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Δπραξηζηίεο 

 
 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Πνιιάιε Ισάλλε πνπ είρε ηελ 

επίβιεςε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ 

θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα εθπφλεζήο ηεο θαζψο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ κνπ 

πξνζέθεξε πάλσ ζηελ ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ην Marketing θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. 

κπξιή Ισάλλε γηα ηηο γλψζεηο θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ζην πξαθηηθφ 

κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο  κνπ πνπ κε ζηεξίδνπλ ζε θάζε ζηάδην ηεο δσήο κνπ. 
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Πεξίιεςε 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγία έρεη αιιάμεη ξηδηθά θάζε ηνκέα ηεο δσήο καο. 

Αθφκα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπκε έρεη αιιάμεη, αθνχ ε ηερλνινγία καο δείρλεη 

λένπο πην επέιηθηνπο θαη επράξηζηνπο ηξφπνπο κάζεζεο. Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ (ηερλνινγία 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο) ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπ e-learning κε ζθνπφ ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο πηνζεηείηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο. 

Σα ζρνιεία κέζσ ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ) πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο ηνπο, νη νπνίνη κεηά ην 

ζρνιείν κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ ην πιηθφ πνπ έρεη αλαξηεζεί ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ 

θαζεγεηή. 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζα παξνπζηάζεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ e-learning ζηα ζρνιεία θαη πψο απηά εμππεξεηνχλ θαη 

εληζρχνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία .Μέζα απφ ην πξαθηηθφ κέξνο  ζα δηεξεπλήζεη γηα ηνλ 

ρψξν ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ην εάλ θαη θαηά πφζν: 

 Αμηνπνηνχληαη  ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 Δληάζζνληαη  ζηελ  ζηξαηεγηθή  marketing  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 ρεηίδνληαη  κε  ηελ  πνιηηηθή  αμηνπνίεζεο  ησλ  ΣΠΔ  ζηελ  ηδησηηθή  εθπαίδεπζε. 

Δλψ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ρξήζε ηνπ e-learning ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί παξφκνηα έξεπλα σο ηψξα γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

ζηα ζρνιεία. Δίλαη γλσζηφ απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο φηη πνιιά ηδησηηθά ζρνιεία αμηνπνηνχλ 

ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο αιιά ζεσξήζεθε ζθφπηκν ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ψζηε λα ππάξμεη κία πην ζαθήο εηθφλα ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο θαη ησλ  
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απνηειεζκάησλ ηνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκκεηείραλ δηεπζπληέο-

εθπξφζσπνη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ φιε ηελ Διιάδα νη νπνίνη 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ εμππεξεηνχζε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

Η παξνχζα έξεπλα ζπκπέξαλε φηη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

ρξεζηκνπνηεί ην e-learning ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο καζεηέο γηα κειέηε ζην ζπίηη ρξεζηκεχνπλ θπξίσο γηα δηεθπεξαίσζε 

ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο αλάζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα, 

ρσξίο λα αμηνπνηνχληαη νη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηφζν απφ ηνπο καζεηέο 

φζν θαη απφ ηνπο θαζεγεηέο. 

Η εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. 

Σν κέξνο Α‟ απνηειεί ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, φπνπ  ζπγθεληξψζεθε έλαο 

επαξθήο φγθνο βηβιηνγξαθίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη εξεπλψλ ζην Γηαδίθηπν θαη 

απνηειείηαη απφ : 

Κεθάιαην Έλα. Η εξγαζία ζηεξίδεηαη ζην e-learning νπφηε θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

δνζνχλ ζηελ αξρή θάπνηνη νξηζκνί γηα ην ηη είλαη , ελψ ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη κία ηζηνξηθή 

αλαδξνκή. Αλαθέξνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηέινο, ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα  ηεο.  

Κεθάιαην Γχν. Αθνχ ε έξεπλα αθνξά ηελ Διιάδα, εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηνπ e-learning 

ζηνπο θπξηφηεξνπο νξγαληζκνχο: Σξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζρνιεία θαη 

επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηνπ e-

learning. 

Κεθάιαην Σξία . Η έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εζηηάδεη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε 

νπφηε ζην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ αθνξνχλ. ηε ζπλέρεηα, 

κέζα απφ έλα marketing plan παξνπζηάδνληαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα 

πξνσζήζεη έλα ηδησηηθφ ζρνιείν ην πξφγξακκα e-learning πνπ ζα πηνζεηήζεη, ψζηε λα 

πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. 

Κεθάιαην Σέζζεξα. ην θεθάιαην ηέζζεξα αλαθέξνληαη θαιέο πξαθηηθέο ρξήζεο ηνπ 

e-learning ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηεο Διιάδαο, φπνπ αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηέο 

ηνπ ζην έπαθξνλ θαη ην έρνπλ εληάμεη δπλακηθά ζηελ ζηξαηεγηθή marketing πνπ αθνινπζνχλ. 
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Σν κέξνο Β‟ απνηειεί ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη απνηειείηαη απφ:  

Κεθάιαην Πέληε. Δδψ αλαθέξεηαη ε ζεκαζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ν ζθνπφο θαη 

γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο  πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα θαη ν ηξφπνο πνπ ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα θαη δηαλεκήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ θαη αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα. 

 

Κεθάιαην Έμη. ην θεθάιαην έμη παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ζπλνιηθά θαη δίλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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The exploitation of e-learning in private high 

schools 

 
Keywords: E-learning, Learning management systems(LMS), ICT (Information and 

communications technology) 

  
Abstract 

 

Technology has radically changed every aspect of our lives. Even the way of learning 

has changed, since technology has been furnishing us with  new and more pleasant ways of 

learning. The use of ICTs in education aims to maximize the efficiency of learning and this is 

why more and more educational institutions and enterprises adopt it. 

Through the use of ICTs, schools offer their students the possibility of distant 

learning . Through the theoretical part, this dissertation  presents the way that schools use e-

learning systems and through the practical part it examines if private schools of secondary 

education and to what extent : 

-Exploit  e-learning 

-Embody  e-learning in their marketing strategies. 

             While there is data about the use of e-learning in universities and enterprises, there is 

not a research about the use of e-learning in schools. It is well known ,from their websites, 

that many private schools use e-learning systems so the collection of data from them and how 

they use it is necessary. 

              For the purposes of this research ,the heads of  private schools of secondary 

education in Greece received a questionnaire that had to be filled in  anonymously. The 

research concluded that only a small number of private schools has adopted some system of e-

learning and that these platforms of e-learning are mainly used conventionally without 

interaction. 

           This paper consists of two parts.  

Theoretical part A: 

Chapter One  Definitions of e-learning and its history. An analysis of  learning management 

systems and their pros and cons. 

  

Chapter Two  An analysis of the use of e-learning in universities, schools and enterprises and 

data about the international market of e-learning . 

 

Chapter Three This chapter refers to the operation of the private educational sector and gives 

numbers about them. Further, a marketing plan is presented through which a school adopting 

an e-learning system could attract more students. 

 

Chapter Four This chapter mentions three private schools(one school in Greece and two 

schools abroad) which have adopted e-learning in the best possible way and who have 

integrated it in their marketing strategies. 
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Practical part B: 

Chapter Five  This chapter underscores the purpose of this dissertation and gives details about 

its exploratory process along with the mode of data collection.  In addition, it presents and 

analyzes the answers of the respondents. 

  

 Chapter Six  The conclusions of this paper are presented in this chapter and proposals for 

further research are given. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

  1.1 Δηζαγσγή ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ηερλνινγία έρεη εηζβάιιεη ζηε δσή καο θαη έρεη αιιάμεη ξηδηθά 

ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε, ζθεθηφκαζηε θαη δνπιεχνπκε. Ο ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο πνπ 

έρεη επεξεάζεη είλαη ηεο εθπαίδεπζεο. Πιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλαλ 

ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ θαη ε πξφθιεζε είλαη πψο ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε ζχγρξνλε θαη 

ιεηηνπξγηθή γλψζε, ψζηε «αμηνπνηψληαο ηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο λα πεξάζνπκε ζηελ 

θνηλσλία ηεο Μάζεζεο θαη ηεο Γλψζεο»(νινκσλίδνπ,2013). 

Ο ππνινγηζηήο έρεη αλαδεηρζεί ζε έλα επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ εξγαιείν πνπ 

βνεζά ηε κάζεζε θαη γηα απηφ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ παγθνζκίσο 

έρνπλ εληάμεη ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζχλδεζή ηνπο ζην Γηαδίθηπν. 

 Η εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ  εθπαίδεπζε έρεη αιιάμεη ηελ παξαδνζηαθή 

κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη πιένλ είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε απνηειεζκαηηθή κάζεζε δελ 

απαηηεί ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ θαζεγεηή θαη ηνπ καζεηή ζηνλ ίδην ρψξν ηελ ίδηα ζηηγκή. Η 

απνδνρή απηή νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο 

(e-learning) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα. ηνλ αθαδεκατθφ 

ηνκέα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο επηιέγνπλ ζπνπδέο κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ 

επηπέδνπ, ελψ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο. 

ε κία θνηλσλία πνπ εμειίζζεηαη κε ξαγδαίν ξπζκφ, ε αλάγθε κηαο ζπλερνχο θαη δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο είλαη επηηαθηηθή είηε αθνξά ηελ ελεκέξσζε ζηηο λέεο εμειίμεηο είηε ηελ 

επαλεθπαίδεπζε ή θαη ηελ αιιαγή ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηε ζχλδεζε ηνπ Internet κε ηελ νηθνλνκία θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, επηηπρεκέλνο νξγαληζκφο ζεσξείηαη φπνηνο πξνζαξκφδεηαη θαη ιακβάλεη 
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εγθαίξσο ηε λέα ηερλνγλσζία θαη πιεξνθνξία θαη ηε κεηαθέξεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ. Σα 

παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ηα ζεκηλάξηα θαη νη ηειεδηαζθέςεηο(video 

conferences) ζέηνπλ κηα ζεηξά απφ πεξηνξηζκνχο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε απηά αιιά 

θαη ηελ  πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε. Απηνί νη πεξηνξηζκνί παξνπζηάδνληαη θπξίσο ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά πνιιέο θνξέο θαη  ησλ εθπαηδεπηψλ, λα 

παξεπξίζθνληαη θπζηθά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ ρψξν κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Απηή ε αδπλακία πεγάδεη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα εθπαίδεπζε αηφκσλ δηαθνξεηηθήο 

ειηθίαο, δηαθνξεηηθνχ βηνηηθνχ επηπέδνπ, δηαθνξεηηθνχ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, 

δηαθνξεηηθνχ ρψξνπ δηακνλήο θ.η.ι. 

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δίλεη ζήκεξα δηέμνδν θαη ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, 

πξνζθέξνληαο έλαλ πην επέιηθην ηξφπν κάζεζεο εθκεηαιιεπφκελν ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη γλσξίδεη ξαγδαία εμάπισζε δηεζλψο. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο, κε κεγαιχηεξε σζηφζν θιίκαθα εθαξκνγήο ζηελ αλψηεξε 

θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ζηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ. 

 

1.2 Eμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ θαη νξηζκψλ γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ δηαθνξνπνηνχληαη  κεηαμχ ηνπο αλάινγα  κε ηα  θξηηήξηα θαη ηηο  

παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε εξεπλεηήο. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ δψζεη δηαρξνληθά ηε δηθή ηνπο ελλνηνινγηθή εθδνρή θαη δελ 

ππάξρεη έσο ηψξα έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Οη πξψηνη νξηζκνί γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε δφζεθαλ απφ ηνπο G.Dohmen(1967), Peters(1973), Moore(1990) θαη 

Portway(1994). 

χκθσλα κε ηνλ Holmberg(1977) «Η εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο ζπνπδψλ, ζε φια ηα επίπεδα, νη νπνίεο δηεμάγνληαη κελ ρσξίο ηελ άκεζε θαη 

ζπλερή επίβιεςε εθπαηδεπηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο καδί κε ηνπο 

ζπνπδαζηέο, αιιά νη νπνίεο παξ‟ φια απηά επσθεινχληαη απφ ηελ νξγάλσζε, θαζνδήγεζε 

θαη δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη απφ θάπνην εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ»  

O Desmond Keegan(2000) πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηήζεη ηελ έλλνηα απηή  πξνηείλεη έμη 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο: 
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 Σελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ εθπαηδεπηή απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν, ζηνηρείν πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηεί απφ ηελ δηδαζθαιία δηα δψζεο. 

 Σελ παξεκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία, ζηνηρείν 

πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηελ πξνζσπηθή θαη‟ηδίαλ κειέηε. 

 Σελ ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο . 

 Σελ δπλαηφηεηα ζπλαληήζεσλ ζε πεξηζηαζηαθή βάζε ηφζν γηα δηδαθηηθνχο φζν θαη 

γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο. 

 Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα βηνκεραλνπνηεκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο, πνπ 

δηαθνξνπνηεί έηζη ξηδηθά ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απφ θάζε άιιε κνξθή εθπαίδεπζεο. 

Έλαο πην πξφζθαηνο νξηζκφο ζχκθσλα κε ηελ Unesco θαη  ην ιεμηθφ φξσλ ηνπ ΜeSH 

(Medical Subject Headings) ηεο Δζληθήο Ιαηξηθήο Βηβιηνζήθεο ησλ ΗΠΑ είλαη ν εμήο : «Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ε ππνβνεζνχκελε απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο εθπαίδεπζε 

(ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θαζέηεο βίληεν, 

ππνινγηζηέο, ηειεδηάζθεςε θαη άιια) κε κηθξή ή θαζφινπ δηαπξνζσπηθή ή ζε ηάμε επαθή 

κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ.» 

 

 Δ-learning  

 

ήκεξα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα  δηαδηθηπαθά. Γη‟απηφ, ζεσξείηαη ηαπηφζεκε κε 

ηηο έλλνηεο ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning). 

ηηο πξφζθαηεο δεθαεηίεο, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο(ICT) γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο έρεη απμεζεί  θαη ε εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

εκπιέθεηαη ζεκαληηθά ζε απηφ.(Kahiigi et al.,2008). 

 Όπσο θαη ε θνηλσλία, έηζη  θαη ην e-learning είλαη αληηθείκελν ζπλερψλ αιιαγψλ, 

κηαο θαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιάδνπλ θαη έηζη θαη νη ιεηηνπξγίεο θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ 

e-learning πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα ηηο θαιχπηεη. Αθφκε, θαηά θαηξνχο 

έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθνί φξνη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ίδηα έλλνηα, φπσο: Computer 

Based Learning, Techology Based Training, ή Computer Based Training γηα λα επηηείλνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζχγρπζε. Οη Sangra, Vlachopoulos, & Cabrera (2011) θαηέηαμαλ ηνπο 

δηάθνξνπο νξηζκνχο ζε ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο:  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=E-learning&action=edit&redlink=1
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α) Βαζηδφκελνη ζηελ ηερλνινγία: Οξηζκνί πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη αθαδεκατθνχο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ηερλνινγηθή πηπρή ηνπ e-learning 

ζεσξψληαο ηα ππφινηπα δεπηεξεχνληα. Οη νξηζκνί απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξνπζηάδνπλ ην e-

learning σο ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα κάζεζε.  

β) Με θξηηήξην ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο εθπαηδεχζεσο: Παξνπζηάδνπλ ην e-learning σο έλα 

κέζν πξφζβαζεο (γηα κάζεζε, δηδαζθαιία, γλψζε). Γειαδή, νη νξηζκνί απηνί εζηηάδνπλ ζηελ 

πξνζβαζηκφηεηα θαη φρη ηφζν ζην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 γ) Με βάζε ηελ επηθνηλσλία: Θεσξνχλ ην e-learning θπξίσο σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο, 

αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο . 

δ) ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφηππν: Οξίδνπλ ην e-learning σο έλα λέν ηξφπν κάζεζεο 

ή σο βειηίσζε ελφο πξνυπάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πξνηχπνπ.  

Απηά ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά (ζχγρξνλε ηερλνινγία, πξνζβαζηκφηεηα, επηθνηλσλία, 

καζεηνθεληξηθφ πξφηππν καζήζεσο) κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ έλλνηα ηνπ 

e-learning. 

Σν 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε  έλα εξεπλεηηθφ έξγν  κε ζηφρν ηελ ζπκθσλία ελφο εληαίνπ 

νξηζκνχ γηα ην e-learning (A.Sangra (2012). Οη θχξηεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηειάκβαλαλ: 

1. Δθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ e-learning ζε 

ηζηνζειίδεο θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

2. Απνζηνιή δηαδηθηπαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζε αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, φπνπ ηα απνηειέζκαηα αμηνινγήζεθαλ απφ εηδηθνχο απφ 

ηελ Οιιαλδία, ηελ Ιζπαλία θαη ηνλ Καλαδά. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ηελ 

αξρηθή ππφζεζε φηη ππάξρεη δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ νξηζκνχ πνπ ζα γηλφηαλ 

απνδεθηφο απφ ηελ πιεηνςεθία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ  

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ψζηε λα εμεηαζηεί ην e-learning. 

Ο πην ηθαλνπνηεηηθφο νξηζκφο ζηνλ νπνίν θαηέιεμε ε νκάδα ήηαλ ν παξαθάησ: 

 «Σν e-learning είλαη κία πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ πνπ εθαξκφδεηαη, 

βαζηζκέλν ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξηθψλ κέζσλ θαη ζπζθεπψλ σο εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη πνπ βνεζά θαη 
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δηεπθνιχλεη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηξφπσλ θαηαλφεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο κάζεζεο.» (Sangra 

et al, 2012). 

1.3  Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

   Η έλλνηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  δελ είλαη θαηλνχξηα. Ο φξνο e-learning 

άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 1999, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε έλα 

ζεκηλάξην cbt systems(computer-based training systems). Χζηφζν, νη βαζηθέο αξρέο πίζσ απφ 

ην e-learning είραλ αξρίζεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα Οη ξίδεο  

βξίζθνληαη ζηε βηνκεραληθή επνρή φπνπ νη νηθνλνκίεο άξρηζαλ λα επεθηείλνληαη γηα λα 

θηάζνπκε ζην ζήκεξα, φπνπ ε πιεξνθνξία πιένλ απνηειεί ηνλ ηέηαξην ζπληειεζηή 

παξαγσγήο καδί κε ηε θχζε, ηελ εξγαζία θαη ην θεθάιαην.  

ηε βηβιηνγξαθία (Moore et.al,2000; Garrison & Anderson,2003; Schultz et.al,2008) 

δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο θάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, κε ζεκείν 

δηάθξηζεο ηελ  ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: 

 

 1
ε
 πεξίνδνο(19

νο
 αη.-1960) 

Πνιχ πξηλ αλαθαιπθζεί ην Γηαδίθηπν, πξνζθέξνληαλ καζήκαηα εμ απνζηάζεσο ζε 

καζεηέο. Οη πξσηνπφξνη ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  ρξεζηκνπνίεζαλ ην παξαδνζηαθφ 

ηαρπδξνκηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αηφκσλ πνπ ήζειαλ λα 

επηκνξθσζνχλ αιιά δελ κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα ζπκβαηηθά ζρνιεία. 

Σν 1840, ν Άγγινο Isaac Pitman θαηλνηφκεζε δηδάζθνληαο ζηελνγξαθία δηα κέζσ 

αιιεινγξαθίαο. Σν 1874 ην ακεξηθαληθφ παλεπηζηήκην ηνπ Illinois Wesleyan μεθίλεζε λα 

παξέρεη ηα πξψηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα απφ φπνπ νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ 

παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Η δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

καζεκάησλ δηα αιιεινγξαθίαο έγηλε αξθεηά δεκνθηιήο απφ ην 1900. Χζηφζν επεηδή 

πξνέθπςαλ εξσηήκαηα θαη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηά ηνπο δηακνξθψζεθε ην Δζληθφ 

πκβνχιην εγρψξηαο κειέηεο (NHSC) ψζηε λα ηα εμεηαζζνχλ θαη λα δηεπζεηεζνχλ. 

    Σν 1954 , ν Skinner, θαζεγεηήο ηνπ Harvard, αλαθάιπςε ηελ “testing machine” 

αμηνπνηψληαο πξαθηηθά ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ ζπληειεζηηθή κάζεζε. Η δηδαθηηθή απηή 

κεραλή ήηαλ νπζηαζηηθά έλαο απηφκαηνο εμεηαζηήο γλψζεσλ ηνπ καζεηή. Χο πιενλέθηεκα 

ησλ δηδαθηηθψλ κεραλψλ ζεσξείηαη φηη ν καζεηήο εμεηάδεηαη γξήγνξα θαη ρσξίο κεγάιν 

θφζηνο . Δπίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε απηέο φπνηε επηζπκνχλ. 
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 2
ε
 πεξίνδνο (1960-1980) 

Η ξαγδαία αλάπηπμε  ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο έδσζαλ ηελ επθαηξία 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κεηαδίδνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ λέεο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο. Σν 1960, ην πξψην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο βαζηζκέλν ζε θνκπηνχηεξ 

(CBT program) γλσζηφ σο Plato- Programmed Logic for Automated Teaching Operations 

ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα ηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Iιηλφηο, 

αιιά θαηέιεμε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. Σα πξψηα δηαδηθηπαθά 

καζήκαηα αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ παξέρνληαο κφλν πιεξνθνξίεο, αιιά πιεζηάδνληαο ζην 

1970, άξρηζαλ λα γίλνληαη πην δηαδξαζηηθά. ηελ Βξεηαλία, μεθηλά λα ιεηηνπξγεί ην Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην, ελψ ζηηο ΗΠΑ δεκηνπξγείηαη γηα πξψηε θνξά έλα δίθηπν παλεπηζηεκίσλ πνπ 

κεηέδηδαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ελφο εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηειενπηηθνχ δηθηχνπ. 

 

 3
ε
 πεξίνδνο(1980-1990) 

Ο πξψηνο MAC ππνινγηζηήο ην 1980 πξφζθεξε ηελ επθνιία ζε καζεηέο θαη 

ελδηαθεξφκελνπο λα έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ππνινγηζηή ζπίηη θαη λα κειεηνχλ καζήκαηα θαη λα 

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο. Οη ππνινγηζηέο αληηθαζηζηνχλ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηαλνκήο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ , ην νπνίν απφ έληππν θαη αλαινγηθφ πξνζθέξεηαη πιένλ ζε 

ςεθηαθή κνξθή. Πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο (CD-ROM) πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα 

εμάζθεζεο, πξνζνκνίσζεο θαη απηνθαζνδεγνχκελα καζήκαηα  πιένλ εθηεινχληαη ζηνλ 

πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ , κε ηνλ φξν «Τπνβνεζνχκελε κάζεζε απφ 

ππνινγηζηή»(Computer-Assist Instruction). Μέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ,θαζίζηαηαη δπλαηή 

εθείλε  ηελ πεξίνδν ε ε επηθνηλσλία εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ  κέζσ νκάδσλ 

ζπδεηήζεσλ, άκεζσλ κελπκάησλ(chat)  θαη πξψηκα ζπζηήκαηα ηειεδηαζθέςεσλ. 

