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Περίληψη
H Ηλεκτρονική Μάθηση, ως κύριος ή εναλλακτικός τρόπος επιµόρφωσης των ερ-
γαζοµένων, αποτελεί σήµερα δηµοφιλή, οικονοµική και αποδοτική επιλογή για την 
εξασφάλιση της επιτυχίας της σύγχρονης επιχείρησης. Παρόλα αυτά δεν παύουν 
να υφίστανται σηµαντικοί προβληµατισµοί γύρω από ζητήµατα που θεωρούνται 
αµφιλεγόµενα και χρήζουν συζήτησης και εξειδικευµένης παιδαγωγικής έρευνας.

Λέξεις Κλειδιά
Ηλεκτρονική Μάθηση, επιµόρφωση εργαζοµένων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Οι αλµατώδεις αλλαγές στον τοµέα των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και 
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνδυασµό µε τις συνθήκες που επιβάλλουν η 
Κοινωνία της Γνώσης και η Νέα Οικονοµία, καθιστούν αναγκαία την αναθεώ-
ρηση του τρόπου οργάνωσης της ζωής, της εκπαίδευσης και της εργασίας των 
σύγχρονων πολιτών. Στο πλαίσιο της νέας αυτής πραγµατικότητας οι σύγ-
χρονες επιχειρήσεις, για να επιβιώσουν και να αξιοποιήσουν τις παροχές που 
προσφέρονται σε έναν κόσµο, όπου πολλαπλασιάζεται η ψηφιοποίηση λει-
τουργιών, διαδικασιών και υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να στελεχώνονται από 
εργαζόµενους που διαρκώς βελτιώνουν, αναβαθµίζουν και εκσυγχρονίζουν τις 
επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητές τους. Οι τάσεις της αγοράς καταδει-
κνύουν ότι η παραδοσιακή επιµόρφωση επαναπροσδιορίζεται και διευρύνεται 
µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να πληροί µια σειρά χαρακτη-
ριστικών προϋποθέσεων: να είναι άµεσα διαθέσιµη, πλούσια σε περιεχόµενο 
και βάθος, ανανεώσιµη, πιστοποιήσιµη, συνεχής, µικρού κόστους κτλ.

Εργαλείο για την ικανοποίηση της παραπάνω ανάγκης είναι η Ηλεκτρονι-
κή Μάθηση (e-learning) 1. Όπως µε σαφήνεια ορίζει την έννοια το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP), η 

1. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία παρατηρείται συχνά χρήση του όρου e–training (Ηλεκτρονι-
κή Κατάρτιση, Τηλεκατάρτιση, Κατάρτιση µέσω Η/Υ κα) που αφορά σε επιχειρήσεις και ορ-
γανισµούς, σε αντίθεση µε τον όρο e-learning (Ηλεκτρονική Μάθηση) που αφορά κυρίως 
σε ΑΕΙ, σχολεία κτλ. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις γίνεται κυρίως λόγος για ΙΤ (Information 
Technologies) Training, δηλ. την εκπαίδευση σε ΤΠΕ τεχνολογίες για χρήση hardware, 
software, δικτύων κτλ. και για Soft Skills Training, δηλ. εκπαίδευση κυρίως επαγγελµατικού 
χαρακτήρα πχ σε περιοχές όπως: διοίκηση, πωλήσεις, ανθρώπινο δυναµικό, υπηρεσίες, λογι-
στικά, οικονοµικά, management, χρήση πληροφοριακών συστηµάτων κτλ.
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Ηλεκτρονική Μάθηση είναι η µάθηση που υποστηρίζεται από ΤΠΕ και δεν πε-
ριορίζεται µόνο στην απόκτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ. Καλύπτει ένα ευρύ σύνολο 
εφαρµογών και διεργασιών, όπως την on-line, web-based, computer-based µά-
θηση, virtual classrooms και συνεργασία µε ψηφιακά µέσα. Μπορεί να συµπε-
ριλαµβάνει πολλά είδη ή υβριδική χρήση µεθοδολογιών (χρήση λογισµικού, 
internet, cd-rom ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού ή αλληλεπιδραστικού 
µέσου) και  επιτυγχάνει την προσφορά περιεχοµένου µέσω intranet/extranet, 
δορυφορικής εκποµπής, interactive TV κα.

