερα του τουρισµού που 

απαιτούν τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζοµένων µέσα από ευέλικτα σχήµατα µάθησης. Οι 

ανάγκες εκπαίδευσης του πρωτογενούς τοµέα αλλάζει από την στιγµή που τα άτοµα που 
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δραστηριοποιούνται εκεί χρησιµοποιούν προηγµένο τεχνολογικό εξοπλισµό και συµµετέχουν σε 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δε απασχολούµενοι στον τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα 

αυτοί που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό χρειάζονται εκπαίδευση όµως βρίσκονται 

διασκορπισµένοι σε όλα την χώρα και τα νησιά κάτι που µε βάση τις παραδοσιακές µεθόδους 

εκπαίδευσης δηµιουργεί δυσχέρειες στην εκπαιδευτική διαδικασίας. 

 

4ον) Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας απαξιώνουν γνώσεις που έχουν 

αποκτηθεί στο παρελθόν και σε συνδυασµό µε τον αργό ρυθµό ανανέωσης του επιστηµονικού 

δυναµικού µε αρνητικές συνέπειες στην παραγωγικότητα (Μπονίκος 1994). Εφόσον λοιπόν δεν 

ανανεώνεται το επιστηµονικό δυναµικό επιβάλλεται η ανανέωση των γνώσεων του και η 

συνακόλουθη ανάπτυξη εκπαιδευτικών θεσµών όπως του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. 

 

5ον) Οι κοινωνικές ανακατατάξεις µε κύριο φαινόµενο την υπογεννητικότητα οδηγούν στην άνοδο 

της µέσης ηλικίας του εργατικού δυναµικού και στην µείωση των νέων ανθρώπων. Οι εξελίξεις 

αυτές οδήγησαν στην ανάγκη διεύρυνσης θεσµών προς την κατεύθυνση της συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης των ενηλίκων ώστε να µπορούν να λαµβάνουν νέες γνώσεις σε ηλικία που τα 

προηγούµενα χρόνια θα ήταν συνταξιούχοι ή στο τέλος της καριέρας τους. Επίσης οι οµογενείς και 

οι Έλληνες της διασποράς οι οποίοι βρίσκονται αποµονωµένοι από κέντρα εκπαίδευσης και 

µαθησιακούς πόρους έχουν την δυνατότητας µέσα από ένα σύστηµα ανοικτής µάθησης να 

διατηρούν ζωντανούς τους δεσµούς τους µε την Ελλάδα και να µην αφοµοιώνονται.  

 

Κοινό στοιχείο στις ανωτέρω οικονοµικές κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις είναι η ανάγκη του 

εργατικού και επιστηµονικού δυναµικού για περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, αλλά και ευελιξία 

στο τόπο και στον τρόπο µάθησης. Οι αναγκαιότητες αυτές είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι το 

συγκεκριµένο ανθρώπινο δυναµικό δεν µπορεί να διακόψει την εργασία του για να παρακολουθήσει 

ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης µε τον συµβατικό τρόπο. 

 

Με άλλα λόγια το παραδοσιακό σύστηµα εκπαίδευσης θέτει συγκεκριµένους περιορισµούς που 

αποθαρρύνει και αποκλείει εργαζόµενους και ανθρώπους µεγαλύτερης ηλικίας από την περαιτέρω 

εκπαίδευση και ανάπτυξη τους. 

 

Οι περιορισµοί αυτοί έχουν να κάνουν µε: 



 5  

• Την αδυναµία της φυσικής παρουσίας του εργαζόµενου στην αίθουσα διδασκαλίας γιατί 

εκείνη την ώρα εργάζεται. 

• Την υποχρέωση εισαγωγικών εξετάσεων για να αποδείξει εκ των προτέρων ότι µπορεί να 

σπουδάσει πριν αρχίζει να σπουδάζει, κάτι που σηµαίνει ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η σωρευµένη 

εργασιακή εµπειρία. 

• Το περιορισµένο φάσµα ηλικιών που καλύπτεται. Φανταστείτε πως οι αντιµετωπίζουν οι 

νεαροί φοιτητές ένα εργαζόµενο ο οποίος είναι σαράντα ετών και προσπαθεί µετά την δουλειά να 

παρακολουθήσει ένα πρόγραµµα διοίκησης επιχειρήσεων σε ένα τριτοβάθµιο πανεπιστηµιακό 

ίδρυµα. 

• Την αδυναµία σε γενικές γραµµές προσφοράς αυτοτελών µορφωτικών κύκλων µε µικρή 

σχετική διάρκεια. Η έκφραση σε γενικές γραµµές χρησιµοποιήθηκε διότι υπάρχουν µεν Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε Πανεπιστήµια και εκπαιδευτικούς οργανισµούς τα οποία παρέχουν 

σεµιναριακούς κύκλους µικρής χρονικής διάρκειας, όµως δεν παρέχουν στον σπουδαστή την 

δυνατότητα να µαζέψει ακαδηµαϊκούς πόντους (credits),  και αργότερα να λάβει κάποιον 

διαβαθµισµένο τίτλο σπουδών. (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό κλπ). 

 

            Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η  δηµιουργία εναλλακτικών µορφών εκπαίδευσης 

επιµόρφωσης και κατάρτισης για ενήλικους-εργαζόµενους  µε έµφαση στην εξ` αποστάσεως 

µεθοδολογία εκπαίδευσης µε στόχος την δηµιουργία  αφενός εκπαιδευτικών ευκαιριών στο 

σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και αφετέρου την εξασφάλιση της πρόσβασης για όλους σε 

αυτές.  Οι ανωτέρω αρχές συγκροτούν τον φιλοσοφικό πυρήνα των ανοιχτών συστηµάτων 

εκπαίδευσης. Ο Davis (1977) υποστηρίζει ότι ο στόχος ενός ανοιχτού συστήµατος µάθησης - 

εκπαίδευσης είναι να αυξήσει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες γι αυτούς που είχαν εξαιρεθεί από το 

παραδοσιακό σύστηµα εκπαίδευσης και τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να το χρησιµοποιήσουν. 

Παράλληλα ένα τέτοιο σύστηµα που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και όλα τα διαθέσιµα µέσα 

χωρίς να παρεκκλίνει από τους εκπαιδευτικούς στόχους είναι περισσότερο προσβάσιµο από ότι το 

παραδοσιακό. (Spencer 1980, Αναστασιάδης 2002). 

 

             Τα ανοικτά συστήµατα εκπαίδευσης διέπονται από την αντίληψη ότι η µόρφωση είναι 

δικαίωµα όλων, σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Κατά συνέπεια απευθύνονται σε πολύ µεγάλο 

φάσµα ηλικιών και ενδιαφεροµένων, παρέχουν περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, η κατοικία 

χρησιµοποιείται ως ο κύριος χώρος µάθησης, ο φοιτητής επιλέγει το χρόνο µελέτης και τον ρυθµό 
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µε τον οποίο µαθαίνει, διότι δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και ο φοιτητής επιλέγοντας 

αυτοτελείς κύκλους σπουδών διαµορφώνει τη µορφωτική του φυσιογνωµία επιλέγοντας αυτοτελείς 

κύκλους σπουδών µέσα από αυτό που αποκαλούµε «αρθρωτό σύστηµα». Σε αντίθεση µε το 

παραδοσιακό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που οργανώνεται γύρω από τις Σχολές και 

συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών, το αρθρωτό σύστηµα οργανώνεται γύρω από τις Θεµατικές 

Ενότητες. Κάθε θεµατική ενότητα καλύπτει πλήρως ένα γνωστικό αντικείµενο σε προπτυχιακό ή 

µεταπτυχιακό επίπεδο. Η ύλη της είναι διπλάσια ή και τριπλάσια σε σχέση µε ένα παραδοσιακό 

µάθηµα και µπορεί να χρησιµοποιείται για την δηµιουργία περισσότερων του ενός προγράµµατος 

σπουδών, καθώς επίσης επιτρέπεται στους φοιτητές να συνδυάζουν θεµατικές ενότητες  που 

ανήκουν σε διαφορετικές σχολές, δηµιουργώντας οι ίδιοι µε ευελιξία το πρόγραµµα που θέλουν να 

σπουδάσουν.  Τι εννοούµε όµως τελικά µε τον όρο «Εκπαίδευση από Απόσταση» και πως 

συνδυάζεται µε τις ανάγκη των εργαζοµένων για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση των γνώσεων 

τους. 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης από απόσταση, το οποίο και την διαχωρίζει από 

τις άλλες µεθόδους είναι ότι ο σπουδαστής διδάσκεται και µαθαίνει χωρίς την φυσική παρουσία του 

εκπαιδευτή σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας. Παρότι ο σπουδαστής βρίσκεται αποµακρυσµένος από 

τον καθηγητή του τόσο στο χώρο όσο και στον χρόνο, συνεχίζει να καθοδηγείται και να 

εµψυχώνεται από αυτόν µέσω κάποιας µορφής επικοινωνίας µαζί του. Για να επιτευχθεί ο στόχος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρησιµοποιείται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που τους επιτρέπει να 

µαθαίνουν µόνοι τους χωρίς την παρουσία καθηγητή. 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να: 

 

1. Καθοδηγεί τον σπουδαστή στην µελέτη του, 

2. Προάγει την αλληλεπίδραση του, 

3. Επεξηγεί τα δύσκολα σηµεία και τις έννοιες, 

4. Αξιολογεί τον σπουδαστή για την πρόοδο, 

5. Εµψυχώνει και ενθαρρύνει τον σπουδαστή να συνεχίσει τις σπουδές του. 