 4
ε
 πεξίνδνο(1990- ζήκεξα) 

 Η ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη νη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν 

Παγθφζκηνο Ιζηφο (World Wide Web) νδήγεζε ζηελ θπξηαξρία ησλ δηαδηθηπαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Όιν θαη πεξηζζφηεξα  ζρνιεία θαη Παλεπηζηήκηα άξρηζαλ λα 

πξνζθέξνπλ δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζε άηνκα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ιφγσ ρξνληθψλ ή γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ. Παξαηεξείηαη πιένλ πςειή δηάδξαζε ηνπ 
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εθπαηδεπφκελνπ κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη δίλεηαη έκθαζε ζε ζπλεξγαηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε εκπινπηηζκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Σν 2000,νη επηρεηξήζεηο 

άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα e-learning γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο ζε έλα ηαρέσο εμειηζζφκελν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

             

 

Δηθόλα 1.1 Η εμέιημε ηνπ e-learning 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Πεγή http://www.idealearninggroup.com/blog/tag/research 

http://www.idealearninggroup.com/blog/tag/research
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ηνλ πίλαθα 1.1 παξνπζηάδεηαη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πέξαο ηεο εμειίμεσο 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κέρξη ζήκεξα: 

 

Πίλαθαο 1.1  Η εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 

 

Πεξίνδνο Σερλνινγηθά κέζα 

Έσο ην 1920 Βηβιίν, Σαρπδξνκείν 

1920-1960 Σειεφξαζε, Ραδηφθσλν, Σαηλίεο, Σειέθσλν 

1980-2000 Καζέηεο βίληεν θαη ήρνπ, CD ,Οπηηθέο ίλεο, Κηλεηά 

ηειέθσλα,DVD, email, Σειεδηαζθέςεηο, Γνξπθνξηθή 

ηειεφξαζε 

2000 έσο ζήκεξα Αζχξκαηα Γίθηπα, Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, Κνηλσληθά 

Γίθηπα, Portals , Media streaming,wikis ,blogs,sharing 

&tagging  

 

 

1.4 Μνξθέο e-learning 

 

 Σν e-learning ινηπφλ σο κεζνδνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, είλαη ε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο φπνπ ε εθπαίδεπζε ή αθξηβέζηεξα ε καζεζηαθή δηαδηθαζία εθηειείηαη 

κέζα απφ ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, φπσο πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθά 

πξνεγκέλα ζπζηήκαηα (Rosenberg, 2001). 

      O εθπαηδεπφκελνο δηαιέγεη ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, 

ρσξίο δεζκεχζεηο. Έρεη έηζη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ξπζκνχ ηεο πξνφδνπ ηνπ, ελψ 

πξνζθέξεηαη παξάιιεια βνήζεηα απφ εηδηθφ ηνπ ζέκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηελ  

απηνεθπαίδεπζε πνπ γίλεηαη κφλν κε έλα βηβιίν ή εθπαηδεπηηθά CD-ROM. 

To e-learning πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ, φπσο  ζπκβαίλεη θαη ζηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε, π.ρ. ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Δμ άιινπ ηα ειεθηξνληθά ζεκηλάξηα γίλνληαη 
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ζε „„ηάμε‟‟.  Η  κφλε δηαθνξά ζην e-learning είλαη φηη ν εθπαηδεπηήο θαη νη εθπαηδεπφκελνη 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη ε ηάμε είλαη εηθνληθή ,π.ρ. απφ ηνλ ππνινγηζηή. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε δηδαζθαιία κπνξεί λα είλαη κε αζχγρξνλε ζπλεξγαζία(επέιηθηνο ρξφλνο), 

κε ζχγρξνλε ζπλεξγαζία(πξαγκαηηθφο ρξφλνο) ή κε εμαηνκηθεπκέλν ξπζκφ (Moore and 

Kearsley, 1996, Massicotte, 1997). 

 

 

            Αζύγρξνλε κάζεζε (asynchronous learning) 

Δίλαη ε κνξθή ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη άκεζε, 

«ζχγρξνλε» επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, λα 

ην απνζεθεχζεη ζε έλα portal ή ζε κηα ηζηνζειίδα θαη ν εθπαηδεπφκελνο, κπνξεί λα ην πάξεη 

νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθεηαη θαη φπνηε επηζπκεί. Σα επηθνηλσληαθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηχπν απηφ είλαη ε απνζηνιή θαη ιήςε e-mails, νη νκάδεο ζπδήηεζεο 

θαη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ. 

Ο ξπζκφο δηεμαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Οη δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη νη εμήο: 

 Δπθνιία πξφζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κέζα απφ ηζηνζειίδεο. 

 Τπνζηήξημε ελζσκάησζεο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο κέζα απφ αξρεία εηθφλσλ, ήρνπ 

θαη βίληεν. 

 Αζχγρξνλε επηθνηλσλία κέζα απφ ππεξεζίεο φπσο είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

νη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θαη νη νκάδεο ζπδήηεζεο. 

 χγρξνλε επηθνηλσλία κέζα απφ ππεξεζίεο φπσο είλαη ηα εξγαιεία ζπλνκηιίαο (Chat) 

θαη ε ηειεδηάζθεςε κε εηθφλα θαη ήρν (video conference). 

 Τπνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηεο 

πξνφδνπ ηνπ καζεηή, αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απηφ-αμηνιφγεζεο. 

 Γηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο κέζα απφ εξγαιεία δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, on-line 

βαζκνιφγεζεο θαζψο θαη ζπιινγήο θαη ηαμηλφκεζεο ηεο βαζκνινγίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Τπεξεζία help desk γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηή θαη  εθπαηδεπφκελνπ γηα ηελ 

παξνρή δηεπθνιχλζεσλ θαη ηελ απάληεζε ζε εξσηήκαηα. 
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Οη ππεξεζίεο απηέο ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. 

 

             ύγρξνλε Μάζεζε (Synchronous learning) 

 O εθπαηδεπφκελνο ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζα απφ ην 

Ιnternet. H εθπαίδεπζε απηή κνηάδεη ζε πνιιά ζεκεία κε εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο, 

κε ηε δηαθνξά φηη ν εθπαηδεπηήο θαη ν εθπαηδεπφκελνο βξίζθνληαη ζε κηα “εηθνληθή” αίζνπζα 

ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα πξνζθέξεη 

εθπαίδεπζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα επαλαιεθζεί αξγφηεξα αλ ρξεηαζηεί. 

Tα ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο κάζεζεο βαζίδνληαη ζηηο ηερλνινγίεο ηειεδηάζθεςεο θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ νπηηθή θαη ερεηηθή επηθνηλσλία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κεηαμχ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο ή αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (Becta, 2003). Με ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ (ππνινγηζηέο, θάκεξεο, κηθξφθσλα, ερεία, αθνπζηηθά, δηθηχσζε 

πςειψλ ηαρπηήησλ θαη ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο), εθπαηδεπφκελνη πνπ δελ βξίζθνληαη ζηνλ 

ίδην ρψξν κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ θσλεηηθή θαη νπηηθή επηθνηλσλία ηφζν 

καδί ηνπ φζν θαη κε εθπαηδεπφκελνπο πνπ βξίζθνληαη επίζεο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

(Μνπδάθεο, 2004). Δθηφο απφ ηε κεηάδνζε εηθφλαο θαη ηε θσλεηηθή επηθνηλσλία, ηα 

ζπζηήκαηα  ηειεδηάζθεςεο  ππνζηεξίδνπλ θαη εθαξκνγέο  φπσο είλαη ε   δηακνίξαζε 

εθαξκνγψλ θαη θεηκέλσλ θαη ν ειεθηξνκαγλεηηθφο πίλαθαο. 

Η ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε κνλφδξνκεο ή θαη 

ακθίδξνκεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο. ηε κνλφδξνκε επηθνηλσλία(γλσζηή θαη σο 

webcasting) , ε εηθφλα θαη ν ήρνο κεηαδίδνληαη απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν εθπαηδεπηήο 

πξνο ηνπο απνκαθξπζκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ ην 

εθπαηδεπηή κέζσ Γηαδηθηχνπ  κε  ζχλδεζε ρακειήο ηαρχηεηαο. Οη εθπαηδεπφκελνη δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα  αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηάδνζε δηαιέμεσλ, πεηξακάησλ αθφκε θαη 

ζπλεδξίσλ ηα νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνζεθεχνληαη ζε θάπνηνλ εμππεξεηεηή γηα 

αζχγρξνλε πξφζβαζε ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί ν εθπαηδεπφκελνο 
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 ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ε νπνία έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθεξφκαζηε κε ηνλ 

φξν ηειεδηάζθεςε, ε εηθφλα θαη ν ήρνο αληαιιάζζνληαη δηαδνρηθά κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ πνπ 

βξίζθεηαη ν εθπαηδεπηήο θαη ησλ ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη νη εθπαηδεπφκελνη.  

 

       Eμαηνκηθεπκέλνο ξπζκόο (self-paced training) 

ε απηφλ ηνλ ηχπν πξνζθέξνληαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ζπλδπαζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

πιηθψλ (βηβιία, αλαθνξέο ζην δίθηπν, καγλεηνζθνπεκέλα καζήκαηα, ζεκεηψζεηο, 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή θηι), ρσξηζκέλα ζε ελφηεηεο , ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηεί κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, απνθαζίδεη δειαδή ν ίδηνο πφηε θαη πνπ ζα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Γελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε δηδάζθνληα ή κε άιινπο καζεηέο. 

 

Βlended learning 

Aλ ζπλδπαζηνχλ κέζνδνη θαη ηερληθέο ε εθπαίδεπζε θαιείηαη κηθηή (Blended 

learning). Όπσο αλαθέξεη κάιηζηα ν Dr. Hester B. Jones ν ζπλδπαζκφο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο κάζεζεο βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά 8 – 9%. ήκεξα ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηεί θπξίσο κία κηθηή κνξθή ζε  ρψξνπο 

φπνπ γίλνληαη ειεθηξνληθά καζήκαηα θαη κνηάδνπλ κε πξαγκαηηθέο ηάμεηο ελψ ππάξρεη θαη 

ειεθηξνληθφ πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο. Η κηθηή απηή κνξθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε 

εθαξκνγψλ πνπ νλνκάδνληαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (ΓΜ) θαη ζα παξνπζηαζηνχλ 

αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 1.4. 

 

Δθηφο απφ ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο, ε εθαξκνγή ηνπ e-learning έρεη θαη 

άιιεο δηαζηάζεηο: (Ong et al., 2004), (Jack and Curt, 2001), (Greenagel, 2002) : 

 Αλάινγα ηνλ ρψξν:Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνλ 

εθπαηδεπηή ή ζε δηαθνξεηηθνχο 

 Αλάινγα ηνλ βαζκφ ζπλεξγαζίαο:Κάπνηα καζήκαηα είλαη αηνκηθά θαη άιια απαηηνχλ 

νκαδηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία 

 Αλάινγα ηελ πξφζβαζε ζην κάζεκα:Σν κάζεκα είλαη δηαζέζηκν κφλν ειεθηξνληθά ή 

παξαδίδεηαη θαη ζε αίζνπζα. 

ηνλ αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα 1.2 παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ e-learning 

αλάινγα ηελ δηάζηαζε απφ ηελ νπνία εμεηάδεηαη(ρξφλνο, ρψξνο, ζπλεξγαζία, πξφζβαζε) 
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Πίλαθαο 1.2 Οη κνξθέο ηνπ e-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάζηαζε  Δίδνο Οξηζκόο Παξάδεηγκα 

 

 

 

Υξόλνο 

 

 

 

 

 

Αζύγρξνλε 

 

 

 

 

ύγρξνλε 

Σν κάζεκα βξίζθεηαη                                                            

απνζεθεπκέλν θαη ν καζεηήο 

επηιέγεη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο    

 

Η παξάδνζε ηνπ 

καζήκαηνο  γίλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν 

Γηαιέμεηο κέζσ e-mail                                                                                      

 

 

 

 

Βηληενδηάιεμε 

 

 

 

 

Υώξνο 

Ίδηνο ρώξνο 

 

 

 

Γηαθνξεηηθόο   

ρώξνο       

Δθπαηδεπφκελνη θαη 

εθπαηδεπηέο βξίζθνληαη ζηνλ 

ίδηνο ρψξν         

 

Δθπαηδεπφκελνη θαη 

εθπαηδεπηέο βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ρψξν   

       

Αίζνπζα 

 

 

 

Δηθνληθή αίζνπζα 

 

 

Βαζκόο 

ζπλεξγαζίαο 

Αηνκηθό 

 

 

 

πλεξγαηηθό 

Οη εθπαηδεπφκελνη 

ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα 

 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ  καζεκάησλ 

Απηφλνκε νινθιήξσζε 

καζεκάησλ 

 

Οκαδηθέο αζθήζεηο  θαη 

forums 

 

 

Σξόπνο 

πξόζβαζεο 

Ηιεθηξνληθά 

 

 

 

Μεηθηό 

Παξάδνζε κφλν κέζσ 

ηερλνινγίαο ρσξίο θπζηθφ 

πξφζσπν       

 

Υξήζε ηερλνινγίαο γηα 

ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

αίζνπζα               

 

Hιεθηξνληθφ κάζεκα 

εμ απνζηάζεσο 

 

Υξήζε πνιπκέζσλ 

θαη αζθήζεηο ζηνλ Η/Τ 

ζηελ αίζνπζα. 
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1.5 πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο(ΓΜ- Learning management systems-

LMS) 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (ΓΜ) είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνχ πνπ 

νξγαλψλεη θαη θαηαγξάθεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ κία θεληξηθή 

δηεπηθάλεηα , ζε έλα ηνπηθφ ή επξχηεξν δίθηπν.Δπηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ. Σν καζεζηαθφ πεξηερφκελν παξέρεηαη απφ  κία ηζηνζειίδα 

πξνζβάζηκε ζηνλ ρξήζηε απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ζπλδέεηαη κε ην 

Γηαδίθηπν(Ληνδάθεο ,Καινγηαλλάθεο , 2005 ) 

Tα ΓΜ είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη 

δηαζέηνπλ θαη εξγαιεία ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο φπσο εξσηεκαηνιφγηα, θνπίδ θ.α .Σα ΓΜ 

είλαη γλσζηά ζηε βηβιηνγξαθία θαη κε άιιεο νλνκαζίεο, φπσο Course Management 

Systems,Virtual Learning Environments,  Learning Support Systems  ή  e- Learning 

Courseware Systems , γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη  άκεζα κε ηελ έιιεηςε κηαο ελλνηνινγηθήο 

ηππνπνίεζεο ζην πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  

Τηνζεηνχληαη επξέσο φρη κφλν απφ εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη επηρεηξήζεηο ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα θαηάξηηζε ρσξίο γεσγξαθηθνχο ή ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Δλζαξξχλεηαη ε απηνλνκία ησλ καζεηψλ. 

 Πξνσζνχλ ην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν κάζεζεο θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. 

 Πξνζαξκφδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή. 

 Πξνζθέξνπλ ζχλδεζε ζε κεγάιεο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. 

 Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο κεγάινπ πιήζνπο αηφκσλ. 

 Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο εθπαηδεπνκέλσλ-εθπαηδεπηψλ. 

Σν πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ θαη εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνπλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 4 

θαηεγνξίεο: 

   Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Σάμεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, ηε δεκηνπξγία νκάδσλ, ηελ έθδνζε ζηαηηζηηθψλ καζεζηαθήο πνξείαο, ηε 

δηαρείξηζε βαζκψλ, ηελ αλάζεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 
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Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, γηα ηε δεκηνπξγία, δηαλνκή ηνπ καζεζηαθνχ 

πιηθνχ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ, ηε ζρεδίαζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο-κειέηεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. 

Δξγαιεία Δπηθνηλσλίαο γηα ηε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία φπσο ε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (e-mail), ηα δσκάηηα επηθνηλσλίαο  (chat), ε ζπλδηάζθεςε ήρνπ 

θαη εηθφλαο (audio/video-conferencing), ε δεκηνπξγία ηζηνινγίσλ (blogs). 

Δξγαιεία Αμηνιόγεζεο γηα ηε δεκηνπξγία, δηαλνκή θαη δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ 

αμηνιφγεζεο, π.ρ ειεθηξνληθή απνζηνιή εξγαζηψλ, επίιπζε αζθήζεσλ  απην-αμηνιφγεζεο 

θαη απνζήθεπζε ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ καζεηή. 

 

Σα δεκνθηιέζηεξα ΓΜ  

 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Capterra(http://www.capterra.com/lms-software-research/)ην 

2015 ηα πην δεκνθηιή ΓΜ παγθνζκίσο είλαη ην Moodle κε 74 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θαη 

30% κεξίδην αγνξάο θαη ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ ην Edmodo θαη  ην Blackboard κε 20 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ην θάζε έλα. Αλάκεζα ζηα έηε 2017 θαη 2018 ε αγνξά ησλ ΓΜ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 23,17%. 

 

 

Δηθόλα 1.2 Σα δεκνθηιέζηεξα LMS 
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Σν 63% ησλ ρξεζηψλ δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ρξήζε ηνπο θαη ην 25% 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν ζεσξψληαο φηη έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε δσή ηνπο. Σν θπξηφηεξν 

κέζν πξφζβαζεο είλαη ν επηηξαπέδηνο ππνινγηζηήο ηνπο. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Από επιτραπέζιο

Η/Υ

Από laptop

Aπό tablet

Aπό smartphone

Τπόπορ ππόσβασηρ στα ΣΔΜ

 

Γηάγξακκα 1.1  Σξόπνο πξόζβαζεο ζηα ΓΜ 

 

ηελ Διιάδα, φζνλ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε θαη εδψ ην 

Μoodle. Αθνινπζνχλ ην open eclass θαη ην blackboard. ην παξάξηεκα Α παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ηα δεκνθηιέζηεξα ΓΜ ζηελ Διιάδα. 

 

 

1.6 Μάζεζε θαη e-learning 

« Μάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία  πνπ βνεζά ηνπο νξγαληζκνχο λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα 

αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά ζε έλα ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε έλαλ κάιινλ 

κφληκν ηξφπν, ψζηε ε ίδηα ε ηξνπνπνίεζε λα κελ ρξεηαζηεί λα ζπκβεί μαλά ζε θάζε λέα 

αληίζηνηρε πεξίπησζε».(Gagne, 1975). 

Παξφιν πνπ ν φξνο κάζεζε ππνδειψλεη ηε  καζεζηαθή δηαδηθαζία, σζηφζν ζπρλά 

πξνζδηνξίδεη θαη ην απνηέιεζκα απηήο.  
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Η µάζεζε είλαη άµεζα δεκέλε µε ηε δηδαζθαιία. χµθσλα µε ηηο λέεο αληηιήςεηο ζην 

ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο (Καςάιεο, 1990) ν µαζεηήο δελ είλαη έλα παζεηηθφ νλ 

πνπ δέρεηαη ρσξίο ζπµµεηνρή ηα εξεζίζµαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά είλαη µηα ελεξγεηηθή 

χπαξμε πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξεη ν δάζθαινο. Η µάζεζε πνπ 

επηηπγράλεηαη απφ ην µαζεηή είλαη έλα δσληαλφ πξντφλ πνπ ρξεζηµεχεη ζ‟απηφλ γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ λα ιχζεη ηα πξνβιήµαηα ηεο δσήο ηνπ. 

Σν παξαδνζηαθφ πξφηππν δηδαζθαιίαο δηαζέηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

ζεσξνχληαη αξλεηηθά. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ζηα νπνία αζθείηαη θξηηηθή είλαη: 

1.Γηαδηθαζία δαζθαινθεληξηθή: Υακειφ επίπεδν ζπκκεηνρήο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη κε ιίγεο επθαηξίεο απηνδηφξζσζεο 

            2.Γλψζε κε νηθεία πξνο ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ. 

           3.χζηεκα βηβιηνθεληξηθφ πνπ δελ ελζαξξχλεη ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

θαη δηεξεχλεζε. 

4.Με αμηνπνίεζε πνιιψλ θαη ηθαλνπνηεηηθψλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο θαη κάζεζεο 

πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

5.„Διιεηςε ζεβαζκνχ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ην δηαθνξεηηθφ ξπζκφ θαη ζηπι 

κάζεζεο ησλ καζεηψλ. 

Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα κεηαθίλεζε απφ ην δαζθαινθεληξηθφ 

ζχζηεκα δηδαζθαιίαο πξνο ην µνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο µάζεζεο, ην νπνίν πξνσζείηαη θαη 

µέζα απφ ηε δηαζεµαηηθφηεηα θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο, πνπ θαζηεξψλνπλ έλα πιαίζην 

ζπιινγηθήο δξάζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2003). χµθσλα µε απηφ, ηα παηδηά βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν θαη ζπµµεηέρνπλ δπλαµηθά ζηε µαζεζηαθή δηαδηθαζία. Η ζέζε απηή παξαπέµπεη 

ζε έλα πεξηβάιινλ µάζεζεο, φπσο απηφ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρνιείνπ, ην νπνίν παξέρεη 

επθαηξίεο ζηα παηδηά λα εµπιέθνληαη ελεξγά ζηε µαζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα αλαπηχζζνπλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε κάζεζε.  

Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί κεηαμχ άιισλ θαη απφ απφζηαζε ε 

νπνία ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε ελφο λένπ ηχπνπ δηδαζθαιίαο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα κάζεζεο (e-learning) αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 
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Η δηαδηθαζία εθκάζεζεο πνπ εθηειείηαη κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην Γηαδίθηπν (e-learning) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ καζεηή λα επηιέμεη ν ίδηνο ην «ηη» θαη «πψο» ζα κειεηήζεη ην παξερφκελν πιηθφ, ελψ ε 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ξφιν θαζνδεγεηή θξίλεηαη 

απαξαίηεηε.  

ε θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

ζπλεξγαηηθή εθπαίδεπζε. Σν αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζε πεξηβάιινληα e-learning κε ηε 

δηαθνξά φηη νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη ε έλλνηα 

ηεο ηάμεο ππάξρεη ζε εηθνληθφ επίπεδν κέζα απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

 

1.6.1 ύγθξηζε παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο-εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

    Η δηδαθηηθή πξάμε 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε επηθέξεη θαηλνηνκίεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε πνπ 

αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο κάζεζεο ηα νπνία 

επηιέγνληαη απφ ηνλ ζπνπδαζηή, ζε αληίζεζε κε ηελ ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Η 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε κέζσ ηεο πξνζσπηθήο κειέηεο ηνπ εμ απνζηάζεσο πιηθνχ δίλεη 

κεγαιχηεξε επθαηξία θηλήζεσλ θαη πεξηζζφηεξεο επζχλεο. 

     Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληα 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δε βαζίδεηαη ζηελ δηα δψζεο επηθνηλσλία. Ο ξφινο ηνπ 

δηδάζθνληα δηαθέξεη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ δηδάζθνληα θαη απνθηά ξφιν ηνπ ζπκβνπιάηνξα. 

Δπνκέλσο, ν δηδάζθσλ ζηελ ΔμΑΔ δε κεηαδίδεη απιά ηε γλψζε αιιά: «είλαη ν ζχκβνπινο, ν 

εκςπρσηήο, απηφο πνπ ζπληνλίδεη ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο θαη επηδηψθεη λα εκπιέμεη 

ελεξγεηηθά ζε απηή ηνπο δηδαζθφκελνπο. Δίλαη έλαο δεκηνπξγφο θαηαζηάζεσλ πνπ επλννχλ 

ηε κάζεζε, φρη έλα πνκπφο γλψζεσλ» ( Αζαλαζνχια Ρέππα, 2006,ζει 80). 

Σα κέζα 

Η εκθάληζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ε εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαηαξγνχλ 

ηελ απφζηαζε  πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν. ε αληίζεζε κε 

ηελ ζπκβαηηθή κάζεζε φπνπ ηα κέζα είλαη  ε θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή θαη έληππν 

πιηθφ, ζηελ ΔμΑΔ ππάξρεη κία πιεζψξα κέζσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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1.6.2  Παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ e-learning 

 

Η πξφθιεζε ηεο ηερλνινγηθήο επνρήο καο είλαη λα κεηαηξέςεη ηελ ςεθηαθή 

πιεξνθνξία ζε γλψζε. Τπάξρνπλ εξσηήκαηα γηα ην πψο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα απνθηήζεη δπλαηφ παηδαγσγηθφ ππφβαζξν. 