Παλιά Οικονοµία Νέα Οικονοµία

Εργαζόµενοι vs ∆ιοίκηση

Σταθερότητα

Απόκτηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων

Εκπαίδευση ως κόστος

Κινητικότητα µαθητευόµενου

Παραδοσιακά έντυπα µέσα

One size fits all

Just- in-case

Αποµονωµένοι εκπαιδευόµενοι και 

µαθησιακά γεγονότα

Οµάδες εργασίας

Ταχύτητες αλλαγές

∆ια Βίου Μάθηση (Life Long Learning)

Εκπαίδευση ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα

Κινητικότητα περιεχοµένου

Υψηλού επιπέδου τεχνολογίες

∆ηµιουργία προγραµµάτων κατά 

περίπτωση

Just-in-time

Μαθησιακές κοινότητες

Σχήµα 1. Σύγκριση Παλιάς και Νέας Οικονοµίας.

(Πηγή µε µετατροπή: LearnFrame 2000, Berge 2003)

Ήδη από το 2000 µε το Συµβούλιο της Λισσαβόνας και µέσω σταδιακά 
οργανωµένων δράσεων και υλοποιήσεων αποδόθηκε µεγάλη βαρύτητα στην 
προώθηση της νεοεµφανιζόµενης αυτής έννοιας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
Ηλεκτρονική Μάθηση έχει διανύσει διάφορα τεχνολογικά και παιδαγωγικά 
εξελικτικά στάδια: από το πρώιµο στάδιο, κατά το οποίο κυρίαρχο ρόλο δια-
δραµάτισε ο εκπαιδευτής, και το στάδιο της µαθητοκεντρικής προσέγγισης, 
φτάσαµε σήµερα να διανύουµε την περίοδο που χαρακτηρίζεται από την οµα-
δική και συνεργατική µάθηση και από την αναγκαιότητα µεταγνώσης.

Έτσι λοιπόν η Ηλεκτρονική Μάθηση –ως κύριος ή εναλλακτικός τρόπος 
επιµόρφωσης- αποτελεί µια από τις πιο δηµοφιλείς επιλογές για την εξασφά-
λιση της επιτυχίας της σύγχρονης επιχείρησης -βιοµηχανίας, µικροµεσαίας 
επιχείρησης, δηµόσιου ή ιδιωτικού οργανισµού- στην ηλεκτρονική εποχή που 
διανύουµε. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές αυτού του είδους, ως τµήµα της εκ-
παιδευτικής πολιτικής της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, αποτελούν πλέον 
οικονοµική και αποδοτική λύση, προσιτή στους περισσότερους εργοδότες. 

Η εφαρµογή της διαπιστωµένα αποτελεί κέρδος και επένδυση, καθώς µει-
ώνονται τα έξοδα µετακινήσεων, ο χρόνος απουσίας από τη θέση εργασίας και 
το κόστος της παραδοσιακής επιµόρφωσης. Προτέρηµα και ταυτόχρονα κίνη-
τρο είναι επίσης το γεγονός ότι µπορεί να συµβαδίσει αρµονικά µε την καθηµε-
ρινή εργασία και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για άµεση, επίκαιρη, ευέλικτη 
χωρικά και χρονικά, διαρκή εκπαίδευση των υπαλλήλων, το γνωστικό επίπεδο 
των οποίων έχει άµεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 
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και τη θέση της στην αγορά. Μέσω της Ηλεκτρονικής Μάθησης µπορούν να 
αξιολογούνται οι διαδικασίες µάθησης, να αναπροσαρµόζεται το περιεχόµενο 
σε καθηµερινή βάση και να παρέχεται η δυνατότητα, συνήθως αυτόνοµα ορ-
γανωµένης και εξατοµικευµένης, µάθησης είτε στο σπίτι είτε στον εργασιακό 
χώρο. Οι επιχειρήσεις µπορούν να υλοποιήσουν την Ηλεκτρονική Μάθηση 
µέσω intranet, απλού Internet, µέσω δορυφορικών ή ασύρµατων τεχνολογιών. 
Εκτός από αγορά ετοιµοπαράδοτων προγραµµάτων ή χρήση LMSs/LCMSs, 
άλλες δηµοφιλείς µορφές µπορεί να είναι η ύπαρξη εκπαιδευτικών πυλών ή 
on-line πανεπιστηµίων κα. 

