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Περίληψη 

 

Σε αυτή την εργασία θα αναλύσουµε τον όρο της ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning), 

θα δούµε τις µορφές στις οποίες διακρίνεται αλλά και τους διαφορετικούς τύπους 

ηλεκτρονικών µέσων που χρησιµοποιεί. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα 

πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής µάθησης και τους τύπους ανθρώπων που την 

προτιµούν. Θα παρουσιάσουµε τα µοντέλα της υβριδικής εκπαίδευσης, τους λόγους 

που οδήγησαν στη υιοθέτηση της απο αρκετά πανεπιστήµια και την συνολική 

προσφορά της ηλεκτρονικής µάθησης σε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την 

εκπαίδευση και όχι µόνο. Συνεχίζοντας θα αναφερθούµε στην ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού υλικού και τους κανόνες που θα πρέπει να πληρεί, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αλλά και τις διαφορετικές µορφές του. Τέλος θα αναφερθούµε σε 

λογισµικά διεξαγωγής ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω ∆ιαδικτύου, εστιάζοντας 

περισσότερο στο πρόγραµµα "Moodle" και θα αναλύσουµε πως χρησιµοποιούµε 

σωστά το διαδίκτυο, τον ρόλο του στην σύγχονη κοινωνία, τους κινδύνους που 

κρύβει αλλά και τρόπους για την σωστή πλοήγηση σε αυτό. 
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Εισαγωγή 
 

 

Πολλοί όροι είναι ως συνώνυµοι µε αυτόν της Ηλεκτρονικής Μάθησης. Ορισµένοι 

µόνο εξ αυτών είναι εκπαίδευση µε τη χρήση πολυµέσων , εκπαίδευση στηριζόµενη 

σε υπολογιστή, διαδικτυακή εκπαίδευση, ψηφιακή εκπαίδευση, κινητή/φορητή 

εκπαίδευση  κ.α. Κάθε ένας από αυτούς τους όρους έχει επινοηθεί για να περιγράψει 

ή να δώσει έµφαση σε µία συγκεκριµένη εκπαιδευτική τεχνολογία, προσέγγιση ή 

χαρακτηριστικό, όλοι όµως αποτελούν µορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης.  

Για παράδειγµα, ο ορισµός της κινητής µάθησης χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση 

µέσω φορητών συσκευών δίνοντας έµφαση στην έννοια της φορητότητας της 

µάθησης. Ωστόσο δεν υπάρχουν άλλες διακριτές διαφορές του όρου σε σχέση µε την 

ηλεκτρονική µάθηση. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ένας διαχωρισµός µε πιο καθορισµένα όρια, που όµως 

θα ήταν χρήσιµο να επισηµανθεί, είναι αυτός µεταξύ της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ανοιχτής εκπαίδευσης.  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προϋποθέτει την έννοια της απόστασης (ότι ο 

εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόµενος βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο) χωρίς όµως να 

επιβάλλει απαραίτητα τη χρήση κάποιου ηλεκτρονικού µέσου (π.χ. αποστολή 

εκπαιδευτικού υλικού µέσω ταχυδροµείου), ενώ η [[ανοικτή εκπαίδευση] αναφέρεται 

σε έναν αρκετά πιο ευέλικτο τρόπο εκπαίδευσης σε σχέση µε το ρυθµό µελέτης, τη 

διάρκεια ολοκλήρωσης σπουδών και τα κριτήρια εισαγωγής. 

Στον τοµέα των Νέων Τεχνολογιών και του εκπαιδευτικού λογισµικού, ο 

εποικοδοµισµός θεωρείται υποδειγµατική µαθησιακή προσέγγιση. Υιοθετήθηκε από 

τον Seymour Papert ο οποίος δηµιούργησε το περιβάλλον της γλώσσας Logo.  

Επηρεασµένος από τον Piaget, ο Papert έδωσε έµφαση κατά την υλοποίηση του 

λογισµικού στη συµµετοχή του µαθητή τόσο στην ανακάλυψη της γνώσης όσο και 

στην κατασκευή γνωστικών σχηµάτων που βοηθούν στην κατανόηση της 

πραγµατικότητας.  

