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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ιδιαίτερα του  ∆ιαδικτύου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών µεθόδων εκπαίδευσης δίνοντας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα την δυνατότητα να 
παρέχουν σε µεγάλο φάσµα ανθρώπων Προγράµµατα Σπουδών µε τη µέθοδο της εκπαίδευσης από 
απόσταση. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει και περιγράφει την αρχιτεκτονική, τις εµπειρίες και 
τα συµπεράσµατα από την εφαρµογή ενός ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ειδικά για τη µέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση που χρησιµοποιεί τις Νέες τεχνολογίες ως 
υποστηρικτικά συστήµατα  υλοποίησής του. Συστήµατα του προγράµµατος θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν στο µέλλον για την επιµόρφωση από απόσταση των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
(αδιόριστων και διορισµένων) που βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές αποµακρυσµένες από 
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εκπαίδευση από απόσταση, συνεργατική µάθηση, σύγχρονη και ασύγχρονη 
εκπαίδευση από απόσταση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Η εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων 
εκπαίδευσης, όπως τα συστήµατα και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης από απόσταση (Distance 
Learning - DL), τα συστήµατα εκµάθησης βασισµένα σε υπολογιστή (Computer Based Learning 
Systems - CBLS) κ.τ.λ. Τα συστήµατα αυτά  επιτρέπουν στους φοιτητές να επιλέξουν το χώρο, το 
χρόνο, τον ρυθµό και τη διαδικασία µάθησης (Evans & Fan, 2002). Η ευελιξία αυτή έχει 
αποκτήσει πρόσφατα µεγαλύτερη σηµασία (Inglis, Ling, & Joosten, 2002) καθώς  δίνει τη 
δυνατότητα στα Πανεπιστήµια να προσεγγίσουν διαφορετικές οµάδες πληθυσµού και να τους 
παρέχουν ευέλικτα περιβάλλοντα µάθησης  µε τη µέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (Hera & 
Kling, 2000). Επίσης η εξάπλωση του ∆ιαδικτύου έχει προκαλέσει αύξηση στον αριθµό 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που προσφέρουν τέτοια περιβάλλοντα  και στηρίζονται στις εφαρµογές 
του ∆ιαδικτύου (Sistek-Chandler, 2000).  Η αυξανόµενη ανταγωνιστικότητα δηµιουργεί 
συνεταιρισµούς αναπτύσσοντας και διαθέτοντας µέσω του ∆ιαδικτύου Προγράµµατα Σπουδών 
στο ευρύ κοινό (Ρετάλης και Αυγερίου, 2001).  
 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» στηρίζεται στη 
συνεργασία Τµηµάτων Φυσικής Αγωγής δύο Ιδρυµάτων: του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου 
Θράκης και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Τα δύο αυτά, αποµακρυσµένα γεωγραφικά, Τµήµατα  
παρέχουν αυτό το πρόγραµµα που χρησιµοποιεί συνδυασµένα την εντατική φοίτηση και την 
εκπαίδευση από απόσταση.  Απευθύνεται σε πτυχιούχους, κάθε ηλικίας, Τµηµάτων Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) αλλά και σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστηµιακών 
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Τµηµάτων και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων. ∆ίνει τη δυνατότητα ιδιαίτερα σε εργαζόµενους, που 
δυσκολεύονται να φοιτήσουν σε «Συµβατικά» Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, να 
αποκτήσουν µεταπτυχιακό δίπλωµα αφού ως φοιτητές µπορούν να προσαρµόζουν τη φοίτηση, για 
ορισµένα µαθήµατα, σε χρονικές περιόδους που ταιριάζουν στο πρόγραµµά τους (εντατική 
φοίτηση) και να παρακολουθούν µαθήµατα  χωρίς περιορισµό τόπου και χωρίς να απαιτείται η 
φυσική τους παρουσία στο Πανεπιστήµιο (εκπαίδευση από απόσταση). Η διάρκεια των Σπουδών 
του Προγράµµατος  περιλαµβάνει 4 ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Τα δύο πρώτα εξάµηνα έχουν την δοµή 
της εντατικής φοίτησης στο χώρο του Τµήµατος (µια εβδοµάδα αρχικά και  3 κύκλους µαθηµάτων 
σε αντίστοιχα Σαββατοκύριακα). Το τρίτο εξάµηνο διεξάγεται µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης µε χρήση Νέων Τεχνολογιών. Το τέταρτο και τελευταίο εξάµηνο είναι αφιερωµένο 
στη συγγραφή της µεταπτυχιακής διατριβής. Για την παρακολούθηση των µαθηµάτων του τρίτου 
εξαµήνου απαιτείται  ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο και βασικές δεξιότητες 
χειρισµού αντίστοιχων προγραµµάτων. Το πρόγραµµα  στηρίζει τη δοµή του  στην εµπειρία και 
τεχνογνωσία παλαιότερων µεταπτυχιακών προγραµµάτων που υλοποίησαν τα Τµήµατα,  και στις 
πλατφόρµες λογισµικού υποστήριξης (Centra και ΕΣΤΙΑ). Παράλληλα, υποστηρίζεται από την 
βιβλιοθήκη του Τµήµατος µε ένα πλήθος επιστηµονικών εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών 
βιβλιογραφίας Η εισήγηση αναφέρεται στην περίπτωση του τρίτου εξαµήνου και σε ένα 
συγκεκριµένο µάθηµα. Η διάρκεια του  µαθήµατος ήταν 12 εβδοµάδες και χρησιµοποιήθηκε τόσο 
η διαδικασία της ασύγχρονης (για 8 µαθήµατα)  όσο και της σύγχρονης  (4 µαθήµατα) 
εκπαίδευσης από απόσταση µέσω του διαδικτύου). 
