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Περίληψη 
Με την εισήγηση παρουσιάζουµε ένα καινοτόµο πρόγραµµα εξ αποστάσεως επι-
µόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης. Καθώς οι υπάρχουσες διαδικασίες επιµόρφωσης δύσκολα καλύπτουν τις αυ-
ξηµένες επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών δηµιουργήσαµε ένα ευέλικτο 
και λειτουργικό πρόγραµµα το οποίο ανταποκρίνεται στις διαπιστωµένες ανάγκες 
των εκπαιδευτικών, δεν τους αναγκάζει να βρίσκονται µακριά από τον τόπο εργα-
σίας τους, ενώ τους προσφέρει επιµόρφωση σε συνεχή βάση. Οι εκπαιδευτικοί που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα µελετούν ένα ειδικά διαµορφωµένο, σύµφωνα µε τη 
µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υλικό, συµµετέχουν σε συζητήσεις 
(σε πραγµατικό και µη πραγµατικό χρόνο), ανταλλάσουν αρχεία, επιλύουν προ-
βλήµατα συµµετέχοντας σε οµάδες εργασίας, καταθέτουν προτάσεις, ενώ έχουν 
µία συνεχή υποστήριξη από ειδικούς σε κάθε θεµατικό πεδίο επιστήµονες, µέσω 
ηλεκτρονικής, τηλεφωνικής, αλλά και ζωντανής επικοινωνίας (συµβουλευτικές 
κατά τόπους συναντήσεις). Τα θεµατικά πεδία της επιµόρφωσης αφορούν: θέµατα 
διδακτικής µεθοδολογίας, την αξιοποίηση του Η/Υ στη διαδικασία της µάθησης, 
την ψυχολογική υποστήριξη στης διαδικασίας της µάθησης, καθώς και θέµατα ορ-
γάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. 

Λέξεις Κλειδιά
Επιµόρφωση, Εξ αποστάσεως επιµόρφωση, Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη 
Τηλεκπαίδευση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με την εισήγηση παρουσιάζεται ένα καινοτόµο µοντέλο εξ αποστάσεως επι-
µόρφωσης µέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες επιµόρφωσης από από-
σταση σε διακόσιους (200) περίπου εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο χώρος στον οποίο τοποθετήθηκε το έντυπο 
και ψηφιακό επιµορφωτικό υλικό είναι η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-Class» 
(http://eclass.gunet.gr/) η οποία είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρι-
σης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού 
∆ιαδικτύου GUNet για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκ-
παίδευσης. Έχει σχεδιαστεί µε προσανατολισµό την ενίσχυση της κλασσικής 
διδασκαλίας και είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες της τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης. Βασικός στόχος της είναι η παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, προσφέροντας στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να καθορίζει 
µόνος του το πρόγραµµα εκπαίδευσής του. Για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου η πλατφόρµα υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση 
και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται συνήθως στους 
εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα, σε ψηφιακή µορφή άµεσα προσβά-
σιµη από το διαδίκτυο. Ο αριθµός των µαθηµάτων που φιλοξενούνται στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-Class» έχει ξεπεράσει τα διακόσια (200) και οι 
εγγεγραµµένοι χρήστες είναι περισσότεροι από τρεις χιλιάδες (3000).

Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσµός στρατηγικής σηµασίας τόσο 
για τη συνεχή επαγγελµατική τους ανάπτυξη όσο και για τον εκσυγχρονισµό 
και την ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Οι ταχύτατες 
επιστηµονικές εξελίξεις και η συνακόλουθη απαξίωση των γνώσεων που επι-
φέρουν, καθώς και οι διάφορες εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές απαι-
τούν από τον εκπαιδευτικό διαρκή επιστηµονική ενηµέρωση και αντίστοιχη 
επαγγελµατική ευαισθητοποίηση. Η επιµόρφωση µε αυτή την έννοια προϋπο-
θέτει την καθιέρωση ενός πλέγµατος δραστηριοτήτων και προγραµµάτων µε 
χαρακτήρα µορφωτικό και επαγγελµατικό έτσι ώστε να καλύπτονται ανάγκες 
που ανάγονται στην ανάπτυξη των επαγγελµατικών γνώσεων, ικανοτήτων και 
ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών. Είναι, δηλαδή ανάγκη να λειτουργεί συ-
στηµατικά ένα οργανωµένο περιβάλλον φορέων και µορφών επιµόρφωσης, 
µε πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη της επιστηµονικής και επαγγελµατικής 
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού (Παπαδούρης, 2001).