 



 7  

Το υλικό αυτό µπορεί να αποτελείται από βιβλία-εγχειρίδια ειδικά γραµµένα για 

εκπαίδευση από απόσταση, ειδικά σχεδιασµένους οδηγούς µελέτης, οπτικο-ακουστικό υλικό και 

λογισµικό, άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών έχοντας την µορφή ενός «εκπαιδευτικού πακέτου». 

 

Για να µπορέσει η µάθηση από απόσταση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις όλων των ειδών των 

εκπαιδευοµένων και να επιτύχει τον στόχο της ως ένα νέο εκπαιδευτικό παράδειγµα το οποίο θα 

υποστηρίζει την συνεργατική µάθηση και την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, πρέπει 

να εµπεριέχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά (key elements) και να ακολουθεί κάποιες αρχές 

(principles), οι  οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε συνιστώσες (Broady E, 1995): 

 

1. Εκπαιδευτικοί στόχοι και παρουσίαση περιεχοµένου (Learning goals and content 

presentation). 

2. Αλληλεπιδράσεις (Interactions). 

3. Εκτίµηση και µέτρηση (Assessment and measurement). 

4. Εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία (Instructional media and tools). 

5. Υποστήριξη του εκπαιδευόµενου και υπηρεσίες (Learner support and services) 

 

 

3. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (E-Learning ) ΩΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Η βασική αντίληψη είναι ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει την εξασφαλισµένη 

δυνατότητα να µαθαίνει µε πολλαπλούς τρόπους, να έχει ίσες ευκαιρίες για µάθηση και κατάρτιση 

απαλλαγµένες από χωροχρονικές δεσµεύσεις, να έχει επιλογές στο πώς και τι θα µαθαίνει και να 

αποτελεί το «κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας». 

 

Γενικά, όπως είδαµε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί µια εκπαιδευτική διαδικασία/ 

µοντέλο όπου δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευοµένου σε µια τάξη/ αµφιθέατρο, η 

εκπαίδευση και µελέτη είναι εξατοµικευµένη και επιτελείται µέσω ειδικά διαµορφωµένων 

εγχειριδίων, ενώ υπάρχει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα επαφή ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους 

και τον εκπαιδευτή/ καθηγητή. Το “e-Learning”, ως µεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

είναι η διαδικασία εκµάθησης όπου όµως η εκπαίδευση ή ακριβέστερα η µαθησιακή διαδικασία 

εκτελείται µέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως προγράµµατα υπολογιστών και 
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τηλεπικοινωνιακά προηγµένα συστήµατα (Rosenberg, 2001). Ο εκπαιδευόµενος έχει συνήθως 

πλήρη έλεγχο του ρυθµού προόδου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιµη, αν το επιθυµεί, 

υποστήριξη από τον εκπαιδευτή ή ειδικό του θέµατος. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού στην 

αντίθετη περίπτωση θα µιλούσαµε µόνο για αυτοεκπαίδευση, η οποία θα µπορούσε να γίνει µε 

άλλα µέσα, π.χ. βιβλίο ή CD-ROM. 

 

Η εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση (e-Learning) εµπεριέχει συνεργατική 

εκπαίδευση και αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών καθώς και µεταξύ 

εκπαιδευόµενων, όπως δηλαδή συµβαίνει στην κλασική εκπαίδευση, π.χ. σε µια παραδοσιακή 

αίθουσα διδασκαλίας. Εξ άλλου τα ηλεκτρονικά σεµινάρια γίνονται σε ‘‘ τάξη’’. Απλά αυτό που 

συµβαίνει στο e-Learning είναι ότι ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι βρίσκονται σε 

διαφορετικούς χώρους και η έννοια της ‘‘ τάξης’’ δηµιουργείται εικονικά - π.χ. από τον υπολογιστή. 

Με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία µπορεί να είναι µε ασύγχρονη συνεργασία (asynchronous 

collaboration), µε σύγχρονη συνεργασία (synchronous collaboration) ή µε εξατοµικευµένο ρυθµό 

(self-based) (Moore and Kearsley, 1996, Massicotte, 1997). 

 

Στην διδασκαλία µε εξατοµικευµένο ρυθµό, υπάρχει συνδυασµός εκπαιδευτικών µέσων 

(βιβλία, CD-ROMs, ήχος, εικόνες, βίντεο, εφαρµογές “Computer Based Training”, κ.τ.λ.). Όλα 

είναι στη διάθεση του εκπαιδευόµενου όποτε και όπου εκείνος θέλει. Στη διδασκαλία µε ασύγχρονη 

συνεργασία, επιβάλλεται να παρέχεται στους συµµετέχοντες και εκπαιδευόµενους η δυνατότητα να 

εργαστούν µε το υλικό οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα 

επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µε τους συνεκπαιδευµένους και µε τον εκπαιδευτή. 

 

Αντίθετα στη διδασκαλία µε σύγχρονη συνεργασία, οι συµµετέχοντες βρίσκονται ο καθένας 

στον δικό του χώρο (γραφείο, σπίτι κ.λ.π.), αλλά µπορεί µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης να 

συµµετέχουν σε µια ‘‘ ζωντανή’’ εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μέσω της συµµετοχής 

εκτελούνται όλες ή µέρος των µαθησιακών διαδικασιών, όπως µελέτη µέσα από το να “τρέχει” 

εκπαιδευτικές εφαρµογές, να συµµετέχει σε “audio” και “video conferences”, να συµµετέχει σε 

συζητήσεις µε τους συµµαθητές και τον εκπαιδευτή, κ.τ.λ.. Απαιτεί φυσικά τον χρονικό 

συντονισµό των συµµετεχόντων (Anastasiades, 2003). 
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Το “e-Learning”, ως την πλέον τεχνολογικά προηγµένη µέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

προσφέρει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα αλλά και κάποια µειονεκτήµατα (Cowan, 

1995). Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιµο, µπορεί δηλαδή όποια στιγµή της ηµέρας ο 

εκπαιδευόµενος να µπαίνει στην ηλεκτρονική τάξη αρκεί να µπορεί να υπάρχει σύνδεση µε το 

∆ιαδίκτυο. 

2. Είναι παντού διαθέσιµο, δηλαδή όπου και να είµαστε. 

3. Είναι διαθέσιµο σε όλους που έχουν στη διάθεση τους απλά µέσα, όπως PC και σύνδεση µε 

το ∆ιαδίκτυο, και δεν απαιτεί οργανωµένους χώρους εκπαίδευσης. 

4. Είναι πλούσιο σε περιεχόµενο, περιεκτικό και δεν κουράζει τον εκπαιδευόµενο. 

5. Είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικό, όταν γίνεται µε προηγµένο τρόπο παρουσίασης: 

πολυµέσα, βίντεο, ήχος, κείµενα, εικόνες, παραστάσεις, οµιλία, διαλογική συνεργασία. 

6. Παραδίδεται µε πολλούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στις προτιµήσεις του εκπαιδευοµένου: 

αυτοδιδασκαλία, µε ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη διδασκαλία, επικοινωνία τόσο µε τον 

εκπαιδευτή όσο και τους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους. 

7. Συνεχής βελτίωση του περιεχοµένου και της αποτελεσµατικότητας. 

8. Συµµετοχική µάθηση µε ενεργούς αντί παθητικούς εκπαιδευόµενους. 

9. Τµηµατοποίηση τόσο της παρουσίασης όσο και του περιεχοµένου προσφέροντας 

δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης και δηµιουργίας κοινής βάσης µε πολλά θέµατα. 

 

Ως µειονεκτήµατα του “e-Learning” θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 

1. ∆εν υπάρχει η παραδοσιακή αλληλεπίδραση της Πανεπιστηµιακής Αίθουσας. 

2. Η τεχνολογία για τη δηµιουργία ‘‘ σύγχρονης’’ εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά ακριβή. 

3. Η δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου που να καλύπτει ανάγκες σε εξατοµικευµένο επίπεδο 

είναι δύσκολη (από εκπαιδευτική σκοπιά) και δαπανηρή. 

 

Η ανάγκη για την ανάπτυξη της «ηλεκτρονικής δια βίου εκπαίδευσης» e-Learning, είναι 

αποτέλεσµα και της αύξησης της χρήσης του ∆ιαδικτύου στην χώρα µας. 
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Τα αποτελέσµατα της Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της 

Πληροφορίας 2002 δείχνουν ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας στον γενικό 

πληθυσµό αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς τόσο:  

 

o στο σύνολο της χώρας, 

o στις διαφορετικές οµάδες του πληθυσµού και  

o σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες. 

 

Συγκεκριµένα, η χρήση Internet στον πληθυσµό αυξήθηκε σχεδόν 10 ποσοστιαίες 

µονάδες έναντι του 2001 (19,3% έναντι 10,15%) και φαίνεται να βρίσκεται πλέον σε φάση 

απογείωσης. Όπως φαίνεται και από το επόµενο διάγραµµα µέχρι το 2004 η χρήση του internet 

στην Ελλάδα θα κυµαίνεται από 49,60% έως 67,50%. 
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Εικόνα 1: ∆ιείσδυση ∆ιαδικτίου στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι επίσης και η προκύπτουσα δυναµική για την κατοχή Η/Υ, και 

σύνδεσης Internet σε επίπεδο νοικοκυριού. Το 2002, ένα στα τρία νοικοκυριά κατέχει Η/Υ, ενώ δύο 

στα δεκαπέντε νοικοκυριά έχουν σύνδεση Internet. 
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Εικόνα 2: ∆ιείσδυση Νοικοκυριών  στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην χρήση 
Internet και Η/Υ 
 

Παρά το γεγονός ότι η χώρα µας βρίσκεται σηµαντικά πίσω από τους αντίστοιχους µέσους 

βαθµούς διείσδυσης της ΕΕ, οι προβλεπόµενοι ρυθµοί αύξησης των παραπάνω µεγεθών για το 

επόµενο εξάµηνο έχουν ιδιαίτερα ενθαρρυντική δυναµική ως προς τη µείωση του 

παρατηρούµενου χάσµατος µε την ΕΕ τόσο στο γενικό πληθυσµό όσο και στα νοικοκυριά. 