Σχήµα 2. Εξέλιξη των τεχνολογιών στον τοµέα του e-learning.

(Πηγή: Barron 2002)

Η µελέτη των πρακτικών της αγοράς αναδεικνύει τα εξής: 
• η Ηλεκτρονική Μάθηση δεν µπορεί να αποτελεί υποκατάστατο για τις 

παραδοσιακές µεθόδους, όπως η παραδοσιακή τάξη, η  δασκαλοκεντρική 
παράδοση κτλ

• δεν υπάρχει κανένας απόλυτα ορθός τρόπος να αναπτυχθεί και να χρησι-
µοποιηθεί η Ηλεκτρονική Μάθηση. Ούτε οι εργασιακοί χώροι ούτε οι προ-
σφερόµενες λύσεις/ εφαρµογές είναι οµοιογενείς. Συνήθως εφαρµόζεται η 
Συνδυαστική Μάθηση (blended learning), δηλαδή «η ενοποίηση στοιχείων 
τόσο της παραδοσιακής διδασκαλίας όσο και της υποβοηθούµενης από τε-
χνολογικά µέσα διδασκαλίας σε µια ολοκληρωµένη έννοια» (Ploski 2002). 
Εξειδικευµένες µελέτες, σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο, δηµόσιων και 

ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται µε την Ηλεκτρονική Μάθηση, φέρνουν 
στο φως πληθώρα στοιχείων για την εφαρµογή της σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Αν και πολλές από αυτές αφορούν πολυε-
θνικές εταιρίες, γεγονός που δυσχεραίνει το διαχωρισµό των δεδοµένων κατά 
περιοχή, παρόλα αυτά τα διαθέσιµα στοιχεία είναι αρκετά και ανανεώνονται 
διαρκώς. ∆υστυχώς όµως χαρακτηρίζονται από την έλλειψη εξειδικευµένων 
ποιοτικών κυρίως στατιστικών στοιχείων. Οι προµηθευτές συνήθως περιορί-
ζονται σε απλή αναφορά για τις υλοποιήσεις των πελατών τους, οι αρµόδιοι 
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οργανισµοί συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδοµένων παρουσιά-
ζουν µεµονωµένα ή ελλιπή στοιχεία και οι επιχειρήσεις δηµοσιεύουν συνοπτι-
κές περιγραφές και ανακοινώσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες στις οποίες 
έχουν προβεί. Μάλιστα τα στοιχεία µπορεί να αφορούν µεµονωµένες εφαρ-
µογές σε διάφορες χρονικές στιγµές και για επιµέρους τµήµατα των εταιριών. 
Εξάλλου είναι περιορισµένο και το βάθος ανάλυσής τους, προφανώς λόγω του 
ότι  η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί τµήµα της στρατηγικής ανταγω-
νισµού της κάθε εταιρίας και, συνήθως, δε δηµοσιοποιείται. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Παρά την ύπαρξη των προαναφερθέντων θετικών στοιχείων, δεν παύουν να 
υφίστανται σηµαντικοί προβληµατισµοί. Καταρxήν µπορεί κανείς να παρα-
τηρήσει ότι οι τεχνικές λύσεις που δίνονται κατά περίπτωση µπορεί είτε οι 
ίδιες να θέτουν περιορισµούς στη διαδικασία µάθησης είτε να εφαρµόζονται 
µε άστοχο τρόπο. Στην παρούσα εισήγηση δίνεται έµφαση στην παιδαγωγική 
πλευρά των συνήθων εφαρµογών της αγοράς και επισηµαίνονται τα σηµεία 
τους που µπορεί να θεωρηθούν αµφιλεγόµενα και χρήζουν περαιτέρω συζήτη-
σης και εξειδικευµένης παιδαγωγικής έρευνας.