Σήµερα, οι παραδοσιακοί τρόποι εκπαίδευσης δεν καλύπτουν απόλυτα τις 
επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Από την άλλη πλευρά, η εκπαί-
δευση από απόσταση υπηρετεί τη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στις εκ-
παιδευτικές ανάγκες των ατόµων και τις δυνατότητες κάλυψης τους, παρέχο-
ντας ταυτόχρονα πρόσβαση και επιτυχία σε διάφορες οµάδες του πληθυσµού 
και για ποικίλα θέµατα. (Μαυρογιώργος, 1993).

Η εξ Αποστάσεως Επιµόρφωση δίνει την ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευ-
τικούς που επιθυµούν να παρακολουθήσουν επιµορφωτικά προγράµµατα να 
ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και µάλιστα οποιαδήποτε χρονική 
στιγµή επιλέξουν.  Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί στον αριθµό 
των εκπαιδευτικών που µπορούν να επιµορφωθούν. Έτσι, σε περίπτωση προ-
ώθησης καινοτοµιών στην εκπαίδευση µπορούν µε τον τρόπο αυτό να επιµορ-
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φωθούν άµεσα και τάχιστα όλοι οι εκπαιδευτικοί.  Επίσης, µπορούν να συµµε-
τέχουν σε επιµορφωτικά προγράµµατα για την ανανέωση και τον εµπλουτισµό 
των γνώσεών τους όσο συχνά οι ίδιοι το επιθυµούν (Μαυρογιώργος, 1993).

Η εφαρµογή της εξ αποστάσεως µεθοδολογίας δεν δηµιουργεί προβλή-
µατα για την παρακολούθηση των προγραµµάτων σε όσους εκπαιδευτικούς 
εργάζονται και ζουν σε  περιοχές όπου δεν λειτουργούν Περιφερειακά Επιµορ-
φωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), αφού δεν χρειάζεται να µετακινηθούν από τον τόπο 
της εργασίας τους. Αλλά και για εκείνους, που κοινωνικές ή οικογενειακές 
υποχρεώσεις, δεν τους επιτρέπουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας 
σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες, η µέθοδος της εξ αποστάσεως διδασκαλί-
ας, διευκολύνει τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα επιµόρφωσης (Βεργί-
δης, κ.α. 1998).

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα του µαθήµατος.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (Α’ ΦΑΣΗ)
Εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δηµιουργή-
σαµε ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως επιµόρφωσης του οποίου η πρώτη φάση 
πραγµατοποιήθηκε κατά το δίµηνο Οκτωβρίου - Νοεµβρίου 2005. Το πρόγραµ-
µα έχει τον τίτλο «Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης θεολόγων καθη-
γητών» µε κωδικό SOCGU187 στην πλατφόρµα του «e-Class» (εικόνα 1). 

Το πρόγραµµα αυτό παρακολούθησαν στην πρώτη φάση, συνολικά εκατόν 
ενενήντα (190) εγγεγραµµένοι χρήστες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σχεδι-
άστηκε αρχικά µε στόχο την επιµόρφωση των θεολόγων καθηγητών της δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης, προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άλλων εκπαιδευτι-
κών διάφορων ειδικοτήτων της ∆ευτεροβάθµιας αλλά και της Πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.

Από τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν οι εβδοµήντα ήταν από την Πε-
ριφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι εκατόν δέκα (114) από 
την υπόλοιπη χώρα, ενώ έξι (6) εκπαιδευτικοί συµµετείχαν από το εξωτερικό 
(Γερµανία, Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Σ. Αραβία).
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Οι συµµετέχοντες είχαν την υποχρέωση να µελετήσουν ένα ειδικά διαµορ-
φωµένο, σύµφωνα µε τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικό 
υλικό, το οποίο τµηµατικά1 ανακτούσαν µέσω του διαδικτύου. 