Σε γενικές γραµµές, ένα λογισµικό το οποίο έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη 

παραµέτρους όπως η ενεργητική, η βιωµατική και η συνεργατική µάθηση 

χαρακτηρίζεται ως εποικοδοµιστικό, το οποίο είναι συνώνυµο του καλού λογισµικού. 

Κάθε πράξη του κράτους, νόµος, απόφαση, διοικητική ή άλλη ρύθµιση και κάθε ευρώ 

που δαπανά για την υλοποίησή της το ∆ηµόσιο θα δηµοσιοποιείται στο ∆ιαδίκτυο 

όπως προκύπτει από το προσχέδιο νόµου που ενέκρινε το Υπουργικό Συµβούλιο, το 

οποίο τέθηκε  σε δηµόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών 

προτού έλθει προς ψήφιση στη Βουλή. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο τα όργανα της 
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∆ιοίκησης υποχρεούνται να αναρτούν στο ∆ιαδίκτυο, προτού καταστεί εκτελεστέα, 

κάθε απόφαση για δηµόσια έργα.  

Για να γίνει όµως σαφές τί είναι δηµοκρατία πρέπει καταρχήν οι πολίτες να 

συνειδητοποιήσουν την σηµασιολογία του όρου, πράγµα που µάλλον είναι το 

δυσκολότερο από την ίδια την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών να προσοµοιώνουν πραγµατικές καταστάσεις 

και να µοντελοποιούν προβλήµατα προς επίλυση, να κατασκευάζουν γνωστικούς 

µικρόκοσµους και γενικότερα να αναπτύσσουν περιβάλλοντα µάθησης τις καθιστά 

ιδιαίτερα χρήσιµα εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών. 

Τα τελευταία χρόνια µε τη έλευση του διαδικτύου έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος 

εφαρµογών για την µετάδοση γνώσης και την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών µε 

ανάλογες κοινωνικές προεκτάσεις .  

Η συµβολή του διαδικτύου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καταλυτική, οι 

χρήστες δεν έχουν µόνο εύκολη πρόσβαση σε µεγάλο όγκο πληροφοριών, αλλά έχουν 

στη διάθεση τους πολλά νέα εκπαιδευτικά εργαλεία ώστε δικαιολογηµένα να ορισθεί 

αυτή η νέα τάση ως e-Leaming (ηλεκτρονική µάθηση).  

Έτσι έχουν αναπτυχθεί Ολοκληρωµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης 

(LearningMangmentSystems), ή VLE’s δηλαδή οργανωµένα περιβάλλοντα το οποία 

χρησιµοποιούν ως βάση το διαδίκτυο για την ολοκληρωµένη και ελεγχόµενη 

υποστήριξή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Πρόκειται για ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός 

για τη δηµιουργία µαθησιακών σεναρίων που εφαρµόζουν τη µικτή µάθηση. 

Ειδικότερα, το Οκτάγωνο Πλαίσιο Εργασίας του Khan µπορεί να αξιοποιηθεί ως 

οδηγός για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, τη δηµιουργία, τη διαχείριση και την 

αξιολόγηση των υβριδικών µοντέλων εκπαίδευσης.  

Για τη δηµιουργία ενός µαθησιακού περιβάλλοντος µε νόηµα πρέπει να 

συνυπολογιστούν πολλοί παράγοντες οι οποίοι συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό 

µεταξύ τους και αλληλεξαρτώνται. Μια συστηµική εξέταση αυτών των παραγόντων 

µπορεί να επιτρέψει στους σχεδιαστές να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα 

που να προσφέρουν στους χρήστες τους µαθησιακές εµπειρίες µε νόηµα. 

Το πλαίσιο εργασίας του Khan περιλαµβάνει οκτώ διαστάσεις: το θεσµικό πλαίσιο, 

την παιδαγωγική διάσταση, την τεχνολογική διάσταση, το σχεδιασµό της διεπαφής, 

την αξιολόγηση, τη διαχείριση, τις πηγές και την ηθική διάσταση. Κάθε επιµέρους 

διάσταση στο πλαίσιο αναπαριστά µια κατηγορία θεµάτων που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη.  