χκθσλα κε  ηνλ Nichols (2003) νη βαζηθέο ηνπ ζέζεηο γηα ην e-learing είλαη νη 

παξαθάησ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε παηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε:  

 «Η ειεθηξνληθή κάζεζε δηακνξθψλεη έλα λέν εθπαηδεπηηθφ κέζν πνπ δηεπθνιχλεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηάθνξα κνληέια ηεο 

εθπαίδεπζεο (π.ρ, ζηε δηα δψζεο δηδαζθαιία εληφο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή ζηελ 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε). Δίλαη δε ζπκβαηή κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (γηα 

παξάδεηγκα, ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη θνλζηξνπθηηβηζκφο).» 

 «Η ζεκαζία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο σο πξνεγκέλεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 

έγθεηηαη ζηηο ηδηαίηεξεο θαη ηηο κνλαδηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηα 

ππάξρνληα παξαδείγκαηα  ηεο δηα δψζεο θαη ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο» 

 «Πξνηεξαηφηεηα έρεη ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. Η επηινγή ησλ εξγαιείσλ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε αθνινπζεί ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ θαη φρη 

αληίζηξνθα.» 

 «Η ειεθηξνληθή κάζεζε εμειίζζεηαη θπξίσο κέζσ ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηεο ζηελ 

παηδαγσγηθή θαηλνηνκία.» 

 «Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε δχν βαζηθά 

ππνζχλνια ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθπαίδεπζεο.» 

 «Σα εξγαιεία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη θαιχηεξα λα ζρεδηάδνληαη γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πξνζεθηηθά επηιεγκέλν θαη βέιηηζην κνληέιν ζρεδηαζκνχ.» 

 «Σα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν χζηεξα απφ εμέηαζε, αλ απηά είλαη ζθφπηκν λα παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ ή αλ ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ρσξίο δηαδηθηπαθή ζχλδεζε.» 

 



19 

 

  «Όπσο θάζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, έηζη θαη κηα θαιά νξγαλσκέλε 

ειεθηξνληθή κάζεζε πξέπεη λα παξέρεη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ελεξγήο εκπινθήο ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ κε ην καζεζηαθφ αληηθείκελν.» 

 «Η απαξαίηεηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο (απηή, δειαδή, πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα επηηχρεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο ζηφρνπο απφδνζεο) δελ 

αιιάδεη, φηαλ εθαξκφδεηαη ειεθηξνληθή κάζεζε.» 

 «εκείν αλαθνξάο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κφλν νη παηδαγσγηθά ηεθκεξησκέλνη ζπιινγηζκνί θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα» 

 

1.7 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ e-learning 

  Πιενλεθηήκαηα ηνπ E-learning ζηνπο καζεηέο 

 Η εηζαγσγή ηνπ e-learning ζηα ζρνιεία κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ πιαηθφξκσλ θαη 

ησλ online καζεκάησλ έθεξε επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο . Η θιαζηθή κνξθή 

εθπαίδεπζεο είλαη δαζθαινθεληξηθή, επηθεληξψλνληαο ζηα ζέισ ηνπ δηδάζθνληα θαη 

ππνρξεψλνληαο ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ. Με ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ θαη ηεο εμ 

απνζηάζεσο κάζεζεο ε δηδαζθαιία γίλεηαη καζεηνθεληξηθή.  Ο καζεηήο θαη νη αλάγθεο ηνπ 

έξρνληαη ζην θέληξν. Η πηνζέηεζε ησλ πιαηθνξκψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηα ζρνιεία 

δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 

 Δπειημία ρξφλνπ :Tν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πιενλεθηήκαηα ηνπ e-learning φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πην πξηλ είλαη ε επειημία ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Ο καζεηήο κέζα απφ ηα 

ΓΜ κπνξεί λα κπαίλεη φπνηα ζηηγκή ζέιεη θαη λα βιέπεη μαλά ην κάζεκα, λα κειεηά θαη λα 

παξαθνινπζεί απφ φπνην ρψξν επηζπκεί. Μέζσ ηεο επειημίαο ηνπ ρξφλνπ, είλαη ζεκαληηθφ φηη 

ν θάζε καζεηήο ζα αθηεξψζεη φζν ρξφλν ρξεηάδεηαη εθείλνο γηα λα κειεηήζεη θαη λα εζηηάζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα ζεκεία πνπ εθείλνο έρεη αλάγθε. Έηζη, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

βειηηζηνπνηείηαη απφ κφλε ηεο θαη κεγηζηνπνηνχληαη ηα θίλεηξα θαη νη κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ καζεηεπφκελσλ. Η παξαπάλσ δπλαηφηεηα πξνζθέξεη ζην καζεηή ηελ ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ(time management skill) αθνχ απνθαζίδεη εθείλνο πφζν ρξφλν ζα 
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αθηεξψζεη ψζηε λα νινθιεξψζεη ην απαξαίηεην πιηθν. Η ηθαλφηεηα απηή είλαη απαξαίηεην 

εξγαιείν γηα ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία. 

Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ:Δμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη ζηελ ηάμε αθνχ ν θαζεγεηήο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο κε έμηξα θαζνδήγεζε κεηά ην κάζεκα ζην 

ΓΜ θαη νη πην ηθαλνί καζεηέο λα κειεηήζνπλ πην απαηηεηηθφ πιηθφ ψζηε λα εμειηρζνχλ θαη 

λα πξνρσξήζνπλ παξαπέξα. 

Δπειημία ρψξνπ:Έλαο καζεηή πνπ ιφγσ αζζέλεηαο πξέπεη λα παξακείλεη ζην ζπίηη 

κπνξεί λα κελ ράλεη ηηο παξαδφζεηο ησλ καζεκάησλ θαη λα παξαδίδεη ηηο αζθήζεηο θαη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο. 

Δπηθνηλσλία:Μία δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο θαζεγεηέο είλαη ην online feedback. 

Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα ζηέιλεη κελχκαηα θαη επεμεγήζεηο ζηνπο καζεηέο πξηλ πξνρσξήζνπλ 

ζην επφκελν κάζεκα ψζηε λα είλαη ζίγνπξνη φηη κειεηνχλ ζσζηά. Οη νκάδεο ζπδεηήζεσλ θαη 

ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη απνξηψλ κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ζπκκαζεηέο ηνπο εληζρχνπλ ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Πνιπκεζηθφ πιηθφ:Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπινπηίζεη ην καζεζηαθφ 

πιηθφ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λα ην θάλεη πην ελδηαθέξνλ. χκθσλα κε έξεπλεο έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη καζεηέο θαηαλννχλ θαη αθνκνηψλνπλ πην εχθνια ην καζεζηαθφ πιηθφ φηαλ 

πξνζθέξεηαη κε παξαζηαηηθφ ηξφπν θαη ην ζπγθξαηνχλ ζηε κλήκε ηνπο γηα πεξηζζφηεξν 

θαηξφ.Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη έηζη ν εθπαηδεπηήο αζρνιείηαη κφλν 

κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ θαη φρη κε ηελ εθ λένπ δεκηνπξγία.  

Δμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία:Η ηφζν ζπρλή ελαζρφιεζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα 

ηελ κειέηε πξνζθέξνπλ εμνηθείσζε ζην καζεηή ψζηε λα κπνξεί φηαλ απνθνηηήζεη λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηνλ απαηηεηηθφ θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλν επαγγεικαηηθφ 

ζηίβν. 

Αμηνιφγεζε:Μέζσ ηεο ηήξεζεο θαξηειψλ κε ηελ πνξεία ηνπ θάζε καζεηή θαη ηηο 

επηδφζεηο ηνπ, ηα απνηειέζκαηα είλαη πην κεηξήζηκα θαη πξνζβάζηκα. Έηζη θαη νη θαζεγεηέο 

κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ επθνιφηεξα ηνπο καζεηέο ,αιιά θαη νη ίδηνπ ηνλ εαπηφ ηνπο. Αθφκε ε 

πξφζβαζε ζε απηά ηα ζηνηρεία απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, πξνζθέξνπλ κία πην ηαθηηθή 
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ελεκέξσζε θαη άξα κία πην επηκειή ζηάζε ησλ καζεηψλ αθνχ δελ κπνξνχλ λα απνθξχςνπλ 

ρακεινχο βαζκνχο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο. 

Μεηνλεθηήκαηα θαη θίλδπλνη 

Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ επηθέξεη έλα ζχζηεκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

δεκηνπξγνχληαη ηαπηφρξνλα θαη θάπνηνη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ δπζθνιίεο, 

φπσο πνιινί εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επηζεκάλεη: 

Απνμέλσζε: Με ηελ ηειεθπαίδεπζε κεηψλεηαη ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηνπ καζεηή 

κε ηνλ εθπαηδεπηή. Πνιινί  ππνζηεξίδνπλ φηη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ θαζεγεηή ζηελ 

αίζνπζα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί. Έλαο θίλδπλνο πνπ εινρεχεη απφ ηηο απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο ηεο είλαη ην άδεηαζκα ησλ αηζνπζψλ, απνμέλσζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ζηελ ψξα ηεο παξάδνζεο. Αθφκε κπνξεί ν καζεηήο 

λα απνκαθξπλζεί απφ ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηαη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ν καζεηήο λα 

εθηειέζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή έλα πείξακα θπζηθήο κέζσ εμνκνησηηθψλ κνληέισλ 

θαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη αξγφηεξα κία πξαγκαηηθή αλάινγε θαηάζηαζε. 

Δξγαδφκελνο κφλνο θαη ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή  κπνξεί ε γλψζε πνπ απνθηά λα 

είλαη κεραληθή θαη φρη νπζηαζηηθή. 

Σππνπνίεζε ηεο ζθέςεο: Η θαηάηκεζε ηεο γλψζεο ζε κηθξέο ελφηεηεο θαη ε 

νξγάλσζή ηεο κε απζηεξά ινγηθή ζεηξά ηππνπνηεί ηελ ζθέςε θαη δελ αθήλεη ρψξν γηα ηελ 

ραξά ηεο γλψζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. Δηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο 

πνπ δελ κπνξνχλ αθφκα λα ζθέθηνληαη θαζαξά ινγηθά, θηλδπλεχνπλ λα απνθηήζνπλ 

ηππνπνηεκέλε ζθέςε. 

 Αλάγθε πςειήο εμνηθείσζεο κε ηελ ηερλνινγία: Γηα λα αμηνπνηεζνχλ νη πιαηθφξκεο 

κάζεζεο θαη λα πξνσζεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε ε εμνηθείσζε ηφζν 

ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ κε ηελ ηερλνινγία. Απηφ είλαη έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα 

κηαο θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη θαζεγεηέο δελ έρνπλ εμνηθείσζε ζε πςειφ βαζκφ κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο κπνξεί λα ηνπο θνβίζεη 

θαη λα ηνπο απνηξέςεη. χκθσλα κε έξεπλεο( Jimoyiannis& Komis,2006;) ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε , αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ θαη ηεο ηειεθπαίδεπζεο σο ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα, σζηφζν είλαη 
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πνιχ αξγνί ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε 

θιαζηθφ ηξφπν θαη φρη σο γλσζηηθά εξγαιεία, πρ. γηα λα κπαίλνπλ ζην Γηαδίθηπν, λα θάλνπλ 

ζρέδηα καζήκαηνο ή δηαγσλίζκαηα , παξά σο εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγφ κάζεζε 

ησλ καζεηψλ. Όπσο επηζεκαίλνπλ κειέηεο, ηα αλεπαξθψο εμνπιηζκέλα ζπζηήκαηα e-learning 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη απνγνήηεπζε. 

Μεξηθά ζπζηήκαηα e-learning,γηα παξάδεηγκα, πξνζθέξνπλ πιηθφ βαζηζκέλν κφλν ζε 

θείκελν ή πεξηέρνπλ κφλν θχιια εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αδηαθνξία. 

Κφζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ: Μεηνλέθηεκα απνηειεί ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά θαη 

ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ e-learning. Σν θφζηνο 

αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο  κεραληθψλ κεξψλ απνηεινχλ ζπρλά αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο ηειεθπαίδεπζεο. Αθφκα , ε πςειήο ηαρχηεηαο 

ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν φιν ην 24σξν είλαη απαξαίηεηε θαη νη πηζαλέο βιάβεο νδεγνχλ ζε 

θαζπζηέξεζε ηεο κειέηεο ή αθφκα θαη ζε απψιεηα εξγαζηψλ θαη δεδνκέλσλ. 

πκπεξαζκαηηθά: Σν e-learning ζηνρεχεη ζην λα δηδάμεη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο 

καζεηέο κε ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρεη ε δηα δψζεο εθπαίδεπζε. Γηα λα 

αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη απεξηφξηζηεο επηινγέο ηνπ πξέπεη ηα 

παξαπάλσ εκπφδηα λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην. Η ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ 

πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο έρεη αξρίζεη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηελ ηειεπηαία 

δεθαπεληαεηία, παξφια απηά παξαηεξείηαη αθφκα κία δπζθνιία ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ηφζν ζε θαζεγεηέο φζν θαη ζε καζεηέο γηα ηελ 

ρξήζε ηνπο. Απηά ηα θίλεηξα πξέπεη λα δνζνχλ είηε κε δηαθξίζεηο θαη επηβξάβεπζε φζσλ 

θαζεγεηψλ αζρνινχληαη ελεξγά κε ηέηνηεο πξαθηηθέο είηε κε ζεκηλάξηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

                                 

 

 

 

 



23 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ-LEARNING ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΙ  

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

2.1 Η εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηνπ e-learning ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία 

Η ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρχηεηα κεηάδνζεο θαη εμέιημεο ηεο γλψζεο, 

γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηνλ ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ηξφπσλ κεηάδνζήο ηεο. Σν 

ζρνιείν δελ κπνξεί λα απνηειέζεη εμαίξεζε ελφο ηέηνηνπ δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο 

απνηειεί ηνλ ρψξν πνπ ην παηδί ιακβάλεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηα εθφδηα γηα λα αληεπεμέιζεη 

ζε έλα αληαγσληζηηθφ επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. Σν ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

ππαγνξεχεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ,ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο.  

ε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα εθαξκφδεηαη πνιηηηθή έληαμεο ησλ 

ΣΠΔ ζηα ζρνιεία. Η δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Πνξηνγαιία ε φπνία κέζσ ησλ πξσηνβνπιηψλ 

«Maggelan» θαη «e-Escola» πξνζέθεξε ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο θνξεηνχο ππνινγηζηέο κε 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 

ηελ Διιάδα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ελζσκάησζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηεο κειέηεο πιηθνχ ζην ζπίηη ,πνπ απνηειεί έλα βήκα γηα ηελ 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζσ ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ: 

         Φεθηαθή ηξαηεγηθή 

Η Διιάδα ζην πιαίζην ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2006-2013 δηέλεηκε 120.000 

θνξεηνχο ππνινγηζηέο ζε καζεηέο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ νη νπνίνη πεξηείραλ πξνεγθαηεζηεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Η ζηξαηεγηθή γηα ην ςεθηαθφ ζρνιείν έρεη σο ζηφρν ηελ πιήξε 

έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή.  
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Πίλαθαο 2.1 ηφρνη ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο 

 

Υξήζε απφ ηνπο θαζεγεηέο ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε απφ 36% ζε 75% 

ρνιεία κε επξπδσληθφηεηα 30% 65% 

ρνιεία πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ηζηνζειίδα 37% 70% 

Μαζεηέο κε ινγαξηαζκνχο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ 
44% 75% 

Μαζεηέο αλά ΗΤ 17 8 

 

Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα-Γηαδξαζηηθά Βηβιία-Απνζεηήξην    Μαζεζηαθώλ 

Αληηθεηκέλσλ 

 

 

Δηθόλα 2.1 Κεληξηθή ζειίδα ηνπ site Φεθηαθό ρνιείν 

 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα http://dschool.edu.gr/ ην έξγν «Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή 

Πιαηθφξκα, Γηαδξαζηηθά Βηβιία θαη Απνζεηήξην Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ» απνηειεί 

θεληξηθφ έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην δηάζηεκα 2010-16 θαη πινπνηείηαη απφ ην 

ΙΣΤΔ «Γηφθαληνο» ζην πιαίζην ηνπ άμνλα δξάζεσλ γηα Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν 

ηνπ «Φεθηαθνχ ρνιείνπ». 

Αθνξά ζηε ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ θεληξηθψλ δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο: 

 ηνλ ηζηφηνπν «Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία»(e-books.edu.gr), 

                                                 

 Πεγή : http://www.edulll.gr 

http://dschool.edu.gr/
http://e-books.edu.gr/
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 κηα ζεηξά απφ ςεθηαθά απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ην φλνκα 

«Φσηφδεληξν» (εθπαηδεπηηθά βίληεν, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθψλ, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρξεζηψλ,  

εμσηεξηθέο πεγέο) θαη ηνλ Δζληθφ πζζσξεπηή Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα ηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε (photodentro.edu.gr), 

 θαζψο θαη ηελ Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα e–me (e-me.edu.gr). 

Πεξηιακβάλεη αθφκε: 

 αλάπηπμε πάλσ απφ έμη ρηιηάδσλ ςεθηαθψλ αλνηρηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ απφ 

έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

 επηινγή, αλάξηεζε θαη δεκνζίεπζε  ρηιηάδσλ επηπιένλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζηα 

Απνζεηήξηα «Φσηφδεληξν» 

 ςεθηαθή  εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

 δξάζε αλάδεημεο θαη πξνβνιήο θαιψλ πξαθηηθψλ αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ(Γξάζε«πκκεηέρσ»:i-participate.gr)

 Σν Παλειιήληθν ρνιηθό Γίθηπν(ΠΓ)( www.sch.gr) 

 

Δηθόλα 2.2 Κεληξηθή ζειίδα ηνπ ΠΓ 

 

Σν Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (www.sch.gr) είλαη ην πξνεγκέλν εθπαηδεπηηθφ 

ελδνδίθηπν (Ιληξαλεη) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. πλδέεη φιεο 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ρεδηάζηεθε γηα λα 

παξέρεη ρξήζηκεο ππεξεζίεο ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα φπσο:  

Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε κε εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ, ελεκέξσζε θαη 

ςπραγσγία, δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ θαη ζπλεδξίσλ κέζσ Ίληεξλεη, ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο  θαζψο θαη δπλαηφηεηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

     Οη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο κέζσ πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Πάλσ απφ 130.000 

επηζθέπηεο αλά κήλα ππνινγίδεηαη φηη ζπλδένληαη ζην ΠΓ. Έρεη βξαβεπηεί απφ ηελ 

http://photodentro.edu.gr/
http://e-me.edu.gr/
http://www.sch.gr/
http://www.sch.gr/
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Δπξσπατθή Έλσζε σο best practice κηαο θαη δεκηνχξγεζε κία λέα γεληά εθπαηδεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ πνπ αμηνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ δηδαζθαιία.  

 

2.2 Γπλαηόηεηεο εθαξκνγήο ηνπ e-learning ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

 

 Τπνζηήξημε κειέηεο ζην ζπίηη 

     Η ςεθηαθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαλ πνιχηηκν 

βνεζφ ζηε κειέηε ηνπ καζεηή. Πνιιά ηδησηηθά ζρνιεία έρνπλ δεκηνπξγήζεη πιαηθφξκεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  ψζηε νη καζεηέο λα κειεηνχλ ζην ζπίηη θαη λα θαζνδεγνχληαη 

απφ απηέο. Οη δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ κειέηεο (δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα 

ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο θαη ην πεξηερφκελν) είλαη απεξηφξηζηεο θαη ε  ππνζηήξημε ζηε 

κειέηε ηνπ καζεηή γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ πνπ βνεζνχλ ηελ κειέηε θαη ηελ 

πεξαηηέξσ εμάζθεζε ηνπ καζεηή ζην ζπίηη φπσο: Τπνδεηγκαηηθά ιπκέλεο αζθήζεηο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ, δηαδξαζηηθφ πιηθφ( βηληενζθνπεκέλεο παξαδφζεηο, animations θ.α) θαη 

εθπαηδεπηηθά ηεζη. Με ηελ χπαξμε ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αλάξηεζεο θαη απνζήθεπζεο δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα καζήκαηα ηεο 

ηάμεο.  

(Αλαιπηηθά παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ e-learning απφ ηδησηηθά ζρνιεία 

παξαηίζεληαη ζην Κεθάιαην 4). 

 

 

 Ηιεθηξνληθά θξνληηζηήξηα 

Οη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ηεο εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθήο κάζεζεο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ θξνληηζηεξίσλ. Χο γλσζηφλ, αξθεηνί καζεηέο 

ρξεηάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα γηα ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη θαηαθεχγνπλ ζε 

ζε θξνληηζηήξηα ή ηδηαίηεξα καζήκαηα μνδεχνληαο αξθεηφ ρξφλν γηα κεηαθηλήζεηο θαη 

ρξήκαηα. Μέζσ ελφο ππνινγηζηή, ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη κίαο ρακειήο κεληαίαο 

ζπλδξνκήο, ν καζεηήο κπνξεί απφ ην ζπίηη λα παξαθνινπζεί θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα 

πνπ νξγαλψλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηνπο θαζεγεηέο κε ηνλ ξπζκφ πνπ εθείλνη 

επηζπκνχλ. Αθφκε, ππάξρνπλ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο θαη έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή 

ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ ,ελψ θαζεγεηέο κέζσ βηληενθιήζεο βξίζθνληαη 

ζηε δηάζεζή ηνπ γηα επίιπζε ησλ απνξηψλ ηνπ. Σέινο, δηαηίζεηαη ζχζηεκα ελεκέξσζεο 
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γνλέσλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή, κία ππεξεζία πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο 

πξναλαθέξζεθαλ θαζηζηνχλ ηα ειεθηξνληθά θξνληηζηήξηα αληάμηα ησλ παξαδνζηαθψλ δηα 

δψζεο θξνληηζηεξίσλ. 

 

 Πεηξακαηηζκόο θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

 Δθηφο απφ ηελ κειέηε, ηα ζπζηήκαηα e-learning ζηα ζρνιεία κπνξνχλ λα  εληζρχζνπλ ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. ην 2
ν
 Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην 

Ηκαζίαο παξνπζηάζηεθε κία άζθεζε ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ηελ ρξήζε ηνπ moodle. 

Σξηάληα καζεηέο ηεο Α‟ Λπθείνπ ρσξίζηεθαλ ζε  ηέζζεξηο νκάδεο κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο  ιεμηθνχ φξσλ γεσκεηξίαο Α‟ ιπθείνπ. Σν ιεμηθφ απηφ ζα  παξείρε: 

 Οξηζκφο ηεο έλλνηαο θαη ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη. 

 Λέμεηο Κιεηδηά ζρεηηθέο κε ηελ έλλνηα 

Σα κέιε θάζε νκάδαο κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ελψ δελ 

επηηξεπφηαλ λα δνπλ ή λα επεμεξγαζηνχλ ην πιηθφ ηεο άιιεο νκάδαο. Ο επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο έδηλε κέζα απφ forum ζπκβνπιέο πινπνίεζεο. ην ηέινο, θάζε νκάδα θαηέζεηε 

ηε βαζκνινγία ηεο γηα ηα ιεμηθά ησλ άιισλ νκάδσλ.Απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή 

δηαπηζηψζεθε: 

 Μεγάιε ππεπζπλφηεηα απφ ηνπο καζεηέο θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο ζηελ ηάμε. 

 Γηακφξθσζε πην ψξηκεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο αιιά θαη 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο κεηαμχ ηνπο. 

