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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκ�π�ς αυτ
ς της εργασ�ας ε�ναι να διερευνηθ��ν τα ιδια�τερα �αρακτηριστι-
κ� των εκπαιδευ�µ�νων τα �π��α θα πρ�πει να λη�θ��ν υπ�ψη για τ�ν σ�ε-
διασµ� ε� απ�στ�σεως ευ�λικτων πρ�γραµµ�των εκπα�δευσης εκπαιδευτικ�ν
µε την �ρ
ση Πρ�ηγµ�νων Μαθησιακ�ν Τε�ν�λ�γι�ν. Με #�ση την πρ�τειν�-
µενη πρ�σ�γγιση, τ� ενδια��ρ�ν εστι�$εται στην απ�τ�πωση συγκεκριµ�νων
�αρακτηριστικ�ν τ�υ δηµ�γρα�ικ��, τε�ν�λ�γικ�� και επιµ�ρ�ωτικ�� πρ���λ
των πρ�ς επιµ�ρ�ωση εκπαιδευτικ�ν. Η διερε�νηση αυτ�ν των παραγ�ντων
µπ�ρε� να συµ#�λλει σηµαντικ� στ�ν σ�εδιασµ� επιµ�ρ�ωτικ�ν πρ�γραµµ�-
των απ� απ�σταση τα �π��α θα ε�ναι σε θ�ση να ανταπ�κρ�ν�νται στις αν�γ-
κες, τις πρ�σδ�κ�ες αλλ� και τα ιδιαιτ�ρα �αρακτηριστικ� των εκπαιδευ�µ�νων.

ΛΕ*ΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εκπα�δευση Εκπαιδευτικ�ν, Π�λυµ�ρ�ικ
 Ε�ΑΕ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αν
ι�τ	 εκπα�δευση και η συνε�	ς επιµ�ρ�ωση σε �λη την δι�ρκεια της

κ
ινωνικ	ς και επαγγελµατικ	ς µας �ω	ς, απ
τελε� κριτ	ρι
 π
ι�τητας των
δηµ
κρατικ�ν µας π
λιτευµ�των στ
 πλα�σι
 της αναδυ�µενης «Κ
ινων�ας
της Γν�σης» (Αναστασι�δης, 2005). Η επιµ�ρ�ωση των εκπαιδευτικ�ν ανα-
γνωρ��εται πλ�
ν ως αναπ�σπαστ
 µ�ρ
ς της επαγγελµατικ	ς τ
υς αν�πτυ!ης
(Μαυρ
γι�ργ
ς, 1996; Ανδρ�
υ, 2004, Κ�λιας κ.α, 2004, Αναστασι�δης 2006α).
#ι Τε�ν
λ
γ�ες της Πληρ
�
ρ�ας και των Επικ
ινωνι�ν (ΤΠΕ) πρ
σδ�δ
υν
σηµαντικ�ς δυνατ�τητες πρ
κειµ�ν
υ να ανταπ
κριθ
'µε στ
 α�τηµα της ευ�-
λικτης επιµ�ρ�ωσης των εκπαιδευτικ�ν ανε!�ρτητα της γεωγρα�ικ	ς τ
υς
εγκατ�στασης.

Η εργασ�α αυτ	 ��ει σαν στ��
 να συµ*�λλει στην διερε'νηση των ιδια�τε-
ρων �αρακτηριστικ�ν των εκπαιδευ
µ�νων τα 
π
�α θα πρ�πει να λη�θ
'ν
υπ�ψη στ
ν σ�εδιασµ� ευ�λικτων πρ
γραµµ�των ε! απ
στ�σεως εκπα�δευσης
εκπαιδευτικ�ν µε την �ρ	ση Πρ
ηγµ�νων Μαθησιακ�ν Τε�ν
λ
γι�ν (elearn-
ing). Στην πρ�τη εν�τητα γ�νεται ανα�
ρ� στ
 µ
ντ�λ
 σ�εδιασµ
' εν�ς περι-
*�λλ
ντ
ς µ�θησης µε την �ρ	ση των ΤΠΕ και τ
 ενδια��ρ
ν εστι��εται στ