 

Η χρήση Η/Υ και Internet παρουσίασε ανοδική πορεία σε όλες ανεξαρτήτως τις γεωγραφικές 

περιφέρειες της χώρας και τις διαφορετικές οµάδες του πληθυσµού. Συνολικά, για το 2002, 

παρατηρείται τάση µείωσης του ψηφιακού χάσµατος τόσο ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες του 

ελληνικού πληθυσµού, αλλά και της Ελλάδας έναντι της ΕΕ. 

 

Η χρήση Η/Υ και Internet εξαπλώνεται στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο και σε άλλους 

χώρους, ενώ αυξάνεται και ο αριθµός των διαφορετικών εφαρµογών τις οποίες υιοθετούν οι 

χρήστες. 

 

Συγκεκριµένα η χρήση Η/Υ και Internet το 2002 παρουσίασε εντυπωσιακούς ρυθµούς 

αύξησης έναντι του 2001: 

• Ένας στους τρεις Έλληνες σήµερα κάνει χρήση Η/Υ, ένας στους πέντε κάνει χρήση Internet, 

ενώ σχεδόν επτά στους δέκα κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου. 
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• Το ποσοστό χρηστών του Internet αυξήθηκε στο 19,3% του πληθυσµού, αύξηση κατά 10 

σχεδόν ποσοστιαίων µονάδων έναντι του 2001. Η χρήση του Internet στην Ελλάδα φαίνεται να 

βρίσκεται σε φάση απογείωσης.  

 

• Το ποσοστό των χρηστών Η/Υ που κάνει και χρήση Internet αυξήθηκε στο 67% το 2002 

έναντι 50% το 2001 παρουσιάζοντας τάση γρήγορης σύγκλισης προς το 100%. Ο διπλάσιος σχεδόν 

ρυθµός αύξησης της χρήσης Internet έναντι του ρυθµού αύξησης της χρήσης Η/Υ οφείλεται, 

αφενός στην «επεκτατική» επίδραση της αύξησης χρήσης των Η/Υ και αφετέρου στην 

«εντατική»επίδραση της αύξησης του ποσοστού της χρήσης Internet προς τη χρήση Η/Υ. 

 

• Η ηλικιακή κατηγορία 15-24 χρησιµοποιεί Η/Υ και Internet περισσότερο από κάθε άλλη 

ηλικιακή ή άλλη κατηγορία του πληθυσµού. Το 2002 έξι στους 10 νέους της κατηγορίας αυτής 

χρησιµοποιεί Η/Υ, ενώ πέντε στους έντεκα χρησιµοποιούν το Internet. Για τους φοιτητές τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι οκτώ στους δέκα και έξι στους έντεκα. 

 

• Τρεις στους έντεκα Έλληνες δηλώνουν ως κυριότερο λόγο χρήσης Η/Υ την διασκέδαση / 

ψυχαγωγία / ηλεκτρονικά, τρεις στους δώδεκα την εργασία, και τρεις στους δεκατέσσερις χρήστες 

το Internet και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
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Τις εργασίες του σχολείου / Πανεπιστηµίου

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα/ Εκπαίδευση από απόσταση

Οργάνωση προσωπικών και οικογενειακών θεµάτων 

Για όλους αυτούς τους λόγους

Άλλος λόγος

∆Γ/∆Α

 
Εικόνα 3: Χρήση ∆ιαδικτίου από τους Έλληνες 
 

Στην Ελλάδα το “e-Learning” ξεκίνησε τα τελευταία τέσσερα χρόνια µε υψηλές φιλοδοξίες 

και επενδύσεις κυρίως από εταιρίες πληροφορικής. Η µεγαλύτερη έµφαση δόθηκε στην ανάπτυξη 

της τεχνολογίας για την δηµιουργία των διαφόρων µορφών εκπαιδευτικής πλατφόρµας που θα 

φιλοξενούσαν το περιεχόµενο των µαθηµάτων. Τονίζουµε ότι: 



 13  

 

1. ∆όθηκε µεγάλη έµφαση στην δηµιουργία των εργαλείων που υποστηρίζουν την 

τηλεδιάσκεψη και την ταυτόχρονη  διαχείριση on-line ήχου και εικόνας. Αυτό όµως ακυρώνει την 

έννοια της εξ` αποστάσεως εκπαίδευσης χωρίς περιορισµούς τόπου και χρόνου που η χρήση των 

µέσων απαιτεί. 

 

2. Στη συνέχεια έγινε µεταφορά έτοιµου υλικού από το εξωτερικό για διάφορες εφαρµογές το 

οποίο δόθηκε χωρίς καµία αλλαγή στο ελληνικό κοινό. Όµως ο τρόπος που κάθε ένας εκ των 

εκπαιδευόµενων έχει µάθει να εκπαιδεύεται είναι συνάρτηση του εκπαιδευτικού συστήµατος το 

οποίο έχει παρακολουθήσει, και φυσικά  το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει εντελώς 

διαφορετικές αρχές από τα Ευρωπαϊκά και πολύ περισσότερο από το Αµερικανικό σύστηµα. 

 
Το πρόβληµα της ελληνικής αγοράς λοιπόν συνίσταται στο γεγονός ότι δεν υφίσταται ή 

είναι σε ανεπάρκεια η εκπαιδευτική διάσταση του όλου εγχειρήµατος, ενώ υπάρχουν αρκετές 

εταιρίες που παρέχουν τεχνολογία. Η ασύµµετρη αυτή ανάπτυξη αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει, 

τουλάχιστον στην Ελλάδα, οργανωµένη αγορά παραγωγής και διακίνησης “e-Learning” 

προγραµµάτων εκπαίδευσης. 

Θα µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε τέσσερις χώρους παρεµφερείς µε το “e-learning”, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στον χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 

 

1) Ιδρύµατα σε συνεργασία µε ξένα Πανεπιστήµια, ιδιωτικές σχολές, ιδιωτικά σχολεία 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών τα οποία έχουν συνεργασία µε 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα του εξωτερικού για την διανοµή ουσιαστικά "έτοιµων'' εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. Τα προγράµµατα αυτά απαιτούν το µεγαλύτερο κοµµάτι της εκπαίδευσης να είναι 

δια ζώσης σε κάποιο αµφιθέατρο της σχολής και µόνο ένα µικρό κοµµάτι του προγράµµατος 

γίνεται εξ` αποστάσεως. Επίσης, αρκετά εξ’ αυτών των ιδρυµάτων παρέχουν µεταπτυχιακά 

προγράµµατα για στελέχη επιχειρήσεων µε ελάχιστο χρόνο παρουσίας στο αµφιθέατρο και αρκετές 

εργασίες (projects).  

 

2) Ελληνικά Πανεπιστήµια 

Στο χώρο της Ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η ανάπτυξη προγραµµάτων “e-Learning” 

βρίσκεται σε εντελώς πειραµατικό στάδιο. Αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπως το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, έχουν φτιάξει αποσπασµατικά ορισµένες διαλέξεις  
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στο δίκτυο κυρίως για την εξυπηρέτηση φοιτητών οι οποίοι δεν µπορούν να προσέλθουν στο 

αµφιθέατρο. Αρκετές σχολές τόσο των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ έχουν υλοποιήσει προγράµµατα 

συµπληρωµατικής εκπαίδευσης και προγράµµατα “distance learning”, όµως η πλειοψηφία αυτών 

των προγραµµάτων είχαν χρηµατοδότηση από κάποιο κοινοτικό πρόγραµµα. Συνεπώς τα 

συγκεκριµένα ιδρύµατα δεν χρειάστηκε να προβούν σε καθαρή επένδυση για την υλοποίηση ενός 

προγράµµατος, γι’ αυτό το λόγο και δεν προχώρησαν πέρα από µία πιλοτική εφαρµογή.   

 

3) Εκπαιδευτικά Κέντρα  

Πρόκειται για συµβουλευτικά κέντρα τα οποία παρέχουν κυρίως συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 

εκπαιδευτικά ζητήµατα (educational consulting). Κατευθύνουν δηλαδή τον ενδιαφερόµενο στο 

πρόγραµµα που πραγµατικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, βοηθώντας τον να επιλέξει µεταξύ 

πολλών προγραµµάτων, κυρίως ξένων Πανεπιστηµίων. Τα προγράµµατα που προτείνουν οδηγούν, 

είτε στην βελτίωση επαγγελµατικών δεξιοτήτων (professional skills), είτε στην απόκτηση 

ακαδηµαϊκού τίτλου ακόµη και σε επίπεδο διδακτορικού. Υπόσχονται εξατοµικευµένη γνώση, 

χωρίς την φυσική παρουσία σε αίθουσα και προσφέρουν και κάποιες διευκολύνσεις, όπως δωρεάν 

σύνδεση στο δίκτυο, την παροχή φορητού υπολογιστή σε κάθε εκπαιδευόµενο, κλπ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το συµβουλευτικό κέντρο ALEC. 