 Η ηεθκεξίσζε ηνπ βαζκνχ ηεο θάζε νκάδαο πνπ θαηέζεηε γηα ηηο ππφινηπεο ηηο 

αλάγθαζε λα έξζνπλ ζε κεγαιχηεξε επαθή κε ηηο έλλνηεο πνπ κειεηνχζαλ 

 Γηακφξθσζαλ ζεηηθή άπνςε γηα ηελ ρξήζε Η/Τ θαη e-learning  θαη κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν γλψζεο γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ. 
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Δηθόλα 2.3 Portal επηθνηλσλίαο νκάδσλ 

 

 

Δηθόλα 2.4 Μνξθή θαηαρώξεζεο ελλνηώλ ζην ιεμηθό 

 

2.3 Σν e-learning ζηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα 

 Σα ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ e-learning ιεηηνπξγνχζαλ σο 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ δειαδή 

ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηδξχκαηνο ηηο παξαδφζεηο. 

Πνιίηεο πνπ εξγάδνληαλ ή πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ έδξα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ζηεξνχληαλ ηεο δπλαηφηεηαο ζπνπδψλ. Πιένλ, κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ε πιεηνςεθία ησλ Παλεπηζηεκίσλ παγθνζκίσο πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα κφξθσζε θαη δηα βίνπ κάζεζε. 

Χο θίλεζε μεθηλά απφ ηηο ΗΠΑ, φπνπ απφ ηα ηέιε ηνπ „70 ηδξχνληαη ηα πξψηα  εηθνληθά 

παλεπηζηήκηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν on-line. 
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Σα ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ηα 

Αλνηθηά Παλεπηζηήκηα (open universities) ζηα νπνία ε επνπηεία θαη ε κειέηε παξέρεηαη εμ 

απνζηάζεσο θαη πξνζθέξνπλ έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελψ ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αθνινπζεί έλα  ρξνλνδηάγξακκα βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πξνγξακκαηίδνληαη ε κειέηε, ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο, ηειεδηαζθέςεηο, ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο, θ.ιπ. ηελ Διιάδα κε γλψκνλα ηελ άπνςε φηη ε κφξθσζε είλαη δηθαίσκα 

φισλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ηδξχζεθε ην 1992 ην Διιεληθφ Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Πάηξα. Παξέρεη πξνπηπρηαθνχο, 

κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ θαζψο θαη απιά πηζηνπνηεηηθά 

παξαθνινχζεζεο γηα φζνπο δελ επηζπκνχλ λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

        Δθηφο απφ ηα Αλνηρηά Παλεπηζηήκηα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξα Παλεπηζηήκηα 

ζπλδπάδνπλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή, δεκηνπξγψληαο ειεθηξνληθέο 

ηάμεηο (γηα παξάδεηγκα ε e-class ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ)γηα ηα δηδαζθφκελα 

καζήκαηα, αλαξηψληαο πιηθφ, αλαθνηλψζεηο θ.α ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηνπο θνηηεηέο πνπ 

δελ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζε φιεο ηηο δηαιέμεηο. 

         Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο, ηδξχκαηα φπσο ην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Αηγαίνπ θ.α πξνζθέξνπλ πηζηνπνηεηηθά 

επηκφξθσζεο ζε πάλσ απφ 40 εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο Η.Π.Α ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο εηαηξίαο Extension Engine ην 2015, 

αλάκεζα ζηα 136 θνιέγηα πνπ ιεηηνπξγνχλ, ην 71% έρεη εληάμεη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

καζήκαηα κέζσ e-learning. 

 

 

Δηθόλα 2.5 Κεληξηθή ζειίδα e-learning Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
2
 

                                                 
2
 https://elearn.elke.uoa.gr 
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ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ηα 

Παλεπηζηήκηα ζπγθαηαιέγνληαη ηα παξαθάησ: 

 Καηάξξηςε γεσγξαθηθψλ θαη ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ 

 Τπνζηήξημε αλαγθψλ ΑΜΔΑ( Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 46,7% ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηα αλνηρηά παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξαιίαο είλαη ΑΜΔΑ) 

 Καιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

 Διθπζηηθφηεξν κάζεκα κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο 

 Αχμεζε εγγξαθψλ θαη εζφδσλ γηα ηα Ιδξχκαηα.  

 

 

 

Δηθόλα  2.6 Πνζνζηό θνηηεηώλ παγθνζκίσο πνπ έρεη εγγξαθεί ηνπιάρηζηνλ  θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζε online κάζεκα από ην 1998-2013 

 

2.4 Αμηνπνίεζε ηνπ  e-learning από  επηρεηξήζεηο  

Η ηαρχηεηα κε ηελ νπνία αιιάδεη ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε νηθνλνκία 

απαηηεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζπλερή εθπαίδεπζε ψζηε λα απνθχγνπλ νη εηαηξίεο ηνλ 

θίλδπλν λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη e-

learning πξνζθέξνπλ ηελ επειημία επηινγήο ηνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ κάζεζεο φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαζψο θαη ηελ επθνιία αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο. 

     χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ εηαηξία ζπκβνχισλ δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ Towards Maturity (http://www.towardsmaturity.org/) πνπ εδξεχεη ζην 

Λνλδίλν ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ αλέθεξαλ νη ππάιιεινη γηα ηελ ρξήζε ηνπ e-

learning είλαη ηα παξαθάησ: 

http://www.towardsmaturity.org/
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1.Λακβάλεη ππφςε ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ 

ε αληίζεζε κε ηα θιαζηθά εηαηξηθά ζεκηλάξηα, νη ππάιιεινη ζέινπλ λα καζαίλνπλ κε ην 

δηθφ ηνπο ξπζκφ θαη λα επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ζεκεία θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε αλάγθε λα αλαπηχμνπλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα παξίζηαληαη ζε 

καθξνζθειείο δηαιέμεηο. Αθφκα, κε ηε ρξήζε ησλ laptop θαη smartphone κπνξνχλ λα 

κειεηνχλ ζαββαηνθχξηαθα ή θαζνδφλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο. 

2. Σαρχηεηα δηαλνκήο καζήκαηνο 

Ο ππάιιεινο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο έλαξμεο ηνπ ζεκηλαξίνπ ή 

λα ζπαηαιά ρξφλν γηα λα βξεζεί ζηελ αίζνπζα. Τπνινγίδεηαη φηη γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ εμαηνκηθεπκέλν ξπζκφ κάζεζεο πνπ αθνινπζεί φηη ην 

e-learning κεηψλεη ην ρξφλν εθκάζεζεο θαηά 25-60%(Brandon Hall, 2001 and Rosenberg 

2001) 

3. Μείσζε ηνπ θφζηνπο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ γηα ηελ επηρείξεζε θαη αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ηεο. 

Η επηρείξεζε δελ επσκίδεηαη πιένλ κε έμνδα δηακνλήο, κεηαθίλεζεο, γξαθηθέο χιεο, κηζζφ 

εθπαηδεπηψλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλεη ην πξνζσπηθφ 

κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ,έρνπλ παξαηεξεζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ηεο επηρεηξήζεηο.  

 Δλδεηθηηθά, ηα McDonald's ζε δχν ρξφληα εμνηθνλφκεζαλ £5m θαη ζεκείσζαλ 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζηηο πσιήζεηο  

 Η Compass Group εθηηκάηαη φηη κέζα ζε 6 κήλεο εμνηθνλφκεζε  £495k  αθνχ πιένλ 

δελ είρε έμνδα δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο γηα ηα ζεκηλάξηα. 

4. Απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε 

Δθαηνληάδεο case studies εηαηξηψλ πνπ πηνζέηεζαλ ην e-learning θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή 

επίδξαζή ηνπ ζηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη ηελ επθνιία κάζεζεο πνπ πξνζθέξνπλ. Μειέηεο 

ηεο City & Guilds Kineo θάλνπλ μεθάζαξν φηη νη εθπαηδεπφκελνη κέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο: 
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 Απνθηνχλ θαιχηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

γεληθφηεξα 

 Βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε ηεζη, αμηνινγήζεηο θαη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 

 Δθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο γλψζεηο ηνπο. 

 Αθνκνηψλνπλ θαιχηεξα ηε γλψζε θαη ηελ ζπγθξαηνχλ έσο θαη γηα  60% 

πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.( Corporate eLearning Exploring a New Frontier, WR 

Hambrecht) 

 

5.  Υακειφηεξε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε 

Οη επηρεηξήζεηο δηεμάγνληαο καζήκαηα θαη δηαγσλίζκαηα πνπ δελ απαηηνχλ θαηαλάισζε 

ραξηηνχ κεηψλνπλ ην ελεξγεηαθφ ηνπο απνηχπσκα. Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Αλνηρηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγγιίαο

 αλαθέξεη φηη ε ρξήζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

κεηψλεη έσο θαη 90% ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  θαηά καζεηή ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκβαηηθά καζήκαηα. 

 

 

Γξάθεκα 2.1 Οη θπξηφηεξνη ιφγνη επηινγήο e-learning γηα εηαηξηθφ training

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εηαηξηθψλ ζεκηλαξίσλ ην 2015: 

                                                 
 

 Πεγή Έξεπλα«Market Report on “Lifelong Education & Labor Market Needs”» 


 http://oro.open.ac.uk 
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 Σν 15%  ησλ σξψλ εθπαίδεπζεο  ιάκβαλαλ ρψξα κέζσ εηθνληθήο ηάμεο  θαη ην 

28,5%  δηαδηθηπαθά κέζσ Η/Τ  ρσξίο παξνπζία θαζεγεηή. 

 Σν 29.1% ησλ σξψλ γηλφηαλ κε κεηθηέο κεζφδνπο κάζεζεο θαη ην 1.4% κέζσ 

smartphones. 

 To 26% ησλ σξψλ γίλνληαλ κε θαζνδεγεηή ζηελ ηάμε, ελψ πξνεγνχκελεο 

ρξνληέο ην πνζνζηφ απηφ έθζαλε κέρξη θαη ην 60% ησλ σξψλ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Ronald Berger(‟Corporate learning goes digital”, 2014): 

77% Τν 1995, κόλν ην 4% ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηηο Η.Π.Α πξόζθεξαλ E-learning 

πξνγξάκκαηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, ελώ ζήκεξα ην 77% 

13% Η αγνξά ελδνεπηρεηξεζηαθώλ on-line ζεκηλαξίωλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 13% 

κέζα ζην 2017 

3000 εηαηξίεο ζηελ Επξώπε αζρνινύληαη κε ην e-learning business θαη αλακέλνληαη λα 

απμεζνύλ. 

 

2.5  ηαηηζηηθά ηεο παγθόζκηαο αγνξάο  ηνπ e-learning 

Ακέηξεηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε αγνξά ηνπ e-learning γλσξίδεη κεγάιε θαη ηαρεία 

άλζεζε φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα. Έλαο κεγάινο αξηζκφο εηαηξηψλ, παλεπηζηεκίσλ, ζρνιείσλ 

θαη ηδησηψλ ζηξέθεηαη ζην e-learning αλαγλσξίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ην 2015 δείρλνπλ φηη: 

 Η παγθφζκηα αγνξά ηνπ e-learning θζάλεη ηα 107 δηο $ θαη κέρξη ην 2022 

ππνινγίδεηαη λα θζάζεη ηα 243.8 δηο $ 

 Οη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο απνηεινχλ ην 30% ησλ αγνξαζηψλ ησλ e-learning 

ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Global Industry Analysts νη αγνξέο εθπαηδεπηηθψλ εμ 

απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ εμαηνκηθεπκέλνπ ξπζκνχ έθζαζαλ ηελ ηάμε ησλ 49,9 δηο 

δνιαξίσλ ην 2015.  

ην  Γξάθεκα 2.2 απνηππψλεηαη ε πξφβιεςε αγνξάο ηνπο παγθνζκίσο ζηα 

επφκελα 5 ρξφληα. 
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B.Aμε Δ.Ες Ασία Μ.Αν Λ.Αμε Α.Ες Αυπι

     Γξάθεκα 2.2 Πξφβιεςε αλάπηπμεο self-paced e-learning 2015-2020 

 

χκθσλα κε ηε New Ambient Insight Report, ε Αζηαηηθή αγνξά e-learnming 

έθζαζε ηα 11,5 δηο $. Οη δχν ρψξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλάπηπμεο ηνπ είλαη ην 

Βηεηλάκ θαη ε Μαιαηζία κε 44,3% θαη 39,4% αληίζηνηρα . Αθνινπζνχλ ε Σατιάλδε, 

Φηιηππίλεο, Ιλδία θαη Κίλα κε πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 30-35% . 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ KAI ΜΑRKETING 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

3.1 Η ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα από ηελ ίδξπζε έσο ζήκεξα   

Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ έρεη απαζρνιήζεη ην ειιεληθφ θξάηνο 

ήδε απφ ην χληαγµα ηνπ 1827, µε ην άξζξν 20 ηνπ νπνίνπ ζεζπίζηεθε ε αξρή ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Καηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ησλ Διιήλσλ λα ηδξχνπλ 

ζρνιεία θαη λα επηιέγνπλ δαζθάινπο γηα λα ηε κφξθσζή ηνπο.(Σζάηζνο Γ., Λνβέξδνο Α. 

1992). 

Η πξψηε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζηελ εθπαίδεπζε θαηαγξάθεηαη ην 1836 µε ηελ 

ίδξπζε ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο, ελψ ην 1843 ηδξχεηαη ην Βαξβάθεην θαη ην 1849 

ην «Διιεληθφλ Δθπαηδεπηήξηνλ» µε εθπαηδεπηηθά θπξίσο πξνγξάµµαηα θιαζηθήο 

θαηεχζπλζεο. Η πεηζαξρία ζηα δεκφζηα ζρνιεία ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη ε πνηφηεηα  ηεο 

εθπαίδεπζεο  ραµειή , έηζη φζνη καζεηέο είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαηέθεπγαλ 

ζηα ηδησηηθά ζρνιεία.dsd 

Η πξψηε θνξά, σζηφζν, πνπ ηίζεηαη ην δήηεµα ηεο αδεηνδφηεζεο απφ ην Κξάηνο σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε ηδησηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ζην άξζξν 23 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 

1927. Δθεί αλαθέξεηαη φηη είλαη δπλαηφλ λα ζεζπηζζεί µε λφµν ε ιήςε αδείαο, ελψ ζην 

χληαγµα ηνπ 1952 ε ζρεηηθή άδεηα γίλεηαη ππνρξεσηηθή. Σν δηθαίσµα ίδξπζεο ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ ζηελ πξσηνβάζµηα θαη δεπηεξνβάζµηα εθπαίδεπζε θαηνρπξψζεθε αξγφηεξα, µε 

ην γλσζηφ άξζξν 16 ηνπ µέρξη ζήµεξα ηζρχνληνο πληάγµαηνο ηνπ 1975. χµθσλα µε ηε 

δηάηαμε απηή, «ν λφµνο νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εθπαηδεπηεξίσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην Κξάηνο, ηα ζρεηηθά µε ηελ 

επνπηεία πνπ αζθείηαη πάλσ ζε απηά, θαζψο θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο. Η ζχζηαζε αλψηαησλ ζρνιψλ απφ ηδηψηεο απαγνξεχεηαη». Απφ ην 1975 

έσο ζήµεξα ςεθίδνληαη λφµνη θαη ηξνπνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε.  
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 Λεηηνπξγία ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο 

  

Σα ηδησηηθά ζρνιεία ππάγνληαη ζηελ αξµνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπµάησλ  (ΤΠΔΠΘ), ην νπνίν αζθεί επνπηηθφ ξφιν  µέζσ 33 

πεξηθεξεηαθψλ επνπηηθψλ νξγάλσλ, φπσο αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη κε ηα δεκφζηα ζρνιεία 

θάζε πεξηνρήο. Η νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ έρεη ζε µεγάιν 

βαζµφ εμνµνησζεί µε απηέο ησλ δεµνζίσλ, γηαηί ν λνµνζέηεο δελ επηηξέπεη ζηα ηδησηηθά 

ζρνιεία λα δηαθνξνπνηεζνχλ, φρη µφλν ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά 

θαη αλαθνξηθά µε ην πεξηερφµελν θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ µαζεµάησλ (σξνιφγην 

πξφγξαµµα, αλαιπηηθφ πξφγξαµµα, νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θ.η.ι 

Άδεηα γηα ίδξπζε ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ δίλεηαη ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη εηήζηα 

άδεηα ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ,ελψ ν 

εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε 

φπνπ αλήθεη. 

    Σν θξάηνο αζθεί εληνλφηεξν έιεγρν ζηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ  θαη αζθεί εληνλφηεξν έιεγρν ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Η ζεµαζία 

ηεο εθπαίδεπζεο  ησλ πνιηηψλ  γηα ηελ εζηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε  είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο θαη απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Η πνιηηεία 

ζπλεπψο ππνρξενχηαη λα πξνζπαζεί  γηα ηελ παξνρή ηεο βέιηηζηεο εθπαίδεπζεο ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο ηεο θαη εηδηθά ζην επίπεδν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ππάξρνπλ ηδηψηεο πνπ επελδχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ελφο θξάηνπο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο ζεκαληηθνί αξσγνί .  

Σν θξάηνο νθείιεη λα ειέγρεη δηαξθψο  ηε ιεηηνπξγία ηνπο , βειηηψλνληαο θαη 

βνεζψληαο ην έξγν ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, ρσξίο λα δεκηνπξγεί επηπξφζζεηα εκπφδηα 

ζε έλα ήδε πνιχπινθν γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα, απνηξέπνληαο ηειηθά ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα απηφ.  
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3.2  Η ηδησηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε αξηζκνύο 

ρεδφλ 170 έηε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα,  ηα 

ηδησηηθά ζρνιεία απνηεινχλ επηινγή ρηιηάδσλ γνλέσλ νη νπνίνη δίλνπλ γηα δίδαθηξα φπσο 

εθηηκάηαη  986,1 εθαη. επξψ εηεζίσο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ζπλνιηθά 77.043 καζεηέο 

θνηηνχλ ζηα 956 ηδησηηθά λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα. Οη καζεηέο απηνί -κε 

ζηνηρεία απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2014- απνηεινχλ ην 5,75% ηνπ ζπλφινπ ησλ 1.338.453 

καζεηψλ. πλνιηθά, 80.430 καζεηέο θνίηεζαλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 ζε έλα απφ ηα 

1.035 ηδησηηθά ζρνιεία ηεο Διιάδαο απνηειψληαο ην 6% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ. 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΤΠΠΔΘ/ΓΙΟΦΑΝΣΟ γηα ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο ην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη 

καζεηέο ησλ ηάμεσλ Α‟,Β‟ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ αληίζηνηρα θαηαλέκνληαη σο 

εμήο(Πίλαθαο 3.1): 

Πίλαθαο 3.1 Αξηζκόο ηδ.ζρνιείσλ θαη καζεηώλ 2014-2016 

 ρ.έηνο Αξηζκφο 

ζρνιείσλ 

Α‟ Β‟ Γ‟ χλνιν 

Ιδ.Γπκλάζηα 2014-15 132 2412 2404 2480 7296 

2015-16 110 2019 1990 1903 5912 

Ιδ.Λύθεηα 2014-15 97 4296 4018 4467 12785 

2015-16 78 3762 

 

3481 

 

3678 

 

10921 

 

Γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα ζρνιηθά έηε 2014-2016 ε 

θαηαλνκή ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.2. 
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Πίλαθαο 3.2 Αξηζκόο δεκόζησλ ζρνιείσλ θαη καζεηώλ 2014-2016 

 ρ.έηνο Αξηζκφο 

ζρνιείσλ 

Α‟ Β‟ Γ‟ χλνιν 

Γεκ.Γπκλάζηα 2014-15 1455 95531 90460 90279 276270 

2015-16 1452 94295 90556 87846 272697 

Γεκ.Λύθεηα 2014-15 1032 71585 67426 70686 209697 

2015-16 1033 75179 68106 67437 210722 

Όζνλ αθνξά ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ καζεηψλ έξεπλα ηεο ICAP έδεημε 

πςειή ζπγθέληξσζε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, φπνπ πεξίπνπ ην 

80% ησλ καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ βξίζθεηαη ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Θεζζαινλίθε, 

ελψ ε Αηηηθή ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλφινπ.Ο αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ γηα ηα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε θαηά ην έηνο 2014-2015 

δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3. 

 

Πίλαθαο 3.3 Αξηζκόο ηδ.ζρνιείσλ Αζήλαο θαη Θεο/λίθεο  2014-2015 

  Αξηζκόο 

καζεηώλ 

Αξηζκόο 

ζρνιείσλ 

Αζήλα Ιδ.Γπκλάζην 10.185 65 

Ιδ.Λχθεην 7.810 53 

Θεζ/λίθε Ιδ.Γπκλάζην 2.263 17 

Ιδ.Λχθεην 2.879 14 

ηελ ππφινηπε Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 28 ηδησηηθά Γπκλάζηα θαη 22 ηδησηηθά Λχθεηα. 

Σα παξαπάλσ αξηζκεηηθά ζηνηρεία πξνθχπηνπλ θαηφπηλ εξεπλψλ απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, 

ηνλ ΙΟΒΔ θαη άιινπο νξγαληζκνχο, ελψ δελ ππάξρεη σο ηψξα κία εγθεθξηκέλε ιίζηα πνπ 

λα θαηαγξάθεη φια ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα ηεο Διιάδαο. Σν ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, 

γηα πξψηε θνξά ην ζχλνιν ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζα  πξνρσξήζεη ζηελ θαηαρψξεζε 

ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζην καζεηηθφ δπλακηθφ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα (ηκήκαηα, αλαζέζεηο 

θ.ιπ.), θαζψο θαη ζην κεηξψν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα my school. Μέρξη ηψξα απηφ γηλφηαλ κφλν γηα ηε Γ' Λπθείνπ θαη πιένλ 

γεληθεχεηαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο θαη γηα ηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ,πξσηνβάζκηα θαη 
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δεπηεξνβάζκηα. Με απηήλ ηελ θίλεζε ζα νινθιεξσζεί ε ςεθηαθή απεηθφληζε ησλ 

ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλερή 

βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη αηζζεηά ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ηα 

επηιέγνπλ. ε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2008-09 ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα εκθαλίδνπλ 

ζσξεπηηθή απψιεηα πεξίπνπ 14.300 καζεηψλ (-16%) απφ ηνπο 77.043 ηνπ 2013-14. Σν 

2008-09 ζε ηδησηηθά ζρνιεία θνηηνχζαλ 91.349 καζεηέο. Παξά ηε κείσζε φκσο ε ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο πην αλεπηπγκέλεο ζηελ Δπξψπε θαη ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ είλαη απφ ηα πςειφηεξα. Με βάζε ζηνηρεία ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

ππεξεζίαο «Δπξηδίθε», πξνεγνχληαη ε Πνξηνγαιία (13,4%), ε Κχπξνο (12,5%), θαη ε 

Μάιηα (7%). 

 

3.3 Κπξηόηεξνη ιόγνη  επηινγήο ηδησηηθνύ ζρνιείνπ έλαληη δεκόζηνπ 

Παξά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ππάξρεη κία ζρεηηθά ζηαζεξή δήηεζε γηα ηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ απνηεινχλ ζην πέξαζκα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο πεξίπνπ ην 5-6% ηνπ ζπλφινπ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. Όπσο αλαθέξεη ν Ν. 

Παΐδεο, εξεπλεηήο ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΓΔΔ «Σα 

ηδησηηθά ζρνιεία θαιχπηνπλ ηελ έγλνηα ηνπ γνληνχ λα πξνζθέξεη θαιή εθπαίδεπζε ζην 

παηδί ηνπ».  