στ�δι
 της αν�λυσης αναγκ�ν των πρ
ς επιµ�ρ�ωση εκπαιδευτικ�ν. Στην
δε'τερη εν�τητα αναλ'
νται 
ι παρ�γ
ντες 
ι 
π
�
ι λειτ
υργ
'ν ανασταλτι-
κ� στην συµµετ
�	 εν	λικων εκπαιδευ
µ�νων σε πρ
γρ�µµατα επιµ�ρ�ωσης,
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και ε!ετ��
νται 
ι στ�σεις και 
ι απ�ψεις των εκπαιδευτικ�ν σ�ετικ� µε την
�ρ	ση των ΤΠΕ στην σ�
λικ	 καθηµεριν�τητα. Στην Τρ�τη εν�τητα διερευν�ν-
ται τα ιδια�τερα �αρακτηριστικ� των εκπαιδευ
µ�νων π
υ πρ�πει να λη�θ
'ν
υπ�ψη στ
ν σ�εδιασµ� ε! απ
στ�σεως πρ
γραµµ�των e-learning εκπα�δευσης
εκπαιδευτικ�ν.

ΠΛΑΙΣΙ/ Σ�Ε∆ΙΑΣΜ/Υ ΠΕΡΙΒΑΛΛ/ΝΤ/Σ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ �ΡΗΣΗ ΠΜΤ

#ι Πρ
ηγµ�νες Μαθησιακ�ς Τε�ν
λ
γ�ες (ΠΜΤ) σ'γ�ρ
νης και ασ'γ�ρ
-
νης µετ�δ
σης υπ� παιδαγωγικ�ς πρ
ϋπ
θ�σεις, πρ
σ��ρ
υν σηµαντικ�ς δυ-
νατ�τητες για τ
ν σ�εδιασµ� και την υλ
π
�ηση αν
ι�τ�ν – π
λυµ
ρ�ικ�ν
πρ
γραµµ�των επιµ�ρ�ωσης (Αναστασι�δης, 2007, ∆ηµητρι�δης κ.α, 2008).

#ι ΠΜΤ δεν θα πρ�πει να θεωρ
'νται ως �να 
υδ�τερ
 µ�σ
 διδασκαλ�ας,
αλλ� θα πρ�πει να α!ι
π
ιηθ
'ν µε παιδαγωγικ
'ς �ρ
υς (Λι
ναρ�κης, 2006;
Ρ�πτης και Ρ�πτη, 2004), µε απ�τερ
 στ��
 την δηµι
υργ�α συνεργατικ�ν πε-
ρι*αλλ�ντων 
ικ
δ�µησης της γν�σης (Anastasiades, 2008) και την αν�πτυ!η
της διερευνητικ	ς και κριτικ	ς σκ�ψης (Κωστ
'λα & Μακρ�κης, 2006) µ�σα
απ� την δηµι
υργικ	 �ντα!η τ
υς στ
 ευρ'τερ
 κ
ινωνικ� και π
λιτισµικ�
πλα�σι
 (Carr & Kemmis, 2002). # διδακτικ�ς σ�εδιασµ�ς εν�ς τ�τ
ι
υ περι-
*�λλ
ντ
ς υπ
στηρ��εται απ� την α!ι
π
�ηση µη γραµµικ�ν µ
ντ�λων τα

π
�α �ρησιµ
π
ι
'νται ευρ�ως σ	µερα και *ασ��
νται κυρ�ως στην θεωρ�α
της δ�µησης (constructivism). Τα *ασικ� �αρακτηριστικ� τ
υ πρ
τειν�µεν
υ
µ
ντ�λ
υ σ�εδιασµ
' ε�ναι τα ε!	ς (Vrasidas et al, 2000): 1. # σ�εδιασµ�ς τ
υ
διδακτικ
' συστ	µατ
ς στηρ��εται σε ��σεις, στ�δια και εν�ργειες. 2. Bρησι-
µ
π
ι
'νται ειδικ�ς µ�θ
δ
ι δι
�κησης τ
υ �ργ
υ, συν	θως υι
θετηµ�νες απ�
την µεθ
δ
λ
γ�α αν�πτυ!ης πληρ
�
ρικ�ν συστηµ�των (information systems)
3.Τα διδακτικ� συστ	µατα απ
τελ
'νται απ� τρ�α µ�ρη: ανθρ�πιν
υς π�ρ
υς,
π�ρ
υς µαθησιακ
' υλικ
' και π�ρ
υς τε�ν
λ
γικ	ς υπ
δ
µ	ς. 4. Πρ
τε�ν
ν-
ται τ�σσερις ��σεις τ
υ διδακτικ
' σ�εδιασµ
': η αν�λυση, 
 σ�εδιασµ�ς, η
υλ
π
�ηση και η α!ι
λ�γηση. Για τις αν�γκες της παρ
'σης εργασ�ας, η �µ�α-
ση θα δ
θε� στ
 στ�δι
 της αν�λυσης αναγκ�ν και ιδια�τερα στην διερε'νηση
των ιδια�τερων �αρακτηριστικ�ν των εκπαιδευ
µ�νων.

