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Προοίµιο 
 
Η Τηλεκπαίδευση ή Ηλεκτρονική Μάθηση (Electronic Learning ή E-Learning) είναι 
αντικείµενο µελέτης το οποίο την τελευταία εικοσαετία µε την έκρηξη του ∆ιαδικτύου 
έχει έντονη «παρουσία» στην παγκόσµια εκπαιδευτική και όχι µόνο πραγµατικότητα. 
 
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό, τηρουµένων των αναλογιών, αρχικά να παρουσιάσει 
την διάσταση της Τηλεκπαίδευσης, που προσφέρεται µέσω του ∆ιαδικτύου, ως 
επιστηµονικό πεδίο και στη συνέχεια να παρουσιάσει µέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης 
το πλαίσιο της Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου. Τέλος σε πρακτικό επίπεδο 
παρουσιάζονται επιτυχηµένα παραδείγµατα Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου από την 
παγκόσµια πρακτική. 
 
Εύχοµαι να βρείτε το υλικό ενδιαφέρον και να φανεί αντάξιο των προσδοκιών σας. 
 
Σαλαβασίδης Πέτρος 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

κενή σελίδα 
 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Περίληψη – Abstract 2 
 Εισαγωγή 4 
 Η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου 5 
 Χαρακτηριστικά της Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου 5 
 Παιδαγωγική και Ανδραγωγική αξία των ΤΠΕ στην Τηλεκπαίδευση 

µέσω ∆ιαδικτύου 
6 

 Προοπτικές Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου 6 
 Το «εκπαιδευτικό προϊόν» 7 
 Μοντέλο για e-δραστηριότητες (e-tivities ή e-activities) 7 
 Σύγκριση της Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου µε τη Βιοµηχανική 

Παραγωγή 
9 

 Η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9 
 Η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα 9 
 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: MIT OpenCourseWare 10 
 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Refsnes Data 11 
 Συµπεράσµατα 14 
 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 15 
   
 Παράρτηµα 16 
Π1. Μοντέλο Ηλεκτρονικών ∆ράσεων (e-tivities) µέσω Cartoon 16 
Π2. Ψηφιακό Σχολείο 17 
Π3. COMPUS - Course Management Platform for Universities 17 
Π4. Π4. eLearning Expo 18 
Π5. eLearning Awards 2010 18 
Π6. elearningeuropa.info 18 
Π7. Μήνυµα της Προέδρου του Massachusetts Institute of Technology 19 
Π8. Πλατφόρµες Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου 19 
   
 Βιβλιογραφία 20 
   
 



 

Σαλαβασίδης Πέτρος / mis1011 
   

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

κενή σελίδα 



 

Σαλαβασίδης Πέτρος / mis1011 
   

2 
 

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης την Τηλεκπαίδευση 
µέσω ∆ιαδικτύου ως επιστηµονικό πεδίο. Εν συνεχεία παρουσιάζονται επιτυχηµένα 
παραδείγµατα εφαρµογών Τηλεκπαίδευσης από την παγκόσµια πρακτική. 
 
 
Abstract 
This paper through literature review presents web-based e-Learning as a scientific 
field. It then presents examples of successful applications from the global e-learning 
practice. 
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Εισαγωγή 
Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από τους έντονους ρυθµούς της που είναι κατά κύριο λόγο 
αποτέλεσµα της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και ιδιαίτερα της εξέλιξης της 
Επιστήµης των Υπολογιστών (Computer Science) (Dale & Lewis, 2002). 
 
Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι η συνεχής εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων 
δεν έχει αλλάξει την καθηµερινότητα µας. Όπου και εάν κοιτάξεις, όποια επιστήµη και 
εάν µελετήσεις µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο ενσωµατώνει ή απλώς αξιοποιεί την Επιστήµη 
των Υπολογιστών και τα προϊόντα της. Το πιο διαδεδοµένο και ευρέως 
χρησιµοποιούµενο «µέσο» της Επιστήµης των Υπολογιστών είναι αδιαµφισβήτητα το 
∆ιαδίκτυο. 
 