Η ζαθήο πηψζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ζρνιείνπ απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο επηινγήο ησλ ηδησηηθψλ. Οη ειιείςεηο θαζεγεηψλ θαη 

νη θαηαιήςεηο ζηα δεκφζηα ζρνιεία δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα ζηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα εθπαίδεπζεο. Πξηλ ηελ θξίζε, ιεηηνπξγνχζαλ νινήκεξα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε δηεπξπκέλν σξάξην πνπ δηεπθφιπλαλ ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο. Πνιιά 

ζρνιεία ιφγσ ειιείςεσλ ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηειεπηαία νινθιήξσλαλ ην πξφγξακκά 

ηνπο κέρξη ηε 1 κ.κ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ππεξνρή ηνπ ηδησηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο έλαληη ηνπ δεκνζίνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε 
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αλαδηακφξθσζεο ηνπ δεχηεξνπ γίλεηαη αηζζεηή ζηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη PISA κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ ησλ δχν ηχπσλ ζρνιείσλ. 

 

Η αζθαιήο κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ε αζθαιήο 

παξακνλή ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κέρξη αξγά ην απφγεπκα γηα κειέηε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ ηεο επφκελεο κέξαο εξγαζίεο εμππεξεηεί ηνπο εξγαδφκελνπο 

γνλείο, αιιά θαη ηα ίδηα ηα παηδηά, θαζψο έρνπλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν ζην ζπίηη. 

Μία αθφκε θξίζηκε δηαθνξά αλάκεζα ζηα ηδησηηθά θαη δεκφζηα ζρνιεία είλαη ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο. Οη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ ππφ 

φξνπο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ελψ επηθνηλσλνχλ θαη ελεκεξψλνπλ ηαθηηθά ηνπο γνλείο γηα 

ηελ πξφνδφ ηνπο. 

Άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζπληζηά ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ηδησηηθνχ 

έλαληη ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ είλαη  νη επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο. Γξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο φπσο 

αζιήκαηα, μέλεο γιψζζεο, ηέρλεο θάλνπλ ην πξφγξακκα πην ελδηαθέξνλ θαη επηπιένλ 

απαιιάζζνπλ ηνπο γνλείο απφ έμνδα γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

3.3.1 Σερλνινγηθή ππνδνκή θαη ζπζηήκαηα e-learning σο θξηηήξην 

επηινγήο ελόο ηδησηηθνύ ζρνιείνπ 

 Οη ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

απνηεινχλ κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

                                                 


 Σν PISA (https://www.oecd.org/pisa/test/ )απνηειεί έλα ηππνπνηεκέλν πξφγξακκα ηνπ 

ΟΟΑ πνπ αμηνινγεί ηηο γλψζεηο, ηα πξνζφληα θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζε ηξεηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: ηηο επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ PISA 2012,νη καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ ρψξα καο 

θαηέγξαςαλ επηδφζεηο πςειφηεξεο θαηά 25 κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ησλ 

δεκνζίσλ. Ο κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ βξίζθεηαη ζηηο +14 κνλάδεο ππεξ ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα δεχηεξε (κεηά ηηο ΗΠΑ) ζηε ιίζηα κε ηηο 

κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ καζεηψλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ ζρνιείσλ. 
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ζρνιείσλ. Δπηηξέπνπλ έηζη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο ,ηε 

ζηηγκή πνπ ζηα δεκφζηα ζρνιεία παξαηεξνχληαη ειιείςεηο Η/Τ θαη γξήγνξεο ζχλδεζεο 

ζην Γηαδίθηπν. Δπνκέλσο, ε ρξήζε θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ 

έλαλ ειθπζηηθφ παξάγνληα γηα ηνπο γνλείο αθνχ πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία ελψ κειεηνχλ ζε δηαδξαζηηθά θαη θαηλνηφκα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αμηνπνηψληαο ηα λέα απηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, θάπνηα 

ηδησηηθά ζρνιεία επεξεαζκέλα απφ πξαθηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ 

ηδξπκάησλ πηνζεηνχλ ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο κειέηεο ζην ζπίηη ή ηελ ππνβνήζεζε ηεο παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο κέζα 

ζηελ ηάμε. Η θαηάιιειε νξγάλσζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε ζσζηή έληαμή 

ηνπ ζηελ ζηξαηεγηθή marketing ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ ηνπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο γηα 

λα επηθέξεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ζρνιείν, φπσο ζα γίλεη ζαθέο ζηηο 

ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

3.4 Οξγάλσζε πξνγξάκκαηνο e-learning 

Η πηνζέηεζε θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ e-learning απφ έλα ηδησηηθφ ζρνιείν 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ πξνυπνινγηζκφ , ηαρεία αλάπηπμε θαη πςεινχ 

επηπέδνπ απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία (McVay-Lynch & Roecker, 2007) 

νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα έξγν e-learning απνηπγράλεη είλαη νη παξαθάησ:  

1. Με εμαζθάιηζε ζπλερνχο ππνζηήξημεο θαη πιάλνπ επηθαηξνπνίεζεο ησλ  επηκέξνπο  

ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2. Η ζηξαηεγηθή ηνπ e-learning δελ ιακβάλεη ππφςε βαζηθέο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ θαη ε 

πξνζθεξφκελε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πξνζνκνηάδεη ηελ θιαζηθή δηδαθηηθή ηερληθή ηεο 

ηάμεο. 

3. Έιιεηςε πξνζαξκνζηηθψλ-πξννδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ζε θάζε web-based   έξγν 

θαη αλαζεσξήζεσλ ζηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ έξγνπ.   

4.Γελ δηαρσξίδεηαη ε «ιάκςε» ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο   απφ ηελ 

πξαγκαηηθή καζεζηαθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο e-Learning.  

   5. Σν πιηθφ έρεη αλαπηπρζεί κε κε αξζξσηφ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν ηξφπν.  

6.Αδπλακία επζπγξάκκηζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν κε ηηο πξαγκαηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ e-Learning έξγνπ.  

   7. Διιηπήο ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη νινθιήξσζε πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ.  
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8.Αζαθήο θαζνξηζκφο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ζηελ νκάδα έξγνπ θαη έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο αλαθνξηθά κε ηα πιάλα εξγαζίαο, ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ηηο 

επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο.  

 Έηζη θαηά ηελ πινπνίεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη απαξαίηεην ην ηειηθφ  

πξντφλ λα αλαζεσξείηαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ ψζηε λα 

ιάβεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή κνξθή ηνπ. 

 

 

 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο e-learning  βάζεη ησλ θάζεσλ ηνπ θύθινπ δσήο 

 

Φάζε θαζνξηζκνχ  

 ηελ θάζε ηνπ θαζνξηζκνχ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν ζθνπφο ηνπ project θαη νη 

παξάκεηξνη επηηπρίαο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ θπξίσλ παξακέηξσλ ηνπ ΣΙ , 

ΠΧ θαη ΓΙΑΣΙ ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα πηνζεηεζεί κηα ζηξαηεγηθή e-learning ζε έλα ηδησηηθφ 

ζρνιείν. Βαζηθφ είλαη λα θαζνξηζηνχλ νη θχξηνη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

ζπλήζσο ζε έλα πξφγξακκα e-learning(ΜcVay-Lynch θαη Roecker 2007): 

Ο ζπφλζνξαο: Σν άηνκν πνπ εμνπζηνδνηεί ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ θαη παξέρεη εμνπζία 

ζηελ νκάδα. 

Ο δηαρεηξηζηήο: Καζνξίδεη ην ζρέδην δξάζεο θαη ειέγρεη ηελ πνξεία ηνπ 

Ο εηδηθφο πεξηερνκέλνπ: Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ. Δίλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε εκπεηξία ζηε δηαδηθηπαθή 

εθπαίδεπζε. 

Ο εηδηθφο ηεο Πιεξνθνξηθήο: Ο ππεχζπλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο απαξαίηεηεο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη δηαζχλδεζε φισλ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη. 

Ο πειάηεο: Σν άηνκν ή νξγαληζκφο γηα ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ην πξφγξακκα e-learning. 

Οη ινηπνί εκπιεθφκελνη: φινη εθείλνη πνπ επεξεάδνληαη απφ ην πξφγξακκα θαη 

ελδηαθέξνληαη γηα απηφ φπσο νη εθπαηδεπηέο, νη εθπαηδεπφκελνη, γνλείο θηι. 

 

Φάζε ζρεδηαζκνχ 

ηε θάζε απηή αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ φιεο νη παξάκεηξνη επηηπρίαο πξέπεη λα θαηαξηηζηεί 

έλα  ιεπηνκεξέο ζρέδην εθηέιεζεο ην νπνίν γηα λα εμαζθαιηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ φηη ζα 
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ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί. Σα ζεκεία πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο e-learning είλαη: 

 Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Η  αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ,  

 Ο  ζρεδηαζκφο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ  ππεξεζηψλ, 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ 

εθπαηδεπνκέλσλ, εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ,  

 Ο  πξνυπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο,  

 Η δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο φζν θαη ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

 

Φάζε ειέγρνπ θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ 

ε φιε ηελ θάζε ειέγρεηαη ην έξγν θαη αλαδηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο κέρξη λα παξαδνζεί θαη λα δεκνζηεπηεί ψζηε λα εθαξκνζηεί ζηελ 

πξάμε. 

 

Δζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνύλ έλα  πξόγξακκα e-

learning 

 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί  θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ. Οη θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έλα έξγν κπνξεί λα είλαη είηε εμσηεξηθνί είηε εζσηεξηθνί:  

 

Δμσηεξηθφο είλαη έλαο θίλδπλνο ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ θηλδχλνπ ζε φ,ηη 

αθνξά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα είλαη ε πξνζθνξά ελφο ίδηνπ πξνγξάκκαηνο 

απφ θάπνηνλ αληαγσληζηηθφ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ή ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο θηινμελίαο ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ην πξφγξακκα. (Gray & Larson, 2008; 

Meredith & Mantel, 2006).  
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Δζσηεξηθφο είλαη έλαο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ θηλδχλνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δπζθνιία εγθαηάζηαζεο 

θαη παξακεηξνπνίεζεο θάπνηνπ ινγηζκηθνχ ή ε κε πξφβιεςε θάπνηαο ελέξγεηαο.  

 

Πξφβιεςε θαη πξνζνρή ρξεηάδνληαη επίζεο θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα(McVay-Lynch θαη 

Roecker ,2007): 

-Υξήζε θαίξησλ πιεξνθνξηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαζψο νη δεκηνπξγνί κπνξεί λα κε 

γλσξίδνπλ ή λα κε ξσηήζνπλ ηνπο εηδηθνχο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

-Δλαξκφληζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα ηθαλνπνηεί  ηνλ 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε. 

-Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ παξερφκελνπ επηπέδνπ ψζηε λα 

κελ είλαη νχηε πνιχ εχθνιν νχηε πνιχ δχζθνιν. 

 

3.5 Marketing εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ e-learning 

«Σν marketing, αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία, 

επηθνηλσλία, δηαλνκή θαη αληαιιαγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο, ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσλία» (American 

Marketing Association,  2013) 

Σν κάξθεηηλγθ δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο θεξδνζθνπηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζε πεξίπησζε κε θεξδνζθνπηθψλ εγρεηξεκάησλ φπσο ε δσξεάλ 

δηαλνκή κηαο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο ζηνπο καζεηέο ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ. Η 

δηαλνκή απηή εμππεξεηεί ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο: 

 Σελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σελ αληαπφθξηζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζέζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αληαγσληζηηθή 

αγνξά ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο.  

 Σελ πξνζέιθπζε λέσλ καζεηψλ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο είλαη απαξαίηεην φρη κφλν ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φπσο έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ, αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο κηαο 

ζηξαηεγηθήο marketing ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαη 

λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζθνπνί. 
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3.5.1 Μείγκα marketing ππεξεζηώλ 

 

Όπσο θάζε άιιε ππεξεζία έηζη θαη έλα πξφγξακκα e-learning κπνξεί λα εληαρζεί 

νπζηαζηηθά ζην ίδην πιαίζην πξνψζεζεο κέζσ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ κε θάζε άιιε 

ππεξεζία.Κάζε ελέξγεηα ηνπ κάξθεηηλγθ ζηνρεχεη ζην λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ θαηαλαισηή 

ψζηε λα πξνηηκήζεη ην πξντφλ ζην κέιινλ μαλά θαη λα εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηά ηνπ.  Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ απηήλ νλνκάδεηαη κείγκα κάξθεηηλγθ. Σα 7 ζεκεία ζηα νπνία 

εζηηάδνπλ φιεο νη ελέξγεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη ηα 7P‟s(Booms & Bitner, 1982): 

 

1.Πξντφλ (Product) 

Οη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. Η 

εηθφλα δηακνξθψλεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο : 

-ν ζρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία πξνζθέξεηαη 

-ην logo πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ην πξντφλ 

-ε αληίιεςε πνπ έρεη ε ίδηα ε επηρείξεζε γηα ην πξντφλ 

 

2.Σηκή(Price) 

Η ηηκή αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ ηίζεηαη σο αμία ηνπ 

πξντφληνο/ππεξεζίαο, αιιά θαη ζε φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκή 

απηή, φπσο νη πνιηηηθέο εθπηψζεσλ, νη εηδηθέο πξνζθνξέο, ηα δψξα, νη ηξφπνη πιεξσκήο. 

Η  ηηκή ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο, γηα λα είλαη ειθπζηηθφ, πξέπεη λα παξέρεη  έλαλ πςειφ 

δείθηε σθέιεηαο-θφζηνπο ζηνλ θαηαλαισηή, εθηφο απφ θέξδε ζηελ επηρείξεζε. ηελ 

πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο ζε έλα 

ηδησηηθφ ζρνιείν, επεηδή ε δηάζεζε ηνπ ζα είλαη δσξεάλ ζηνπο εγγεγξακκέλνπο καζεηέο 

θαζίζηαηαη, κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξντφληνο, απαξαίηεηε ε πξνζέιθπζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ εθπαηδεπνκέλσλ 

κέζσ ηεο αλάιεςεο ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ marketing . 

 

3.Γηαλνκή (Place) 

Η δηαλνκή είλαη φινη νη ηξφπνη θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ην πξντφλ/ππεξεζία θηάλεη ζηνλ 

θαηαλαισηή. Οη ππεξεζίεο e-learning δηαλέκνληαη ζηνπο καζεηέο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

ζρνιείνπ ην νπνίν πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ απξφζθνπηε θαη εχθνιε δηαλνκή ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο. 
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4.Δλέξγεηεο πξνψζεζεο (Promotion)  

Η πξνψζεζε αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηθνηλσλήζεη ην πξντφλ/ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πηζαλνχο θαηαλαισηέο. 

Οη ππεξεζίεο ηνπ e-learning απφ ην ζρνιείν πξέπεη λα δηαθεκίδνληαη θαη λα ιάβνπλ 

δεκνζηφηεηα αληίζηνηρε ησλ άιισλ ήδε γλσζηψλ ππεξεζηψλ ηνπ φπσο νη ππνδνκέο, ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θ.α 

 

5.Άλζξψπνη (People) 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ππεηζέξρεηαη θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο.  Η παξαγσγή 

κηαο ππεξεζίαο ζπλεπάγεηαη θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ίδην ηνπ θαηαλαισηή ζηελ παξαγσγή. 

ε έλα πξφγξακκα e-learning ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξεί λα δηαθέξεη 

ζεκαληηθά. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν νξγαληζκφο λα απαζρνιεί εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ην νπνίν λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη λα αμηνπνηήζεη ην ηερλνινγηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

6. Γηαδηθαζία (Process) 

Σν ζηνηρείν απηφ αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία παξέρεηαη ε ππεξεζία ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή.  Αθνξά ην ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ παξνρή θαη ηνλ ηξφπν 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαλαισηή θαηά ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζή ηεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκάησλ e-learning,ν ειιηπήο ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αδπλακία ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ , ρακειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο θαη πςειφ πνζνζηφ απνηπρίαο. 

 

7. Φπζηθέο απνδείμεηο (Physical Evidence). 

Ο παξάγνληαο απηφο αθνξά ηα ρεηξνπηαζηά ηεθκήξηα κηαο ππεξεζίαο πνπ αμηνπνηνχληαη 

ζην κάξθεηηλγθ ηεο. Γηα ην e-learning, ηέηνηα ζηνηρεία είλαη: 

-Σν καζεζηαθφ πιηθφ 

-Οη βαζκνινγίεο 

-Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ δίδνληαη θηι 
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3.5.2 Πξνζδηνξηζκόο πεξηβάιινληνο θαη αγνξάο  

 

Αθνχ ν νξγαληζκφο δηακνξθψζεη ην κείγκα κάξθεηηλγθ πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζηελ 

νπνία ζηνρεχεη. 

Σν κάθξν-πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ην ζχλνιν ησλ νξγαληζκψλ  πνπ δξνπλ ζε απηφ φπσο ε ηερλνινγία, νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο. Οη παξαπάλσ 

παξάγνληεο ζπρλά εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ πιαηζίνπ PESTEL(political, economic,socio-

cultural, technological, ethical and legal influences).To κίθξν-πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ 

πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ φπσο πξνκεζεπηέο, νη 

πειάηεο ηνπ θ.α πνπ πξνζδηνξίδνπλ άκεζα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη θαη δξα. 

ην πιαίζην απηφ θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αληαγσληζηέο ηνπ 

νξγαληζκνχ, νη πειάηεο θαη νη αλάγθεο ηνπο θαζψο θαη ε εμεχξεζε λέσλ κεζφδσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ππεξεζίαο.Δηζάγνληαο έλα πξφγξακκα e-learning ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ην θνηλφ ζην νπνίν 

ζηνρεχεη λα ην δηαζέζεη θαη λα ηνπο πξνζειθχζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. ηφρνο 

ηεο ζηξαηεγηθήο marketing  πξέπεη λα είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο-ζηφρνο  

θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο. Γηα λα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Μέζσ ηεο 

κειέηεο απηήο πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ:  (Απισλίηεο & Παπαζηαζνπνχινπ, 2010; Kottler 

& Keller, 2006): 

 γηαηί ν θαηαλαισηήο πξνβαίλεη ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο/ππεξεζίαο, 

 πψο ην αγνξάδεη, 

 πψο ην ρξεζηκνπνηεί, 

 πψο ην αμηνινγεί κεηά ηελ αγνξά ηνπ θαη 

 πψο απαιιάζζεηαη απφ απηφ κεηά ηε ρξήζε ηνπ 

Η γλψζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Γηα έλα ηδησηηθφ ζρνιείν απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ κέζσ 

εχξεζεο εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην πνηα πεξηβάιινληα e-learning έρνπλ παγθνζκίσο 

κεγαιχηεξε απήρεζε θαη είλαη πην εχρξεζηα, κε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο καζεηέο 
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ηνπο γηα ην ηη αλακέλνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ e-learning θαζψο θαη κε έξεπλα γηα ην ηη 

ζηξαηεγηθή e-learning έρνπλ πηνζεηήζεη άιια ηδησηηθά ζρνιεία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

 

3.5.3 ηξαηεγηθέο marketing 

 

Έρνληαο αλαγλσξίζεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αγνξά , νη θχξηεο ζηξαηεγηθέο marketing πνπ 

κπνξεί λα εθαξκφζεη έλαο νξγαληζκφο είλαη νη εμήο (Pride, Hughes & Kapoor, 2011): 

 Σν καδηθφ marketing: Απεπζχλεη ηελ ίδηα ππεξεζία πξνο ην ζχλνιν ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφγξακκα e-learning πνπ απεπζχλεηαη 

ζην ζχλνιν ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. 

 Σν δηαθνξνπνηεκέλν marketing: Η επηρείξεζε πξνζθέξεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν 

πξντφλ ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο πνπ ζηνρεχεη. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

πξφγξακκα e-learning πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλ ην παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Σν εζηηαζκέλν marketing: Η επηρείξεζε επηιέγεη έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ηεο αγνξάο. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφγξακκα e-learning πνπ λα αθνξά κφλν ηνπο καζεηέο Γ‟Λπθείνπ 

πνπ εηνηκάδνληαη γηα παλειιήληεο. 

 Σν έλαο πξνο έλαλ marketing: Η επηρείξεζε πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ 

πξντφλ/ππεξεζία γηα θάζε πειάηε ηνπ ηκήκαηνο ζηφρνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα αξζξσηφ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη κέζσ ησλ επηινγψλ ηνπο κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αηνκηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 Σν marketing καδηθήο δηαθνξνπνίεζεο: Η επηρείξεζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο κεηαμχ κηαο γθάκαο ιχζεσλ γηα ηνλ θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα, έλα αξζξσηφ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, απφ ην νπνίν ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί θάπνηα δηαθνξεηηθά 

παθέηα, ζπλδπαζκνχο ελνηήησλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. 

 

 

3.5.4 Σν ζρέδην marketing 

 

Έλα ζρέδην ή πξφγξακκα marketing απνηειεί νπζηαζηηθά έλα ζρέδην ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν έλαο νξγαληζκφο ζα αμηνπνηήζεη ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, 
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πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο (Ferrell & Hartline, 

2011).χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία έλα ηέηνην ζρέδην ζπλήζσο  πεξηιακβάλεη: 

1. Mηα ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ ζρεδίνπ, 

2.Aλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

ζέζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξντφληνο ζε απηφ, 

3.Aλάιπζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ αδπλακηψλ, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

θηλδχλσλ(SWOT analysis), 

4. Aλάιπζε ηεο/ησλ αγνξάο/ψλ ζηφρνπ/σλ, 

5. Πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα 

επεξεάζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο, 

6. Πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο marketing, δειαδή ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, 

7.Γηακφξθσζε πξνγξακκάησλ δξάζεο, δειαδή ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ  θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνηνο θαη πφηε ζα ηηο δηελεξγήζεη θαζψο θαη 

ηνπ θφζηνπο ηεο θάζε ελέξγεηαο, 

8.Γηακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ζρεδίνπ, δειαδή ησλ αλακελφκελσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ απνηειεζκάησλ, 

9.Γηακφξθσζε κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Η θαηάζηξσζε θαη ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ελεξγεηψλ marketing είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκάησλ e-learning. Όζνλ αθνξά ηελ 

πηνζέηεζή ηνπο ζε έλα ηδησηηθφ ζρνιείν, νη εθπαηδεπφκελνη απφ ηελ κία πιεπξά 

αλαγλσξίδνπλ ηελ επειημία πνπ πξνζθέξνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απφ ηελ άιιε δελ 

είλαη ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. Η 

πεξηνξηζκέλε παξνπζία ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ε απηνθαζνδήγεζε θαη επηβνιή ψζηε λα 

νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηε κειέηε ηνπο ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα κπνξεί λα ηνπο θάλεη 

επηθπιαθηηθνχο ή αδηάθνξνπο απέλαληη ζε απηά. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ φηη 

δελ είλαη απηνλφεηε ε εκπνξηθή επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο e-learning απφ άπνςε 

πξνζέιθπζεο καζεηψλ θαη γηα απηφ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζή ηνπ ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη αλακελφκελνη ζηφρνη.. 
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3.6  Βαζηθά ζηνηρεία πξνώζεζεο  ελόο πξνγξάκκαηνο e-learning 

 Brand logo 

Έλα βαζηθφ πξψην ζηνηρείν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο 

μερσξηζηήο κπξάληαο εηδηθά γηα ην πξφγξακκα. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη  μερσξηζηφ απφ ηελ 

κπξάληα ηνπ ζρνιείνπ θαη αλ εθαξκνζηεί ζσζηά ζα είλαη αλαγλσξίζηκν ζαλ έλα απηφλνκν 

ζηνηρείν-ππεξεζία ηνπ ζρνιείνπ. Έλα δεκηνπξγηθφ ηκήκα κπνξεί λα αλαιάβεη ηε ζρεδίαζε 

ηνπ ινγφηππνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθφ ζε λεαξέο ειηθίεο. 