Σ��µα 1: Τ� πρ�τειν�µεν� µ�ντ�λ� τ�υ σ�εδιασµ�� περι#�λλ�ντ�ς µ�θησης 
στ� διαδ�κτυ� (Αναστασι�δης, 2007)

06. 06 p 39_49  8/28/08  9:23 PM  Page 42



Λ/Γ/Ι Π/Υ ΕΜΠ/∆Ι4/ΥΝ Τ/ΥΣ ΕΝΗΛΙΚ/ΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ/ΜΕΝ/ΥΣ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕ�/ΥΝ ΣΕ ΕΠΙΜ/ΡΦΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙ/ΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
/ Ρ/Λ/Σ ΤΩΝ ΤΠΕ

Σ'µ�ωνα µε την Cross (1981) η σ��ση ενηλ�κων εκπαιδευ�µενων και εκπα�-
δευσης ενηλ�κων θα µπ
ρ
'σε να απεικ
νιστε� σαν µια πυραµ�δα στην *�ση
της 
π
�ας *ρ�σκεται �νας µεγ�λ
ς αριθµ�ς π
υ επιθυµε� να επιµ
ρ�ωθε� και
ανα�ητε� ευκαιρ�ες επιµ�ρ�ωσης. Στην µ�ση της πυραµ�δας *ρ�σκ
νται 
ι εν	-
λικες 
ι 
π
�
ι συµµετ��
υν σε �τυπες επιµ
ρ�ωτικ�ς δρ�σεις σε τακτ� �ρ
-
νικ� διαστ	µατα, εν� στην κ
ρυ�	 *ρ�σκ
νται 
ι εν	λικες 
ι 
π
�
ι λαµ*�-
ν
υν µ�ρ
ς σε επιµ
ρ�ωτικ�ς δρ�σεις 
ι 
π
�ες 
ργαν�ν
νται απ� αναγνωρι-
σµ�ν
υς εκπαιδευτικ
'ς �
ρε�ς .

#ι λ�γ
ι π
υ εµπ
δ��
υν τ
υς εν	λικ
υς εκπαιδευ
µ�ν
υς να συµµετ��
υν
σε επιµ
ρ�ωτικ�ς δραστηρι�τητες µπ
ρ
'ν να 
µαδ
π
ιηθ
'ν ως ε!	ς:
Κ
ινωνικ
�: κ�στ
ς συµµετ
�	ς σε επιµ
ρ�ωτικ� πρ
γρ�µµατα, �λλειψη ελε'-
θερ
υ �ρ�ν
υ, 
ικ
γενειακ�ς υπ
�ρε�σεις, επαγγελµατικ�ς υπ
�ρε�σεις, �λ-
λειψη κ
ινωνικ�ν υπηρεσι�ν υπ
στ	ρι!ης (παιδικ
� σταθµ
�). Θεσµικ
�: µη
'παρ!η �
ρ�α επιµ�ρ�ωσης στ
ν τ�π
 διαµ
ν	ς, ανελαστικ� εκπαιδευτικ�
πρ
γρ�µµατα, ανυπαρ!�α πιστ
π
�ησης.
Πρ
σωπικ
�: �λλειψη αυτ
πεπ
�θησης, �λλειψη δι�θεσης, α�σθηση κ
'ρασης
απ� την σ�
λικ	 ν

τρ
π�α (Cross, 1981). #ικ
γενειακ� περι*�λλ
ν: τ
 
ικ
γε-
νειακ� και �ιλικ� περι*�λλ
ν ε�ναι π
λλ�ς �
ρ�ς επι�υλακτικ� για την συµµε-
τ
�	 ενηλ�κων σε επιµ
ρ�ωτικ�ς δρ�σεις (Βασ�λα, 2007) και τ
 γεγ
ν�ς αυτ�
επηρε��ει σε σηµαντικ� *αθµ� την συµµετ
�	 αλλ� και την 
λ
κλ	ρωση των
επιµ
ρ�ωτικ�ν πρ
σπαθει�ν (Dearnley, 2003). Κ
ινωνικ� και π
λιτισµικ�
πλα�σι
: �λλειψη της κατ�λληλης κ
υλτ
'ρας και ν