Το ζήτηµα της αυτόνοµα οργανωµένης µάθησης
Για την επιτυχή συµµετοχή σε προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης απα-
ραίτητες θεωρούνται οι δυνατότητες της αυτοδιδασκαλίας, του εσωτερικού 
κινήτρου µάθησης και της αυτόνοµα οργανωµένης µάθησης (Guglielmino,  
Guglielmino 2001). Οι χρήστες αυτών των εφαρµογών, στο σύνολό τους, δεν 
έχουν βεβαίως το ίδιο γνωστικό υπόβαθρο, την ίδια εµπειρία και κινητοποίηση, 
τις ίδιες στρατηγικές µάθησης κτλ. Αν και πολλά προγράµµατα προσπαθούν 
να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις ατοµικών διαφορο-
ποιήσεων, ελάχιστα παρέχουν περιθώριο για προσαρµογή σε εξατοµικευµένες 
ανάγκες και µαθησιακά στυλ, καθότι είναι εµπορικά προϊόντα που απευθύνο-
νται σε διαφορετικές αγορές και οµάδες-στόχους. 

Εγείρεται επίσης και το ερώτηµα του αν είναι πραγµατικά αυτόνοµα οργα-
νωµένη η µάθηση ή αν υπάρχει µια «ψευδαίσθηση αυτονοµίας», η οποία περι-
ορίζεται από το στενό πλαίσιο της δοµής και την κατάτµηση του περιεχοµένου 
του προγράµµατος.

Αµφιβολίες τέλος µπορούν να εκφραστούν ως προς το αν είναι η κατάλλη-
λη στρατηγική, που – όπως διακηρύσσεται - µπορεί να ενισχύσει την αυθεντι-
κή υιοθέτηση µιας κουλτούρας ∆ια Βίου Μάθησης, καθώς ήδη είναι δύσκολο 
και χρονοβόρο το να αντιληφθεί κανείς ότι η ιδέα της ∆ια Βίου Μάθησης λει-
τουργεί προς όφελος του ίδιου του ατόµου και όχι προς όφελος άλλων, όπως 
πχ του εργοδότη (Page 2006).

Προϋπόθεση η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων
Πολλές φορές οι ενήλικοι εργαζόµενοι δεν κατέχουν τις κατάλληλες δεξιότη-
τες χρήσης ψηφιακών µέσων ή, όπως αναφέρθηκε, την ετοιµότητα για αυτό-
νοµη µάθηση και µάθηση µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (Martinez 2003). 
∆εδοµένου µάλιστα ότι συνήθως ο ενήλικος µαθαίνει µε τον τρόπο που του 
δίδαξαν κατά τα σχολικά ή ακαδηµαϊκά του χρόνια, είναι συχνά δύσκολο να 
προσαρµοστεί σε νέους τρόπους διδασκαλίας, που περιλαµβάνουν το χειρι-
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σµό εξοπλισµού/ λογισµικού µε τα οποία δεν είναι επαρκώς εξοικειωµένος 
(elearnity 2002). Όσοι δε γνωρίζουν ακόµη πώς να χρησιµοποιούν υπολογιστές 
ή τουλάχιστον να απολαµβάνουν τη χρήση τους, πιθανόν να εγκαταλείψουν 
πρόωρα την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόµη κι όταν η µάθηση πραγµατοποι-
είται σε πραγµατικές συνθήκες µε οικείο εξοπλισµό. Αυτό είναι το ζήτηµα του 
ψηφιακού γραµµατισµού των ενηλίκων, που, µπορεί να εµφανίζεται ως αποτέ-
λεσµα της µαθησιακής διαδικασίας, µάλλον όµως  είναι προαπαιτούµενο για 
επιτυχή συµµετοχή σε προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης (Dolan 2004). 

