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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η οµάδα Εργασίας συζητά τις διδακτικές µεθόδους, τις στρατηγικές καθώς και τις εφαρµογές των 
τεχνολογιών της επικοινωνίας, που χρησιµοποιούνται ώστε να οργανωθεί και να υποστηριχθεί η 
µαθησιακή διαδικασία σε διαφορετικές συνθήκες εκπαίδευσης: τυπικά µαθήµατα πανεπιστηµιακού 
επιπέδου, µαθήµατα προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση, εικονικές κοινότητες µάθησης 
εκπαιδευτικών, υποστήριξη µαθηµάτων ενηλίκων εργαζοµένων.   
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Τεχνολογίες της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση από απόσταση, υποστήριξη 
µαθηµάτων, εκπαίδευση ενηλίκων 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κατά τη τελευταία δεκαετία, η χρήση των τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου για τη 
µάθηση, την εκπαίδευση και την επιµόρφωση έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Σηµαντικός αριθµός 
κόµβων και ιστοσελίδων που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τη µάθηση, έχουν αναπτυχθεί και 
χρησιµοποιούνται από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, από 
ανθρώπινα δίκτυα κάθε είδους. Κάθε φορά που µια νέα τεχνολογική υποδοµή εµφανίζεται, 
παρουσιάζονται ταυτόχρονα οι διαισθητικές, ή απλοϊκές εφαρµογές, οι ένθερµοι υποστηρικτές και 
οι σκεπτικιστές. Είναι όµως η πρώτη ίσως φορά που η αυξηµένη χρήση (που δε συνάδει αυτόµατα 
µε την ουσιαστική και βέλτιστη αξιοποίηση) δεν ακολουθεί την εκπαιδευτική έρευνα αλλά συχνά 
προηγείται αυτής. Χάρη στη δυναµική του µέσου των επικοινωνιών, η πρακτική τείνει να 
προσπεράσει την απαίτηση των θεωρητικών πλαισίων και των ερευνητικών πορισµάτων στα 
οποία θα έπρεπε να στηρίζεται.  
Η απλή χρήση ή η ουσιαστική αξιοποίηση του διαδικτύου εξαπλώνεται ήδη σε µια ποικιλία 

χώρων, που απευθύνονται σε ενήλικες, και σχετίζονται µε την ανάπτυξη της γνώσης και τη 
µάθηση:  

i) Πανεπιστήµια που είναι εξειδικευµένα στην εκπαίδευση από απόσταση. 
ii) Συµβατικά πανεπιστήµια που χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες της επικοινωνίας για 

διδακτικούς σκοπούς, µετά από πρωτοβουλία µερικών πανεπιστηµιακών καθηγητών, ή 
βάσει αποφάσεων που έχουν ληφθεί κεντρικά από ένα ή περισσότερα ιδρύµατα. 

iii) Κέντρα Επιµόρφωσης και Κατάρτισης. 
iv) Κοινότητες επιστηµόνων που υποστηρίζουν τα νέα µέλη. 
v) Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης 
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Σε αρκετές περιπτώσεις, επικρατεί η εµπειρική χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών. Για 
παράδειγµα, στα περισσότερα προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση που βασίζονται στο 
διαδίκτυο, είναι αισθητή η έλλειψη κατάλληλων θεωρητικών πλαισίων (Goodyear 1999), ενώ στα 
προγράµµατα αξιοποίησης του διαδικτύου από συµβατικά πανεπιστήµια, παρατηρείται η έλλειψη 
της ουσιαστικής επιµόρφωσης και προετοιµασίας των καθηγητών στο νέο τους ρόλο. Σε αρκετές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες συχνά εµφανίζεται η πρόσκαιρη δοκιµή των τεχνολογικών µέσων 
δίχως κατάλληλη οργάνωση και κυρίως δίχως ικανοποιητική επεξεργασία των µαθησιακών 
δραστηριοτήτων. Συνήθεις περιπτώσεις αποτελούν επίσης οι αναπαραγωγές των τρεχουσών 
πρακτικών των συµβατικών µαθηµάτων, ενώ επικρατεί ακόµα η αντίληψη που συγχέει την 
πληροφορία µε τη γνώση, αποκαλώντας έτσι ‘συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση’ τους 
απλούς κόµβους παροχής υλικού (Ackermann, 1995, Dimitracopoulou, 2002) και ‘κέντρα 
εκπαίδευσης’ τις αίθουσες που διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισµό για διαλέξεις από απόσταση. 
Είναι απαραίτητο λοιπόν να προσδιορίσουµε αρχές, να προβλέψουµε ουσιαστικά πεδία χρήσης 