τρ
π�α για µ�θηση σε
�λη την δι�ρκεια της �ω	ς (Κ�κκ
ς, 2007).
Τε�ν
λ
γικ
�: αδυναµ�α παρακ
λ
'θησης επιµ
ρ�ωτικ�ν πρ
γραµµ�των τα

π
�α υπ
στηρ��
νται απ� την �ρ	ση ΤΠΕ λ�γω �λλειψης των απαιτ
'µενων
δε!ι
τ	των, µ�σων και υπ
δ
µ�ν (Αναστασι�δης, 2006*) 

#ι απ�ψεις των εκπαιδευτικ�ν σ�ετικ� µε τις ΤΠΕ στην σ�
λικ	 πρ�!η
επηρε��
υν σηµαντικ� και την στ�ση τ
υς ανα�
ρικ� µε την συµµετ
�	 τ
υς
σε επιµ
ρ�ωτικ� σεµιν�ρια µε την �ρ	ση των ΤΠΕ.Τα τελευτα�α �ρ�νια, ��
υν
πραγµατ
π
ιηθε� π
λλ�ς µελ�τες σ�ετικ� µε τις στ�σεις εκπαιδευτικ�ν σε σ��-
ση µε τις Τ.Π.Ε σε συν�ρτηση µε δι��
ρες µετα*λητ�ς �πως: �'λ
, ηλικ�α,
εµπειρ�α �ρ	σης υπ
λ
γιστ�ν, *αθµ�δα εκπα�δευσης.(Woodrow, 1994, Busch,
1995, Rosen & Weil, 1995, Levine & Donitsa – Schmidt, 1998, Yaghi & Abu-Saba,
1998, Ropp, 1999, Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 2001). Καταγρ��ηκαν ση-
µαντικ�ς δια�
ρ�ς στις στ�σεις π
υ ��
υν 
ι εκπαιδευτικ
� για την �ρ	ση των
Τ.Π.Ε αν�λ
γα µε την *αθµ�δα εκπα�δευσης στην 
π
�α αυτ
� αν	κ
υν, καθ�ς

ι εκπαιδευτικ
� π
υ διδ�σκ
υν στην πρωτ
*�θµια εκπα�δευση εµ�αν��
υν σε
µεγαλ'τερ
 *αθµ� ��*
 για τ
υς υπ
λ
γιστ�ς (computer phobia) και απ
�ε'-
γ
υν την �ρ	ση τ
υς (Whitley, 1997). Π
λλ
� εκπαιδευτικ
� δηλ�ν
υν θετικ
�
σ�ετικ� µε την εισαγωγ	 των ΤΠΕ αλλ� δεν θεωρ
'ν �τι ε�ναι επαρκ�ς πρ
-
ετ
ιµασµ�ν
ι �στε να διδ�!
υν µε τη �ρ	ση τε�ν
λ
γικ�ν εργαλε�ων. (Ropp,
1999), και παρ
υσι��
νται διστακτικ
� σ�ετικ� την ενσωµ�τωση των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτικ	 διαδικασ�α (Rosen & Weil, 1995). Σ'µ�ωνα µε τ
υς Roussel,
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(1995) και Sherry, (1998) η διαδικασ�α σ'µ�ωνα µε την 
π
�α 
ι εκπαιδευτικ
�
ενσωµατ�ν
υν τις ΤΠΕ στη διδασκαλ�α τ
υς γ�νεται *αθµια�α και σταδιακ�,
µ�σα απ� µ�α σειρ� διακριτ�ν ��σεων.