Αυτά τα θέµατα βοηθούν στην οργάνωση της σκέψης και εξασφαλίζουν το 

σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε νόηµα για τους µαθητές 

Στην περίπτωση του υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταργείται το ένα και 

µοναδικό σύγγραµµα και δηµιουργείται ένα πολυµορφικό υλικό που αποτελείται από 
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το κυρίως έντυπο κείµενο, τα παράλληλα κείµενα (readers), τον αναλυτικό οδηγό 

σπουδών, τα διάφορα βιβλιογραφικά βοηθήµατα, τον φάκελο εργασίας των 

ασκήσεων, δραστηριοτήτων και εργασιών (assignments), τα οπτικοακουστικά µέσα 

και τις νέες τεχνολογίες. 

Το εξ αποστάσεως υλικό διαχωρίζεται στο Υλικό Μαθήµατος και στο Υποσύνολο 

Υλικού Μαθήµατος (courseware και sourseware). Το Υλικό Μαθήµατος (courseware) 

δηµιουργείται από ένα σώµα έντυπου υλικού ενός περισσοτέρων βιβλίων και το 

οποίο είτε ως βασικό κείµενο προς µελέτη, είτε ως εγχειρίδιο µελέτης µε αναλυτικές 

αναπτύξεις, αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του εκπαιδευόµενου.  

Υπάρχει το ενδεχόµενο όµως το υλικό αυτό να είναι διάσπαρτο, να παρουσιάζει 

επικαλύψεις, ανοµοιογένεια µεθοδολογίας και ύφους, ακόµα και διαφορές απόψεων 

µεταξύ των βασικών κειµένων. 

Για τους παραπάνω λόγους δηµιουργείται το Υποσύνολο Υλικού Μαθήµατος 

(sourseware) ως διδακτικό υλικό, ένα εγχειρίδιο µελέτης, το οποίο λειτουργεί ως 

οδηγός. Ο δηµιουργός του (συγγραφέας) έχει επιλέξει ορισµένα κείµενα (βιβλία, 

κεφάλαια βιβλίων, άρθρα) και συστηµατικά αναφέρεται σε αυτά για αποδοτικότερη 

και σφαιρικότερη εµπλοκή του µαθητή. 

 

Ο συγγραφέας επιλέγει ένα σύνολο υλικού (κείµενα, οπτικοακουστικό υλικό) του 

γνωστικού αντικειµένου, που συνήθως είναι πολύ µεγάλο και αφού επιλέξει σε 

συνεργασία µε τους άλλους συντελεστές του εκπαιδευτικού υλικού, τα 

σηµαντικότερα, τα µελετά σε βάθος. Η οµάδα ανάπτυξης θα πρέπει να µελετήσει 

κριτικά και σε βάθος. 
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1ο Κεφάλαιο 
 

 

1.1 Ηλεκτρονική µάθηση 
 

 

Ηλεκτρονική µάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος µαθαίνει – 

εκπαιδεύεται µέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ευρέως διαδεδοµένος 

είναι ο διεθνής όρος e-learning για την ηλεκτρονική µάθηση. H εκπαίδευση µε αυτή 

την διαδικασία µπορεί να χωριστεί σε εκπαίδευση µε σύνδεση (online) και 

εκπαίδευση χωρίς σύνδεση (offline). Ηλεκτρονική µάθηση µε σύνδεση είναι η 

προβολή εκπαιδευτικού υλικού µέσω Ίντερνετ (από κάποιο δικτυακό τόπο) ενώ 

ηλεκτρονική µάθηση χωρίς σύνδεση είναι η προβολή εκπαιδευτικού υλικού 

αποθηκευµένου στον υπολογιστή µας, εκπαιδευτικά cdrom κ.τ.λ. 

Ηλεκτρονική Μάθηση ορίζεται ως η χρήση ηλεκτρονικών µέσων, εκπαιδευτικών 

τεχνολογιών αλλά και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας  στην εκπαίδευση. 

Η Ηλεκτρονική Μάθηση χρησιµοποιεί διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών µέσων 

και τεχνολογιών (κειµένου, εικόνας, βίντεο & ήχου, animation) αλλά και εφαρµογές 

εκπαίδευσης υποβοηθούµενες ή βασισµένες σε υπολογιστή σε τοπικά δίκτυα ή 

διαδίκτυο.  