Το ∆ιαδίκτυο, και αναφερόµαστε και στις υποδοµές αλλά και το περιεχόµενο, όχι απλώς 
έχει εξελιχθεί σε ένα «εργαλείο» εργασιακό, επιστηµονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, 
προσωπικό κ.α. αλλά έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας µας. Ο 
συχνός έλεγχος της «ηλεκτρονικής θυρίδας» του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µας, η 
κοινωνική δικτύωση και οι «ηλεκτρονικοί φίλοι» που αποκτήσαµε, η απευθείας µέσω 
τεχνολογίας συνεχούς ροής (streaming) video συνδιάλεξη µε τους συνεργάτες στο 
εξωτερικό, η καθηµερινή µας ενηµέρωση µέσω διαδικτυακών εφηµερίδων ή  
περιοδικών ή ενηµερωτικών blog, η συµµετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια ατοµικά ή 
οµαδικά κ.α. είναι µερικά καθηµερινά παραδείγµατα της πληθώρας των χρήσεων του 
∆ιαδικτύου που έχουν κυριολεκτικά ενσωµατωθεί στην καθηµερινότητα µας. 
 
Μια από τις θετικές χρήσεις του ∆ιαδικτύου είναι η Τηλεκπαίδευση είτε αυτή αφορά 
τυπική ή άτυπη εκπαιδευτική διαδικασία και ανεξάρτητα εάν προσφέρεται στον 
ενδιαφερόµενο εκπαιδευόµενο ή επιµορφούµενο δωρεάν ή µε χρηµατικό αντίτιµο. 
 
Αυτή η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη που καθηµερινά βιώνουµε, ο όγκος και το είδος 
της πληροφορίας που µεταβάλλονται δηµιουργώντας µια συνεχή ανάγκη «ψηφιακής 
ενηµερότητας». Όλοι έχουµε ανάγκη και πρέπει, ιδανικά τουλάχιστον, να είµαστε σε 
θέση να προσλαµβάνουµε, να συνθέτουµε και να αξιοποιούµε µε όσο το δυνατόν 
προσφορότερο τρόπο τον όγκο, ή µέρος αυτού, της «ψηφιακής πληροφορίας» (digital 
data ή digital information) που µας κατακλύζει µετέχοντας είτε παθητικά είτε 
ενεργητικά σε αυτή τη συνεχή «ψηφιακή πραγµατικότητα». Συνεπεία των παραπάνω 
δικαιολογηµένα η εποχή µας χαρακτηρίζεται ως «Ψηφιακή Εποχή» (Digital Era). 
Μάλιστα, συµφωνά µε τον diSessa (2000) οι εξελίξεις στην Επιστήµη των Υπολογιστών 
έχουν δηµιουργήσει την «Επανάσταση της Πληροφορίας» (Information Revolution) η 
οποία µπορεί κάλλιστα να συγκριθεί µε τη Βιοµηχανική Επανάσταση. 
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Η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου 
Η Τηλεκπαίδευση (electronic Learning ή e-Learning), Ηλεκτρονική Εξ’ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση, µέσω ∆ιαδικτύου µπορεί να οριστεί ως η χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών, ΤΠΕ, και του ∆ιαδικτύου για την ενίσχυση και την 
υποστήριξη της µάθησης, όχι µόνο στην εκπαίδευση, µε σκοπό να ενισχύσουν το εύρος 
και την ποιότητα των παρεχόµενων πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους 
εκπαιδευόµενους/επιµορφούµενους µε έναν αποτελεσµατικότερο και οικονοµικά 
προσφορότερο τρόπο καθιστώντας το εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιµο ανεξάρτητα από 
χρονικούς, χωρικούς ή και άλλους περιορισµούς (Dale & Lewis, 2002; Keegan, 2000). 
Η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου, τουλάχιστον αυτή τη στιγµή, αξιοποιείται κατά 
κύριο λόγο στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση (OECD, 2005; Zemsky & Massy, 2004). 
 
Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
συστηµάτων και τεχνολογιών. Παραθέτουµε ενδεικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται 
στην Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου είναι: 

• Αναρτηµένο (uploaded) εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιµο ασύγχρονα από τους 
εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και 
εκπαιδευόµενου ή εκπαιδευόµενου µε εκπαιδευόµενο. 

• Σύγχρονη ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω video συνδιαλέξεων που υλοποιούνται 
σε προκαθορισµένες χρονικές στιγµές και έχουν την έννοια των διαλέξεων ή των 
συµβουλευτικών συναντήσεων. 

• Ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια ή τεστ για την αξιολόγηση της προόδου των 
εκπαιδευόµενων για την καλύτερη ενηµέρωση του εκπαιδευτή. 

• Ανάρτηση (upload) των εργασιών των εκπαιδευόµενων µέσω της 
προσφερόµενης πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης. 
 
Από τον παραπάνω ορισµό, αλλά και από τις ενδεικτικές υπηρεσίες που παραθέσαµε, 
είναι προφανές ότι η αξιοποίηση της Επιστήµης των Υπολογιστών και των τεχνολογιών 
αυτής αποτελεί τον παράγοντα «κλειδί» στον εκµοντερνισµό της Εκπαίδευσης και η 
ενσωµάτωση αυτών στη Εκπαίδευση µας οδηγεί στο σύγχρονο µοντέλο της 
Τηλεκπαίδευσης. Βέβαια είναι σηµαντικό και πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι η 
εφαρµογή της τελευταίας λέξης (state of the art) της τεχνολογίας απλά για την 
τεχνολογία, όπως επίσης και η µη ελαχιστοποίηση του «ψηφιακού αναλφαβητισµού» 
που παρουσιάζεται σε σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού δεν είναι η λύση που θα 
επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα όσον αφορά την Τηλεκπαίδευση και ιδιαίτερα την 
Τηλεκπαίδευση που προσφέρεται µέσω ∆ιαδικτύου (Bentivegna & Guerrieri, 2010; 
diSessa, 2000; Gilly, 2002; Pitler, Hubbell, Kuhn, & Malenoski, 2007; Νiederhanser & 
Stoddart, 2001). 
 
Χαρακτηριστικά της Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου 
Παραθέτουµε τα χαρακτηριστικά της Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου: 

• Η απόσταση που χωρίζει τον εκπαιδευόµενο από τον εκπαιδευτή και η οποία 
διαφοροποιεί αυτή τη µορφή εκπαίδευσης από την πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία 
(παραδοσιακή µορφή διδασκαλίας), 

• Η παρεµβολή του εκπαιδευτικού οργανισµού ή επιχείρησης, µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης, στη µαθησιακή διαδικασία γεγονός που την 
διαφοροποιεί από την προσωπική κατ’ ιδίαν µελέτη, 

• Η χρήση τεχνικών µέσων δηλαδή τηλεπικοινωνιακών µέσω για την εξ’ 
ολοκλήρου µεταφορά του περιεχοµένου της εκπαίδευσης από την ηλεκτρονική 
πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του εκπαιδευόµενου, 

• Η εξασφάλιση αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή 
ώστε ο εκπαιδευόµενος να ωφελείται, µπορεί να είναι σύγχρονη, δηλαδή να επιτρέπει 
µέσω video συνδιάλεξης (teleconferencing) την πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία του 
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εκπαιδευτή µε τον εκπαιδευόµενο, ή ασύγχρονη µορφή επικοινωνίας, όπου ο 
εκπαιδευτής προετοιµάζει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο µπορεί να είναι είτε video, 
είτε αρχείο ήχου, είτε παρουσίαση κτλ και ο εκπαιδευόµενος µπορεί στη συνέχεια να 
υποβάλλει ερωτήµατα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είτε πλατφόρµας συζητήσεων, 

• Η δυνατότητα εξ’ ατοµίκευσης τόσο του περιεχοµένου αλλά και του ρυθµού που 
θα ακολουθήσει ο εκπαιδευόµενος κατά την εκπαιδευτική διαδικασία γεγονός που την 
διαφοροποιεί από τις παραδοσιακές µεθόδους όπου ο εκπαιδευόµενος δεσµεύεται από 
στενά χρονικά πλαίσια και 

• Το γεγονός ότι πρόκειται για βιοµηχανοποιηµένη µορφή εκπαίδευσης και 
συνεπώς διαφοροποιείται από άλλες µορφές εκπαίδευσης. 
 