 

4) Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και το Open University της Μεγάλης Βρετανίας 

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο καθώς και το αντίστοιχο της Μεγάλης Βρετανίας  

αποτελούν µια ξεχωριστή ειδική κατηγορία. Είναι τα µόνα ιδρύµατα που παρέχουν εξ ολοκλήρου  

προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς όµως την χρήση καινοτόµων εκπαιδευτικών 

εργαλείων.  Σύµφωνα µε τον Α. Λιοναράκηi, οι κύριες διαφορές του ΕΑΠ µε τα υπόλοιπα ΑΕΙ 

στην Ελλάδα όπως και η καινοτοµικότητα του θεσµού που το διέπει συνίστανται στα εξής:   

 

• Με το ΕΑΠ εισάγεται ο νέος τρόπος οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού ο οποίος εισάγει την 

χρησιµοποίηση των οπτικοακουστικών µέσων και των νέων τεχνολογιών. 

• Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού δεν πραγµατοποιείται αυτόνοµα από τον εκάστοτε 

συγγραφέα αλλά εισάγεται ο θεσµός του κριτικού αναγνώστη καθώς και του ειδικού για την 

δηµιουργία υλικού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. 
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• Καταργείται το µονοδιάστατο σύστηµα του µοναδικού συγγράµµατος και εισάγεται το 

πολυµορφικό υλικό, τα διάφορα βοηθήµατα, οι εργασίες και οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πάντα 

µέσω της χρησιµοποίησης των νέων τεχνολογιών. 

• ∆ηµιουργείται ένα φιλικό και αµφίδροµο εκπαιδευτικό υλικό (µε εργασίες και ασκήσεις 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης) το οποίο στοχεύει στην βελτίωση της διαδικασίας µάθησης σε 

αντίθεση µε τα παραδοσιακά συστήµατα τα οποία στοχεύουν κυρίως στην διδασκαλία. 

• ∆ιαχωρίζεται η διδασκαλία από την µάθηση και δηµιουργούνται οι βάσεις έτσι  ώστε τα δύο 

παραπάνω συστατικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας να µπορούν να εναρµονιστούν. 

• Προωθείται η διεπιστηµονική προσέγγιση και οριοθετούνται κριτήρια για την ακαδηµαϊκή 

γραπτή εργασία. 

• Εντατικοποιούνται ο τρόπος σπουδών και µελέτη των φοιτητών και εισάγεται η µετρήσιµη 

γνώση και οι δεξιότητες 

 

4. Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Η αγορά εκπαίδευσης σε παγκόσµιο επίπεδο αποτελεί µια από τις πλέον υποσχόµενες και ταχύτατα 

αναπτυσσόµενες αγορές µε σηµαντικές προοπτικές εξέλιξης. Στις ΗΠΑ οι  δαπάνες για την 

εκπαίδευση το 2000 ήταν $772 δισεκατοµµύρια δολάρια καλύπτοντας το 9% του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος. 

 

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την µελέτη των στοιχείων του National 

Center of Education Statistics είναι ότι προβλέπεται άνοδος του “Web-Based Training”. To 1999 το 

92% των µεγάλων επιχειρήσεων των ΗΠΑ υλοποίησης πιλοτικά προγράµµατα εκπαίδευσης µέσω 

“e-Learning”. 

 

Ένα ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων είναι ότι 

αυξάνεται το ποσοστό των δαπανών των εταιριών που εφαρµόζει “e-learning” κατάρτιση, είτε σε 

ζητήµατα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής (ΙΤ- Training) (βλέπε Πίνακα 1), είτε σε ζητήµατα 

διοίκησης και οικονοµίας (Soft Skills Training) (βλέπε Πίνακα 2).   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ενδοεπιχειρισιακή Εκπαίδευση σε Νέες Τεχνολογίες και Εφαρµογές 

Πληροφορικής 
Τρόποι εκπαίδευσης/ Έτος 1999 1998 
CD-ROM 55,1% 62,9% 
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e-Learning 38,4% 27,7% 
Βιντεοκασέτες 4,7% 6,8% 
Τηλεδιάσκεψη 1,8% 2,6% 
Σύνολο 100% 100% 

      ΠΗΓΗ: International Data Corporation 1999 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ενδοεπιχειρισιακή Εκπαίδευση σε θέµατα ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 
Τρόποι εκπαίδευσης/ Έτος 1999 1998 
CD-ROM 32,4% 36% 
e-Learning 27,8% 15,6% 
Βιντεοκασέτες 21,2% 32% 
Τηλεδιάσκεψη 11,5% 14,7% 
Άλλα µέσα 7,1% 1,7% 
Σύνολο 100% 100% 

          ΠΗΓΗ: International Data Corporation 1999 
 

Στις ΗΠΑ, τα Κολέγια και οι Πανεπιστηµιακές σχολές ανταποκρίνονται ολοένα και 

περισσότερο στην ανάγκη για εξ` αποστάσεως εκπαίδευση βασισµένη σε καινοτόµες µεθόδους που 

αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα την µεθοδολογία “e-Learning”. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2000 το 47% περίπου των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρείχαν ένα σηµαντικό κοµµάτι ή ολοκληρωµένο πρόγραµµα σπουδών 

στο ∆ιαδίκτυο. Οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη αυτού του ποσοστού οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το 

2004 το 90% των πανεπιστηµιακών σχολών στις ΗΠΑ θα προσφέρουν προγράµµατα “e-Learning” 

υψηλής ακαδηµαϊκής ποιότητας. Ειδικότερα, παρατηρούµε τα ακόλουθα: 

 

• Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα υψηλού κύρους, όπως το Berkeley, το UCLA, UNLV, παρέχουν 

µαθήµατα και διαλέξεις τους µέσα από το ∆ιαδίκτυο. 

 

• Μερικά από αυτά τα ιδρύµατα σκοπεύουν να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές επενδύσεις, τόσο 

σε τεχνολογία παραγωγής, όσο και σε τεχνολογία διανοµής. Για παράδειγµα, το Τεχνολογικό 

Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) ανακοίνωσε ότι µέσα στα επόµενα 10 χρόνια θα παρέχει 

δωρεάν µέσω ∆ιαδικτύου τα περισσότερα από τα πανεπιστηµιακά του προγράµµατα. Η συνολική 

επένδυση είναι της τάξης των 100 εκατοµµυρίων  δολαρίων (111 εκατ. Ευρώ). 

 
• Σηµαντικό ρόλο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό 

χώρο διαδραµατίζει το European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). 
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Ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό οργανισµό, τόσο των ευρωπαϊκών 

πανεπιστηµίων ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όσο και των εθνικών κοινοπραξιών 

ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και του “e- Learning”. Σκοπός του EADTU είναι η επιτάχυνση της συνεργασίας 

ανάµεσα σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που προσφέρουν εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, ενώ αποτελείται από 18 µέλη 14 χωρών που προσφέρουν προγράµµατα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης σε πάνω από 900.000 φοιτητές1. Επιπλέον, το EADTU υποστηρίζει την 

∆ιακήρυξη της Bologna και την δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

ενεργοποιώντας την διαδικασία E- Bologna, η οποία σκοπό έχει την δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού 

Περιβάλλοντος Εκπαίδευσης (European Learning Space) που στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 

παράλληλη µετατροπή των πανεπιστηµίων σε “e-Learning” οργανισµούς2.   

 
• Πολλά µεγάλα πανεπιστήµια προχωρούν από κοινού, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια 

προγραµµάτων διαδικτυακής διδασκαλίας, δηµιουργώντας ένα εικονικό πανεπιστήµιο που διατηρεί 

τη δική του ταυτότητα ακόµη και το δικό του λογότυπο (Anastasiades, 2002). Για παράδειγµα πίσω 

από το ''εικονικό'' πανεπιστήµιο Κάρντιαν βρίσκονται οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων του 

Κολούµπια στη Νέα Υόρκη, του πανεπιστήµίου του Σικάγο, του London School of Economics, του 

Στάνφορντ της Καλιφόρνια και του Κάρνετζι Μέλον του Πίτσµπουργκ. To συγκεκριµένο εικονικό 

πανεπιστήµιο προσφέρει ολοκληρωµένα προγράµµατα σπουδών σε τοµείς κυρίως των οικονοµικών 

επιστηµών και της επιχειρηµατικής διοίκησης. Σύντοµα θα προχωρήσει και στην χορήγηση 

πιστοποιηµένων τίτλων σπουδών. 

 
• Σύµφωνα µε το International Data Corporation, οι συνολικές επενδύσεις κολεγίων και 

πανεπιστηµίων στον τοµέα του “e-Learning” στις ΗΠΑ αναµένεται να αυξάνονται κατά µέσο όρο 

µε ρυθµό της τάξεως του 20,3% ετησίως. 

 
• Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι από τα 300 εκατοµµύρια δολάρια (113,6 δις δραχµές ή 333,3 εκατ. 

Ευρώ) του 1999 θα ξεπεράσουν αισίως τα 744 εκατοµµύρια δολάρια  (281,7 δις δραχµές ή 826,67 

εκατοµµύρια Ευρώ) το 2004. 

 

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ “E-LEARNING” ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 
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5.1 Μοντέλα υλοποίησης συστηµάτων µάθησης 

Ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης από απόσταση µπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικές βαθµίδες 

εκπαίδευσης, σε ανήλικους και ενήλικους εκπαιδευόµενους. Όπως είναι γνωστό, οι ενήλικοι 

εκπαιδευόµενοι έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες, διαφορετικής φύσης από τους υπόλοιπους, µε 

συνέπεια να έχουν και ειδικές απαιτήσεις από ένα σύστηµα µάθησης από απόσταση. Βάσει αυτού 

του γεγονότος είναι εξαιρετικά σηµαντικό να εντοπιστούν οι ανάγκες τους, έτσι ώστε να ληφθούν 

και τα κατάλληλα “πρόσθετα µέτρα” τα οποία θα τις ικανοποιούν σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο  

βαθµό. Πιο συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε τον M. S. Knowles (1978), κάποια από τα βασικότερα 

µέτρα είναι: 

 

1. Η δηµιουργία ενός συνεργατικού µαθησιακού κλίµατος (cooperative learning climate). 