και αναδυόµενες ανάγκες, να προσδιορίσουµε ερευνητικά ερωτήµατα και κατευθύνσεις. Να 
βασιστούµε στις σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση, για τις διδακτικές στρατηγικές και το ρόλο 
των διδασκόντων, για την υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας, κ.ά., ώστε να προσδιορίσουµε 
τις εκπαιδευτικές µεθόδους καθώς και τα απαιτούµενα τεχνολογικά εργαλεία.  
Η ποιότητα της εκπαίδευσης µε αξιοποίηση των τεχνολογιών εξαρτάται, ανάµεσα σε άλλα από 

τρεις παράγοντες-κλειδιά στη διαδικασία: α) την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων στις οποίες 
οι εκπαιδευόµενοι, εργαζόµενοι ή φοιτητές εµπλέκονται, β) την καταλληλότητα και τον πλούτο 
των εργαλείων που διατίθενται, γ) τον ουσιαστικό και διαφοροποιηµένο ρόλο των εκπαιδευτών ή 
συντονιστών, που χρειάζεται να επιµορφωθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό (Depover 2000). 
Τα ανωτέρω εντάσσονται σε µια θεώρηση που δεν αρκείται στη διευκόλυνση που παρέχουν οι 

τεχνολογίες (για παράδειγµα, στη διοικητική διαδικασία της εκπαίδευσης), αλλά εστιάζει κυρίως 
στη µετασχηµατιστική δύναµη της ουσιαστικής αξιοποίησης των εφαρµογών των τεχνολογιών, ως 
φορέα καινοτοµίας και βελτίωσης της ποιότητας σπουδών, τόσο για τα συµβατικά εκπαιδευτικά 
συστήµατα όσο και για τα οργανωµένα συστήµατα Εκπαίδευσης από Απόσταση. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Σκοπός της οµάδας εργασίας είναι αφενός να εστιάσει στη µελέτη των κατάλληλων διδακτικών 
µεθόδων µε τις οποίες αξιοποιούµε τις τεχνολογίες των επικοινωνιών, αλλά και να προωθήσει την 
επικοινωνία και τη συνεργασία των ερευνητικών οµάδων της Ελλάδας που ασχολούνται µε την  
«Εκπαίδευση από Απόσταση, µέσω χρήσης τεχνολογιών» σε τοµείς: «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών», «Κατάρτιση ενηλίκων-επαγγελµατιών», «Βασική προπτυχιακή & µεταπτυχιακή 
Εκπαίδευση, από απόσταση», «Υποστήριξη συµβατικών προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών 
πανεπιστηµιακών µαθηµάτων, µε χρήση τεχνολογιών των επικοινωνιών». 
Η οµάδα εργασίας αποσκοπεί:  
 (α) Στην ανάλυση των Μοντέλων εκπαίδευσης, των ∆ιδακτικών µεθόδων, του ∆ιδακτικού 
υλικού, και των Εργαλείων εκείνων που υποστηρίζουν ουσιαστικά τη µαθησιακή & 
εκπαιδευτική διαδικασία, και έχουν εφαρµοστεί στην Ελλάδα (σε διαφορετικούς πληθυσµούς 
και πλαίσια εκπαίδευσης). 