Παιδαγωγική και Ανδραγωγική αξία των ΤΠΕ στην Τηλεκπαίδευση µέσω 
∆ιαδικτύου 
Έρευνες δείχνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας στην διδασκαλία (εντός και εκτός 
αίθουσας) µπορεί να λειτουργήσει θετικά στη µάθηση ειδικά όταν οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι είναι ξεκάθαροι πριν τη χρήση αυτής (diSessa, 2000; Pitler, Hubbell, Kuhn, & 
Malenoski, 2007; Νiederhanser & Stoddart, 2001). Επιπλέον, η προσεκτική και 
µελετηµένη χρήση της τεχνολογίας όχι µόνο αυξάνει την ικανότητα µάθησης, 
κατανόησης και επιτυχίας του εκπαιδευόµενου αλλά συµβάλλει στην αύξηση των 
κινήτρων µάθησης, ενισχύει την συνεργατική µάθηση και την ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης και δεξιοτήτων λύσης προβληµάτων (Boyer, Phillips, Wallis, Vouk & Lester, 
2009; diSessa, 2000; ChanLin, 2010; Fee & Holland-Minkley, 2010; Hallinger & 
Bridges, 2007; Pitler, Hubbell, Kuhn, & Malenoski, 2007; Wurdinger & Rudolph, 2009). 
Επίσης, επιτρέπει στους µαθητές να έχουν καλύτερο έλεγχο στην αποκτηθείσα γνώση 
διότι ενισχύεται η αναλυτική σκέψη, η συνθετική σκέψη και η συνεργασία (diSessa, 
2000). Τέλος, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενου να αναπτύξει δεξιότητες και 
παράλληλα ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την ανάγκη για δηµιουργία και τη διάθεση για 
προσωπική αυτό-εκπαίδευση (ChanLin, 2010; Fee & Holland-Minkley, 2010; Hallinger 
& Bridges, 2007; Wurdinger & Rudolph, 2009). 
 
Πράγµατι σηµαντικός αριθµός, τα τελευταία χρόνια, χωρών ή κοινοπραξιών χωρών 
ενδιαφέρονται να ενσωµατώσουν ή ήδη έχουν ενσωµατώσει την Πληροφορική 
Τεχνολογία (Information Technology) στις εθνικές εκπαιδευτικές στρατηγικές καθώς τη 
θεωρούν ως ένα τρόπο για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης προς τους πολίτες, ενδεικτικό παράδειγµα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η 
οποία µε µια σειρά από δράσεις δείχνει το δρόµο προς την δραστικότερη ένταξη της 
Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου στην γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία 
(Bentivegna & Guerrieri, 2010). Σαν αποτέλεσµα αυτής της ενσωµάτωσης το 
εκπαιδευτικό αυτό πεδίο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. 
 
Προοπτικές Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου 
Η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου είναι µια εκπαιδευτική καινοτοµία που συγκεντρώνει 
σε µεγάλο βαθµό το ενδιαφέρον των επιστηµόνων και επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Τρία 
χαρακτηριστικά της Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου την καθιστούν ιδιαίτερα 
σηµαντική. 
 
Το πρώτο είναι ότι ο συνδυασµός των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών, συµπεριλαµβανόµενου και του ∆ιαδικτύου, µε νέες αποδεκτές θεωρίες 
µάθησης υπόσχεται µια επανάσταση στην παιδαγωγική και την ανδραγωγική. Η µάθηση 
προσαρµόζεται στον εκπαιδευόµενο/επιµορφούµενο, στο ρυθµό µάθησης του και είναι 
κατά κύριο λόγω Προβληµατοκεντρική (Problem Based). O δάσκαλος/εκπαιδευτής 
αντικαθίστανται από το σχεδιαστή του εκπαιδευτικού υλικού και το διαµεσολαβητή 
µάθησης ο οποίος θα βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο στα πρώτα του βήµατα και θα τον 
ενισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. 
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Το δεύτερο είναι η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης από οπουδήποτε ανά τον κόσµο και 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή µε µοναδικό περιορισµό την ύπαρξη Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή και σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο. Παράλληλα εδώ και µια δεκαετία έχει ήδη 
ξεκινήσει η «ζήτηση» για εκπαίδευση ενηλίκων σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείµενα, 
ένα εξ’ αυτών είναι και οι βασικές δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
τεχνολογιών ∆ιαδικτύου. Η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου και η ∆ια Βίου Μάθηση 
διαφαίνεται ότι θα αποτελέσουν την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πραγµατικότητα του 
µέλλοντος. 
 