Στην Ελλ�δα ��
υν γ�νει αρκετ�ς µελ�τες 
ι 
π
�ες καταγρ��
υν την
θετικ	 στ�ση των εκπαιδευτικ�ν σ�ετικ� µε τις ΤΠΕ. (Μπ�κ
ς, 1995, Γκρ�τση
κ.α, 2000, Κυνηγ�ς κ.α, 2000, Καρτσι�της, 2003, Tsitoyridoy & Vrizas, 2003). Π
-
λ' µεγ�λ
 π
σ
στ� των εκπαιδευτικ�ν θεωρ
'ν �τι 
ι ΤΠΕ θα �πρεπε να πα�-
�
υν �ναν πι
 σηµαντικ� ρ�λ
 στην εκπα�δευση, επισηµα�ν
ντας �τι 
ι υπ�ρ-
�
υσες υπ
δ
µ�ς σε ε!
πλισµ� και εκπαιδευτικ� λ
γισµικ� απ
τελ
'ν τα κυ-
ρ�αρ�α εµπ�δια για την µη ε�αρµ
γ	 των ΤΠΕ στη διδασκαλ�α τ
υς (Εµ*αλω-
τ	ς & Τ�ιµ
γι�ννης, 1999; (Φα�αντ�δης Ν., κ.α., 2004). Η πρ
ϋπ�ρ�
υσα εµπει-
ρ�α σε σ��ση µε τη �ρησιµ
π
�ηση τ
υ υπ
λ
γιστ	 (Ντρεν
γι�ννη, 2004; Κ�µης
Β.,Τ�α*�ρα Α., 2004) αλλ� και πτυ��ς της πρ
σωπικ�τητας τ
υ �ρ	στη (Ρ
'σ-
σ
ς Π., Π
λ�της Π., 2004) επηρε��
υν στην υι
θ�τηση θετικ	ς 	 αρνητικ	ς
στ�σης τ
υ κ�θε ατ�µ
υ ανα�
ρικ� µε την �ρησιµ
π
�ηση τ
υ Η/Υ.

Σε �ρευνα των Αναστασι�δη κ.α (2006), σ�ετικ� µε την διερε'νηση των
απ�ψεων των εκπαιδευτικ�ν για τις κ
ινωνικ�ς επιπτ�σεις απ� την ε�σ
δ
 των
ΤΠΕ στη σ�
λικ	 καθηµεριν�τητα αναδε��θηκε 	 'παρ!η δ'
 
µ�δων – ρευ-
µ�των: Η πρ�τη 
µ�δα εκπαιδευτικ�ν πιστε'ει πως µε την �ρ	ση των ΤΠΕ:
«Ενισ�'εται η απ
µ�νωση και η απ
!�νωση - B�ν
νται 
ι ανθρωπιστικ�ς α!�ες
– Απα!ι�νεται κ�θε τι παλι� – Υπ�ρ�ει κ�νδυν
ς θε
π
�ησης της τε�ν
λ
γ�ας».
Η δε'τερη 
µ�δα εστι��ει τις ανησυ��ες της στ
 �τι µε την �ρ	ση των ΤΠΕ :
«Μεγ�λα τµ	µατα τ
υ πληθυσµ
' κινδυνε'
υν να µε�ν
υν εκτ�ς των ε!ελ�-
!εων – Ευν

'νται 
ι εκπαιδευτικ�ς ανισ�τητες – Υπ�ρ�ει πρ�*ληµα υπερπλη-
ρ
��ρησης – κ�νδυν
ς πληρ
�
ριακ
' σ
κ». Η πρ�τη 
µ�δα (η 
π
�α ε�ναι
λιγ�τερ
 ε!
ικειωµ�νη µε τις ΤΠΕ) εν� δηλ�νει ευκριν�ς τ
υς πρ
*ληµατι-
σµ
'ς της σε σ��ση µε την εισαγωγ	 των ΤΠΕ στ
ν σ�
λικ� µικρ�κ
σµ
, δε�-
�νει να µην συµµερ��εται ευρ'τερες κ
ινωνικ�ς και εκπαιδευτικ�ς επιπτ�σεις
π
υ ενδε�
µ�νως να επι��ρει η ε�αρµ
γ	 των ΤΠΕ στην καθηµεριν	 σ�
λικ	
πρ�!η. Αντ�θετα, η δε'τερη 
µ�δα (η 
π
�α ε�ναι περισσ�τερη ε!
ικειωµ�νη µε
τις ΤΠΕ) εστι��ει τ
ν πρ
*ληµατισµ� της ��ι τ�σ
 στην απ�λεια παραδ
σια-
κ�ν α!ι�ν τ
υ σ�
λικ
' µικρ�κ
σµ
υ, αλλ� στις γενικ�τερες κ
ινωνικ�ς επι-
πτ�σεις απ� την �ρ	ση των ΤΠΕ. #ι εκπαιδευτικ
� εκ�ρ��
υν τ
ν πρ
*ληµα-
τισµ� τ
υς για τις επιµ
ρ�ωτικ�ς διαδικασ�ες κυρ�ως σε σ��ση µε �ητ	µατα

ργ�νωσης και λειτ
υργ�ας της τ�!ης (Π
λ�της κ.α, 2000).