Το διδακτικό υλικό αποτέλεσε την πρωτογενή πηγή µελέτης, σύνεστησε 
τον οδηγό για τη µελέτη περαιτέρω βιβλιογραφίας, ανέδειξε θέµατα για τα 
οποία οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να καταθέσουν τις σκέψεις και τους εµπει-
ρίες τους (Περιοχή Συζητήσεων) και προσέφερε τη δυνατότητα στους εκπαι-
δευτικούς να ‘συνοµιλήσουν’ µε το υλικό και να µην είναι απλώς παθητικοί 
δέκτες. 

Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε κυρίως µέσα από µορφές σύγχρο-
νης και ασύγχρονης επικοινωνίας του περιβάλλοντος επιµόρφωσης. Η ασύγ-
χρονη επικοινωνία βασίστηκε στην ηλεκτρονική ανοικτή γραµµή επικοινωνί-
ας και στις οµάδες συζήτησης, ενώ η σύγχρονη σε µία καθορισµένη και προ-
γραµµατισµένη διαδικασία γραπτής επικοινωνίας (Περιοχή «κουβέντα»).

Σε όλη τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονταν να συµµετέχουν 
ενεργά, προσφέροντας συχνά δικό τους υλικό. Η δηµιουργία µιας «κατάστα-
σης ενεργητικής µαθητείας» αποτέλεσε µία σηµαντική διάσταση της επιµόρ-
φωσης. Στοιχείο το οποίο ξεχώρισε στη διαδικασία τους επιµόρφωσης ήταν 
η µεγάλη συσχέτιση της µάθησης µε τα πραγµατικά προβλήµατα και κατα-
στάσεις που οι εκπαιδευτικοί αντιµετώπιζαν καθηµερινά στο εργασιακό τους 
περιβάλλον (Whipple, 1987).

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
Οι υπηρεσίες του περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης ταξινοµήθη-
καν σε τέσσερα θεµατικά πεδία που είναι τα εξής: 
1. ∆ιδακτικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ο περιορισµός του ρόλου του 

διδάσκοντα και η αντίστοιχη αύξηση της ενεργητικής συµµετοχής των µα-
θητών στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, αποτελεί τη βασική προ-
ϋπόθεση για την εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας. Η αυτοεκ-
παίδευση, η συνεργατική µάθηση, οι εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, 
η εξ αποστάσεως διδασκαλία και µάθηση, η διαθεµατική προσέγγιση της 
ύλης και τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία, αποτελούν τους τοµείς 
ενασχόλησης του πρώτου θεµατικού πεδίου. Η µέθοδος Project, ο Καται-
γισµός ιδεών (Brainstorming), το Παίξιµο ρόλων (Role playing), η Μελέτη 
Περίπτωσης, οι Οµάδες Εργασίας (Group Work), η Πρακτική άσκηση, η 
Μέθοδος Χιονοστιβάδα (Snowballing) αποτελούν τις βασικές εναλλακτι-
κές µορφές διδασκαλίας που προτείνονται. (Βεργίδης, κ.α. 1998). Σε ότι 
αφορά τις διαθεµατικές δραστηριότητες η εξ αποστάσεως µεθοδολογία 
παρέχει τη δυνατότητα για πολλαπλές προσεγγίσεις της διδακτέας ύλης 
µε την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές εί-
ναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν µέσα ή έξω από το σχολείο και µπορεί να 
αφορούν µία διδακτική ενότητα ή έναν αριθµό διδακτικών ενοτήτων.

2. Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία της µάθησης: 
Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας µπορούν να συµβάλ-
λουν στην ποιοτική βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας. Με την εισα-
γωγή τους στη διδασκαλία, το µαθησιακό περιβάλλον γίνεται πιο πλούσιο 

1. Με βάση το χρονοδιάγραµµα υπήρχαν οκτώ (8) εβδοµάδες µελέτης, στις οποίες αντιστοιχού-
σαν οκτώ κεφάλαια.
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και οι παραδοσιακές διδακτικές µέθοδοι αναθεωρούνται. Στο κέντρο του 
µαθησιακού περιβάλλοντος βρίσκεται πλέον ο µαθητής. Ο εκπαιδευτικός 
από απλός και µοναδικός φορέας της γνώσης γίνεται συνεργάτης σύµβου-
λος και οργανωτής της στη διαδικασία της µάθησης. Η εφαρµογή µεθόδων 
Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης κυριαρχεί σ’ αυτό το θεµατι-
κό πεδίο.

3.  Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη της µάθησης: Η γνώση των γνω-
στικών δυνατοτήτων και γενικότερα της ψυχολογίας των µαθητών πρέπει 
να θεωρείται ως µία βασική προϋπόθεση επιτυχίας του διδακτικού έργου. 
Αυτό σηµαίνει ότι το αναπτυξιακό επίπεδο του µαθητή και ο βαθµός ετοι-
µότητάς του συνιστούν το βασικό κριτήριο επιλογής όχι µόνο της ύλης 
αλλά και των τρόπων µεθόδευσης της διδασκαλίας. Ο µαθητής κυριαρχεί-
ται από ορισµένες ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες οι οποίες επίµονα 
ζητούν την πλήρωσή τους. Χαρακτηριστική είναι, η συγκρότηση θετικής 
και ισορροπηµένης αυτοαντίληψης, καθώς αγωνίζεται να αφοµοιώσει λει-
τουργικά στο εγώ του τις νέες εµπειρίες, που προέρχονται από τις αλληλε-
πιδράσεις του µε το κοινωνικό περιβάλλον και τις ποικίλες ψυχοσωµατικές 
του αλλαγές. Η επιδίωξη ακόµη ανεξαρτησίας και αυτονοµίας εκδηλώνεται 
µε τη µορφή της αµφισβήτησης και της µαχητικής διαφωνίας µε το υφιστά-
µενο κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον. Η συµπεριφορά 
αυτή πρέπει αρχικά να ερµηνεύεται ως ένα φυσιολογικό φαινόµενο και όχι 
ως εχθρική στάση (Βασιλόπουλος, 1991). 

4. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Η επιµόρφωση σε θέµατα διοί-
κησης συµβάλλει θετικά στην επίλυση προβληµάτων άµεσα και αποτελε-
σµατικά. Η εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειµένων, η σχέση των σχολικών 
µονάδων µε την οργανωµένη τοπική κοινωνία και άλλους φορείς, η ορ-
γανωτική πολυπλοκότητα των σχολικών µονάδων καθιστούν αυξανόµενη 
την ανάγκη της επιµόρφωσης σε θέµατα διοίκησης της εκπαίδευσης. 

Το πρόγραµµα υποστηρίχθηκε από µία σειρά Οµαδικών Συµβουλευτικών 
Συναντήσεων, σκοπός των οποίων δεν ήταν η πραγµατοποίηση συµπληρω-
µατικών µαθηµάτων. Ωστόσο, στη διάρκειά τους δόθηκαν πληροφορίες και 
επεξηγήσεις, έγινε επεξεργασία απόψεων, προγραµµατισµός εκπαιδευτικών 
δράσεων και συζήτηση µε τους υπεύθυνους των Θεµατικών Ενοτήτων.

Οι συµµετέχοντες στο επιµορφωτικό πρόγραµµα αξιολόγησαν το πρό-
γραµµα απαντώντας σε ένα ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, έτσι ώστε 
να εκτιµηθεί η ανάγκη για αναπροσαρµογή ή συµπλήρωσή του µε βάση τις 
γενικές αρχές που διέπουν τη δηµιουργία επιµορφωτικού υλικού στην Ανοιχτή 
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Για τη συµµετοχή τους έλαβαν πιστοποιητικό 
συµµετοχής και παρακολούθησης του εξ αποστάσεως επιµορφωτικού προ-
γράµµατος.

Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Από το Φεβρουάριο του 2006, ξεκίνησε η δεύτερη φάση του προγράµµατος. Το 
Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, λειτουργεί πλέον σε συνεχή βάση 
ως ένας υποστηρικτικός µηχανισµός της επιµόρφωσης και της επικοινωνίας 
των εκπαιδευτικών. Η βασική δοµή πλέον της επιµόρφωσης στηρίζεται στην 
ύπαρξη µιας σειράς ηλεκτρονικών τάξεων. Κάθε τάξη αφορά ένα συγκεκριµέ-
νο αντικείµενο, ενώ οι χρήστες του προγράµµατος έχουν τη δυνατότητα της 
ελεύθερης πρόσβασης και περιήγησης στις ηλεκτρονικές αίθουσες µε βάση 
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βέβαια τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Οι ηλεκτρονικές αίθουσες είναι:
Αίθουσα Θεολογικού Προβληµατισµού, Αίθουσα Φιλολογικών Θεµάτων, Αί-
θουσα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
Αίθουσα ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας, Εργαστήριο Ψυχολογίας, Θέµατα ∆ιοί-
κησης της Εκπαίδευσης, Αίθουσα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αίθουσα ανταλλα-
γής αρχείων (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Εµφάνιση της σελίδας πρόσβασης στις ηλεκτρονικές αίθουσες.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση οι σπουδαστές µελετούν και µαθαίνουν µό-
νοι τους και συνεπώς εξαρτώνται από το εκπαιδευτικό υλικό σε µεγάλο βαθ-
µό. Η σηµασία του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στην διαδικασία της ΑεξΑΕ 
οφείλεται στο γεγονός ότι στην πράξη ο εκπαιδευόµενος καλείται µέσω κυρί-
ως του υλικού αυτού να κατακτήσει την πρόσβαση στη γνώση.  Έτσι το έντυπο 
υλικό της ΑεξΑΕ οφείλει να ενσωµατώνει ρόλους και διαδικασίες που, στα 
πλαίσια των συµβατικών εκπαιδευτικών συστηµάτων, διεκπεραιώνονται από 
τους διδάσκοντες (Βεργίδης, κ.α. 1998).

Η συγγραφή του έντυπου επιµορφωτικού υλικού έγινε στη βάση των ιδιαί-
τερων απαιτήσεων παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού στην ΑεξΑΕ βασικότερη 
από τις οποίες είναι να µπορούν να µαθαίνουν οι σπουδαστές απ’ αυτό µε 
όσο γίνεται λιγότερη βοήθεια από τους διδάσκοντες (Ματραλής, 1998). Εµπε-
ριέχει δηλαδή, τα κατάλληλα στοιχεία που εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό 
διδακτικές λειτουργίες όπως η καθοδήγηση του σπουδαστή στη µελέτη του, η 
ενίσχυση της αλληλεπίδρασης µε το υλικό, οι επεξηγήσεις, η αξιολόγηση και η 
ενθάρρυνση. Οι απαιτήσεις αυτές υπαγορεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, στα οποία περιλαµβάνονται ακόµη συµ-
βουλές για τη µελέτη, καθορισµός στόχων στην αρχή και σύνοψη στο τέλος 
κάθε ενότητας, παραδείγµατα, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, δραστηρι-
ότητες µε στόχο τον προβληµατισµό και την εµβάθυνση, κατατµηµένη παρου-
σίαση της ύλης, απλή γλώσσα και φιλικό ύφος (Χοντολίδου, 1999).