Το τρίτο, και σηµαντικότερο, είναι ότι η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου δείχνει να 
ενδιαφέρει σε µεγάλο βαθµό και την αγορά εργασίας. Αυτό είναι προφανές καθώς 
µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται και στην παροχή Τηλεκπαίδευσης 
µέσω ∆ιαδικτύου ή αποκλειστικά µόνο σε αυτήν. Οι περισσότερες προσφέρουν 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες µε αντίτιµο ενώ υπάρχουν και κάποιες οι οποίες προσφέρουν 
δωρεάν εκπαιδευτικές υπηρεσίες(www.w3schools.com, 1999). Αξίζει βέβαια να 
σηµειώσουµε ότι τα περισσότερα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ανά τον κόσµο υλοποιούν 
κάποια µορφή Τηλεκπαίδευσης και ειδικότερα Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου.  
 
Το «εκπαιδευτικό προϊόν» 
Το «εκπαιδευτικό προϊόν» θα πρέπει να έχει δηµιουργηθεί για συγκεκριµένο κοινό 
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παιδαγωγικές ή ανδραγωγικές παραµέτρους, 
θα πρέπει να είναι επιστηµονικά έγκυρο, θα πρέπει να προσφέρεται µέσω πληθώρας 
εκπαιδευτικών τεχνικών και εργαλείων δίνοντας στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να 
προσαρµόσει το υλικό στο ρυθµό µάθησης του (Gilly, 2002; Gilly, 2007; Keegan, 
2000). 
 
Σηµαντική παράµετρος του «εκπαιδευτικού προϊόντος» είναι και η συνολική του 
ποιότητα όσων αφορά τη δοµή, το περιεχόµενο, την εµφάνιση και τις δυνατότητες 
παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το υλικό θα πρέπει 
να συµπληρώνεται και να ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να 
παραµένει «ενήµερο» (updated). 
 
Μοντέλο για e-δραστηριότητες (e-tivities ή e-activities) 
Η Gilly (2002) προτείνει ένα γενικό µοντέλο ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων το οποίο 
µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες εµπλέκουν τη 
χρήση ηλεκτρονικών υποδοµών και βασίζονται στην διάδραση µεταξύ εκπαιδευοµένων 
και αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων µε τελικό σκοπό τη συµµετοχή. 
 
Στάδιο 1 - Πρόσβαση & Κίνητρο (Access & Motivation). Ο νέος διαδικτυακός 
εκπαιδευόµενος µπορεί να δυσκολευτεί αρχικά να συνδεθεί στην Ηλεκτρονική 
Πλατφόρµα Τηλεκπαίδευσης. Ο e-Συντονιστής πρέπει να συνδράµει στην εξασφάλιση 
της πρόσβασης, την περιήγηση στο «περιβάλλον» (interface) και την ενθάρρυνση του 
νέο εισερχόµενου. Το βασικό στοιχείο είναι να δοθεί το κίνητρο για συµµετοχή κατά τα 
πρώτα στάδια της εισόδου στην πλατφόρµα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να παρέχεται 
στους νέους συµµετέχοντες µια «εύπεπτη» εισαγωγή στη χρήση των νέων εργαλείων 
µάθησης. 
 
Στάδιο 2 - Κοινωνικοποίηση (Socialization). Ο e-Συντονιστής δηµιουργώντας τη δική 
του online κοινότητα µέσω e-δραστηριοτήτων πρέπει να µεριµνήσει για όλους τους 
συµµετέχοντες. Οι συµµετέχοντες µπορεί να είναι ιδιαίτερα ενθουσιασµένοι µε τη 
διαδικασία της συµµετοχής, της ανταλλαγής σκέψεων και της συνεργασίας που 
προσφέρεται µέσω των ηλεκτρονικών πλατφόρµων τηλεκπαίδευσης. 
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Στάδιο 3 - Ανταλλαγή πληροφοριών (Information Exchange). Σε αυτό το στάδιο, δεν 
πρέπει µόνο να ανταλλάσσονται πληροφορίες, αλλά πρέπει να υλοποιούνται και 
συνεργατικές δραστηριότητες. Οι µαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες 
πληροφορίες τις οποίες θα επεξεργαστούν µε το δικό τους ρυθµό από το χώρο τους. Οι 
εκπαιδευόµενοι σε αυτό το στάδιο αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο των µαθηµάτων, 
µε τους e-συντονιστές και µε άλλα άτοµα. 
 