Ενεργοποίηση κινήτρων εµπλοκής/ µάθησης
Η κινητοποίηση, εσωτερική ή εξωτερική, αποτελεί πρωτεύοντα παράγοντα για 
τη µάθηση. Μείζον ερώτηµα προκύπτει σχετικά µε το κατά πόσον προσφέρο-
νται στους εργαζόµενους τα απαραίτητα κίνητρα και η επανατροφοδότηση, 
όπως και το κατά πόσον αναπτύσσουν ψυχολογικές/ συναισθηµατικές αντι-
στάσεις, ελλείψει εκπαιδευτή και επικοινωνίας µε άλλους εκπαιδευόµενους. 
Στον αντίποδα αυτού, όταν γίνεται αλόγιστη χρήση της Ηλεκτρονικής Μάθη-
σης, τότε προκαλείται απώλεια του ενδιαφέροντος και της προσοχής των συµ-
µετεχόντων. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευόµενοι, και κυρίως όσοι δεν 
έχουν προηγούµενη επαφή µε νέες τεχνολογίες, καταναλώνουν περισσότερο 
χρόνο στην «εξερεύνηση» του νέου υλικού (και κυρίως του hardware τµήµα-
τος) είτε από ενθουσιασµό είτε από περιέργεια και λιγότερο στο περιεχόµενο 
της µάθησης. 

∆εν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς και το γεγονός ότι οι συνθήκες υπό τις 
οποίες οι εργαζόµενοι επιµορφώνονται είναι ιδιαίτερες και πιθανόν να ασκούν 
αρνητική επίδραση στη διάθεση και την προθυµία τους για συµµετοχή. Αρκε-
τές φορές οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να ολοκληρώνουν εκπαιδευ-
τικά προγράµµατα για λόγους που µπορεί να αφορούν εκµάθηση νέων γνω-
στικών αντικειµένων (λόγω εσωτερικών µετακινήσεων), οργανωτικές αλλαγές 
στις επιχειρήσεις, ανάγκη για διαρκή ενηµέρωση/ βελτίωση του βιογραφικού 
σηµειώµατός τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Ηλεκτρονική Μάθηση εκλαµ-
βάνεται ως λιγότερο σηµαντική σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους, ενώ 
υψηλά είναι και τα ποσοστά µη ολοκλήρωσης και εγκατάλειψης των προγραµ-
µάτων (Frankola 2001), για λόγους που σχετίχονται µε την έλλειψη χρόνου, 
υποστηρικτικού κλίµατος στην επιχείρηση κτλ (ebusinessforum 2005).

Άλλες φορές πάλι οι ενήλικοι εργαζόµενοι αντιστέκονται στην εκµάθη-
ση ή χρήση νέων µεθόδων και µπορούν να δουν την Ηλεκτρονική Μάθηση 
ως απειλή για τη θέση τους ή τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Αν µάλιστα 
κάποια τµήµατα της εκπαίδευσης (πχ, τηλεδιάσκεψη) καταγράφονται, απο-
θηκεύονται και µπορούν να ανακτηθούν, τότε η καχυποψία και ο φόβος της 
δηµόσιας αποτυχίας κυριαρχεί.