Για το λόγο αυτό η Ηλεκτρονική µάθηση δεν περιορίζεται στην απόκτηση ψηφιακού 

αλφαβητισµού (δηλαδή την απόκτηση δεξιοτήτων) αλλά µπορεί να περιλαµβάνει 

διαφορετικούς τύπους και µεθοδολογίες, όπως τη χρήση λογισµικού, Ίντερνετ, CD-

ROM ή οποιαδήποτε άλλη µορφή ηλεκτρονικών ή διαδραστικών µέσων. Η 

Ηλεκτρονική Μάθηση µπορεί να λάβει χώρα τόσο µέσα όσο και έξω από την τάξη. 

Μπορεί να είναι είτε αυτό-καθοδηγούµενη (self-directed), είτε καθοδηγούµενη από 

τον εκπαιδευτή. Μπορεί επίσης να είναι ασύγχρονης ή σύγχρονης µορφής.  

H Ηλεκτρονική Μάθηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και υποστηρικτικά στη συµβατική, πρόσωπο-µε-

πρόσωπο διδασκαλία. Ο όρος που έχει επικρατήσει για το σκοπό αυτό είναι, µεικτή ή 

υβριδική εκπαίδευση. 

Πολλοί όροι είναι ως συνώνυµοι µε αυτόν της Ηλεκτρονικής Μάθησης. Ορισµένοι 

µόνο εξ αυτών είναι εκπαίδευση µε τη χρήση πολυµέσων , εκπαίδευση στηριζόµενη 

σε υπολογιστή, διαδικτυακή εκπαίδευση, ψηφιακή εκπαίδευση, κινητή/φορητή 

εκπαίδευση  κ.α. Κάθε ένας από αυτούς τους όρους έχει επινοηθεί για να περιγράψει 

ή να δώσει έµφαση σε µία συγκεκριµένη εκπαιδευτική τεχνολογία, προσέγγιση ή 

χαρακτηριστικό, όλοι όµως αποτελούν µορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης. Για 
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παράδειγµα, ο ορισµός της κινητής µάθησης χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση 

µέσω φορητών συσκευών δίνοντας έµφαση στην έννοια της φορητότητας της 

µάθησης. Ωστόσο δεν υπάρχουν άλλες διακριτές διαφορές του όρου σε σχέση µε την 

ηλεκτρονική µάθηση. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ένας διαχωρισµός µε πιο καθορισµένα όρια, που όµως 

θα ήταν χρήσιµο να επισηµανθεί, είναι αυτός µεταξύ της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ανοιχτής εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση προϋποθέτει την έννοια της απόστασης (ότι ο εκπαιδευτής και ο 

εκπαιδευόµενος βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο) χωρίς όµως να επιβάλλει 

απαραίτητα τη χρήση κάποιου ηλεκτρονικού µέσου (π.χ. αποστολή εκπαιδευτικού 

υλικού µέσω ταχυδροµείου), ενώ η [ανοικτή εκπαίδευση] αναφέρεται σε έναν αρκετά 

πιο ευέλικτο τρόπο εκπαίδευσης σε σχέση µε το ρυθµό µελέτης, τη διάρκεια 

ολοκλήρωσης σπουδών και τα κριτήρια εισαγωγής. 

(Cedefop, 2014) 

 

 

1.2 Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης 
 

 

Η ηλεκτρονική µάθηση διακρίνεται επιµέρους στη Σύγχρονη και Ασύγχρονη µάθηση. 

Ο όρος Σύγχρονη µάθηση χρησιµοποιείται για να περιγράψει µορφές µάθησης και 

διδασκαλίας που λαµβάνουν χώρα την ίδια χρονική στιγµή, αλλά όχι στον ίδιο χώρο. 

Η Σύγχρονη µάθηση απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόµενου, όπου η αλληλεπίδραση µεταξύ τους γίνεται σε πραγµατικό χρόνο 

και οι συµµετέχοντες µπορούν να ανταλλάσσουν τόσο απόψεις όσο και εκπαιδευτικό 

υλικό. Η τηλεδιάσκεψη µέσω παγκόσµιου Ιστού, η τηλεδιάσκεψη µέσω βίντεο, οι 

συνοµιλίες µέσω chat, η τηλεφωνία µέσω VoIP, η ζωντανή αναµετάδοση διαλέξεων 

µε live streaming, τα online σεµινάρια κ.α. όλα αποτελούν µορφές σύγχρονης 

µάθησης. 