Στάδιο 4 - Γνώση Κατασκευή (Knowledge Construction). Οι e-δραστηριότητες σε αυτό 
το στάδιο περιέχουν online συζητήσεις µεταξύ των επιµορφούµενων ή αφορούν πτυχές 
ανάπτυξης των γνώσεων τους. Οι µαθητές πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της 
κατασκευής της δικής τους γνώσης χρησιµοποιώντας νέους τρόπους. Σε αυτό το στάδιο 
ο e-συντονιστής υπάρχει επιτακτική ανάγκη να χτίσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον 
της οµάδας. 
 
Στάδιο 5 – Ανάπτυξη (Development). Οι µαθητές σε αυτό το στάδιο πρέπει να 
αποκτήσουν κριτικές και αυτοστοχαστικές δεξιότητες καθώς για να µάθουν πρέπει τις 
αποκτηθείσες γνώσεις µέσω των e-δραστηριοτήτων να τις εφαρµόσουν στο ατοµικό 
τους πλαίσιο. 
 

 
Μοντέλο Ηλεκτρονικών ∆ράσεων (e-tivities ή e-activities) 

 
Είναι προφανές από το µοντέλο που παρουσιάστηκε ότι η Gilly (2002) δίνει ιδιαίτερη 
έµφαση στην διάδραση και στην συµµετοχή που παρέχουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες 
τηλεκπαίδευσης για να επιτύχουν οι µαθητές τον τελικό στόχο τους δηλαδή την γνώση. 
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Σύγκριση της Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου µε τη Βιοµηχανική Παραγωγή 
Ο Keegan (2000) παραθέτει µια σειρά από έννοιες όπως Μαζική Παραγωγή, 
Εκµηχάνιση, Σχεδιασµός και Προπαρασκευή, Καταµερισµός Εργασίας κ.α. 
 
Καταµερισµός Εργασίας. Αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα 
της Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου καθώς εκτός από το τακτικό 
ακαδηµαϊκό/διδακτικό προσωπικό απαιτείται και άλλο προσωπικό όπως διαχειριστές της 
πλατφόρµας Τηλεκπαίδευσης κ.α. 
 
Εκµηχάνιση. Στην Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου χρησιµοποιούνται πολλές 
εναλλακτικές τεχνολογίες για την αναπαράσταση της υπό διδασκαλία ύλης οι οποίες 
επιδρούν εν τέλει στην φύση της διδακτικής διαδικασίας. 
 
Μαζική Παραγωγή. Οι «παραδοσιακές» µορφές εκπαίδευσης απευθύνονται σε µικρές 
οµάδες ενώ η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου παρουσιάζει στοιχεία µαζικής 
παραγωγής καθώς το «εκπαιδευτικό προϊόν» µπορεί να είναι προσβάσιµο από µεγάλο 
αριθµό εκπαιδευόµενων ανά τον κόσµο. 
 
Σχεδιασµός και Προπαρασκευή. Στην Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου όπως και η 
Βιοµηχανία χαρακτηρίζεται από λεπτοµερή σχεδιασµό που γίνεται τµηµατικά από 
εξειδικευµένο προσωπικό και προϋποθέτει οικονοµική επένδυση. 
 
Η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί δράσεις που σχετίζονται µε Τηλεκπαίδευση µέσω 
∆ιαδικτύου (βλέπε στο Παράρτηµα «eLearning Awards 2010», «elearningeuropa.info» 
κ.α.) και δίνει ιδιαίτερα έµφαση στην «Ηλεκτρονική Σύγκλιση» (e-Inclusion) η οποία θα 
συνδράµει σε αυτή την κατεύθυνση (Bentivegna & Guerrieri, 2010). 
 
Η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα 
Η σπουδαιότητα της έννοιας της Πληροφορίας αλλά και των ενεργειών που την 
συνοδεύουν γίνεται ξεκάθαρη από το Σύνταγµα της Ελλάδας (Βουλή των Ελλήνων, 
2008) στο άρθρο 5Α, παράγραφος 2 όπου αναφέρεται: 
 

«Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες 
που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, 
ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, 
τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.» 