 

 

Δηθόλα 3.1 Logo πξνγξάκκαηνο e-learning 

 

 Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη δεκηνπξγία θακπάληαο 

Οη δηαθεκηζηηθέο αθίζεο θαη θπιιάδηα απνηεινχλ κία θαιή αξρή πξνψζεζεο. Μία 

θακπάληα ηνπ «ηη είλαη ην e-learning» θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν αλαξηεκέλε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη δηαζέζηκε γηα εθηχπσζε κπνξεί λα πξνζειθχζεη γνλείο 

θαη καζεηέο. 

 

 

 

Δηθόλα 3.2 Γηαθεκηζηηθό θπιιάδην γηα πξόγξακκα e-learning 
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Δπίζεο, επεηδή κεγάιν ξφιν παίδεη θαη ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ ,θαηά ηελ πηνζέηεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο e-learning είλαη αλαγθαίν λα ελεκεξσζνχλ θαη λα πεηζζνχλ νη 

εγγεγξακκέλνη καζεηέο  γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σα newsletters ζηνπο 

εγγεγξακκέλνπο καζεηέο βνεζνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

 

 Πξνεπηζθόπεζε ηεο πιαηθόξκαο 

 

Όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ζρνιείνπ δηαθεκίδνληαη κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο θαηλνηνκίεο 

ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.  Η πξνζζήθε κίαο πιαηθφξκαο e-learning πξέπεη λα δηαθεκίδεηαη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν. Η δηάζεζε κίαο πξνεπηζθφπεζεο θαη ελφο δείγκαηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο πιαηθφξκαο θαζψο θαη ε δσξεάλ ζπλδξνκή-δνθηκή γηα έλα κήλα απνηεινχλ πξαθηηθέο 

πνπ ζα πξνζειθχζνπλ θαη ζα πείζνπλ ηνπο καζεηέο θαη γνλείο γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

 

 

 

Δηθόλα 3.3 Γείγκα πξνγξάκκαηνο e-learning ζε ηζηνζειίδα ζρνιείνπ 

 

χκθσλα κε ηελ  Dr. Maria Antony Raj

 ηα ηέζζεξα βαζηθά ζεκεία πξνψζεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη ηα εμήο: 

-Δπθνιία Μία δηαδξαζηηθή θαη απιή ζηελ ρξήζε ηζηνζειίδα, ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ,αληαλαθιά ηνλ ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ 

γηα ηελ φπνηα θαηλνηνκία εηζάγεη. 
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-χλδεζε κε άιια πξνγξάκκαηα Μία επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ δελ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κφλν ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηερληθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Ο 

γνλέαο θαη καζεηήο πξέπεη λα ιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα e-learning ζπλδέεηαη κε φια φζα ήδε γλσξίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί 

θαη πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα αλακέλεη. 

-Καηλνηνκηθφηεηα  Οη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ηζηνζειίδεο 

ζπλεζηζκέλεο πνπ δε δίλνπλ θαλέλα θίλεηξν ψζηε λα μαλαεπηζθεθζνχλ. Οη ηζηνζειίδεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ e-learning πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπρλή 

αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ αλαξηνχλ θαζψο θαη 

απφ εηδνπνηήζεηο πνπ ζα απνζηέιινπλ κέζσ e-mail ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

-Μεηξεζηκφηεηα  Μία εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα κπνξεί λα παξάζρεη ζηνπο αλαιπηέο 

δεδνκέλσλ, κέζσ εθαξκνγψλ αμηνιφγεζεο (scorecards,dashboards) πνιχηηκα ζηνηρεία γηα 

ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ θαη λα ηα αμηνπνηεί γηα 

ηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ 

Δ- LEARNING Δ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ 

 

4.1  Καιέο πξαθηηθέο ζην εμσηεξηθό 

4.1.1 The Keystone School((http://keystoneschoolonline.com/)   

 

ην εμσηεξηθφ, κέζα απφ ην e-learning δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη 

απφθηεζεο απνιπηεξίνπ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε ζηα ιεγφκελα online 

high schools.Απνηεινχλ κία ηδηαηηέξσο θαιή ελαιιαθηηθή γηα καζεηέο θαη γνλείο πνπ 

επηζπκνχλ πεξηζζφηεξε επειημία θαη εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Απφ εθήβνπο έσο ελήιηθεο 

πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ ην απνιπηήξηφ ηνπο θαη έλησζαλ κεηνλεθηηθά ιφγσ ειηθίαο λα 

ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζε ή δελ έρνπλ ρξφλν ιφγσ εξγαζίαο ή νηθνγέλεηαο, δηαδηθηπαθά 

ζρνιεία κε ειθπζηηθέο παξνρέο πςειήο πνηφηεηαο θάλνπλ ζπλερψο ηελ εκθάληζή ηνπο. 

Αλάκεζα ζηα 30 θαιχηεξα δηαδηθηπαθά ζρνιεία, ζηηο πξψηεο ζέζεηο βξίζθεηαη ην “The 

Keystone School”. 

 Μπαίλνληαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ν ρξήζηεο δηαπηζηψλεη έλα πνιχ 

θηιηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη πξφζπκν λα ιχζεη θάζε απνξία κηαο θαη πξφθεηηαη γηα κία 

θαηλνηνκηθή ηδέα θαη έλα είδνο εθπαίδεπζεο ζην νπνίν δελ είλαη εμνηθεησκέλνο. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ζε αληίζεζε κε site άιισλ ζρνιείσλ δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζην 

marketing ψζηε λα πξνζειθχζεη γνλείο („parent marketing‟) θαη καζεηέο αιιά θαη ζρνιεία 

λα εγγξαθνχλ. 

 

http://keystoneschoolonline.com/
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Γηαηί λα επηιερζεί ην Keystone 

 ηελ ηζηνζειίδα γίλεηαη ζαθέο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ην φξακα θαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πξνζθέξεη δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζε ζρνιεία δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά  απφ δεκνηηθφ έσο ιχθεην. Βνεζνχλ ηα ζρνιεία λα δεκηνπξγήζνπλ 

εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα κάζεζεο γηα καζεηέο πνπ επηζπκνχλ δηαδηθηπαθή 

εθπαίδεπζε, κηθηά πξνγξάκκαηα κάζεζεο ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ ηάμε ή credit recovery 

courses γηα καζεηέο πνπ δελ ζπκπιήξσζαλ ηνπο απαξαίηεηνπο βαζκνχο ψζηε λα 

απνθνηηήζνπλ. 

 Σν site παξαζέηεη αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ ζεηηθή εηθφλα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ: Πεξηζζφηεξα απφ 5000 Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη 

Λχθεηα (ηα αληίζηνηρα middle θαη high schools ηνπ εμσηεξηθνχ) έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε ην 

Keystone ψζηε λα ιάβνπλ ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα γηα ην αλαιπηηθφ ηνπο πξφγξακκα ή 

εμαηνκηθεπκέλα καζήκαηα. Μέζα ζε 40 ρξφληα πείξα, 250.000 καζεηέο  απφ 100 ρψξεο 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηά ηνπ. 

 Γίλεηαη αλαιπηηθή θαη ζαθήο πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ 

ζην site. To ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν πξνζθέξεη καζήκαηα θνξκνχ θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα 

καζήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ην Παλεπηζηήκην. 

 

Δηθόλα 4.1 Λίζηα πξνζθεξόκελσλ καζεκάησλ ηνπ Keystone 

 Κάζε ελδηαθεξφκελε νκάδα (καζεηέο δηάθνξσλ βαζκίδσλ ή ζρνιεία) έρεη 

λα επηιέμεη έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα θαη καζήκαηα. Έηζη δηαρσξίδνληαο ζην site 

αλαιπηηθά απηέο ηηο βαζκίδεο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη ,αθνινπζείηαη ε 

ζηξαηεγηθή «Έλαο πξνο έλαλ marketing». 
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Δηθόλα 4.2 Οκάδεο ελδηαθεξόκελσλ ηνπ Keystone 

 Σν ζρνιείν ρξεζηκνπνηεί σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο ην Blackboard 

learn. Μέζα απφ screenshots θαη πεξηγξαθή ελεκεξψλεη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ(Webinars 

κε νδεγίεο ρξήζεηο θαη εηθνληθέο πεξηεγήζεηο, Καηάινγν κε ηα καζήκαηα ζηα νπνία είλαη 

εγγεγξακκέλνο ν ρξήζηεο θαη ηελ πξφνδφ ηνπ, Υψξν ζπδεηήζεσλ κε άιινπο καζεηέο θαη 

θαζεγεηέο, Άξζξα απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, Γηεμαγσγή εξεπλψλ θαη εξσηεκαηνιφγηα, 

Αλαθνηλψζεηο, ειίδα γηα ελεκέξσζε γνλέσλ, Τπεξζπλδέζκνπο) αιιά ε ζεκαληηθφηεξε 

ελέξγεηα πξνψζεζήο ηνπ είλαη ν θσδηθφο πνπ πξνζθέξεη ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο κε 

εγεγξακκέλνο λα δεη έλα δείγκα ηνπ φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ: 

 

 

Δηθόλα 4.3 Screenshot ηνπ Blackboard από ην Keystone 
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4.1.2 Νew Tech High School,Napa,California(http://newtechhigh.org/) 

 

 

 

Δθηφο απφ ηα online high schools πνπ βνεζνχλ θαη πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε άιια ζρνιεία, ππάξρνπλ θαη ηδσηηθά ζρνιεία πνπ μερσξίδνπλ γηα ηελ 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπο θαη ηα πξνεγκέλα ζπζηήκαηα κάζεζεο πνπ αθνινπζνχλ 

βαζηδφκελα ζε λέεο ηερλνινγίεο. Έλα ζρνιείν αλάκεζα ζε απηά πνπ μερσξίδνπλ είλαη ην 

New Tech High School, ε ηζηνζειίδα ηνπ νπνίνπ εζηηάδεη ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

Γηαηί λα επηιερζεί ην New Tech high School 

 Μέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη ζαθέο ην φξακα θαη ε 

απνζηνιή ηνπ, ην νπνίν φπσο αλαθέξεηαη απνηειεί κία πξσηνπνξηαθή θαη θαηλνηφκα 

ζηξαηεγηθή παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο ηνπ ηερλνινγία αηρκήο ψζηε λα ηνπο εηνηκάζεη γηα 

κία απαηηεηηθή ηερλνινγηθά αγνξά εξγαζίαο. Γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ππεξνρή θαη ην θχξνο 

ηνπ παξαζέηεη κία ζχληνκε αλαθνξά ηεο ηζηνξίαο ηνπ θαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία.  

 Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

αθνινπζεί ην ζρνιείν. Ο θάζε καζεηήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ππνινγηζηή ψζηε λα έρεη 

πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ. Σν ζρνιείν θαιιηεξγεί έλα πλεχκα 

απηελέξγεηαο ζηνλ καζεηή θαη ε εθπαίδεπζε γίλεηαη κέζσ αζθήζεσλ θαη βησκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη φρη κέζσ βηβιίσλ. Η ηάμε ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζαλ ρψξνο 

εξγαζίαο παξά ζαλ έλα ηππηθφ γπκλάζην. Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ρσξίδνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο : « Γνλείο» θαη «Μαζεηέο» ζηνρεχνληαο ζηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε νκάδα μερσξηζηά. 

 Κάλνληαο θιηθ ζην εηδηθφ ινγφηππν-εηθνλίδην “Echo” , ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε 

κία μερσξηζηή θαξηέια πνπ πεξηγξάθεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην ζρνιείν. Γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαη παξαηίζεληαη κεξηθά 

ζηηγκηφηππα(screenshots).To ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Echo είλαη πνιχηηκνο αξσγφο 

ηνπ νξάκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. Υξεζηκνπνηείηαη απφ θαζεγεηέο, καζεηέο θαη γνλείο θαη είλαη 

πξνζβάζηκν φιν ην 24σξν. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία γθξνππ, 

http://newtechhigh.org/


 

57 

 

επηθνηλσλία κε άιινπο καζεηέο ή θαζεγεηέο, ζχλδεζε κε πεγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 

εθαξκνγέο  φπσο ην Google Apps θαζψο θαη γηα θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ.  

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4 ηηγκηόηππν από ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Echo 

 

 Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχζηεκα 

κάζεζεο ηνπ ζρνιείνπ επηθπξψλεηαη απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2013 θαη παξαηίζεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα. χκθσλα κε απηή,  νη βαζκνί ησλ απνθνίησλ ηνπ ζρνιείνπ ηεο 

θνηλφηεηαο  είλαη 6% πςειφηεξνη απφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο. Μία δεχηεξε έξεπλα 

δηεμήρζε αλάκεζα ζε απνθνίηνπο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηνπο δεηήζεθε λα βαζκνινγήζνπλ κε 

θιίκαθα 1-4 ην πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ θνληά ζην 4(«πνιχ ζεκαληηθφ»). 

 

 

Δηθόλα 4.5 Έξεπλα απνθνίησλ Νew Tech High School 
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 Σα social media ζήκεξα απνηεινχλ βαζηθφ κέζν marketing ελφο 

νξγαληζκνχ. Σν Νew Tech High School αλαγλσξίδνληαο ηελ επηξξνή ηνπ Facebook ζηνπο 

λένπο έρεη αλαξηήζεη link ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαζψο θαη πινχζην 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζηζηψληαο ην πην πξνζηηφ θαη 

ειθπζηηθφ ζηνπο κειινληηθνχο ηνπ καζεηέο. 

    

Δηθόλα 4.6 Η παξνπζία ηνπ New Tech School ζηα social media 

 

4.2 Καιέο πξαθηηθέο ζηελ Διιάδα 

Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο γίλνληαη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο απφ θάπνηα ηδησηηθά 

ζρνιεία 

 λα πηνζεηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Μεηά απφ επίζθεςε 

ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο, παξαηεξείηαη φηη αξθεηά ζρνιεία  δελ πξνβάιινπλ επαξθψο ηελ 

πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ e-learning ζην ζρνιείν ηνπο ζαλ κία θαηλνηνκηθή θαη αλαπφζπαζηε 

ππεξεζία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο.  Σα εθπαηδεπηήξηα Γνχθα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ησλ ζρνιείσλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην e-learning ζαλ 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα ελζσκαηψλνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή 

marketing πνπ αθνινπζνχλ. 

 

                                                 

 Σν Πεηξακαηηθφ ζρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απνηειεί έλα παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

e-learning απφ ηνλ ρψξν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, αληάμηα κε απηή ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ.(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ) 
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 Ιδησηηθό εθπαηδεπηήξην Γνύθα 

 

 

 

Σα εθπαηδεπηήξηα Γνχθα ηδξχζεθαλ ην 1917 θαη πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο ζε καζεηέο Νεπηαγσγείνπ, Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ θαη International 

Baccalaureate, GCE, BTEC. Η καθξφρξνλε επηηπρεκέλε πνξεία ηνπο δελ δεκηνπξγεί 

εθεζπραζκφ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά παξαηεξείηαη κία δηαξθήο ελαζρφιεζε κε 

ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο θαη επηηπρεκέλε πηνζέηεζή ηνπο. Μία πξψηε γλσξηκία κε ην 

ζρνιείν γίλεηαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κνληέξλν 

ζρεδηαζκφ θαη παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζρνιηθή βαζκίδα θαη 

επηπιένλ ππεξεζία πνπ παξέρεη(Ξέλεο γιψζζεο, Φπζηθή αγσγή, IB, Πιεξνθνξηθή). 

Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (social media marketing), ηα εθπαηδεπηήξηα έρνπλ ηζρπξή παξνπζία ζε απηά θαη 

ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζε απηά. 

  

Γηαηί λα επηιερζνύλ ηα εθπαηδεπηήξηα Γνύθα 

 Μicrosoft showcase school 

       Σα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα, αλήθνπλ αλάκεζα ζηα 400 παγθνζκίσο Microsoft 

showcase schools. Σν 2011 ζπκκεηείραλ γηα πξψηε θνξά ζην δηεζλέο πξφγξακκα ηεο 

Microsoft «πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε» (Microsoft Partners in Learning), κέζα απφ ην 

νπνίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ζρνιεία, κε έκθαζε ζηελ ηερλνινγία, λα παξνπζηάζνπλ 

ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο, πνπ ζηφρν 

έρνπλ ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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 Σάμε ηνπ κέιινληνο 

  Οη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ δνπλ θαζεκεξηλά ζηελ «Σάμε ηνπ 

Μέιινληνο», ζηελ νπνία ν θαζέλαο απφ απηνχο ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή θαη εθπαηδεχνληαη απφ  ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Γηα ην έξγν απηφ, ην ρνιείν πήξε βξαβείν ην 2011 ζηελ «Αξηζηεία θαη 

αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

ηζηνζειίδα ησλ εθπαηδεπηεξίσλ. 

 Desktop for students(DFS) 

    H αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο Desktop For Student μεθίλεζε ην 2006 ζηνρεχνληαο ζηελ  

εχθνιε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ ζην νξγαλσκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πνιπκεζηθφ πιηθφ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχλδεζε ηνπ ππνινγηζηή κε ην 

Γηαδίθηπν. To DFS νξγαλψλεη φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλή 

κειέηε ηνπ καζεηή. χκθσλα κε ηελ  ηζηνζειίδα ησλ εθπαηδεπηεξίσλ πεξηέρεη ελδεηθηηθά: 

 Βηβιία φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ ΟΔΓΒ  θαη θπιιάδηα ησλ εθπαηδεπηεξίσλ 

 Δξγαιεία Αμηνιφγεζεο κε ειεθηξνληθή απνζηνιή εξγαζηψλ, επίιπζε 

αζθήζεσλ  απην-αμηνιφγεζεο θαη απνζήθεπζε ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ καζεηή. 

 Πνιπκεζηθφ πιηθφ (βίληεν, παξνπζηάζεηο, εξωηήζεηο, ράξηεο θηι.) 

 Πιήζνο «εξγαιείσλ» γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο (κεηαηξνπείο αξρείσλ, πίλαθεο 

ζθνξ, ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, εηθνληθά πιεθηξνιφγηα, ηήξεζε θαη νξγάλσζε 

ζεκεηψζεσλ) 

 Δξγαιεία Δπηθνηλσλίαο γηα ηε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία φπσο ε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (e-mail), ηα δσκάηηα επηθνηλσλίαο  (chat), ε ζπλδηάζθεςε ήρνπ 

θαη εηθφλαο (audio/video-conferencing), ε δεκηνπξγία ηζηνινγίσλ (blogs). 

http://excellence.sch.gr/
http://excellence.sch.gr/
http://excellence.sch.gr/
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Δηθόλα 4.7 ηηγκηόηππν ηνπ DFS από ηε δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγνξείνπ 

 

 

Δηθόλα 4.8 ηηγκηόηππν ηνπ DFS από βηληενκάζεκα 

Οη γνλείο κέζσ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη γηα 

ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο, γηα ηηο απνπζίεο ηνπο θαη  γηα ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

Δηθόλα 4.9 ηηγκηόηππν από ειεθηξνληθό ζύζηεκα ελεκέξσζεο γνλέσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο(ΣΠΔ) πξνζθέξνπλ λέεο 

ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο  ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Οπνηαδήπνηε κνξθή εθπαίδεπζεο 

αμηνπνηεί απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ φξν e-learning.  ε παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα θαζψο θαη ζε ελδνεπηρεηξεζηαθά ζεκηλάξηα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε εμ 

απνζηάζεσο κάζεζε θαη ππάξρεη έλα κεγάιν πιήζνο εξεπλψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ηφζν 

παγθνζκίσο φζν θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. 

    Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζε κία πξνζπάζεηα έληαμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ 

πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο ηεο 

πιαηθφξκαο e-school. Καζψο φκσο ε θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ δελ 

είλαη θνιαθεπηηθή γηα ηελ ρψξα καο παξαηεξψληαο ειιείςεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

έιιεηςε ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή κε επαξθή αξηζκφ γηα ηνπο καζεηέο, ε 

ρξήζε θαη ε αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο δελ είλαη 

πξνηεξαηφηεηα. 

 Σα ειιεληθά ηδησηηθά ζρνιεία, απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπλ εληάμεη ελεξγά ηελ 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο θαη είλαη εμνπιηζκέλα κε ζχγρξνλν 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Παξαηεξψληαο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ησλ καζεηψλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ 

παξαηεξνχληαη θάπνηεο θαηλνηνκίεο ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Κάπνηα ζρνιεία κάιηζηα 

αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ αλαπηχμεη ζπζηήκαηα e-

learning (θπξίσο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αθνχ ζηελ πξσηνβάζκηα δελ είλαη ηφζν 

αλαγθαία) ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα κειεηνχλ ζην ζπίηη κε ηε βνήζεηα απηψλ θαη λα 

απνθηνχλ πεξεηαίξσ πιηθφ. 

Σα ζπζηήκαηα απηά απαηηνχλ εγγξαθή ρξήζηε ψζηε λα είλαη νξαηφ ην πεξηερφκελφ 

ηνπο θαη παξάιιεια δελ ππάξρεη έσο ηψξα θακία έξεπλα πνπ λα δηαθσηίδεη ην θαηά πφζν 
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αμηνπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα e-learning απφ ηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη πνηα είλαη ε επίδξαζή 

ηνπο ζηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. 

Οη παξαπάλσ ιφγνη νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλεκήζεθε 

ζηα ηδησηηθά ζρνιεία ψζηε λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ζπζηήκαηα e-learning 

ζρεηηθά κε ην : 

- Αλ αμηνπνηνχληαη θαη θαηά πφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

- Αλ εληάζζνληαη ζηελ ζηξαηεγηθή marketing πνπ αθνινπζνχλ ηα ηδησηηθά ζρνιεία. 

- Αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

- Πνηνη νη ιφγνη θαη νη αληηιήςεηο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πνπ δελ πηνζέηεζαλ ηέηνηα    

ζπζηήκαηα θαη ε πξφζεζή ηνπο γηα ην κέιινλ. 

- Πνηα ηα απνηειέζκαηα, νη αληηιήςεηο θαη νη κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ ζρνιείσλ 

πνπ ηα πηνζέηεζαλ. 

 

5.2  Μεζνδνινγία 

H δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ ηδησηηθή 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έγηλε κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ. Η ζχληαμε θαη ε 

δηάζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηε κέζνδν Google Forms. To Google Forms είλαη 

κία εχρξεζηε θαη απιή κέζνδνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία έξεπλα αλψλπκα θαη 

δηαδηθηπαθά. Οη εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη πεξηειάκβαλαλ εξσηήζεηο: 

 Γηπνιηθέο εξσηήζεηο ΝΑΙ ΟΥΙ 

 Πνιιαπιήο επηιφγήο 

 Δξσηήζεηο κε ρξήζε θιίκαθαο Likert 

ελψ ζε θάπνηεο δηλφηαλ ε επηινγή «ΑΛΛΟ» φπνπ νη εξσηψκελνη κπνξνχζαλ λα δψζνπλ 

αλνηρηά δηθε ηνπο απάληεζε.  Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ δηαζέζηκν απφ 12 Μαξηίνπ 2016 

θαη ε ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ νινθιεξψζεθε 26 Ινπλίνπ 2016. 