Συνεπής εφαρµογή θεωριών µάθησης
Για την εκπαίδευση ενηλίκων υπάρχουν συγκεκριµένες παιδαγωγικές παράµε-
τροι που είναι σκόπιµο να λαµβάνονται υπόψη. Πέρα από τις βασικές θεωρί-
ες µάθησης (Συµπεριφοριστικές- Watson, Skinner, Γνωστικές-Piaget, Bruner,  
Ανθρωπιστικές-Maslow, Rogers, Κοινωνικής Μάθησης-Bandura), οι οποίες 
εξετάζουν τη µάθηση χωρίς ηλικιακή κατηγοριοποίηση, υπάρχουν θεωρίες που 
εστιάζουν εξειδικευµένα στον τρόπο µάθησης των ενηλίκων. Έτσι τα τελευταία 
χρόνια εµφανίστηκαν θεωρίες που λαµβάνουν υπόψη την τάση ο ενήλικος να 
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θεωρείται αυτοκατευθυνόµενος (Θεωρία Ανδραγωγικής του Μ.Knowles), τον 
τρόπο ζωής και τους ρόλους του ενηλίκου (Α.Β.Knox, P.Jarvis), τις συνειδησι-
ακές/ εσωτερικές του µεταβολές (J.Mezirow, P.Freire) (ΕΚΕΠΙΣ 2006). Εκτός 
από τη διαµάχη (ειδικά µεταξύ παιδαγωγικού και ανδραγωγικού µοντέλου που 
εξακολουθεί να συνεχίζεται και να προκαλεί συζητήσεις στους παιδαγωγικούς 
κύκλους) αµφίβολο είναι το γεγονός αν κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
των προγραµµάτων της Ηλεκτρονικής Μάθησης εφαρµόζονται µε συνέπεια οι 
παιδαγωγικές θεωρίες µάθησης.

Αξιολόγηση  αποτελεσµατικότητας
Ως προς το κοµµάτι της αξιολόγησης, είναι πολύ δύσκολο να αποτιµηθεί 
πραγµατικά η Ηλεκτρονική Μάθηση σε οποιαδήποτε µορφή και ακόµη περισ-
σότερο να καταγραφεί η αποδοτική χρήση της σε εργασιακά περιβάλλοντα. 
Καταρχήν οι περισσότεροι αποδέχονται τις εφαρµογές αυτές ως αποτελεσµα-
τικές, αφού διαφηµίζονται ως τέτοιες. ∆υστυχώς όµως πολλές φορές επενδύ-
ονται περισσότερα χρήµατα στο marketing της Ηλεκτρονικής Μάθησης παρά 
στο ίδιο το περιεχόµενό της. Επίσης, η αξιολόγησή της περιορίζεται πολλές 
φορές σε ένα παιχνίδι αριθµών, όπου η αξία της απεικονίζεται µε  το ποσό των 
χρηµάτων που ξοδεύεται για την αγορά hardware και software, την αναλογία 
χρηστών προς τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, το χρόνο πρόσβασης των 
χρηστών στην εφαρµογή κτλ. Τέτοιου είδους ποσοτικά δεδοµένα είναι εύκολο 
να συλλεχθούν, δε συµβάλλουν όµως στον απολογισµό της µαθησιακής δια-
δικασίας.

Υπάρχουν αρκετά µοντέλα για την αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Μάθη-
σης, που µπορεί να αφορούν αξιολόγηση από την πλευρά των εργοδοτών ή 
των εκπαιδευτών, της µέτρησης τεχνικών χαρακτηριστικών, της αξιολόγησης 
της ποιότητας του γνωστικού περιεχοµένου του µαθήµατος, τη µέτρηση οικο-
νοµικών παραµέτρων κτλ. Αρκετές έρευνες χρησιµοποιούν έτοιµα µοντέλα, 
όπως αυτό του Kirkpatrick. 

Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις περιορίζονται σε µονόπλευρες ή ελ-
λειµµατικές µετρήσεις της αποτελεσµατικότητας, αδιαφορώντας για τις µε-
ταβολές στη συµπεριφορά των εργαζοµένων ή µακροπρόθεσµα για το βαθµό 
µεταφοράς της αποκτηθείσας γνώσης στον εργασιακό χώρο µετά την εκπαι-
δευτική διαδικασία.