 
Η πολιτεία ήδη έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που σχετίζονται µε 
Ηλεκτρονική Τηλεκπαίδευση σε διάφορες βαθµίδες (βλέπε στο Παράρτηµα «Ψηφιακό 
Σχολείο») µε επίκεντρο την ακαδηµαϊκή κοινότητα όπου σε όλα τα ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα έχει υλοποιηθεί ένα σύστηµα Ηλεκτρονικής Τηλεκπαίδευσης, πχ. στο 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας υπάρχει το COMPUS (βλέπε στο Παράρτηµα «COMPUS - 
Course Management Platform for Universities») όπου προσφέρεται κατ’ ελάχιστο το 
υλικό των µαθηµάτων. 
 
Στη Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση γίνονται διάφορες προσπάθειες 
επιµόρφωσης οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο τους εκπαιδευτικούς και όχι τους 
µαθητές (Γώγουλος, Λιακοπούλου, Μπαριτάκη, Νταλούκας & Χαρπαντίδου, 2011; 
Φακιολάκης, & Παπαδάκης, 2011). 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: MIT OpenCourseWare 
Ένα από τα πιο γνωστά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ανά τον κόσµο το Massachusetts 
Institute of Technology πρωτοπορεί και στην παροχή δωρεάν ακαδηµαϊκού 
εκπαιδευτικού υλικού εδώ και 10 χρόνια. 
 

 
ΜΙΤ OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/index.htm) 

 
Το 1999 το ακαδηµαϊκό προσωπικό του MIT µελετώντας τρόπους µε τους οποίους θα 
µπορούσε να αξιοποιήσει το ∆ιαδίκτυο όσον το δυνατόν προσφορότερα για την 
ακαδηµαϊκή αποστολή του MIT, δηλαδή την ανάπτυξη και προώθηση της γνώσης και 
την εκπαίδευση των φοιτητών του, πρότεινε το 2000 τη δηµιουργία της πλατφόρµας 
OpenCourseWare (OCW). Το 2002 τα πρώτα 50 µαθήµατα ήταν διαθέσιµα στο 
∆ιαδίκτυο. Μέχρι τον Νοέµβριο του 2007, σχεδόν ολοκληρώθηκε η έκδοση όλων των 
µαθηµάτων που προσφέρονται σε αυτό δηλαδή 1800 µαθήµατα σε 33 διαφορετικές 
επιστηµονικές κατευθύνσεις. Με γνώµονα την αριστεία η οµάδα του MIT OCW συνεχώς 
ανανεώνει τα υπάρχοντα µαθήµατα και προσθέτει νέο υλικό και υπηρεσίες στην 
πλατφόρµα. 
 

 

 

Επισκέπτες από όλη την υφήλιο µε διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 
Ενδεικτικό της µεγάλης αποδοχή του MIT OpenCourseWare είναι οι 1.800.000 
επισκέπτες και οι 500.000 µεταφράσεις που δέχεται κάθε µήνα (MIT, 2011). 
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∆ιάφορες χρήσεις του υλικού του MIT OCW 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Refsnes Data (http://www.w3schools.com) 
Το 1999 δηµιουργείται η Refsnes Data µε σκοπό την εξ’ ολοκλήρου παροχή δωρεάν 
εκπαιδευτικού υλικού µέσω του ∆ιαδικτύου. 
 

 
www.w3schools.com 

 
Η επιχείρηση έχει γνωρίσει µεγάλη επιτυχία καθώς προσφέρει υψηλού επιπέδου 
επιµορφωτικού υλικό και ο αριθµός των επισκεπτών/επιµορφούµενων καθηµερινά 
αριθµεί σε αρκετές χιλιάδες. Σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης έχει παίξει 
και το γεγονός ότι η ιστοσελίδα προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό τόσο σε βασικές 
τεχνολογίες ∆ιαδικτύου που απευθύνονται κυρίως σε αρχάριους προγραµµατιστές αλλά 
και εκπαιδευτικό υλικό σε τεχνολογίες αιχµής που απευθύνονται σε επαγγελµατίες 
προγραµµατιστές. 
 