   
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ   
Για την υλοποίηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης  χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα λογισµικού 
«ΕΣΤΙΑ» µε την οποία επιτεύχθηκε η παροχή εκπαιδευτικού υλικού µέσω ενός ολοκληρωµένου 
ανοιχτού περιβάλλοντος µάθησης (ΕΣΤΙΑ, 2004). Το εικονικό περιβάλλον µάθησης που 
διαµορφώνεται από τον διδάσκοντα µε τα εργαλεία που παρέχει η συγκεκριµένη πλατφόρµα 
καθιστά την όλη διαδικασία αρκετά ευέλικτη ιδιαίτερα στον τοµέα της συµµετοχής των 
εκπαιδευοµένων. Εκτός από τη δηµοσίευση του εκπαιδευτικού υλικού και την online αξιολόγηση 
των φοιτητών η πλατφόρµα  δίνει τη δυνατότητα χρήσης των παρακάτω εργαλείων:   
Πίνακες Ανακοινώσεων και πίνακες συζητήσεων (Γενικού ενδιαφέροντος – Θεµατικής Ενότητας 
– Εκπαιδευτικού Προγράµµατος) -  Εργαλείο Αναζήτησης  πληροφοριών  στο εκπαιδευτικό υλικό, 
στις ανακοινώσεις και συζητήσεις - Εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία -Εργαλεία 
δηµιουργίας εξετάσεων και ψηφοφοριών 
 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ    
Για την υλοποίηση  της σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση µε δυνατότητα παρουσίασης του 
εκπαιδευτικού υλικού σε µορφή διαφανειών ή αρχείων άλλων εφαρµογών και αµφίδροµης 
ακουστικής επικοινωνίας πραγµατικού χρόνου µεταξύ καθηγητή και φοιτητών, χρησιµοποιήθηκε 
η πλατφόρµα «Centra» που επιτρέπει σε µεγάλες οµάδες από αποµακρυσµένους µεταξύ τους 
καθηγητές και φοιτητές να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να µαθαίνουν- 
προσοµοιώνοντας την αλληλεπίδραση  της τυπικής τάξης - σε πραγµατικό χρόνο (Centra, 2004).  
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Μέσω του  ∆ιαδικτύου ο κάθε εκπαιδευόµενος, µε τον κωδικό του, είχε πρόσβαση στο υλικό των 
µαθηµάτων. Σε κάθε µάθηµα υπήρχαν : το κυρίως διδακτικό υλικό (συνήθως σε µορφή 
παρουσιάσεων) – τα παράλληλα κείµενα σε ψηφιακή µορφή (άρθρα, κεφάλαια βιβλίων κλπ που  
µπορούσαν να ενισχύσουν τη διδασκαλία) - οι βιβλιογραφικές αναφορές για αναζήτηση και 
επεξεργασία πληροφοριών - οι εργασίες-ασκήσεις-δραστηριότητες που έπρεπε να υλοποιηθούν 
για την ολοκλήρωση του µαθήµατος - το θέµα συζήτησης που άπτονταν του περιεχοµένου του 
µαθήµατος και έπρεπε οι φοιτητές να καταθέσουν τις απόψεις τους 
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  Η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση του διδακτικού υλικού δεν αντιµετωπίζει τους φοιτητές 
ατοµοκεντρικά αλλά ενθαρρύνει την συνεργασία και την οµαδικότητα στην οικοδόµηση της νέας 
γνώσης. Η συνεργατική µάθηση που αξιοποιεί τις ατοµικές δεξιότητες και γνώσεις καθώς και την 
δυναµική της οµάδας δεν βοηθά µόνο στην οικοδόµηση της γνώσης αλλά και γενικά της σύσφιξης 
των κοινωνικών σχέσεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί αντιστάθµισµα στον κίνδυνο αποµόνωσης 
που ελλοχεύει στην εκπαίδευση από απόσταση. Η συνεργατική µάθηση υλοποιήθηκε τόσο µε την 
ανάθεση οµαδικών εργασιών-δραστηριοτήτων όσο και µε την συµµετοχή στις ασύγχρονες 
συζητήσεις της θεµατικής ενότητας. Οι φοιτητές αρχικά χωρίσθηκαν σε οµάδες 4-5 ατόµων και 
ορίστηκε συντονιστής ένας υποψήφιος διδάκτορας που παρακολουθούσε το µάθηµα. Για κάθε 
µάθηµα (διάλεξη εβδοµάδας) υπήρχε ανάθεση εργασιών-δραστηριοτήτων από τον διδάσκοντα. Σε 
πρώτο στάδιο οι φοιτητές δούλευαν ατοµικά µέσα στις οµάδες. Στη συνέχεια, αφού παρουσίαζαν 
το αποτέλεσµα της δουλειάς τους και αντάλλασαν απόψεις µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  
µε τα άτοµα της οµάδας τους, συνέθεταν την τελική µορφή της οµαδικής τους εργασίας-
δραστηριότητας. Τη τελική αυτή µορφή την απέστελλε ο συντονιστής της οµάδας στο διδάσκοντα.  