Προέλευση και ποιότητα περιεχοµένου µάθησης
Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες λύσεις και τα εργαλεία προέρχονται από 
το εξωτερικό και οι υπηρεσίες από παραρτήµατα πολυεθνικών εταιριών στη 
χώρα µας. Η αγορά αντιµετωπίζει κυρίως την έλλειψη έτοιµου εκπαιδευτικού 
υλικού, καθώς οι εκπαιδευτικοί τίτλοι σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα είναι 
γραµµένοι στην πλειοψηφία τους στην αγγλική γλώσσα. Συνεπώς, οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις που θέλουν να εντάξουν κάποιες δραστηριότητες Ηλεκτρο-
νικής Μάθησης στο εκπαιδευτικό τους πρόγραµµα είναι συχνά υποχρεωµένες 
να µεταφράσουν/ αναπτύξουν όλο το εκπαιδευτικό τους υλικό, γεγονός που 
αυξάνει αρκετά το κόστος του όλου εγχειρήµατος. Ειδικά για τα διαδικτυακά 
προγράµµατα προκύπτουν επιπρόσθετα νοµικά προβλήµατα που αφορούν τα 
πνευµατικά δικαιώµατα του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο είναι ελεύθερα 
προσβάσιµο και άρα αντιγράψιµο. 
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Ανάγκη για συνεργατική µάθηση
Η Ηλεκτρονική Μάθηση προωθεί τη συνεργασία (σύγχρονη ή ασύγχρονη), 
την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, την κοινή χρήση πληροφοριών. Παρόλα 
αυτά συχνά µειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία και επαφή µεταξύ 
των συµµετεχόντων. Η παρεµβολή του ψηφιακού µέσου επηρεάζει τη φύση 
και το χαρακτήρα της διαπροσωπικής επικοινωνίας, αλλοιώνοντας ή καταρ-
γώντας τα εξωγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας.  

∆υνατότητα πρόσβασης
Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει ισότητα στην πρόσβαση σε εφαρµογές 
Ηλεκτρονικής Μάθησης για τους εργαζόµενους όλων των κοινωνικών τάξεων 
και οικονοµικών στρωµάτων, ηλικιών και µορφωτικών επιπέδων, παρά το γε-
γονός ότι η αυξηµένη ισότητα φαντάζει ως πλεονέκτηµα. Εξάλλου το κόστος 
–δηµιουργίας, αγοράς, λειτουργίας ή συντήρησης εφαρµογών Ηλεκτρονικής 
Μάθησης- µπορεί να αποτελεί τον πλέον αποτρεπτικό παράγοντα για την υι-
οθέτησή της από συγκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων, κυρίως τις µικρο-
µεσαίες.

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ
Υπάρχουν σαφώς ανοιχτά ζητήµατα που χρήζουν περαιτέρω εµβάθυνσης και 
µελλοντικής έρευνας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Μάθησης. Η αγορά όµως 
ωριµάζει, βελτιώνεται και προσαρµόζεται στις διαρκώς αυξανόµενες απαιτή-
σεις. Οι τεχνολογίες και οι εκπαιδευτικές λύσεις προσπαθούν να ανταποκρι-
θούν καλύτερα στις ανάγκες του κάθε επαγγελµατικού κλάδου. Πέρα από την 
ανάγκη να καθιερωθούν στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας αυθεντικά µα-
θησιακά περιβάλλοντα και να αναπτυχθεί διαθεµατικό και πολύγλωσσο µα-
θησιακό υλικό, σύµφωνο µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους, σηµαντι-
κό είναι να τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας ο ενήλικος εργαζόµενος µαθητής 
και οι ατοµικές και εργασιακές ιδιαιτερότητές του. 
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