Αντίστοιχα ο όρος Ασύγχρονη µάθηση χρησιµοποιείται για να περιγράψει µορφές 

µάθησης και διδασκαλίας που λαµβάνουν χώρα τόσο σε διαφορετικές τοποθεσίες όσο 

και σε διαφορετικό χρόνο. Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη 

συµµετοχή του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου και οι συµµετέχοντες µπορούν να 

επιλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να 

συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε αυτό. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι 

βιντεοδιασκέψεις, τα podcasts, τα φόρουµ κ.α. αποτελούν µορφές ασύγχρονης 

µάθησης. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη. 

Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ηµιαυτόνοµη 

Εκπαίδευση και η Συνεργαζόµενη Εκπαίδευση. 
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(Moore & Kearsley, 2005) 

 

 

1.3 Η ηλεκτρονική µάθηση στην Ελλάδα 
 

 

Το 2013 και κυρίως το 2014 παρατηρήθηκε µια σηµαντική αύξηση των διαθέσιµων 

µαθηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης τόσο από Ελληνικά πανεπιστήµια όσο και από 

ιδιωτικούς φορείς. Οι παράγοντες της αγοράς εκτιµούν ότι η άνοδος του θα 

συνεχιστεί δεδοµένου ότι έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την 

παραδοσιακή διδασκαλία αλλά και γιατί η ανάγκη για την δια βίου µάθηση 

διευρύνεται συνεχώς. 

(Hrastinski, 2008) 

 

 

1.4 Μορφές e-learning 
 

 

Eξατοµικευµένου ρυθού: 

 

• Σε αυτή την περίπτωση προσφέρονται στον εκπαιδευόµενο συνδυασµός 

εκπαιδευτικών υλικών (βιβλία, αναφορές στο δίκτυο,   µαγνητοσκοπηµένα 

µαθήµατα, σηµειώσεις, προγράµµατα εκµάθησης    βασισµένα σε υπολογιστή 

κτλ), συνήθως χωρισµένα σε ενότητες                        (µαθήµατα), τα οποία 

χρησιµοποιεί µε το δικό του ρυθµό, αποφασίζει δηλαδή ο ίδιος πότε και που 

θα τα χρησιµοποιήσει. 

• ∆εν υπάρχει επικοινωνία µε διδάσκοντα ή µε άλλους µαθητές. 

( Ηλιούδης, 2014) 

 

Ασύγχρονη: 

 

• Παρέχεται στους συµµετέχοντες η δυνατότητα να εργαστούν µε το υλικό προς 

διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε έχοντας όµως παράλληλα 
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δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και 

µε τον εκπαιδευτή. 

• Το υλικό διδασκαλίας δεν είναι απαραίτητο να έχει δοθεί όλο από την έναρξη 

του µαθήµατος αλλά µπορεί να προσφέρεται τους εκπαιδευόµενους σταδιακά. 

• Ο ρυθµός διεξαγωγής καθορίζεται από τον εκπαιδευτή σε συνεργασία πάντα 

µε τους εκπαιδευόµενους 

 

Απαιτήσεις: 

 

� Να υποστηρίζει χωρισµό των χρηστών σε οµάδες έτσι ώστε η ίδια πλατφόρµα 

να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για περισσότερα από ένα µαθήµατα. Προφανώς 

θα πρέπει να υποστηρίζει κάποιου είδους πιστοποίηση των χρηστών. 

� Να υποστηρίζει τη δηµιουργία βηµάτων συζήτησης (discussion forums) για 

την επικοινωνία των εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευτή ασύγχρονα. 

� Να υποστηρίζει «δωµάτια συζητήσεων» (chat rooms) για συζήτηση σε 

πραγµατικό χρόνο (σύγχρονη) και ανταλλαγή απόψεων. 

� Να υλοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) για την καλύτερη επικοινωνία 

των χρηστών. 

� Εύκολο τρόπο τόσο για τον καθηγητή για να τοποθετεί το υλικό του 

µαθήµατος όσο και για το µαθητή για την τοποθέτηση των εργασιών του. 