Οι δραστηριότητες-εργασίες είχαν την µορφή: 

• της αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών  
• προβληµάτων δηµιουργικής εµπλοκής και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης,  
• ασκήσεων αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Παράδειγµα µιας µορφής οµαδικής δραστηριότητας αποτελεί η αναζήτηση µέσα από το ∆ικτυακό 
τόπο www.pecentral.org δραστηριοτήτων που αφορούν πρωτόκολλα συµπεριφοράς για µια 
συγκεκριµένη τάξη  ∆ηµοτικού ή Γυµνασίου. Οι οµάδες έπρεπε να συνθέσουν µια αναφορά για α) 
τον τρόπο αναζήτησης τους β) τις δραστηριότητες που βρήκαν (σύντοµη περιγραφή αυτών) και γ) 
την  επιλογή µίας εξ αυτών που θα χρησιµοποιούσαν στη διδασκαλία τους (αιτιολόγηση της 
επιλογής). 
Η συνεργατική µάθηση επίσης υποστηρίχθηκε µε τους µηχανισµούς σύγχρονης (chat), 
ασύγχρονης (discussion forum) και προσωπικής επικοινωνίας (εσωτερική ηλεκτρονική 
αλληλογραφία ) µεταξύ των φοιτητών και του διδάσκοντα. Για κάθε µάθηµα υπήρχε στη 
συζήτηση της θεµατικής  ενότητας ένα θέµα πάνω στο οποίο θα έπρεπε να τοποθετούνται µε τις 
απόψεις τους (λίγες γραµµές) όλοι οι φοιτητές. Η συµµετοχή των φοιτητών στην ηλεκτρονική 
συζήτηση ήταν υποχρεωτική και αποτέλεσε µέρος της αξιολόγησής τους. 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ 
  Έγινε καταγραφή και διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών, που συµµετείχαν στο εξάµηνο 
της εκπαίδευσης από απόστασην. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, τόσο στη µέση του 
εξαµήνου όσο και στο τέλος του. Οι φοιτητές καλούνταν  να εκφράσουν εάν συµφωνούσαν 
απόλυτα, συµφωνούσαν, δεν ήταν σίγουροι, διαφωνούσαν ή διαφωνούσαν απόλυτα, µε καθεµία 
από τις  προτάσεις του ερωτηµατολογίου. Οι κλίµακες είχαν συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach  
a= .75 (Μέσο) και a= .77 (Τέλος). Από τα αποτελέσµατα έγινε φανερό ότι οι φοιτητές –τριες 
έχουν θετικές απόψεις για το ∆.Μ.Π Σπουδών ανεξαρτήτου φύλου και οι απόψεις τους αυτές δεν 
διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά στη µέση και στο τέλος του εξαµήνου. 
  
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
  Παρά τα όσα προβλήµατα που υπάρχουν στη µάθηση από απόσταση, θα µπορούσε, ο τρόπος 
αυτός µάθησης να γίνει µια διέξοδος απασχόλησης για ένα µεγάλο µέρος ανέργων εκπαιδευτικών 
όπου µέσω της σωστής κατάρτισης, θα ήταν σε θέση να προωθήσουν αυτή τη νέα εκπαιδευτική 
διαδικασία. Το µοντέλο αυτό επίσης θα µπορούσε να εφαρµοστεί και στη διαρκή επιµόρφωση και 
κατάρτιση των εν ενεργεία καθηγητών Φυσικής Αγωγής που είναι αποµακρυσµένοι από τα 
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. 
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