Πρ�σ�ατες �ρευνες ��
υν εστι�σει τ
 ενδια��ρ
ν τ
υς στ
υς παρ�γ
ντες

ι 
π
�
ι επηρε��
υν την συµµετ
�	 εκπαιδευ
µ�νων σε πρ
γρ�µµατα Ε!ΑΕ
µε την �ρ	ση των ΠΜΤ (e-learning). #ι Kanuka & Nocente (2003) εστι��
υν την
πρ
σ
�	 τ
υς στα κ�νητρα τ	ς επιµ�ρ�ωσης, σε γνωστικ
'ς στ��
υς και τα
πρ�τυπα διαπρ
σωπικ	ς συµπερι�
ρ�ς. # Arbaugh (2000) δ�νει �µ�αση στην
ευελι!�α των πρ
σ�ερ�µενων πρ
γραµµ�των, στην αλληλεπ�δραση µετα!' των
εκπαιδευ
µ�νων καθ�ς και στ
 �'λ
 τ
υς. Η αν�λυση των �αρακτηριστικ�ν
εκπαιδευτ�ν και εκπαιδευ
µ�νων, η σα�	ς διατ'πωση των εκπαιδευτικ�ν
στ��ων, η *�λτιστη �ρ	ση των τε�ν
λ
γικ�ν µ�σων και η τε�νικ	 υπ
στ	ρι!η,
θεωρ
'νται σηµαντικ
� παρ�γ
ντες για την απ
τελεσµατικ	 αν�πτυ!η
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περι*αλλ�ντων µ�θησης στ
 διαδ�κτυ
 (Selim, 2007). Σε �ρευνα των Sun et al
(2007) πρ
σδι
ρ�στηκαν �!ι τ
µε�ς (εκπαιδευ�µεν
ι, εκπαιδευτικ
�, π
ι�τητα/
ευελι!�α, τε�ν
λ
γ�α, σ�εδιασµ�ς, αλληλεπ�δραση), 
ι 
π
�
ι και διερευν	θη-
καν στ
 κατ� π�σ
 συνεισ��ρ
υν στην επιτυ�ηµ�νη ε�αρµ
γ	 e-learning πρ
-
γραµµ�των. Ανα�
ρικ� µε τ
ν τ
µ�α της αν�λυσης των ιδια�τερων �αρακτη-
ριστικ�ν των εκπαιδευ
µ�νων – π
υ µας ενδια��ρει και περισσ�τερ
 –, κατ�-
λη!αν στ
 συµπ�ρασµα �τι τ
 computer anxiety απ
τελε� σηµαντικ�τερ
 παρ�-
γ
ντα πρ
ς διερε'νηση σε σ��ση µε την στ�ση των εκπαιδευ
µ�νων απ�ναντι
στις ΤΠΕ.

ΠΛΑΙΣΙ/ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ �ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ/ΜΕΝΩΝ Π/Υ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘ/ΥΝ ΥΠ/ΨΗ
ΣΤ/Ν Σ�Ε∆ΙΑΣΜ/ E-LEARNING ΠΡ/ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Με *�ση την επισκ�πηση της *ι*λι
γρα��ας αναδεικν'εται �να πλα�σι

παραγ�ντων (δηµ
γρα�ικ�ν, τε�ν
λ
γικ�ν, κ
ινωνικ�ν και επιµ
ρ�ωτικ�ν),
π
υ θα µπ
ρ
'σαν να συγκρ
τ	σ
υν �να αρ�ικ� πλα�σι
 διερε'νησης των
ιδια�τερων �αρακτηριστικ�ν των εκπαιδευ
µ�νων, τ
 