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 241

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ως αυτονόητο και 
αναπόσπαστο µέρος της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Οι λόγοι που 
οδηγούν στην επιτάχυνση της οργάνωσης της συνεχούς επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών συνδέονται µε τις ταχύτατες επιστηµονικές εξελίξεις και τη 
συνακόλουθη απαξίωση των γνώσεων που επιφέρουν, καθώς και µε τις διάφο-
ρες εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές και απαιτούν από τον εκπαιδευτικό 
διαρκή επιστηµονική ενηµέρωση και αντίστοιχη επαγγελµατική ευαισθητο-
ποίηση. 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συµµετείχαν στην επιµόρφωση έδειξαν να εξοι-
κειώνονται εύκολα στη διαδικασία της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης. Ορισµέ-
νοι, βέβαια, ιδιαίτερα στην αρχή έδειξαν να είναι διστακτικοί σε ότι αφορά 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων εφαρµογών του περιβάλλοντος επιµόρ-
φωσης (συµµετοχή σε συζητήσεις, οµάδες εργασίας, ασκήσεις κ.λ.π.). Ίσως ο 
παράγοντας του άγχους σε ότι αφορά στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και 
στην εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής µάθησης να ήταν καθοριστικός. Ση-
µαντικά, ωστόσο, βοήθησε το γεγονός ότι οι περισσότεροι είχαν µία ικανοποι-
ητική σχέση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ παράλληλα υπήρξε και 
σηµαντική υποστήριξη από τους διδάσκοντες. 

Κατά τη µελέτη του έντυπου υλικού οι εκπαιδευτικοί συνάντησαν πολ-
λές δραστηριότητες µε αρκετές µελέτες περίπτωσης. Πρόκειται για µορφές 
πρακτικής άσκησης στις οποίες ένα πραγµατικό ή υποθετικό παράδειγµα, το 
οποίο αντανακλά µία ευρύτερη κατάσταση, παρουσιάζεται µε σκοπό να ανα-
λυθεί και να διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται. 

Η εκπαιδευτική αυτή πρακτική είχε µεγάλη επιτυχία, καθώς προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον και ώθησε τους εκπαιδευτικούς σε ανάληψη πρωτοβουλιών µε 
στόχο την επίλυση προβληµάτων. Βοήθησε στην εφαρµογή των θεωρητικών 
γνώσεων που είχαν αποκτηθεί, ενώ συνέβαλε στην υποκίνηση των συµµετε-
χόντων. Είναι µία µέθοδος η οποία µπορεί και πρέπει να εφαρµόζεται καθώς 
προσφέρει τη δυνατότητα στους διδασκόµενους να διεισδύσουν σε ένα πρό-
βληµα µέσα από την πράξη παρά µέσα από την ακρόαση. 

Είναι σηµαντικό στην καθηµερινή λειτουργία του σχολείου να έχουν οι εκ-
παιδευτικοί µία συνεχή υποστήριξη µέσα από την οποία θα είναι ικανοί να 
αντιµετωπίσουν µία σειρά από θέµατα που αφορούν τη µεθόδευση της διδα-
σκαλίας, αλλά και προβλήµατα που συνδέονται µε τη διαχείριση της σχολικής 
τάξης (µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες ή προβλήµατα συµπεριφοράς). Ση-
µαντική είναι, βέβαια, και η καθηµερινή υποστήριξη που µπορεί να προσφέ-
ρει ένα παρόµοιο περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης και σε περιόδους 
εκπαιδευτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, όπως η τρέχουσα εκπαιδευτική 
περίοδος µε την εφαρµογή του νέου διαθεµατικού ενιαίου πλαισίου σπουδών, 
την αλλαγή των αναλυτικών προγραµµάτων και την κυκλοφορία των νέων 
βιβλίων του γυµνασίου (σχ. έτος 2006-2007).

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία της επιµόρφωσης 
µπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Παρά το γεγονός ότι 
δεν διαθέτει τα πλεονεκτήµατα της παραδοσιακής διδασκαλίας σε ότι αφο-
ρά την αµεσότητα και την αυθεντικότητα της επικοινωνίας διδασκόντων και 
διδασκοµένων, εµφανίζει σοβαρά πλεονεκτήµατα τα οποία αν συνδυαστούν 
κατάλληλα µε τους παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης µπορούν να έχουν 
ευεργετικά αποτελέσµατα.
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Από την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε µεταξύ των εκπαιδευτικών που 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, απορρέει η ανά-
γκη δηµιουργίας και εφαρµογής ενός µοντέλου διαρκούς και συστηµατικής εξ 
αποστάσεως επιµόρφωσης, καθώς και η πεποίθηση ότι αυτό µπορεί να συµ-
βάλλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
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