2. Η εξασφάλιση µηχανισµών για αµοιβαίο σχεδιασµό εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών 

(mutual planning). 

3. Ο εντοπισµός των ιδιαίτερων αναγκών και των ενδιαφερόντων του εκπαιδευόµενου 

(learner needs and interests). 

4. Ο προσδιορισµός εκπαιδευτικών στόχων σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των ενηλίκων που έχουν εντοπιστεί. 

5. Ο σχεδιασµός εποικοδοµητικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη των αντικειµενικών 

στόχων. 

6. Η υλοποίηση του σχεδιασµού µε την επιλογή µεθόδων, εκπαιδευτικού υλικού και 

απαιτούµενων πόρων (execution of planning). 

7. Η αξιολόγηση της ποιότητας της µαθησιακής εµπειρίας που αποκτήθηκε µε ταυτόχρονη 

επαναδιάγνωση αναγκών για περαιτέρω εκπαίδευση. 

 

Για να µπορέσει η µάθηση από απόσταση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις όλων των ειδών των 

εκπαιδευοµένων και να επιτύχει τον στόχο της ως ένα νέο εκπαιδευτικό παράδειγµα το οποίο θα 

υποστηρίζει την συνεργατική µάθηση και την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, πρέπει 

να εµπεριέχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά (key elements) και να ακολουθεί κάποιες αρχές 

(principles), οι  οποίες, σύµφωνα µε τον Broady (1996),  µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε 

συνιστώσες: 
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1. Εκπαιδευτικοί στόχοι και παρουσίαση περιεχοµένου (Learning goals and content 

presentation). 

2. Αλληλεπιδράσεις (Interactions). 

3. Εκτίµηση και µέτρηση (Assessment and measurement). 

4. Εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία (Instructional media and tools). 

5. Υποστήριξη του εκπαιδευόµενου και παροχή υπηρεσιών (Learner support and services) 

 

Όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης ενός συστήµατος µάθησης από απόσταση µπορούµε να 

θεωρήσουµε τρία βασικά µοντέλα. ∆ιακριτικό στοιχείο των µοντέλων είναι ο έλεγχος σε σχέση µε 

τον χώρο και τον ρυθµό της καθοδήγησης. Έτσι υπάρχουν µοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση που 

ο έλεγχος εναπόκειται απόλυτα στον εκπαιδευόµενο ο οποίος έχει και την ευθύνη για την πρόοδο 

του, ενώ άλλα µοντέλα βασίζονται στον «στενό» έλεγχο που ασκείται από τον εκπαιδευτή ή από 

κάποιο κεντρικό όργανο (Bourdeau  and Bates, 1996). Τα τρία βασικά µοντέλα που εφαρµόζονται 

σε διεθνές επίπεδο είναι τα ακόλουθα: 

 

Α) Το µοντέλο της κατανεµηµένης τάξης 

Το µοντέλο αυτό ουσιαστικά προεκτείνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα  που προσφέρεται σε µια 

παραδοσιακή τάξη σε µια οµάδα εκπαιδευόµενων σε ένα ή περισσότερα αποµακρυσµένα σηµεία, 

χρησιµοποιώντας προηγµένες διαλογικές τεχνολογίες επικοινωνίας. Η µορφή της διδασκαλίας 

µιµείται τον τρόπο της παραδοσιακής τάξης τόσο για τον εκπαιδευόµενο όσο και για τον 

εκπαιδευτή. Είναι ευνόητο πως σε αυτό το µοντέλο ο έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

ασκείται κεντρικά.  

 

Β) Το µοντέλο της ανεξάρτητης µάθησης 

Αυτό το µοντέλο απαλλάσσει τους εκπαιδευόµενους από την ανάγκη παρουσίας τους σε ένα 

συγκεκριµένο τόπο για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Στους εκπαιδευόµενους παρέχεται 

µια αρκετά µεγάλη ποικιλία υλικού, που περιλαµβάνει έναν οδηγό του προγράµµατος και 

πρόσβαση σε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού. Το µέλος του διδακτικού προσωπικού στο 

οποίο έχει πρόσβαση ο εκπαιδευόµενος παρέχει καθοδήγηση, λύνει απορίες και αξιολογεί την 

εργασία του. Η επικοινωνία µεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου µπορεί να γίνει µε 

έναν ή µε συνδυασµούς τρόπων που περιλαµβάνουν: τηλεφωνική επικοινωνία, ηλεκτρονικό 
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ταχυδροµείο, τηλεδιάσκεψη µέσω υπολογιστή, παραδοσιακό ταχυδροµείο και προγράµµατα 

συζήτησης. 

 

Γ) Το µοντέλο της ανοικτής µάθησης και τάξης 

Με την χρήση του µοντέλου αυτού συνδυάζεται η χρησιµότητα ενός τυπωµένου οδηγού του 

µαθήµατος µε πρόσθετο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, προκειµένου να επιτραπεί στον µεµονωµένο 

εκπαιδευόµενο να πραγµατοποιήσει την µελέτη του µε βάση τους δικούς του ρυθµούς. Το µοντέλο 

ολοκληρώνεται µε την χρήση τεχνολογιών επικοινωνιών για την πραγµατοποίηση εικονικών 

οµαδικών συναντήσεων µεταξύ των εκπαιδευόµενων. 

Στο µοντέλο αυτό, το υλικό που διδάσκεται είναι διαθέσιµο σε διάφορες µορφές και µπορεί 

να µελετηθεί σε τόπο και χρόνο της αποκλειστικής επιλογής του εκπαιδευόµενου. Συνήθως το ίδιο 

υλικό χρησιµοποιείται σε περισσότερες από µία εκπαιδευτικές περιόδους και µπορεί να έχει την 

προσωπική σφραγίδα του εκπαιδευτή. Ορισµένες φορές οι εκπαιδευόµενοι συγκεντρώνονται 

οµαδικά σε συγκεκριµένους χώρους για να παρακολουθήσουν µια διάλεξη του εκπαιδευτή µέσω 

αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών (σύµφωνα µε το µοντέλο κατανεµηµένης τάξης). Οι 

συγκεντρώσεις αυτές αποσκοπούν συνήθως σε διάφορους τοµείς, µερικοί εκ των οποίων είναι η 

συζήτηση εννοιών και αρχών, η δραστηριοποίηση για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, η 

εργαστηριακή απασχόληση και η εφαρµογή και υλοποίηση εκπαιδευτικών ασκήσεων 

(Koumpouros, Maglogiannis and Koutsouris, 2000). 

 

5.2 Η αρχιτεκτονική του συστήµατος και η µορφή των µαθηµάτων 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος “e-learning” παρουσιάζεται στην Εικόνα 4. Οι εκπαιδευόµενοι 

διαθέτουν τη δική τους πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω κάποιου παροχέα υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. Η 

πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, πραγµατοποιείται µέσω διακοµιστή 

µεσολάβησης (proxy server) ώστε αυτή να είναι όσο το δυνατόν ελεγχόµενη. Η αρχιτεκτονική αυτή 

παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα: (1) Μικρό κόστος ανάπτυξης. (2) Η ανάπτυξη βασίζεται σε 

ήδη υπάρχουσες γραµµές των φορέων παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. (3) Οι εκπαιδευόµενοι 

µπορούν, εφόσον αυτοί το επιλέξουν, να προσπελάσουν το εκπαιδευτικό υλικό σε χρόνο και τόπο 

της επιλογής τους µε µικρό κόστος (προσωπικός Η/Υ και σύνδεση στο δίκτυο). Ωστόσο, µε την 

ανοικτή αυτή αρχιτεκτονική χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον µέτρα για την εξασφάλιση της 

ασφάλειας κατά τη διακίνηση πληροφορίας. 
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Εικόνα 4. Η Αρχιτεκτονική του Συστήµατος “e-Learning” 
 

Συνοπτικά, το σύστηµα χωρίζεται στα: (1) Το εργαστήριο ανάπτυξης του λογισµικού και 

των συστηµάτων “e-Learning. (2) Το εργαστήριο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού. (3) Το 

εργαστήριο υποστήριξης διεξαγωγής των µαθηµάτων. Αυτό περιλαµβάνει προσωπικό υποστήριξης 

του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της χρήσης Η/Υ και του 

συγκεκριµένου συστήµατος εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν σταδιακά πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό µε την πάροδο των µαθηµάτων. Η διάθεση των µαθηµάτων σε ασύγχρονη 

διαδικασία επιτελείται µέσω εκπαιδευτικής πλατφόρµας ασύγχρονης συνεργασίας. Τα 

χαρακτηριστικά µιας τέτοιας πλατφόρµας θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: 

 

• Ασφαλής και εκτενής διαχείριση χρηστών, οργάνωση σε τάξεις, έλεγχος προόδου, 

διοργάνωση εξετάσεων. 

• ∆υνατότητα για εισαγωγή-εξαγωγή του εκπαιδευτικού υλικού. Μεταφορά του υλικού ανάµεσα 

στους διακοµιστές (servers) της Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας. 

• ∆υνατότητα χρήσης εφαρµογών πολυµέσων. 

• ∆υνατότητα επικοινωνίας µεταξύ µαθητών – καθηγητών µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-

mail). 

• Εργαλεία επικοινωνίας – συνεργασίας τα οποία υποστηρίζουν πίνακες ανακοινώσεων, 

συνηµµένα αρχεία (forums). 
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• Εύκολη δηµιουργία test και ανάθεση αυτόµατων εργασιών ανάλογα µε την επίδοση των 

µαθητών. 