(β) Στην επικοινωνία και συνεργασία των ερευνητικών οµάδων της συγκεκριµένης ερευνητικής 
περιοχής, δεδοµένης της έντονης εξέλιξης αυτής αλλά και κυρίως της ανάγκης τυπικής 
εφαρµογής των µεθόδων αυτών, σε πληθυσµούς της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
Οι κεντρικοί άξονες συζήτησης αφορούν σε Μοντέλα, ∆ιδακτικές Μέθοδοι και Εργαλεία, για: 

(α) την υποστήριξη µαθηµάτων εκπαίδευσης βασισµένων στις τεχνολογίες των επικοινωνιών,  
(β) τη δηµιουργία Κοινοτήτων Μάθησης 
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Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται να αναλυθούν οι ακόλουθες διαστάσεις:  
• Πλαίσια εφαρµογής και συνθήκες 
• ∆ιδακτικές µέθοδοι, και επιµέρους στρατηγικές  
• Χαρακτηριστικά διδακτικού υλικού (µε έµφαση στις εργασίες των εκπαιδευόµενων) 
• Εργαλεία (κυρίως επιµέρους εργαλεία που υποστηρίζουν τη µάθηση) 
• Ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν διερευνηθεί 
• Ανοικτά ερευνητικά ερωτήµατα, και µελλοντικοί ερευνητικοί στόχοι 

  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ 
Οι βασικές οµιλίες της συνεδρίας, παρουσιάζουν παραδείγµατα αξιοποίησης των τεχνολογιών 
της επικοινωνίας σε µια ποικιλία διαφορετικών εκπαιδευτικών συνθηκών.  

Η πρώτη εργασία, αφορά υποστήριξη τυπικού προπτυχιακού πανεπιστηµιακού µαθήµατος, και 
αναφέρεται σε συγκεκριµένη διδακτική στρατηγική που υποστηρίζεται από εργαλείο που 
σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό. Με τίτλο «Η Αξιολόγηση Εργασιών από τους Εκπαιδευόµενους 
ως  Εργαλείο Μάθησης-Αξιολόγησης», η εργασία αναφέρεται στη διδασκαλία µαθήµατος 
«Εκπαίδευση από Απόσταση» στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εστιάζει 
σε µια συγκεκριµένη διδακτική στρατηγική, αυτή της: «Αξιολόγησης εργασιών από τους 
εκπαιδευόµενους», η οποία προτείνεται ως διαδικασία µάθησης για τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο 
που πραγµατοποιεί την αξιολόγηση, µιας και εστιάζεται στη διαδικασία παροχής και λήψης 
ανατροφοδότησης. Για την υποστήριξη της συγκεκριµένης στρατηγικής σχεδιάστηκε ένα ειδικό 
εργαλείο συνεργατικής αξιολόγησης. Η εργασία, παρουσιάζει την εφαρµογή και την αξιολόγηση 
της µεθόδου, µε βάση συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα. 
 
∆ύο εργασίες αφορούν σε προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση (προπτυχιακά ή 

µεταπτυχιακά) και αναφέρονται στη γενική παρουσίαση του συνόλου των εργαλείων που 
χρησιµοποιούν. 
Η πρώτη από αυτές µε τίτλο: «Υποστήριξη των φοιτητών που εκπονούν πτυχιακή εργασία στο 
Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ», αναφέρεται σε τυπικό πανεπιστηµιακό µάθηµα, 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Συγκεκριµένα αναφέρεται στο µάθηµα (θεµατική 
ενότητα) «Πρακτικής Εξάσκησης σε θέµατα Λογισµικού». Η ιδιαιτερότητα του µαθήµατος είναι 
ίσως ότι το προϊόν του µαθήµατος συνιστά πτυχιακή εργασία, και κατά συνέπεια υπάρχει 
αυξηµένη ανάγκη επικοινωνίας ανάµεσα σε καθηγητές και φοιτητές. Η εργασία παρουσιάζει το 
σύνολο των εργαλείων (ασύγχρονης επικοινωνίας) που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια του 
µαθήµατος. 
Η δεύτερη εργασία της ενότητας αυτής µε τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές µε τη µέθοδο της Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης, υποστηριζόµενες από τις Νέες Τεχνολογίες» παρουσιάζει την 
αρχιτεκτονική, τις εµπειρίες και τα συµπεράσµατα από την εφαρµογή ενός ∆ιατµηµατικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που εφαρµόζει  µερικώς τη  µέθοδο της εκπαίδευσης 
από απόσταση. Στην εργασία, παρουσιάζονται η πλατφόρµα και τα εργαλεία ασύγχρονης 
επικοινωνίας που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και τα χαρακτηριστικά του διδακτικού υλικού και  
των συνεργατικών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν. 
 