Σν δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έιαβε ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ νη δηεπζπληέο 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. Δπηιέρζεθαλ δηεπζπληέο θαη φρη θαζεγεηέο 

επεηδή ην δεηνχκελν ήηαλ λα ζπιιερζεί ε ζπλνιηθή θαη ζθαηξηθή εηθφλα γηα ην πψο θάζε  

ζρνιείν αμηνπνηεί ην e-learning θαη φρη θάζε θαζεγεηήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ην 

νπνίν ζα νδεγνχζε θαη ζε ιαλζαζκέλα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζηα e-mail 86 ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηα νπνία 

βξέζεθαλ θαηφπηλ έξεπλαο ζην Γηαδίθηπν θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ 
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πιεηνςεθία απηψλ.  Έλα εηζαγσγηθφ θείκελν 

ελεκέξσλε ην ιφγν ηεο έξεπλαο θαη 

ππνγξάκκηδε ηελ αλσλπκία ηνπ θαζψο θάπνηα εθπαηδεπηήξηα δίζηαζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζεσξψληαο επαίζζεην ζέκα ηε ζπκκεηνρή ζε online έξεπλα  ελψ θάπνηα δήηεζαλ άδεηα 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Πξνηηκήζεθε ε απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαδηθηπαθά θαη φρη κε θαη‟ηδίαλ 

ζπλάληεζε, ψζηε λα έρνπλ ηελ επηινγή ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ ζα απαληήζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, ζε κία πεξίνδν απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ηα ζρνιεία ελ φςεη εμεηάζεσλ 

πλνιηθά ιήθζεθαλ 34 απαληήζεηο. Σν ζχλνιν ησλ ηδησηηθψλ γπκλαζίσλ ζηελ 

Διιάδα είλαη 110 θαη ε πιεηνςεθία εμ απηψλ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ Λχθεην. Οη απαληήζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 31% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ιδησηηθψλ ζρνιείσλ ην νπνίν ζεσξείηαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Σν εηζαγσγηθφ θείκελν, ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

χλνιν ρνιείσλ χλνιν απαληήζεσλ Πνζνζηφ απαληήζεσλ 

 

110 Γπκλάζηα (78 εθ 

ησλ νπνίσλ έρνπλ θαη 

Λχθεην) 

 

34 

 

31% 



 

65 

 

 

5.3 Απνηειέζκαηα 

 Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη αλαιχζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ζεκαληηθφηεξα 

απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

 Δλόηεηα:Σερλνινγηθή ππνδνκή ζρνιείνπ θαη εμνηθείσζε καζεηώλ-θαζεγεηώλ 

  

Όινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά φηη ην ζρνιείν ηνπο δηαζέηεη  αίζνπζεο 

Πιεξνθνξηθήο κε εμειηγκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, δειαδή ζχγρξνλνπο Η/Τ, γξήγνξε 

ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν θηι. ( ζρεδφλ ην 60% ησλ ζρνιείσλ έρνπλ πξφζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν ζε θάζε αίζνπζα θαη φρη κφλν ζηηο αίζνπζεο Πιεξνθνξηθήο θαη εξγαζηεξίσλ). 

ρεδφλ φινη επίζεο (96,9 %) απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ επνπηηθά κέζα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο φπσο  δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Δπνκέλσο, ηα ηδησηηθά ζρνιεία ζηελ 

Διιάδα έρνπλ πηνζεηήζεη ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη ζπλαγσλίδνληαη 

επάμηα ηα εμειηγκέλα ζρνιεία άιισλ ρσξψλ. Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ 

επνπηηθψλ κέζσλ, ε πιεηνςεθία ηα ρξεζηκνπνηεί ζε εβδνκαδηαία βάζε ελψ κφλν ην 38,7% 

δηδάζθεη κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζε θάζε κάζεκα. 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη κε ρξήζεο επνπηηθψλ κέζσλ γηα ηα ζρνιεία πνπ απάληεζαλ 

αξλεηηθά (3%) είλαη ην αθξηβφ θφζηνο θηήζεο θαη ε ρακειή εμνηθείσζε ησλ θαζεγεηψλ κε 

ηελ ρξήζε ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ κε ηελ ρξήζε Η/Τ 

θαη Γηαδηθηχνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ρξήζε e-learning είλαη ηα 

παξαθάησ: 
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Γηάγξακκα 5.1 Δμνηθείσζε καζεηώλ κε ρξήζε Η/Τ-Γηαδηθηύνπ 

 

 

Γηάγξακκα 5.2 Δμνηθείσζε θαζεγεηώλ κε ρξήζε Η/Τ-Γηαδηθηύνπ 

 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην 97,1% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, απφ άπνςε εμνηθείσζεο , ζηνλ ρεηξηζκφ ελφο 

πξνγξάκκαηνο e-learning γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ έξεπλεο φπνπ καξηπξνχλ φηη 

ην 85% ησλ καζεηψλ ηεο Διιάδαο ειηθίαο 12-15 εηψλ μνδεχεη αξθεηέο ψξεο εβδνκαδηαίσο 

ζηνλ Η/Τ. 

Αληίζεηα κε ηνπο καζεηέο, ζρεδφλ νη κηζνί θαζεγεηέο παξνπζηάδνπλ κέηξην επίπεδν 

εμνηθείσζεο κε ηνπο Η/Τ γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ αλάγθε επηκφξθσζήο ηνπο ζηηο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. 

 

 Δλόηεηα:E-learning 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη φια ηα ζρνιεία δηαζέηνπλ ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ θαη 

εμνπιηζκφ θαη θάλνπλ ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ, κφιηο ην 26,5% (9 εξσηεζέληεο) δηαζέηνπλ  
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θάπνην πξφγξακκα(πιαηθφξκα) e-learning. Αλ θαη νη πιαηθφξκεο e-learning έρνπλ 

ηδηαίηεξε άλζεζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία  ην 75% ησλ ζρνιείσλ πηνζέηεζε έλα ηέηνην 

ζχζηεκα ηα ηειεπηαία 2-4 ρξφληα, ελψ νη ππφινηπνη αθφκα πην πξφζθαηα. 

Σν 87,5% ρξεζηκνπνηεί  ηηο πην δεκνθηιείο εκπνξηθά πιαηθφξκεο Μoodle(1
ε
 ζε 

πξνηίκεζε κε 37,5%), Blackboard θαη E-class φπσο επηβεβαηψλνπλ θαη έξεπλεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην 2. 

Αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ e-learning ην 55,6% 

πξνβάιιεη σο θχξην ιφγν ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ ζεψξεζε φηη ζα έρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία , ελψ ε πιεηνςεθία κε 66,6% ηελ ελεκέξσζε απφ ζεκηλάξηα γηα ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη. 

Δληχπσζε πξνθαιεί φηη κφιηο έλα ζρνιείν παξαδέρηεθε φηη πηνζέηεζε ην e-learning 

γηα ιφγνπο αληαγσληζηηθφηεηαο ελψ θαλέλα δελ παξαδέρηεθε φηη ην ρξεζηκνπνηεί θαη σο 

κέζν πξνζέιθπζεο καζεηψλ θαη ζηξαηεγηθήο Marketing. H κε παξαδνρή φηη απνηειεί 

κέζν πξνζέιθπζεο καζεηψλ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ελδερφκελν θφβν κελ θαηεγνξεζνχλ 

γηα θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη γηα απηφ πξνέβαιαλ κφλν ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκβνιή ηνπ 

e-learning σο βαζηθφ θίλεηξν. 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.3 Λόγνη πηνζέηεζεο ηνπ e-learning 
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 Δλόηεηα:Πεξηερόκελν πιαηθόξκαο e-learning 

 

Σν πεξηερφκελν πνπ ζπλήζσο αλαξηάηαη ζηελ πιαηθφξκα θαίλεηαη παξαθάησ  

Πίλαθαο 5.1 Πεξηερόκελν πιαηθόξκαο 

 

Γξαζηεξηόηεηεο Πνζνζηό 

Καζεκεξηλή αλάξηεζε ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ 100% 

Γηαδξαζηηθέο αζθήζεηο 88,8% 

Βηληενκαζήκαηα 77,7% 

Online tests αηνκηθήο αμηνιφγεζεο 66,6% 

Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ(Βηβιία,ππνδείμεηο,παξαπνκπέο ζην Internet  θ.α) 55,5% 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ επηιέγνπλ θαη αλαξηνχλ νη καζεηέο 44,4% 

Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 44,4% 

Γπλαηφηεηα chat  γηα επίιπζε απνξηψλ κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ 44,4% 

Καζεκεξηλή αλάξηεζε ζε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή ηεο παξαδνηέαο χιεο 33,3% 

Τιηθφ γηα δηαγσλίζκαηα 22,2% 

 

Όια ηα ζρνιεία αλαξηνχλ πιηθφ πνπ αθνξά ζεσξεηηθά θαη ζεηηθά καζήκαηα θαζψο ε 

πιεηνςεθία αλαξηά θαη πιηθφ γηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ(88,9%) 

Ο θχξηνο ηξφπνο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο είλαη ζην ζπίηη(77,8%) ελψ κφιηο ην 22,2 % 

ηελ ρξεζηκνπνηεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. H πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 

επηζθέπηεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ πιαηθφξκα, πνπ είλαη αλακελφκελν αθνχ αλαξηάηαη 

θαζεκεξηλά ε αλάζεζε ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα. 

 

Καθημερινή; 50%

2-3 φορές/εβδομάδα; 

25%

1 φορά την 

εβδομάδα; 25%

 

Γηάγξακκα 5.4 πρλόηεηα επίζθεςεο ηεο πιαηθόξκαο 
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 Δλόηεηα: Δπίδξαζε ζηνπο καζεηέο θαη κειινληηθέο ζθέςεηο 

 

Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ e-learning ε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη θάλεη πην 

δηαζθεδαζηηθή ηε κάζεζε θαη ηνπο καζεηέο πην ελεξγνχο ζηελ κάζεζε κηαο θαη φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξηλ κπαίλνπλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ιχλνπλ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο. 

Παξφια απηά, ην e-learning θαίλεηαη πσο δελ αμηνπνηείηαη επαξθψο θαη απνδνηηθά 

αθνχ δελ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε βειηίσζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ. 

Απηφ εμεγείηαη ελ κέξεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πηνζεηήζεθε ηα ηειεπηαία. 3-4 ρξφληα άξα 

βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη δελ έρεη θαηαλνεζεί πιήξσο απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ν ηξφπνο ρξήζεο θαη νη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηέο ηνπ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ην 66,7 % δειψλεη 

φηη ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ είλαη ην πξψηκν ζηάδην πνπ βξίζθεηαη θαη φηη 

ρξεηάδεηαη βειηηψζεηο. 

 

Γηάγξακκα 5.5 Δπίδξαζε ηνπ e-learning ζηνπο καζεηέο 

 

 

Παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο πάλησο ην 88,9% ησλ εξσηεζέλησλ δηαηίζεηαη θαη 

ζθνπεχεη κειινληηθά λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ θαη λα εληάμεη πην ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ην e-learning ,εθθξάδνληαο έηζη ηελ εθηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκβνιήο ηνπ 

θαη κηα δπλακηθή αμηνπνίεζήο ηνπ ζην κέιινλ. 
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 E-learning θαη marketing ζρνιείνπ 

 

Αλ θαη φινη νη εξσηεζέληεο έρνπλ εμειηγκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη απηφ 

πξνβάιιεηαη έληνλα ζηηο ηζηνζειίδεο θαη ηα θπιιάδηά ηνπο, δελ πξνβάιινπλ φινη (66,7%) 

ηελ χπαξμε ηνπ e-learning σο βαζηθή θαη θαηλνηνκηθή ππεξεζία ηνπο ζηηο πξνσζεηηθέο 

ηνπο ελέξγεηεο. Μφιηο ην 33,3% ζεσξεί  φηη ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο πιαηθφξκαο απνηειεί 

ηζρπξφ θίλεηξν πξνζέιθπζεο καζεηψλ θαη γνλέσλ. 

 

 Δλόηεηα: Λόγνη κε πηνζέηεζεο e-learning 

 

Αλάκεζα ζηνπο εξσηεζέληεο πνπ δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ζχζηεκα e-learning ζην ζρνιείν 

ηνπο, ε πιεηνςεθία (50%) πξνβάιιεη σο θπξηφηεξν ιφγν ηε δπζθνιία ησλ θαζεγεηψλ λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, άπνςε πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ εξψηεζε ηεο πξψηεο 

ελφηεηαο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ θαζεγεηψλ. 

Άιινη θχξηνη ιφγνη είλαη ε πίζηε ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαζψο 

θαη ην πςειφ θφζηνο απφθηεζεο. Ο ιφγνο απηφο δελ επζηαζεί θαη δείρλεη ηελ ειιεηπή 

ελεκέξσζε ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή κηαο θαη ε πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο αλνηρηνχ 

θψδηθα φπσο είλαη ην Moodle είλαη άλεπ θφζηνπο ελψ αλ ρξεηαζηνχλ πξνγξακκαηηζηή ην 

θφζηνο δελ μεπεξλά ηα 1500 επξψ . 

Πεξίπνπ ηα κηζά ζρνιεία (53,8%) φκσο δειψλνπλ ηελ πξφζεζε εγθαηάζηαζεο ελφο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζην άκεζν κέιινλ θαη πηζηεχνπλ φηη ε πηνζέηεζή ηνπ ζα πξνζειθχζεη 

λένπο καζεηέο. 

Η πιεηνςεθία (57,7%) πηζηεχεη φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα δελ ζα βνεζνχζε πνιχ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηβεβαηψλνληαο ελ κέξεη ηελ άπνςε ησλ ζρνιείσλ πνπ ην έρνπλ 

ήδε πηνζεηήζεη. 
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Γηάγξακκα 5.6 Δλίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο από ηελ πηζαλή πηνζέηεζε 

 e-learning 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Βιέπνληαο ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθφηεξα ζηα κέζα 

ςεθηαθήο ελεκέξσζεο θαη ζην Γηαδίθηπν, παξαηεξήζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο 

ζεκαληηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο e-learning 

ζηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ζην επίπεδν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

Διιάδαο. Σα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010 βξίζθνπλ ην e-learning λα έρεη πηνζεηεζεί σο 

ππνζηεξηθηηθή κέζνδνο απφ φια ζρεδφλ ηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο. Αθφκα, έρνληαο αληηιεθζεί νη επηρεηξήζεηο ηελ 

απαιιαγή απφ ρσξνρξνληθέο δεζκεχζεηο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πνπ πξνζθέξεη ην 

e-learning, νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ελδνεπηρεηξεζηαθά ζεκηλάξηα δηδάζθνληαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ ρξήζε ηνπ e-learning ζηα ηξηηνβάζκηα 

ηδξχκαηα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο έξεπλεο θαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ 

δίλνπλ κία ζαθή εηθφλα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε ππφηαμή ηεο ζηελ ππεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πιένλ 

ελζσκαησκέλε ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή. Κνκκάηη αλαπφζπαζην ηεο δηάρπζεο ησλ 

ΣΠΔ ζηελ δεπηεξνβάζκηα θπξίσο εθπαίδεπζε απνηειεί θαη ην ει-καλζάλεη ή (φπσο είλαη 

επξέσο γλσζηφ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη) ην e-learning. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκα σο απνθιεηζηηθφ κέζν επηκφξθσζεο φζν θαη σο 

βνεζεηηθφ κέζν κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ παξαγσγηθνχ έξγνπ πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ 

ζρνιηθή αίζνπζα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο κειέηεο ζην ζπίηη, απειεπζεξψλνληαο έηζη ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο κέζα απφ ην 

αζχγρξνλν θαη ην ζπγρξνληζκέλν κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο φπσο αλαιχζεθε ζην 

Κεθάιαην 2.  

Αμηνπνηψληαο ηνλ ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπο, θάπνηα ηδησηηθά ζρνιεία 

πηνζεηνχλ ηελ ρξήζε πιαηθφξκσλ αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, δειαδή απηέο ζηηο νπνίεο ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ αλεβαίλεη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ην δνπλ φπνηε 

ην επηζπκνχλ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα. Χζηφζν , ζε αληίζεζε κε ηα 

ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ πιαηθφξκσλ.  
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Η παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν λα ιάβεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ην εάλ θαη θαηά πφζν αμηνπνηείηαη ην e-learning ζηελ ηδησηηθή κέζε εθπαίδεπζε θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ θαη ην εάλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο marketing πνπ 

αθνινπζνχλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, 

φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 5, πξνθχπηνπλ δηαπηζηψζεηο πνπ απαληνχλ ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη απνηέιεζαλ εθαιηήξην απηήο ηεο έξεπλαο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηα 34 ηδησηηθά ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο(ησλ 

νπνίσλ νη εθπξφζσπνη απάληεζαλ αλψλπκα ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ έιαβαλ) θαη ηα 

θπξηφηεξα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 Αλ θαη ην 100% ησλ εξσηψκελσλ δηαζέηεη εμειηγκέλε ηερλνινγηθή ππνδνκή 

θαη ρξεζηκνπνηεί επνπηηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο κφιηο  ην  26,5 % ησλ 

ζρνιείσλ δηαζέηεη πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Ο ηξφπνο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηεο πιαηθφξκαο πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ρξήζε ζην ζπίηη θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή αλάξηεζε 

ηεο αλάζεζεο εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ γηα ην επφκελν κάζεκα, ελψ κφιηο ην 33,3 % 

αλαξηά θαζεκεξηλά ηελ παξαδνηέα χιε ςεθηαθά.  

 Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε ηνπ e-learning 

θάλεη ηνπο καζεηέο πην ελεξγνχο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία αθνχ ελεκεξψλνληαη κέζσ 

ηεο πιαηθφξκαο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη θάλνπλ αζθήζεηο ή παξαθνινπζνχλ ην 

αλαξηεκέλν πιηθφ.  Η ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο σζηφζν δελ έρεη βειηηψζεη αηζζεηά ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη δελ έρεη δηεπθνιχλεη ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ, φπσο ζα ήηαλ 

αλακελφκελν.  

 Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνηα 

πιαηθφξκα e-learning ζα ηελ αλαπηχμεη κειινληηθά ψζηε λα ηελ εληάμεη πην ελεξγά ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζεσξεί φηη ην βαζηθφ ηεο κεηνλέθηεκα είλαη ην πξψηκν ζηάδην 

ζην νπνίν βξίζθεηαη θαζψο ππάξρεη πεξηζψξην βειηηψζεσλ. Χζηφζν, παξνπζηάδνληαη 

δηζηαθηηθνί ζρεηηθά κε ην εάλ κπνξνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα αιιάμνπλ δξαζηηθά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Αλ θαη κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα ησλ 55% ησλ εξσηψκελσλ πξνζθέξεη 

ελεκέξσζε γνλέσλ , ην 66% ζεσξεί φηη ε χπαξμε κίαο ηέηνηαο πιαηθφξκαο δελ απνηειεί 

ηζρπξφ θίλεηξν γηα πξνζέιθπζε λέσλ καζεηψλ παξφιν πνπ ηελ εληάζζoπλ ζηελ 

ζηξαηεγηθή marketing πνπ αθνινπζνχλ. 
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 Η πίζηε ζηηο  παξαδνζηαθέο κεζφδνπο  δηδαζθαιίαο θαη ην πςειφ θφζηνο 

απφθηεζεο παξνπζηάδνληαη σο νη θπξηφηεξνη ιφγνη κε πηνζέηεζεο ηνπ e-learning. To 

ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο είλαη σζηφζν φηη νη 

θαζεγεηέο ζα δπζθνιεχνληαλ ζηελ ρξήζε ηνπ (50% ησλ εξσηψκελσλ) θαη απηφ απνηξέπεη 

ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ λα πξνβεί ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη 

κε ην φηη ην 86% ησλ εξσηψκελσλ ζπλνιηθά απάληεζε φηη νη θαζεγεηέο έρνπλ κέηξηα έσο 

ηθαλνπνηεηηθή εμνηθείσζε κε ην Γηαδίθηπν θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ ζηηγκή πνπ ην 40% 

ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ εμνηθείσζεο 

 

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Η επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ e-learning απαηηεί 

σξηκφηεηα απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε, αιιά θαη ηθαλφηεηεο ζσζηνχ ρεηξηζκνχ απφ πιεπξάο θαζεγεηψλ. Σα 

πνζνζηά κέηξηαο εμνηθείσζεο κε ην Γηαδίθηπν θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ κέζσ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο . Η θαηνρή θαη ρξήζε ηεο γλψζεο ησλ 

ΣΠΔ θαζηζηά έηζη ηνλ δηδάζθνληα ηθαλφ λα δηαηεξεί ηζρπξφ ξφιν ζηελ ηάμε, ρσξίο λα 

παξαγθσλίδεηαη απφ ηελ ζηξνθή ησλ καζεηψλ ζε λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη λα κελ 

εκκέλεη ζηελ πίζηε ηνπ ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

Οη πιαηθφξκεο e-learning ζα πξέπεη λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηελ αλάξηεζε 

θαζεθφλησλ ησλ καζεηψλ, αζθήζεηο θαη βηληενκαζήκαηα. Οη καζεηέο απνδεηνχλ θαη 

βαζίδνληαη ζηελ αλνηρηή επηθνηλσλία , ηε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο κάζεζεο (Garrison ,2004). Έηζη, ε ρξήζε ησλ 

πιαηθφξκσλ ζαλ κέζν αληαιιαγήο απφςεσλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ γηα 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηελ ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε. Όζν πεξηζζφηεξν αληηιακβάλνληαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο σο 

επεξγεηηθέο ηφζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ e-learning. ε έλα 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο  νη αιιειεπηδξάζεηο βνεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κάζεζεο.(Piccoli et 

al.,2001). 

Μέζα απφ ηελ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ,νη πιαηθφξκεο  e-

learning ζα γίλνπλ πην ειθπζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα 

απφ ηηο αλαξίζκεηεο δπλαηφηεηέο ηνπ. Μία ηέηνηα ππεξεζία πξέπεη λα ζεσξείηαη 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα εληάζζεηαη ζηελ 
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ζηξαηεγηθή marketing πνπ αθνινπζεί. ην θεθάιαην 3 αλαθέξζεθαλ κέζνδνη πξνβνιήο θαη 

πξνψζεζεο ηνπ e-learning πνπ κηαο θαη απνηειεί εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, έλα εληππσζηαθφ 

logo, θπιιάδηα δηαθεκηζηηθά θαη δνθηκαζηηθή ρξήζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ 

απνηεινχλ ηερληθέο πξνψζεζήο ηνπ. 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο, ηα αξρηθά εξσηήκαηα πνπ 

έδσζαλ ην έλαπζκα γηα απηήλ απαληήζεθαλ. Όζν ηα ζπζηήκαηα e-learning εμειίζζνληαη 

ζα πξέπεη λα γελληφληαη θαη άιια εξσηήκαηα φπσο: πφζν απνηειεζκαηηθά ηα βξίζθνπλ νη 

καζεηέο, πφζν ζεκαληηθά ζεσξνχληαη απφ ηνπο  γνλείο γηα λα επηιέμνπλ έλα ζρνιείν, πνηεο 

βειηηψζεηο ρξεηάδνληαη θαη άιια παξφκνηα εξσηήκαηα πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηα νπνία 

κέζα απφ ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ ζα απαληεζνχλ θαη ζα δψζνπλ λέα ψζεζε ζηελ ρξήζε 

ηνπ e-learning ζηα ζρνιεία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

Σα δεκνθηιέζηεξα ΓΜ ζηελ Διιάδα 

 

 

 MOODLE(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)      

(https://moodle.org/) 

 

  

 

  

Σν Moodle απνηειεί ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη 

απφ κία δηεζλή θνηλφηεηα ρξεζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη πσο είλαη δπλαηή ε ιήςε 

ηνπ θψδηθα απφ ην Γηαδίθηπν, ε ειεχζεξε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ρξήζε ηνπ, θαζψο θαη 

επεκβάζεηο, δηνξζψζεηο θαη επαπμήζεηο ζηνλ θψδηθα απηφ. Η δεκηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην 

2002 ζηελ Απζηξαιία κε ζηφρν λα πξνζθέξεη ζηνπο δηδάζθνληεο έλα πεξηβάιινλ 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο δηαδξαζηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ.Απφ ην 2010 έρεη πάλσ απφ 50.000 

εγγεγξακκέλα sites θαη ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη ελζσκαηψλεη λέα ραξαθηεξηζηηθά. 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξεο απφ 54.411 εγθαηαζηάζεηο ζε 211 

θαη πιένλ ρψξεο, ελψ ην ινγηζκηθφ ηνπ δηαηίζεηαη κεηαθξαζκέλν ζε 70 γιψζζεο. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο oξγαληζκνχο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα θνξπθαία 

Παλεπηζηήκηα ηνπ Κφζκνπ MIT θαη Yale. 