• ∆υνατότητα εξαγωγής πλήθους αναφορών σχετικά την πρόοδο των µαθητών, τις ώρες που 

µελέτησαν, το ποσοστό του υλικού που ανέγνωσαν.  

• Ικανότητα των εκπαιδευτών/ καθηγητών να ελέγχουν το υλικό στο οποίο οι εκπαιδευόµενοι 

έχουν πρόσβαση. 

• Ικανότητα για διαφοροποίηση του προκαθορισµένου υλικού των µαθηµάτων και αυτόµατη 

αλλαγή του υλικού για κάθε εκπαιδευόµενο.  

 

Το υλικό που βρίσκεται στην πλατφόρµα και αξιοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι τµηµατοποιηµένο σε διδακτικές ενότητες που καλύπτουν περίπου 15 σελίδες ύλης ενός 

επιστηµονικού εγχειριδίου. Σε κάθε ενότητα καταγράφονται τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και 

οι έννοιες κλειδιά, ενώ κάθε µάθηµα περιλαµβάνει υποδειγµατικές (λυµένες) ασκήσεις, ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης, και µελέτες περιπτώσεων (case studies). 

 

Στα πλαίσια της ανάγκης ύπαρξης εποικοδοµητικών δραστηριοτήτων επιτακτική κρίνεται 

και η αξιοποίηση της µεθοδολογία “e-Learning” σύγχρονης συνεργασίας. Οι δυνατότητες που 

παρέχονται στους χρήστες είναι: 

 

• Ολοκληρωµένη συνδιάσκεψη µέσω ήχου και εικόνας.  

• Κοινή χρήση εφαρµογών των Windows. 

• Συνοµιλία µέσω κειµένου (chat). 

• Εισαγωγή παρουσιάσεων PowerPoint. 

• ∆υνατότητα συν-παρουσιαστή (ο εκπαιδευτής είχε τη δυνατότητα να δίνει το ρόλο του συν-

παρουσιαστή σε όποιον από τους συµµετέχοντες επιθυµεί). 

• ∆υνατότητα διαχωρισµού της ηλεκτρονικής τάξης σε οµάδες εργασίας (breakout groups). 

• ∆υνατότητα καταγραφής (record) της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος 

σύγχρονης συνεργασίας και αναπαραγωγής της (playback) κατ’ απαίτηση. 

• ∆υνατότητα καταγραφής των απαντήσεων των συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια 

αξιολογήσεων και τη δηµιουργία αναφορών για περαιτέρω επεξεργασία. 

• Παρακολούθηση και καταγραφή της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων. 

 



 23  

 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Το πρόγραµµα 

“e-Learning” του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει αναπτύξει µία σηµαντική εµπειρία στην 

οργάνωση εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δράσεων “e-Learning”. Οι πρώτες προσπάθειες 

οργάνωσης και υποστήριξης προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε την χρήση νέων 

τεχνολογιών, και ειδικότερα της µεθοδολογίας “e-learning”, ξεκίνησαν το 1998 σε πιλοτικό στάδιο 

και συνεχίζονται µέχρι και σήµερα σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία είναι τα εξής:  

 

1. Οργάνωση και υλοποίηση Προγραµµάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων µε την χρήση  

µεθοδολογίας “e-Learning”. 

2. ∆ηµιουργία Οµάδας Παραγωγής και Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού για την 

εκπαιδευτική υποστήριξη των προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων µε την χρήση “e-Learning”. 

3. ∆ηµιουργία και συνεχή βελτίωση µεθοδολογίας e-Learning µε την ανάπτυξη της 

αντίστοιχης τεχνολογικής υποδοµής (χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρµας, απόκτηση διακοµιστών 

κ.α). 

4. Υιοθέτηση της τεχνολογίας “e-books”  η οποία βασίζεται σε µία τεχνολογική πλατφόρµα 

∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων (Digital Rights Management), και εξασφαλίζει την 

ασφαλή διακίνηση του πνευµατικού υλικού µέσω του ∆ιαδικτύου για τα προγράµµατα “e-

Learning”.  

 

Το 1998 υλοποιήθηκε Πιλοτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης από απόσταση σε θέµατα 

Οικονοµικών, ∆ιοίκησης και Πληροφορικής µε χρήση νέων τεχνολογιών, το οποίο είχε ως 

πρωταρχικό του στόχο τη δηµιουργία ενός προγράµµατος σπουδών από απόσταση που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πτυχιούχων, προ - πτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών 

διαφόρων επιστηµονικών ειδικεύσεων που ενδιαφέρονται να επιµορφωθούν στα  συγκεκριµένα  

αντικείµενα, παρέχοντας  τους τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες σε θέµατα οικονοµίας, 

οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων µε τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

 

Τον Οκτώβριο του 2001 το ΕΚΠΑ ξεκίνησε την παροχή  Προγραµµάτων  

Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης µε τη χρήση καινοτόµων µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-

Learning), τα οποία συνεχίζονται µέχρι και σήµερα. Τα εν λόγω προγράµµατα υλοποιούνται από το 



 24  

Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε 

συνέχεια της υλοποίησης των προγραµµάτων  του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, (ΕΠΕΑΕΚ Α΄) Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης, 

καλύπτοντας τους επιστηµονικούς τοµείς της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης, της  Τραπεζικής 

∆ιοίκησης και της Ανάπτυξης της Επιχειρηµατικότητας. Η επιτυχής παρακολούθηση των 

συγκεκριµένων προγραµµάτων οδηγεί στην απονοµή από το ΕΚΠΑ πιστοποιητικών εξειδίκευσης. 

 

Από τις 25 Φεβρουαρίου 2002 έως τις 5 Σεπτεµβρίου του 2003 οργανώθηκε πρόγραµµα 

ασύγχρονης και σύγχρονης µορφής “e-Learning” µε τίτλο «Επιχειρησιακή ∆ιοίκηση»  για την 

επιµόρφωση εξήντα στελεχών του Στρατού Ξηράς. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε την συνεργασία 

του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και την Σχολή Αξιωµατικών Έρευνας 

Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Στρατού
3. Επιπλέον, το ΕΚΠΑ, στα πλαίσια της 

προσπάθειας διάχυσης της Ιδέας της επιχειρηµατικότητας στον Ελληνικό Εκπαιδευτικό χώρο 

οργάνωσε και υλοποίησε δωρεάν Πιλοτικό Επιµορφωτικό Πρόγράµµα Εκπαίδευσης Καθηγητών 

Μέσης Εκπαίδευσης, στη ∆ιδασκαλία της Επιχειρηµατικότητας στα ΤΕΕ/ΙΕΚ και ΣΑΕΚ. Το 

πρόγραµµα υλοποιήθηκε  µε την χρήση µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης “e-learning” (µε 

ασύγχρονη συνεργασία), το παρακολούθησαν 104 καθηγητές από 87 ΤΕΕ και 3 δηµόσια ΙΕΚ, και 

κάλυψε τις βασικές αρχές για την διδασκαλία της επιχειρηµατικότητας στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση
4.  

 

Τα µαθήµατα στο ∆ιαδίκτυο συνοδεύονται από έντυπο υλικό µε τη µορφή παραδοσιακών 

βιβλίων. Τα βιβλία γράφονται συνήθως από Καθηγητές Πανεπιστηµίου και Στελέχη της Αγοράς µε 

εµπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, δίνοντας  τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να προσφύγει 

σε αυτά είτε αν πιστεύει ότι δεν έχει καλυφθεί από το υλικό που διάβασε στην ''ηλεκτρονική τάξη'', 

είτε για να λάβει επιπρόσθετη γνώση για το θέµα που πραγµατεύεται η διδακτική ενότητα. Επίσης, 

πραγµατοποιούνται διαλέξεις σε αµφιθέατρο από καθηγητές ΑΕΙ και επαγγελµατίες στον γνωστικό 

πεδίο που αναφέρεται το µάθηµα, και για όσους εκπαιδευόµενους η παρουσία είναι δύσκολη λόγω 

αντικειµενικών δυσκολιών υπάρχει η δυνατότητα της παρακολούθησης µέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Τα  Προγράµµατα Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης για Ενήλικες µε τη χρήση µεθοδολογίας 

e-Learning συντίθενται από τις ακόλουθες αλληλένδετες και συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές 

δυνατότητες: 
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- Το e-Υλικό, που διατίθεται από την Ηλεκτρονική Αίθουσα ∆ιδασκαλίας µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Περιλαµβάνει, εκτός της ύλης του µαθήµατος, Υποδειγµατικές Ασκήσεις, Ασκήσεις 

Αυτοαξιολόγησης, Μελέτες Περιπτώσεων, και Υπερσυνδέσεις (Links)5.  

- Το πλήρες Έντυπο υλικό του µαθήµατος και σηµειώσεων, τα οποία αποστέλλονται στον 

εκπαιδευόµενο. 

- Τις αλληλοεπιδρούµενες (Interactive) ακαδηµαϊκές ασκήσεις και εργασίες που επιτρέπουν την 

επικοινωνία και τον έλεγχο της προόδου του εκπαιδευόµενου.  

- Τις Ζωντανές ∆ιαλέξεις για κάθε εκπαιδευτικό αντικείµενο, οι οποίες θα διατίθενται στο ∆ιαδίκτυο 

είτε ''ζωντανά'' είτε τη στιγµή που επιθυµεί ο εκπαιδευόµενος.  