π
�
 θα πρ�πει να
λη�θε� υπ�ψη στ
ν σ�εδιασµ� e-learning πρ
γραµµ�των για την επιµ�ρ�ωση
των εκπαιδευτικ�ν.
Τ
 πρ
τειν�µεν
 πλα�σι
 απ
τελε�ται απ� τ
υς ακ�λ
υθ
υς �!
νες:
67�νας 1: ∆ηµ�γρα$ικ� Παρ	γ�ντες 
Κριτ	ρι
 1: Φ'λλ
, Κριτ	ρι
 2: Ηλικ�α, Κριτ	ρι
 3: Rτη Υπηρεσ�ας, Κριτ	ρι
 4:
Σπ
υδ�ς
67�νας 2. Τε"ν�λ�γικ# Πρ�$λ
Κριτ	ρι
 1: ∆ιερε'νηση επιπ�δ
υ γν�σης και ικαν�τητας �ρ	σης επιλεγµ�νων
*ασικ�ν λειτ
υργι�ν-δυνατ
τ	των ΤΠΕ. (Π.� Bρ	ση κειµεν
γρ��
υ, επε!ερ-
γασ�ας λ
γιστικ�ν �'λλων, δηµι
υργ�ας παρ
υσι�σεων, πλ
	γησης στ
 διαδ�-
κτυ
, επε!εργασ�α εικ�νας και 	�
υ κλπ). Κριτ	ρι
 2: ∆ιερε'νηση διαθεσιµ�-
τητας τε�ν
λ
γικ�ν µ�σων/επικ
ινωνιακ�ν υπ
δ
µ�ν στ
ν ��ρ
 διαµ
ν	ς
(π.� Η/Υ, Εκτυπωτ	, Γρ	γ
ρη Σ'νδεση στ
 ∆ιαδ�κτυ
 (Internet) , Ηλεκτρ
νικ�
Τα�υδρ
µε�
 (E-mail) κ.α). Κριτ	ρι
 3: ∆ιερε'νηση συ�ν�τητας �ρ	σης συ-
σκευ�ν και υπηρεσι�ν ΤΠΕ/Τ
ν Ηλεκτρ
νικ� Υπ
λ
γιστ	, Τ
 ∆ιαδ�κτυ

(Internet), T
 Ηλεκτρ
νικ� Τα�υδρ
µε�
 (E-mail). Κριτ	ρι
 4: computer anxiety:
∆ιερε'νηση των συναισθηµ�των π
υ πρ
καλε� η �ρ	ση των ΤΠΕ (αµη�αν�α,
σ'γ�υση, �γ�
ς κλπ) .Κριτ	ρι
 5: ∆ιερε'νηση πρ
ηγ
'µενης µαθησιακ	ς
εµπειρ�ας σε επιµ
ρ�ωτικ� πρ
γρ�µµατα µε την �ρ	ση ΠΜΤ (elearning)
67�νας 3: Κ�ινωνικ�ς επιπτ�σεις απ# την εσ�δ� των ΤΠΕ
Κριτ	ρι
 1: Κινδυνε'ει η διαδικασ�α κ
ινωνικ
π
�ησης των µαθητ�ν στ
 σ�
-
λε�
. Κριτ	ρι
 2: Μεγ�λα τµ	µατα τ
υ πληθυσµ
' κινδυνε'
υν να µε�ν
υν
εκτ�ς των ε!ελ�!εων. Κριτ	ρι
 3: Ευν