� Να δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές τοπικής αποθήκευσης του υλικού του 

µαθήµατος, για επεξεργασία εκτός του δικτύου. 

� Να υπάρχει το υλικό του µαθήµατος και σε εύκολα εκτυπώσιµη µορφή για 

τους χρήστες που προτιµούν το έντυπο υλικό 

� Το περιβάλλον να είναι προσβάσιµο από απλό web browser ώστε να µη 

χρειάζεται από τους χρήστες εγκατάσταση άλλου λογισµικού και για να είναι 

προσβάσιµο από παντού και από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα. 

� Να έχει φιλικό περιβάλλον τόσο για το χρήστη-µαθητή όσο και για το 

χρήστη-καθηγητή. 

� Να υποστηρίζει προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος ανάλογα 

µε το χρήστη. Επίσης να κρατάει πληροφορίες (δηµιουργία profiles) για το 

χρήστη για να τον «βοηθάει» κατά την πλοήγηση. 

� Να έχει ηµερολόγιο µε τις προθεσµίες και άλλα σηµαντικά γεγονότα. 

� Να παρακολουθεί την πρόοδο των µαθητών. 

� Να υποστηρίζει την εύκολη δηµιουργία διαγωνισµάτων  

� Να υποστηρίζει την παρουσίαση και άλλων πολυµεσικών υλικών όπως 

βίντεο, ήχου, εικόνων κλπ 

( Ηλιούδης, 2014) 

 

Σύγχρονη: 
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• Σε αυτή την περίπτωση το µάθηµα γίνεται κανονικά αλλά οι µαθητές και ο 

καθηγητής µπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο καθένας και 

χρησιµοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης να βρίσκονται όλοι σε µία 

εικονική αίθουσα διδασκαλίας. 

• Η διεξαγωγή του µαθήµατος γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει τις 

ίδιες ή και παραπάνω δυνατότητες µε αυτές που προσφέρονται σε µία 

κανονική αίθουσα. 

 

Απαιτήσεις: 

 

θα πρέπει η εικονική αίθουσα να προσφέρει τουλάχιστον όλες τις δυνατότητες που 

προσφέρει και µία κανονική αίθουσα : 

 

� Ηλεκτρονικός ασπροπίνακας. Ο πίνακας είναι το σηµαντικότερο µέσο που 

χρησιµοποιούν οι καθηγητές για τη διδασκαλία στην αίθουσα. Είναι 

απαραίτητο λοιπόν να δίνεται αυτή η δυνατότητα στον καθηγητή και σε µία 

εικονική αίθουσα. 

� Αλληλεπιδραστική (δύο δρόµων) οπτικοακουστική επικοινωνία µεταξύ των 

συµµετεχόντων. Είναι πολύ σηµαντικό για την επιτυχία του µαθήµατος να 

υπάρχει πολύ καλής ποιότητας επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων έτσι 

ώστε να εξαλείφεται η απόσταση και να δηµιουργείται η εντύπωση ότι 

βρίσκονται όλοι στον ίδιο χώρο. Προφανώς προτεραιότητα δίνεται στον ήχο 

αλλά δεν πρέπει να υποτιµηθεί η αναγκαιότητα του βίντεο αφού έχει 

αποδειχθεί στην πράξη ότι όταν πέφτει η ποιότητα του βίντεο χάνεται το 

ενδιαφέρον των συµµετεχόντων. 

� ∆υνατότητα για από κοινού χρήση εφαρµογής. Είναι απαραίτητο για τον 

καθηγητή να µπορεί να παρουσιάσει ψηφιακό υλικό στους σπουδαστές. Όπως 

στην κλασική τάξη ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να δείξει διαφάνειες 

στους µαθητές, είναι απαραίτητο για τον καθηγητή να µπορεί να παρουσιάσει 

το υλικό του µαθήµατος και στην εικονική τάξη . Με αυτή τη δυνατότητα 

δίνεται και η ευκαιρία για εκµάθηση µίας εφαρµογής µέσα από την 

τηλεκπαίδευση 

� Προβολή βίντεο 

� Ταυτόχρονη πλοήγηση σε δικτυακούς τόπους 

� Χρησιµοποίηση και άλλων εφαρµογών εκτός από εφαρµογές για 

παρουσιάσεις. 