 

6.2  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στα προγράµµατα e-Learning του ΕΚΠΑ έχουν συµµετάσχει και ολοκληρώσει προγράµµατα 

εκπαίδευσης 1005 εκπαιδευόµενοι ενώ µέχρι το τέλος του 2003 ο αριθµός αυτός θα φτάσει στους 

1.700. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ 

Κύκλος Εκπαιδευόµενοι 

1ος   (1/10/2001-30/6/2002) 150 

2ος (1/1/2002-30/10/2002) 240 

3ος (1/6/20021-30/3/2003) 240 

4ος (1/4/2003-31/1/2004) 375 (µέχρι 10/2003) 

ΣΥΝΟΛΟ 1005 
Οι εκπαιδευόµενοι που µέχρι στιγµής έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στα 

προγράµµατα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης παρουσιάζουν την εξής διάρθρωση ως ποσοστό επί 

τοις εκατό µε βάση την επαγγελµατική τους κατάσταση. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Κατανοµή εκπαιδευοµένων µε βάση την επαγγελµατική τους 
κατάσταση 
Κατηγορίες Επαγγελµάτων % 

Τραπεζικός Υπάλληλος 21% 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων 6% 

Λογιστής 6% 

Εκπαιδευτικός 1% 

Ερευνητής 1% 
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Υπάλληλος Χρηµατιστηριακής 10% 

∆ηµόσιος Υπάλληλος 2% 

∆ικηγόρος 2% 

Μηχανικός 3% 
Υπεύθυνος Πωλήσεων 3% 
∆ιευθυντής Επιχείρησης 8% 
∆ιοικητικός Υπάλληλος 14% 
Προϊστάµενος Τµήµατος 3% 
Άλλα επαγγέλµατα 8% 
Άνεργος 12% 
    
Μελετώντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα συµπεραίνουµε ότι το 88% των εκπαιδευόµενων 

ήταν εργαζόµενοι. Το υπόλοιπο 12% ήταν άνεργοι. Η κατανοµή των εκπαιδευοµένων ως ποσοστό 

επί τοις εκατό µε βάση την ηλικία τους είναι η εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κατανοµή εκπαιδευόµενων µε βάση την ηλικία τους 
Ηλικίες % 

18-25 9% 

26-30 38% 

31-35 26% 

36-45 19% 

46-άνω 8% 

 
Αυτό που παρατηρούµε από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος των 

εκπαιδευόµενων είναι ηλικίας 26-30 ετών, ενώ οι ηλικίες µεταξύ 31-35 καταλαµβάνουν ένα εξίσου 

σηµαντικό ποσοστό. το 64% των συµµετεχόντων είναι κάτοικοι Αττικής, το υπόλοιπο 36% 

διασπείρεται στο σύνολο της επικράτειας, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό συµµετοχής από την 

Κύπρο (7 άτοµα). 

 

Η αξιολόγηση των προγραµµάτων κινείται σε δύο κατευθύνσεις: 

Α. Τεχνολογική αξιολόγηση συστήµατος, όπου αξιολογείται το σύστηµα από πλευράς 

τεχνολογικής λειτουργικότητας και αποτελεσµατικότητας (προβλήµατα λογισµικού, σταθερότητας, 

ταχύτητας, κτλ). 
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Β. Εκπαιδευτική αξιολόγηση συστήµατος, όπου αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος από εκπαιδευτικής πλευράς (επίπεδο γνώσεων χρηστών, αποδοχή από χρήστες-

εκπαιδευτές, κτλ).  

 

Η αξιολόγηση γίνεται µε τρεις τρόπους:  

 

• Μέσω ερωτηµατολογίων που συµπληρώνεται  από τους εκπαιδευόµενους.  

• Μέσω στατιστικών στοιχείων για την ετοιµότητα και σωστή λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

• Από την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσµάτων  σε συνέδρια και επιστηµονικά 

περιοδικά. 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων από τη µια µεριά και τα στατιστικά στοιχεία από την άλλη, 

απέδεικνύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και την αποδοτικότητα της µεθόδου, η οποία εκφράζεται 

άµεσα από την προσωπική ικανοποίηση τους.  

 

Η τεχνολογική αξιολόγηση του συστήµατος στηρίχθηκε αφενός στις αναφορές που λαµβάνονταν 

από την πλατφόρµα καθώς και από τις παρατηρήσεις των διαχειριστών του συστήµατος. Το σύνολο 

των συµµετεχόντων στα προγράµµατα δεν είχε ιδιαίτερο πρόβληµα µε την πρόσβαση στην 

εκπαιδευτική πλατφόρµα. Με βάση τις αναφορές η συµµετοχή στην ηλεκτρονική τάξη κυµάνθηκε 

κατά µέσο όρο στο 70%. Αυτό βασικά σηµαίνει ότι ο µέσος εκπαιδευόµενος αφιέρωνε τουλάχιστον 

τέσσερις ώρες την εβδοµάδα για να µελετήσει το υλικό στην ηλεκτρονική τάξη. Εδώ θα πρέπει να 

επισηµάνουµε το γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι έχοντας και έντυπο υλικό µπορούσαν να 

µελετήσουν και να προετοιµαστούν για τις ασκήσεις αξιολόγησης και το on-line διαγώνισµα ανά 

µάθηµα  χωρίς απαραίτητα να προσφεύγουν στο υλικό της ηλεκτρονικής τάξης. Κατά την διάρκεια 

των αργιών (Πάσχα κλπ) αλλά κυρίως τα Σαββατοκύριακα παρατηρείται υπερφόρτωση του 

συστήµατος, γεγονός που αναµένετο διότι οι συµµετέχοντες - ως εργαζόµενοι - τότε είχαν αρκετό 

χρόνο να ασχοληθούν µε τις απαιτήσεις των προγραµµάτων.  

Πολλά χρήσιµα συµπεράσµατα για  την αξιολόγηση του προγράµµατος προέκυψαν από την 

ανάλυση του ερωτηµατολογίου το οποίο συµπλήρωσαν οι εκπαιδευόµενοι. Οι ερωτήσεις που 

τέθηκαν ήταν ουσιαστικά τριών κατηγοριών: (α) Γενικές Ερωτήσεις γύρω από την µεθοδολογία 
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του προγράµµατος, την ποιότητα του υλικού και την διαθεσιµότητα των εκπαιδευτών, (β) 

Ερωτήσεις Αλληλεπίδρασης, (γ) Ερωτήσεις για τα µαθήµατα. 

Με βάση λοιπόν τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν και την ανάλυση των 300 ερωτηµατολογίων 

που έχουν συγκεντρωθεί διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 

• Το 98% των συµµετεχόντων δεν είχαν εκπαιδευθεί ξανά µε την µέθοδο της εκπαίδευσης 

από απόσταση, µε το 61% να δηλώνει ότι οι εντυπώσεις τους ήταν πολύ θετικές, το 30% αρκετά 

θετικές ενώ ένα 9% δήλωσε ότι δεν έµεινε ικανοποιηµένο. 

• Το 43% των συµµετεχόντων στελεχών δήλωσαν ότι η µέθοδος e-Learning τους εξυπηρετεί, 

διότι λόγω της εργασίας τους δεν τους αποµένει ιδιαίτερος χρόνος για επιπλέον εκπαίδευση. Ένα 

σηµαντικό τµήµα των εκπαιδευοµένων, (το 38%), δήλωσε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που 

παρακολούθησαν το πρόγραµµα ήταν διότι το πρόσφερε ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα και δεν ήταν 

απλά ένα εσωτερικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που οργάνωσε ή ένα σεµινάριο που οργανώνεται από 

αµφίβολης ποιότητας ιδιωτικό φορέα 

• Η διαδικασία της εκπαίδευσης φάνηκε ιδιαίτερα πρωτότυπη στους εκπαιδευόµενους. Για 

πολλούς εξ` αυτών η «ηλεκτρονική» τάξη της ασύγχρονης συνεργασίας καθώς και η δυνατότητα 

επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτή αποτέλεσε µια πρωτόγνωρη και διασκεδαστική εµπειρία,  η οποία  

πήρε την σωστή της διάσταση όταν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις  του προγράµµατος 

µεγάλωσαν (εργασίες, ασκήσεις κλπ.). Φάνηκε έτσι ότι οι συµµετέχοντες συνειδητοποίησαν πως  

δεν επρόκειτο για  µία απλή και συνηθισµένη πρακτική  αλλά για ολοκληρωµένη και άρτια  

ακαδηµαϊκή διαδικασία.  

• Το 80% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι η ποιότητα του υλικού ήταν εξαιρετική αλλά 

ζήτησαν περισσότερη ανάλυση σε έννοιες που ο συγγραφέας θεωρούσε αυτονόητες, καθώς και την 

δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκες για την παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού. Το 65% 

δήλωσε ότι θα επιθυµούσε στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στις οποίες δίνει λάθος απάντηση, να 

λαµβάνει αιτιολόγηση ώστε να κατανοεί την αιτία του λάθους, ενώ το 30% των συµµετεχόντων 

θεωρεί ότι ο χρόνος που διήρκησε το πρόγραµµα ήταν δυσανάλογος (µικρότερος) της ύλης που 

διδάχθηκε.  