'νται 
ι εκπαιδευτικ�ς ανισ�τητες. Κρι-
τ	ρι
 4: Ενισ�'εται η απ
µ�νωση και η απ
!�νωση. Κριτ	ρι
 5: Αντικατ�στα-
ση τ
υ δασκ�λ
υ απ� τις ν�ες τε�ν
λ
γ�ες-Υπ
*�θµιση τ
υ ρ�λ
υ τ
υ. Κριτ	-
ρι
 6: Απα!ι�νεται κ�θε τι παλι�. Κριτ	ρι
 7:B�ν
νται 
ι ανθρωπιστικ�ς α!�ες
και υπ�ρ�ει κ�νδυν
ς θε
π
�ησης της τε�ν
λ
γ�ας. Κριτ	ρι
 8: Μει�νεται η
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κριτικ	 ικαν�τητα. Κριτ	ρι
 9:Παραµελε�ται η αν�πτυ!η των δε!ι
τ	των για
�ειρωνακτικ�ς εργασ�ες. Κριτ	ρι
 10: Υπ�ρ�ει πρ�*ληµα υπερπληρ
��ρησης
(πληρ
�
ριακ� σ
κ).
67�νας 4: Απ#ψεις για τη διαδικασα επιµ#ρ$ωσης
Κριτ	ρι
 1: Η επιµ�ρ�ωση π
υ ��ω λ�*ει µετ� την λ	ψη τ
υ πτυ��
υ µ
υ ε�ναι
επαρκ	ς για τις αν�γκες της τ�!ης µ
υ και των µαθητ�ν µ
υ. Κριτ	ρι
 2: Η
συνε�	ς επιµ�ρ�ωση απ
τελε� αναγκα�α πρ
ϋπ�θεση για την επαγγελµατικ	
µ
υ επ�ρκεια. Κριτ	ρι
 3: Τ
 µεγαλ'τερ
 εµπ�δι
 για την επιµ�ρ�ωση µ
υ
ε�ναι 
 λιγ
στ�ς ελε'θερ
ς �ρ�ν
ς π
υ διαθ�τω. Κριτ	ρι
 4: ∆εν υπ�ρ�ει εκ-
παιδευτικ�ς 
ργανισµ�ς π
υ να µπ
ρε� να µε επιµ
ρ��σει στ
ν τ�π
 διαµ
ν	ς
µ
υ. Κριτ	ρι
 5: ∆εν ��ω αρκετ	 δι�θεση για να συµµετ��ω σε �να πρ�γραµµα
επιµ�ρ�ωσης. Κριτ	ρι
 6: R�ω κ
υραστε� απ� τ
 σ�
λε�
 και τη ν

τρ
π�α
στην σ�
λικ	 α�θ
υσα. Κριτ	ρι
 7: Θα 	θελα να συµµετ�σ�ω σε �να πρ�γραµ-
µα επιµ�ρ�ωσης απ� απ�σταση µ�σω διαδικτ'
υ
67�νας 5: Βασικ	 κνητρα για επιµ#ρ$ωση
Κριτ	ρι
 1: Να υπ�ρ�ει πιστ
π
�ηση της επιµ�ρ�ωσης. Κριτ	ρι
 2: Η �ρ
νικ	
δι�ρκεια της επιµ�ρ�ωσης να ε�ναι µικρ	. Κριτ	ρι
 3: Η επιµ�ρ�ωση να γ�νε-
ται σε µ�ρες και �ρες π
υ να µε ε!υπηρετ
'ν. Κριτ	ρι
 4: Να υπ�ρ�ει αναλυ-
τικ	 πληρ
��ρηση για τα µαθ	µατα, τ
υς στ��
υς κλπ. Κριτ	ρι
 5: Τα µαθ	-
µατα να ανα��ρ
νται περισσ�τερ
 στην πρ�!η παρ� στην θεωρ�α. Κριτ	ρι
 6:
Τα µαθ	µατα να καλ'πτ
υν τις επιµ
ρ�ωτικ�ς µ
υ αν�γκες
67�νας 6: . Βασικ�ς Επιµ�ρ$ωτικ�ς Αν	γκες
Σε αυτ� τ
ν �!
να διερευν�νται 
ι ιδια�τερες επιµ
ρ�ωτικ�ς αν�γκες των εκ-
παιδευ
µ�νων αν�λ
γα µε τ
ν σκ
π� και τ
υς στ��
υς της επιµ�ρ�ωσης 
ι

π
�
ι διαµ
ρ��ν
νται σε συνεργασ�α µε τ
υς εκπαιδευ�µεν
υς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η απ
τ'πωση των *ασικ�ν α!�νων εν�ς αρ�ικ
' πλαισ�
υ διερε'νησης

των ιδια�τερων �αρακτηριστικ�ν των εκπαιδευ
µ�νων π
υ πρ�κειται να συµ-
µετ�σ�
υν σε επιµ
ρ�ωτικ� elearning πρ
γρ�µµατα απ
τ�λεσε τ
ν *ασικ�
σκ
π� της εργασ�ας. Υπ
στηρ��τηκε η θ�ση πως η διερε'νηση αυτ�ν των �αρα-
κτηριστικ�ν θα συµ*�λλει σηµαντικ� στ
ν σ�εδιασµ� ευ�λικτων πρ
γραµµ�-
των ε! απ
στ�σεως επιµ�ρ�ωσης εκπαιδευτικ�ν πρωτ
*�θµιας και δευτερ
-
*�θµιας εκπα�δευσης.
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