Οι δύο επόµενες εργασίες, αφορούν σε «εικονική κοινότητα µάθησης» και συγκεκριµένα σε 

κοινότητα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και παρουσιάζεται το πλαίσιο εκπαίδευσης, οι µέθοδοι, 
και οι επιµέρους στρατηγικές υποστήριξης της  επικοινωνίας. 
Η πρώτη εργασία της ενότητας αυτής µε τίτλο: «∆ιδακτικές Μέθοδοι και Εργαλεία στην 
Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», παρουσιάζει τις διδακτικές 
µεθόδους και τις στρατηγικές που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας ενός προγράµµατος 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών που είχε ως απώτερο στόχο τη δηµιουργία «Κοινότητας µάθησης 
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Εκπαιδευτικών». Η εργασία παραθέτει συνοπτικά: (α) τις βασικές αρχές λειτουργίας της 
κοινότητας, (β) το µοντέλο οργάνωσης µαθηµάτων, (γ) το συνδυασµό ατοµικών και 
συλλογικών/συνεργατικών δραστηριοτήτων, (δ) τις µεθόδους ενεργοποίησης των µελών της 
κοινότητας και τις συναφείς δράσεις των συντονιστών, (ε) το ρόλο των εργαλείων διαλόγου, 
συνεργατικής διαµόρφωσης εγγράφων, καθώς και αυτών που υποστηρίζουν τη µεταγνωστική 
κοινωνική επίγνωση.  
Η δεύτερη εργασία αυτής της ενότητας µε τίτλο: «Βασικά σηµεία της σύγχρονης δικτυακής 
επικοινωνίας στα πλαίσια της οικοδόµησης µιας δικτυακής κοινότητας εκπαιδευτικών για τα 
Μαθηµατικά» αφορά σε επιµέρους στρατηγικές µαθήµατος που υλοποιήθηκε στα πλαίσια 
επιµορφωτικού προγράµµατος εκπαίδευσης καθηγητών µέσω διαδικτύου, µε αντικείµενο την 
εξοικείωση και η διδακτική αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδασκαλία 
γεωµετρικών εννοιών. Στην εργασία δίνεται έµφαση: στο πλάνο του µαθήµατος και κυρίως στις 
βασικές αρχές διαχείρισης της σύγχρονης επικοινωνίας (µέσω chat) µε τους εκπαιδευόµενους 
(όπως καλλιέργεια φιλικής ατµόσφαιρας, δηµιουργία κλίµατος αυτοπεποίθησης, σεβασµού,  
αναστοχασµού στην εµπειρία, κ.ά.). 

 
Τέλος, δύο εργασίες αφορούν στην αξιοποίηση δικτυακών τόπων που δηµιουργήθηκαν µε στόχο 

την παράλληλη υποστήριξη µαθηµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, καθώς και σχολείων για 
ενήλικες. 
Η  πρώτη εργασία µε τίτλο «Υποστήριξη συµβατικού προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

µε χρήση δικτυακού τόπου», παρουσιάζει αναλυτικά την πορεία προσπάθειας δηµιουργίας ενός 
δικτυακού τόπου υποστηρικτικού του µαθήµατος (αρχική έρευνα έκφρασης ενδιαφέροντος των 
εκπαιδευόµενων, και έρευνα αποτίµησης µετά τη λήξη του µαθήµατος).  Φάνηκε ότι ακόµα και ο  
απλός δικτυακός τόπος µε υλικό των µαθηµάτων είναι ιδιαίτερα χρηστικός για τους 
εκπαιδευόµενους  
Η δεύτερη εργασία της ενότητας αυτής, µε τίτλο «Μαθηµαγικά προβλήµατα ως ένα µοντέλο για 
το Μαθηµατικό εγγραµµατισµό» αναφέρεται στη λειτουργία των ‘Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας’. 
Παρουσιάζεται η διδακτική προβληµατική που διέπει τη σχεδίαση και ανάπτυξη του ιστοχώρου 
αυτού, και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο είδος των προβληµάτων που προτείνονται για 
επεξεργασία. 
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