• Αξιοσηµείωτες είναι οι απαντήσεις στην ερώτηση «πόσες ώρες την εβδοµάδα 

ασχοληθήκατε µε το πρόγραµµα». Το 45% δήλωσε ότι δαπανούσε 15-20 ώρες την εβδοµάδα, το 

38% 10-15 ώρες την εβδοµάδα, το 10% πάνω από 20 ώρες ενώ µόνο το 7% δήλωσε ότι µελετούσε 
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από µία έως πέντε ώρες την εβδοµάδα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το ενδιαφέρον που επέδειξαν 

οι εκπαιδευόµενοι καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 

• Η παραπάνω διαπίστωση ότι οι συµµετέχοντες δαπανούσαν 1-3 ώρες κάθε µέρα για µελέτη 

µπορεί να συσχετιστεί µε το γεγονός ότι το 86% χρησιµοποιούσε υπολογιστή από το σπίτι για την 

παρακολούθηση των µαθηµάτων. Μάλιστα το 67% των συµµετεχόντων διαπιστώθηκε ότι διέθετε 

γραµµή  ISDN. Συνακόλουθα φαίνεται λογικό το γεγονός ότι το 98% δήλωσε ότι το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον στο οποίο διδάσκονται τα µαθήµατα φαίνεται ιδιαίτερα εύχρηστο. Μάλιστα, τα σχόλια 

των συµµετεχόντων στην πλειοψηφία τους έδειξαν ότι η πλοήγηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

ήταν εύκολη και η «µεταφορά» σε οποιοδήποτε σηµείο του προγράµµατος αρκετά χρήσιµη. 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το “e-Learning”, ως µεθοδολογία εξ αποστάσεως δια βίου εκπαίδευσης, σε συνδυασµό µε την 

αλµατώδη επέκταση του ∆ιαδικτύου αλλά και τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών, έχει κερδίσει ένα σηµαντικό µερίδιο στην διεθνή αγορά εκπαίδευσης την 

τελευταία δεκαετία. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία, είτε στηρίζεται στην σύγχρονη ή ασύγχρονη 

συνεργασία, είτε σε εξατοµικευµένο ρυθµό, εφαρµόζεται σε πανεπιστηµιακού επιπέδου 

προγράµµατα, σε προγράµµατα/ σεµινάρια αλλά και σε ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, 

προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό µοντέλο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ 

εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή.      

 

Στην Ελλάδα, τα πρώτα δειλά βήµατα προς την ένταξη του “e-Learning” στην διαδικασία 

διαφόρων µορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης ξεκίνησαν στα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας. 

Το ΕΚΠΑ ξεκίνησε µια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, µε βάση και την διεθνή εµπειρία, να 

προσφέρει ολοκληρωµένα προγράµµατα εξ αποστάσεως δια βίου εκπαίδευσης µε την χρήση της 

µεθοδολογίας του “e-Learning”. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασµό του 

πανεπιστηµίου, το οποίο έχει κατανοήσει τον σηµαντικό ρόλο που οφείλουν να διαδραµατίσουν τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας την νέα χιλιετία, όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο 

αναδεικνύεται ως βασικός µοχλός κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας και ανάπτυξης. Ο δρόµος 

για την ουσιαστική ανάπτυξη του “e-learning” στην Ελλάδα έχει ανοίξει. Με την ενεργοποίηση και 

της Πολιτείας (µέσω πολιτικών ενίσχυσης καινοτόµων µορφών/ µεθόδων εκπαίδευσης) οι 

προοπτικές είναι µεγάλες και εναπόκειται στους φορείς παροχής προγραµµάτων “e-Learning” 

(Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, εκπαιδευτικοί οργανισµοί, εταιρίες) να πορευθούν µε ταχύτερους 
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ρυθµούς, συνδυάζοντας αρµονικά την τεχνολογική και την εκπαιδευτική διάσταση του όλου 

εγχειρήµατος.     

 

Υποσηµειώσεις 
1 Για πληροφορίες σχετικά µε το EADTU, την δραστηριοποίηση του στην ανοικτή και εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, αλλά και τα µέλη του, µπορείτε να απευθυνθείτε στην 

ιστοσελίδα www. eadtu.nl.   
2 Η E- Bologna και η δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος Εκπαίδευσης αποτελούν το 

αντικείµενο εστίασης του ετήσιου συνεδρίου του EADTU που διοργανώνεται στην Μαδρίτη από 6-

8 Νοεµβρίου 2003, µε τίτλο “E- Bologna” progressing the European Learning Space.  
3 Για µια παρουσίαση του προγράµµατος σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης στην Σχολή 

Αξιωµατικών Έρευνας Πληροφορικής του ΓΕΣ που υλοποίησε το ΕΚΠΑ, καθώς και των 

αποτελεσµάτων του, βλέπε, Μπουρλετίδης, Μαγκλογιάννης και Στεινχάουερ (2003) 
4 Για µια παρουσίαση του προγράµµατος εκπαίδευσης καθηγητών µέσης εκπαίδευσης στην 

διδασκαλία της επιχειρηµατικότητας στα ΤΕΕ/ΙΕΚ και ΣΑΕΚ µέσω της µεθοδολογίας “e-

Learning” που υλοποίησε το ΕΚΠΑ, καθώς και των αποτελεσµάτων του, βλέπε, Mpourletides, 

Kenourgios and Anastasiades (2003). 
5 Με τον όρο Υπερσύνδεση εννοούµε την σύνδεση µε άλλες ιστοσελίδες, από τις οποίες µπορούµε 

να πάρουµε σχετικές πληροφορίες. Αυτές βοηθούν σε πολύ µεγάλο βαθµό την διαδραστικότητα  

(interactivity) στην µαθησιακή διαδικασία, διότι δίνουν στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να 

αντλήσει πληροφοριακό υλικό και γνώσεις πάνω στο θέµα που διαβάζει άµεσα και από πολλές και 

διαφορετικές πηγές. 

 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Anastasiades P., (2002), «Virtual Universities: A Critical Approach». Proceedings of the 
International Conference on Computers in Education (ICCE), December 3-6 2002, Auckland, New 
Zealand, College of Business, Massey University, AACE (Association for the Advancement of 
Computing in Education). 

 
Anastasiades P., (2003), «Building up a Pedagogical Model for Synchronous Distance 

Learning Courses», in J. A. Chambers (ed.), Selected papers Publication from the 14th International 
Conference on College Teaching and Learning, April 2003. Jacksonville, FL: Florida Community 
College at Jacksonville. 

 



 31  

Bourdeau J and Bates A, (1996), «Instructional Design for Distance Learning», Journal of 
Science Education and Technology 5.4, 1996 (Dec.), pp. 267-283. 

 
Broady E., (1996), «Learner Attitudes towards Self-Direction» in Broady, E. and M. M. 

Kenning (eds.), Promoting Learner Autonomy in University Language Teaching, London: CILT, 
1996, pp. 215-236. 

 
Cowan J., (1995), «The Advantages and Disadvantages of Distance Education», Distance 

Education for Language Teachers, 1995, pp. 14-20. 
 
Davies Ch. (1977), Open Learning Systems for mature students, Council for Education 

Technology, Forset, 19-25. 
 
Knowles, M. S.,  (1978), The Adult Learner: A neglected Species, Houston: Gulf, 2nd ed., 1978. 
 
Koumpouros Y., Maglogiannis Ι., and Koutsouris D., (2000), «A New Tool for Distance 

Education», in Research and Innovation in Open and Distance Learning, Erwin Wagner and Andras 
Szucs (eds.), 2000. Book of essays of the first Research Workshop of EDEN (European Distance 
Education Network), Prague 16-17 March, 2000, pp. 91-93. 

 
Λιοναράκης Α. (1999), «Εξ’ Αποστάσεως και Συµβατική Εκπαίδευση: Συγκλίνουσες ή 

Αποκλίνουσες ∆υνάµεις» Μονογραφία ΕΑΠ και στο «Distance Learning at the Dawn of the Third 
Millennium» (ΕΝ) CNED, Poitiers ed.   

 

Massicotte G., (1997), «Groupware as a Way of Integration of Classical and Distance Learning 
Models in Higher Education», European Journal of Engineering Education, vol. 22, no. 1, 1997, pp. 
3-9. 

 

Moore M. and Kearsley G., (1996), Distance Education: A Systems View, Wadsworth 
Publishing Company, USA, 1996. 

 
Mpourletides K., Kenourgios D., Anastasiades P., (2003), «Implementation of e-Learning 

Methodology in Teaching Entrepreneurship at Technical Secondary Education: The Training 
Program of NKUA in Teaching Entrepreneurship at TEE, IEK and SAEK», to be presented at the 
3rd International Conference New Horizons in Industry and Education – NHIE 2003. 

 

Ματραλής Χ. (1998), Η ύπαρξη Σχεδιασµός ειδικού εκπαιδευτικού υλικού. Στο : «Ανοικτή & 
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Τόµος Α, Θεσµοί και Λειτουργίες, Εκδόσεις ΕΑΠ, 47-51. 

 

Μουρίκη Α., (1991), Οι νέες ευέλικτες µορφές απασχόλησης και οι προοπτικές στην ενωµένη 
Ευρώπη, στο «ο αγώνας της γυναίκας», τεύχος 47-48, Αθήνα. 

 

Μπονίκος ∆. (1994), Continuing Education in the Knowledge –Based Society, στο 8ο Συνέδριο 
του European Continuing Education Network, µε θέµα Using Multimedia in University Continuing 
Education, Αρχαία Ολυµπία. 

 



 32  

Μπουρλετίδης K., Μαγκλογιάννης H, Σταινχάουερ Γ. (2003),  Eφαρµογή Σύγχρονης και 
Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - Το παράδειγµα του Ελληνικού 
Στρατού. Στο: Λιοναράκης Α (επιµ) Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανοιχτής και 
Εξ`Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο,  Εκδόσεις «Προποµπός», 160-
170. 

Rosenberg M. J., (2001), e-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, 
McGraw- Hill, 2001. 

 

Spencer D.C. (1980), Thinking about open Learning Systems» Council for Educational 
Technology, working paper 19, 19-22. 

                                                           
i Λιοναράκης Α. «Εξ’ αποστάσεως και συµβατική εκπαίδευση: συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες δυνάµεις;» 