Σηµαντική καινοτοµία της Refsnes Data είναι επίσης και η παροχή πιστοποίησης 
γνώσεων για κάποια από τα εκπαιδευτικά αντικείµενα που προσφέρει. 
 

 
W3schools Certification 

 
Ιδιαίτερα σηµαντική επιτυχία της επιχείρησης είναι και το γεγονός ότι µεγάλος αριθµός 
ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων ανά τον κόσµο την προτείνουν στους φοιτητές τους. 
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Προτείνετε από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 

 

 
Ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου της ALABAMA (http://webguide.ua.edu/resources.html) 
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Συµπεράσµατα 
Η Τηλεκπαίδευση και ειδικότερα η Τηλεκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου, καθώς είναι πλέον 
ο αδιαµφισβήτητος νικητής στην Τηλεκπαίδευση, είναι ένα χώρος εκπαιδευτικός που 
παρέχει δυνατότητες τόσο σε εκπαιδευτικό αλλά και σε επιχειρηµατικό επίπεδο. 
 
Μπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο αλλά υπό προϋποθέσεις όσον αφορά την ηλικία του 
κοινού στο οποίο απευθύνεται, τις γνώσεις τους στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και ∆ιαδικτύου, το περιεχόµενο του και τις εκπαιδευτικές µεθόδους που αξιοποιεί. 
 
Στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση ήδη έχει αρχίσει η αξιοποίηση της Τηλεκπαίδευσης µέσω 
∆ιαδικτύου αλλά ακόµα δεν έχει διεξαχθεί ικανοποιητικός αριθµός ερευνών που 
αφορούν το βαθµό επιτυχίας της. Ειδικότερα στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση κάθε προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη 
προσοχή καθώς το αυτό το κοµµάτι του εκπαιδευτικού πεδίου της Τηλεκπαίδευσης 
µέσω ∆ιαδικτύου δεν έχει µελετηθεί και οι όποιες προσπάθειες γίνουν θα πρέπει να 
συντονίζονται πάντα από την πολιτεία και να υποστηρίζονται από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 
και φορείς οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη επιστηµονική παιδαγωγική κατάρτιση και 
τεχνογνωσία. 
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Προτάσεις για µελλοντική ερευνά 
Μελλοντική έρευνα που µπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια του µαθήµατος, σε συναφή 
µε την παρούσα εργασία θεµατολογία, αφορά: 

• Μελέτη περίπτωσης του MIT OpenCourseWare, 
• Μελέτη περίπτωσης του Lynda.com (http://www.lynda.com, ένα ιδιαίτερα 

πετυχηµένο παράδειγµα επιχειρηµατικής δράσης τηλεκπαίδευσης), 
• Στρατηγικές επιβίωσης µιας επιχείρησης που παρέχει ∆ωρεάν εκπαιδευτικό υλικό 

µέσω ∆ιαδικτύου και 
• ∆ηµιουργώ τη δική µου επιχείρηση Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου 

εφαρµόζοντας στρατηγικές για Πληροφορική και Τηλεµατική. 
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Παράρτηµα 
 
Π1. Μοντέλο Ηλεκτρονικών ∆ράσεων (e-tivities) µέσω Cartoon 

 
  

Stage 1 Stage 2 Stage 3 
   

 
 

 

Stage 4 Stage 5  
http://www.atimod.com/e-tivities/5stage.shtml 
 



 

Σαλαβασίδης Πέτρος / mis1011 
   

17 
 

Π2. Ψηφιακό Σχολείο 

 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 
 
Π3. COMPUS - Course Management Platform for Universities 

 
http://compus.uom.gr 
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Π4. eLearning Expo 

 
http://www.elearningexpo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=560&I
temid=34 
 
Π5. eLearning Awards 2010 

 

http://www.elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/homepage.htm 
 
Π6. elearningeuropa.info 

 
http://www.elearningeuropa.info/ 
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Π7. Μήνυµα της Προέδρου του Massachusetts Institute of Technology 

 
 
Π8. Πλατφόρµες Τηλεκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου 

 
Moodle (http://moodle.org) 

 

 
LAMS (http://www.lamsinternational.com/) 

 

 
OLAT (http://www.olat.org/website/en/html/index.html) 
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