Δδξάδεηαη ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο θαη κε ηα εξγαιεία πνπ 

πεξηέρεη ζηνρεχεη ζε: 

 Πνηθίιε πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο 

επηθνηλσλίαο (θείκελα, εηθφλεο πνιπκέζα). 

 Δλεξγή ζηάζε ηνπ καζεηή απέλαληη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

 Σελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο . 
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 Σελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο επειημίαο ζηελ αλάιεςε πνηθίισλ 

ξφισλ ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

Η θαηλνηνκηθφηεηά ηνπ ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ηξεηο παξακέηξνπο: 

 Ο δάζθαινο, αλαδηαηάζζεη  ην πιηθφ θαη ην εκπινπηίδεη κε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Οη 

καζεηέο, απφ ηελ κεξηά ηνπο, επεκβαίλνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη, δεκηνπξγψληαο λέν 

πεξηερφκελν, Η ηάμε έηζη κεηαηξέπεηαη ζε εξγαζηήξην θαη ν καζεηήο δελ απνθηά ζηείξα 

γλψζε αιιά κπνξεί λα εξκελεχεη ηνλ θφζκν.  

 Δπηβάιιεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ αλάιεςε ξφισλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ. Κάζε 

ρξήζηεο αλαιακβάλεη θάπνηνλ ξφιν ζηα καζήκαηα ή ελφηεηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο. 

 Οη καζεηέο θαη ν δάζθαινο ρσξίδνληαη ζπγθπξηαθά ζε νκάδεο, αληαιιάζζνπλ κέζα 

απφ ηελ πιαηθφξκα κελχκαηα, κνηξάδνληαη πφξνπο, ή -αθφκε- ζπλδηακνξθψλνπλ 

πεξηερφκελν κέζα απφ ηα ελζσκαησκέλα wikis ηνπ Moodle. ηελ ζπλέρεηα, θαινχλ άιιεο 

ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο (ή θαη άιινπ ζρνιείνπ) λα κνηξαζηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο 

 

Δηθόλα  Π.1  Οη θπξηόηεξνη ηύπνη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδεη ην Moodle 
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Δηθόλα Π.2  Κεληξηθή ζειίδα ηνπ Moodle(http://moodle.org) 

 

 

 

 Open Eclass (http://www.openeclass.org/) 

 

 

 

Σν Open eClass είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

ρεδηάζηεθε, αλαπηχρζεθε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ νκάδα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο 

ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ GUnet 43. ηελ αξρηθή ηνπ έθδνζε είρε βαζηζηεί ζηελ 

πιαηθφξκα Claroline 1.3. ηελ έθδνζε 2.1,  απφ ηηο 15  Οθησβξίνπ 2008, ε πιαηθφξκα 

κεηνλνκάζηεθε ζε Open e Class. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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Απνηέιεζε ηελ νξηδφληηα δξάζε 18 AEI θαη 14 ΣΔΙ ηεο ρψξαο θαη είρε ζηφρν ην 

ζρεδηαζκφ, ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε ελφο ιεηηνπξγηθά θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλνπ 

Αθαδεκατθνχ Γηθηχνπ κε παλειιαδηθή εκβέιεηα, πξνζβάζηκν απφ φιε ηελ Αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα ηεο ρψξαο κε δηθηπαθέο ππνδνκέο θνξκνχ πςειψλ ηαρπηήησλ, παξνρή 

πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ ηειεκαηηθήο θαη πξφζβαζε ζην Internet.  

Η ίδηα νκάδα έρεη ηξνπνπνηήζεη θαηάιιεια ηελ πιαηθφξκα  θαη γηα ηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (http://eclass.sch.gr) 

 

 

 

Δηθόλα Π.3  ε-T@με 

 

ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνζθέξνληαο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο 

εθπαηδεπηή -εθπαηδεπφκελνπ .Η ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ 

καζήκαηνο λα νξγαλψζεη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πιηθφ θαη λα ην παξνπζηάζεη ζε δηάθνξεο 

κνξθέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη θνηηεηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ 

απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ πιηθφ, λα αλαξηνχλ εξγαζίεο θαη θνηλφρξεζηα 

έγγξαθα, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλνκηιίεο θαη ζε ζπδεηήζεηο 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα ςεθηαθφ κάζεκα ζην e-class είλαη ηα παξαθάησ: 

 Αηδέληα, Έγγξαθα, Αλαθνηλψζεηο, Πεξηνρέο πδεηήζεσλ 
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Οκάδεο Δξγαζίαο , χλδεζκνη ζην Γηαδίθηπν,  Δξγαζίεο Φνηηεηψλ, 

Λίζηα κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ,Αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο ηη 

Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο, Βίληεν θαη Κνπβέληα  

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο e-class είλαη: 

 Απνδνρή πνιιψλ θνξκάη πεξηερνκέλνπ (word, pdf, powerpoint, flash, windows 

media, θιπ) 

 Δχθνιε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (κεηαθηλήζεηο, αληηγξαθέο) 

 Δκθάληζε αλάινγε κε ηνπο γλσζηνχο browsers γηα δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ 

 Δλζσκαησκέλε κεραλή αλαδήηεζεο 

 Γξήγνξε θαη εχθνιε παξαγσγή απηνβαζκνινγνχκελσλ δηαγσληζκάησλ 

 Πνιχγισζζε ππνζηήξημε 

Γεθάδεο παλεπηζηεκηαθά ,ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα νπψο: 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ http://eclass.uoa.gr/ 

Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην http://eclass.hua.gr/ 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ http://eclass.upatras.gr/ θ.α 

 

 

 

 Blackboard (http://www.blackboard.com) 

 

 

 

Η πιαηθφξκα Blackboard απνηειεί κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη εκπνξηθέο 

πιαηθφξκεο παγθνζκίσο. Έξεπλα έδεημε πσο ην 48% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αγγιίαο ηελ 

πξνηηκά. 

Γηαζέηεη εξγαιεία  ζπλεξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, εχρξεζηα 

θαη κε εχθνιε πξφζβαζε. 

http://eclass.hua.gr/
http://eclass.upatras.gr/
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Αλαπηχζζεηαη απφ ηελ εηαηξία Blackboard Inc κε έδξα ηηο Η.Π.Α. Αληηπξφζσπφο 

ηεο ζηελ Διιάδα είλαη ε εηαηξία Comart ΑΔ πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα. 

 

Δίλαη δεκνθηιέο ιφγσ ησλ παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ: 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έηνηκα παθέηα 

καζεκάησλ θαη λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο δηθεο ηνπο αλάγθεο. 

 Τπνζηεξίδεη ηελ αλαδήηεζε ζε δεδνκέλα θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

 Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ αληηζηνίρηζεο, πνιιαπιήο επηινγήο, 

ζπκπιήξσζεο θελψλ, ζσζηφ/ιάζνο 

 Τπνζηεξίδεη on-line βαζκνινγία 

 Γηαζέηεη εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο. 

 Η αζχγρξνλε επηθνηλσλία ππνζηεξίδεηαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ, newsgroups , ελψ ππνζηεξίδεη θαη ζχγρξνλε επηθνηλσλία κε 

ζπλνκηιία,whiteboard θαη θνηλφ virtual ρψξν. 

 Παξέρεη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζε θάζε ρξήζηε ππφ ηε κνξθή εγρεηξηδίσλ θαη 

video. 

 

 

 

Δηθόλα Π.4 Κεληξηθή νζόλε ηνπ Blackboard ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

   Πεηξακαηηθό  ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ΠΠΑ) (http://www.pspa.eu) 

πνπδαίεο πξνζπάζεηεο γηα δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πιηθνχ ζε πιαηθφξκα εμ 

απνζηάζεσο κάζεζεο επηδεηθλχεη θαη έλα δεκφζην ζρνιείν ζηελ ρψξα καο, ην Πεηξακαηηθφ 

ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ.

 

 

 

 Ιζηνξία 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα http://www.pspa.eu ,ην ΠΠΑ ηδξχζεθε ην 

1929 κεηά απφ πξφηαζε πνπ δηαηχπσζε ην 1925 ν θαζεγεηήο ηεο Παηδαγσγηθήο Νηθφιανο 

Δμαξρφπνπινο γηα ίδξπζε πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. θνπφο ήηαλ 

ε παηδαγσγηθή κφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ε πξναγσγή ηεο 

Παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. Σν 1982, ην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ππήρζε ζηε Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζελψλ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην Παλεπηζηήκην αδξάλεζε. Σν 

ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζηελ θνπθά θαη νη καζεηέο εηζάγνληαη θαηφπηλ θιήξσζεο. 

 

 E-class pspa 

To Πεηξακαηηθφ ζρνιείν Αζελψλ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ςεθηαθφ πιηθφ 

κέζσ ηεο δηακνξθσκέλεο πιαηθφξκαο eclass ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 



 

83 

 

ζρνιείνπ. Αλ θαη είλαη δεκφζην ζρνιείν, ζαλ Πεηξακαηηθφ ζρνιείν είλαη πνιχ εμειηγκέλν 

φζνλ αθνξά ην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ. 

 

 

Δηθόλα Π.5 Αξρηθή ζειίδα eclass 

H δηεχζπλζε http://eclass-pspa.gr/  θαισζνξίδεη ηνπο επηζθέπηεο θαη δίλεη κία 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πιαηθφξκαο. Απνηειεί κία  εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα moodle. Η πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα κάζεζεο γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε: α)Οπνηνπδήπνηε Η/Τ, netbook, ipad, ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ (smartphone) θαη β) 

ελφο απινχ θπιινκεηξεηή  (web browser). Γηα λα έρεη θάπνηνο πιήξε πξφζβαζε ζηα 

καζήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο πξέπεη λα έρεη   εγγξαθεί σο κέινο ζηελ eClass ηνπ 

ΠΠΑ. Πεξηιακβάλνληαη  ζεκεηψζεηο θαη θπιιάδηα θηινινγηθψλ καζεκάησλ, ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο θαζψο θαη projects καζεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

http://eclass-pspa.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

''Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ εμ απνζηάζεσο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ ηδησηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.'' 

 

 

 
Αμηφηηκνη θχξηνη/εο, 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην έρεη ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη ηε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα ηνλ 

βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηα ηδησηηθά 

ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο. 

Η έξεπλα ζηνρεχεη ζην λα δηεξεπλήζεη αλ θαη ζε πνην βαζκφ ηα ηδησηηθά ζρνιεία κέζεο 

εθπαίδεπζεο αμηνπνηνχλ ην e-learning ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πφζν 

απνηειεζκαηηθφ θαη ρξήζηκν είλαη απηφ ηφζν γηα ην ζρνιείν, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

καζεηέο. 

αο παξαθαινχκε πνιχ λα ζπκπιεξψζεηε ην αθφινπζν εξσηεκαηνιφγην. Σνλίδεηαη 

ηδηαηηέξσο φηη είλαη αλψλπκν θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κφλν γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο. ην 

ηέινο ηεο εξγαζίαο ζα ζαο απνζηαιεί ζπλνπηηθή πεξίιεςε κε ηα επξήκαηα. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ ζαο. 

Με εθηίκεζε , 

Μαλδειαξά Αλδξνκάρε 

Φνηηήηξηα ηνπ ΠΜ "Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή" 

ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο 

 

 

 

 

 

                                                 

 Δηζαγσγηθφ θείκελν εξσηεκαηνινγίνπ 

https://docs.google.com/forms/d/1WL_pIqzkN_IZjnkKaNz1mAWUA-

np5iPfkT4c6HuE9AI/edit?usp=forms_home – 

https://docs.google.com/forms/d/1WL_pIqzkN_IZjnkKaNz1mAWUA-np5iPfkT4c6HuE9AI/edit?usp=forms_home
https://docs.google.com/forms/d/1WL_pIqzkN_IZjnkKaNz1mAWUA-np5iPfkT4c6HuE9AI/edit?usp=forms_home
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Δξσηεκαηνιόγην(https://docs.google.com/forms/d/1WL_pIqzkN_IZjnkKaNz1mA

WUA-np5iPfkT4c6HuE9AI/edit?usp=forms_home –) 

1.Σερλνινγηθή ππνδνκή ζρνιείνπ θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ 

1.1 Γηαζέηεη ην ζρνιείν ζαο αίζνπζεο Πιεξνθνξηθήο κε εμειηγκέλν ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ;(ζχγρξνλνη ππνινγηζηέο, γξήγνξε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν θηι) 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

1.2 Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Internet ζε φιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο; 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

1.3 Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηείηε 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή/θαη άιια ζχγρξνλα επνπηηθά κέζα; 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

1.3.1 Αλ ΝΑΙ πνηα ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο; 

 

ε θάζε κάζεκα 

ε εβδνκαδηαία βάζε 

ε κεληαία βάζε 

πάληα 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1WL_pIqzkN_IZjnkKaNz1mAWUA-np5iPfkT4c6HuE9AI/edit?usp=forms_home
https://docs.google.com/forms/d/1WL_pIqzkN_IZjnkKaNz1mAWUA-np5iPfkT4c6HuE9AI/edit?usp=forms_home
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1.3.2 Αλ ΟΥΙ πνηνη είλαη νη ιφγνη;(Μπνξείηε λα δηαιέμεηε παξαπάλσ απφ κία απαληήζεηο) 

 

Θεσξψ φηη δελ βειηηψλνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Οη θαζεγεηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ηνπο. 

Σν θφζηνο απφθηεζεο ηέηνησλ κέζσλ είλαη αθξηβφ. 

Η ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ. 

Άιιν…………… 

 

1.4 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη καζεηέο ζαο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο 

θαη ηελ ρξήζε Γηαδηθηχνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ρεηξηζκνχ 

ελφο πξνγξάκκαηνο e-learning; 

 

Τςειή εμνηθείσζε 

Ιθαλνπνηεηηθή εμνηθείσζε 

Μέηξηα εμνηθείσζε 

Υακειή εμνηθείσζε 

 

 

1.5 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη θαζεγεηέο ζαο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο 

θαη ηελ ρξήζε Γηαδηθηχνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ρεηξηζκνχ 

ελφο πξνγξάκκαηνο e-learning; 

 

Τςειή εμνηθείσζε 

Ιθαλνπνηεηηθή εμνηθείσζε 

Μέηξηα εμνηθείσζε 

Υακειή εμνηθείσζε 

 

2.Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

2.1 Γηαζέηεηε πξφγξακκα(πιαηθφξκα) εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο(e-learning); 

(Αλ απαληήζεηε ΟΥΙ, παξαθαιψ αγλνήζηε ηηο επφκελεο εξσηήζεηο θαη κεηαβείηε ζηελ 

ελφηεηα 7) 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

2.2 Πξηλ απφ πφζα ρξφληα μεθηλήζαηε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ e-learning; 

 

0-1 

2-4 

5-7 

>7 

 

2.3 Πνηα πιαηθφξκα ρξεζηκνπνηείηε; 

 

Moodle 

Blackboard 

E-class 

Άιιν…………. 
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2.4 Ση ζαο νδήγεζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξφγξακκα e-learning;(Μπνξείηε λα απαληήζεηε 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο) 

 

Λφγνη αληαγσληζηηθφηεηαο.(Άιια ζρνιεία άξρηζαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ πξηλ απφ ην δηθφ 

καο) 

Παξαηήξεζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζήο ηνπ ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Δλεκέξσζε ή ζεκηλάξηα γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο. 

Marketing-Πξνζέιθπζε καζεηψλ. 

Πξνζδίδεη ζην ζρνιείν εηθφλα εθζπγρξνληζκνχ. 

Θεσξήζακε φηη ζα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Άιιν………………………………. 

 

 

3.Πεξηερόκελν πιαηθόξκαο 

 

3.1 Σν πξφγξακκα e-learning αθνξά καζήκαηα:(Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία απαληήζεηο) 

 

Θεηηθψλ επηζηεκψλ 

Θεσξεηηθψλ επηζηεκψλ 

Ξέλσλ γισζζψλ 

Άιιν……… 

 

3.2 Ση πεξηερφκελν ζπλήζσο αλαξηάηε ζηελ πιαηθφξκα e-learning: 

Καζεκεξηλή αλάξηεζε ζε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή ηεο παξαδνηέαο χιεο ΝΑΙ ΟΥΙ 

Καζεκεξηλή αλάξηεζε ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ ΝΑΙ ΟΥΙ 

Γπλαηφηεηα chat γηα επίιπζε απνξηψλ κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ ΝΑΙ ΟΥΙ 

Online tests αηνκηθήο αμηνιφγεζεο ΝΑΙ ΟΥΙ 

Βηληενκαζήκαηα ΝΑΙ ΟΥΙ 

Γηαδξαζηηθέο αζθήζεηο ΝΑΙ ΟΥΙ 

Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ(Βηβιία,ππνδείμεηο,παξαπνκπέο ζην Internet θ.α) ΝΑΙ ΟΥΙ 

Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ΝΑΙ ΟΥΙ 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ επηιέγνπλ θαη αλαξηνχλ νη καζεηέο ΝΑΙ ΟΥΙ 

Τιηθφ γηα δηαγσλίζκαηα ΝΑΙ ΟΥΙ 

Καζεκεξηλή αλάξηεζε ζε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή ηεο παξαδνηέαο χιεο ΝΑΙ ΟΥΙ 

Καζεκεξηλή αλάξηεζε ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ ΝΑΙ ΟΥΙ 

Γπλαηφηεηα chat γηα επίιπζε απνξηψλ κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ ΝΑΙ ΟΥΙ 

Online tests αηνκηθήο αμηνιφγεζεο ΝΑΙ ΟΥΙ 

Βηληενκαζήκαηα ΝΑΙ ΟΥΙ 

Γηαδξαζηηθέο αζθήζεηο ΝΑΙ ΟΥΙ 

Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ(Βηβιία,ππνδείμεηο,παξαπνκπέο ζην Internet θ.α) ΝΑΙ ΟΥΙ 

Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ΝΑΙ ΟΥΙ 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ επηιέγνπλ θαη αλαξηνχλ νη καζεηέο ΝΑΙ ΟΥΙ 

Τιηθφ γηα δηαγσλίζκαηα ΝΑΙ ΟΥΙ 
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3.3 Σν πξφγξακκα e-learning ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο: 

 

ην ζπίηη απφ ηνπο καζεηέο. 

ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απφ θαζεγεηέο θαη καζεηέο. 

Καη ζηα δχν αλσηέξσ. 

 

3.4 Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα e-learning επίζεο γηα επηθνηλσλία θαη 

αληαιιαγή απφςεσλ ζε forums πνπ νξίδνπλ νη θαζεγεηέο; 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

4.Δπίδξαζε ηνπ e-learning ζηνπο καζεηέο 

 

4.1 Η ζπρλφηεηα επίζθεςεο ηεο πιαηθφξκαο e-learning απφ ηνπο καζεηέο είλαη: 

 

Καζεκεξηλή 

2-3 θνξέο/εβδνκάδα 

1 θνξά ηελ εβδνκάδα 

Άιιν………….. 

 

4.2 H ρξήζε ηνπ e-learning ζην ζρνιείν ζαο:  

1(πκθσλψ απφιπηα) 2(πκθσλψ ελ κέξεη) 3(Γηαθσλψ) 

 

 Έρεη βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ επηδνζε ησλ καζεηψλ  1 2 3 

Γηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ θαη αθνκνίσζεο ηεο χιεο 

1 2 3 
Κάλεη πην δηαζθεδαζηηθή ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 1 2 3 

Κάλεη ηνπο καζεηέο πην ελεξγνχο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία(ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο,αλάξηεζε ζρνιίσλ/εξσηήζεσλ θηι) 1 2 3 

Βνεζάεη ηνπο θαζεγεηέο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ 1 2 3 

Έρεη βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ επηδνζε ησλ καζεηψλ 1 2 3 

Γηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ θαη αθνκνίσζεο ηεο χιεο 

1 2 3 
Κάλεη πην δηαζθεδαζηηθή ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 1 2 3 

Κάλεη ηνπο καζεηέο πην ελεξγνχο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία(ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο,αλάξηεζε ζρνιίσλ/εξσηήζεσλ θηι)  1 2 3 

Βνεζάεη ηνπο θαζεγεηέο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ 1 2 3 

 

 

5. Μειινληηθέο ζθέςεηο γηα ην e-learning 

 

5.1 Πηζηεχεηε πσο ην e-learning θαη νη λέεο ηερλνινγίεο ζην κέιινλ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

δξαζηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 
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5.2 Πηζηεχεηε πσο ην e-learning έρεη κεηνλεθηήκαηα;(Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο) 

 

ΟΥΙ 

Ναη,  ην πςειφ θφζηνο. 

Ναη,  βξίζθεηαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην θαη ρξεηάδεηαη βειηηψζεηο. 

Ναη,  νη καζεηέο δελ ην αληηκεησπίδνπλ ην ίδην ζνβαξά ζην ζπίηη ζε ζρέζε κε ηελ θπζηθή 

παξνπζία ηνπ θαζεγεηή. 

Ναη,  αιιά πηζηεχσ πσο ηα πιενλεθηήκαηα ππεξηεξνχλ καθξάλ ησλ φπνησλ 

κεηνλεθηεκάησλ. 

Άιιν……………. 

 

5.3 θέθηεζηε κειινληηθά λα αλαπηχμεηε πεξαηηέξσ ην ζχζηεκα e-learning ψζηε λα ην 

εληάμεηε αθφκα πην δξαζηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

6.Δ-learning θαη γνλείο 

 

6.1 Γηαζέηεηε ζχζηεκα ελεκέξσζεο γνλέσλ γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο; 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

6.2 Θεσξείηε φηη ην e-learning είλαη ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη εγγξαθή λέσλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν ζαο 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

6.3 Πξνβάιιεηε ην ζχζηεκα e-learning σο θαηλνηνκηθή θαη βαζηθή ππεξεζία ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο ζηηο πξνσζεηηθέο ζαο ελέξγεηεο; 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

 

 

7.Λόγνη κε πηνζέηεζεο ζπζηήκαηνο e-learning 

 

Αθνξά όζνπο απάληεζαλ ΟΧΙ ζηελ εξώηεζε 2.1 εάλ δηαζέηεη ην ζρνιείν πξόγξακκα  

e-learning. 
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7.1 θνπεχεηε ζην άκεζν κέιινλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ειεθηξνληθφ πξφγξακκα εμ 

απνζηάζεσο κάζεζεο; 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

 

7.2 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ έρεηε πηνζεηήζεη θάπνηα κέζνδν e-learning είλαη:(Μπνξείηε 

λα επηιέμεηε θαη παξαπάλσ απφ κία απαληήζεηο) 

 

Θεσξψ πσο ην θφζηνο αλάπηπμεο είλαη πνιχ κεγάιν ζε ζρέζε κε ηα νθέιε ηνπ 

Γελ γλσξίδσ ηελ χπαξμή ηνπο/ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο 

Θεσξψ πσο νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο 

Οη θαζεγεηέο δελ έρνπλ ηηο γλψζεηο/ζα δπζθνιεπηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ηέηνην 

ζχζηεκα 

Θεσξψ πσο απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Θεσξψ πσο νη καζεηέο δελ ζα αθηεξψλνπλ ρξφλν κεηά ην ζρνιείν λα εηζέξζνπλ ζην 

ζχζηεκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη λα κειεηήζνπλ κέζσ απηνχ. 

Άιιν 

 

 

 

 

7.3 Αλ πηνζεηνχζαηε έλα ηέηνην ζχζηεκα, πηζηεχεηε φηη ζα δηεπθφιπλε θαη ζα ελίζρπε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΔΣΑ 

ΠΟΛΤ 

 

7.4 Θεσξείηε φηη ην e-learning κπνξεί λα είλαη ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη 

εγγξαθή λέσλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία πνπ ην έρνπλ πηνζεηήζεη; 

 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ 
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