� Χρησιµοποίηση προγραµµάτων προσοµοίωσης. Με αυτό τον τρόπο µπορούν 

να πραγµατοποιηθούν και εικονικά εργαστήρια 
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� Να µπορεί γενικά να µιλά και να κινείται µε φυσικό τρόπο, όπως θα έκανε και 

σε µία παραδοσιακή διάλεξη. Να µην χρειάζεται να ασχοληθεί µε την τεχνική 

πλευρά των συστηµάτων, ώστε να µπορεί να επικεντρώσει την προσοχή του 

στο καθαυτό αντικείµενο της διάλεξης. 

( Ηλιούδης, 2014) 

 

 

1.5 Η νέα εποχή στην εκπαίδευση 
 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσµα την εισαγωγή νέων 

µεθόδων διδασκαλίας στην εκπαίδευση. Είναι λοιπόν, πολύ πιθανό στην αναζήτηση 

ενός προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού προγράµµατος ή ακόµα και ενός κέντρου ξένων 

γλωσσών, να συναντήσετε τους όρους online learning και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

Αν είστε ενήλικας, εργαζόµενος και αναζητείτε ένα περιβάλλον το οποίο θα σας 

προσφέρει ευελιξία και στο οποίο θα είστε ενεργά µέλη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, τότε δεν έχετε παρά να εγγραφείτε στο πρώτο σας online µάθηµα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία σας φυσικά, είναι η θέληση και ισχυρό 

κίνητρο για µάθηση. 

(Χρυσοχόου, 2016) 

 

1.5.1 Τα πλεονεκτήµατα του online learning 
 

 

• Ευελιξία.  

 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιµο. Αυτό σηµαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα 

να επιλέξετε που και πότε θα έχετε πρόσβαση στο µάθηµα, αρκεί φυσικά να είστε 

συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο 

 

• Αποτελεσµατικότητα.  
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Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το ίδιο αποτελεσµατική µε τη παραδοσιακή 

διδασκαλία στην αίθουσα. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, είναι ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασµός, το εκπαιδευτικό υλικό και το πρόγραµµα σπουδών να είναι σχεδιασµένα 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων 

 

• Learner-centered.  

 

Ο γνώµονας γύρω από τον οποίο κινείται η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο 

εκπαιδευόµενος, δηλαδή εσείς. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει ως στόχο να 

ικανοποιήσει τις µαθησιακές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόµενου, καθιστώντας τον 

επικεφαλή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

• Επικοινωνία-Αλληλεπίδραση.  

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών. Έτσι λοιπόν, έχετε τη 

δυνατότητα να επικοινωνείτε συχνά και να λαµβάνετε άµεσα feedback της δουλειάς 

σας. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ενεργή συµµετοχή σας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και εξασφαλίζεται το κίνητρο σας για µάθηση 

Η τεχνολογία, λοιπόν, µπορεί να αναπαραστήσει την παραδοσιακή διδασκαλία στην 

αίθουσα, δηµιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον, το οποίο προάγει την συνεχή 

εξέλιξη και την υψηλής ποιότητας επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευόµενων και 

εκπαιδευτών, δίνοντας σας την ευκαιρία να αισθανθείτε µέλος ενός συνόλου, να 

µαθαίνετε και να δουλεύετε µαζί ακόµα κι αν ζείτε σε διαφορετικές χώρες µε κοινό 

στόχο –πάντα- τη µάθηση. 

(Χρυσοχόου, 2016) 

 

 

1.5.2 Ποιοι προτιµούν την online εκπαίδευση 
 

 

� Έχουν ισχυρά κίνητρα για µάθηση & επαγγελµατική και  προσωπική εξέλιξη    

� ∆ιαχειρίζονται αποδοτικά το χρόνο τους    

� Είναι περισσότερο ανεξάρτητοι και επιθυµούν να έχουν τον έλεγχο της 

µάθησης τους 

� Προτιµούν να επιλέγουν που και πότε θα έχουν πρόσβαση στο µάθηµα 
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(Χρυσοχόου, 2016) 

 

1.5.3 Ποιοι προτιµούν την παραδοσιακή διδασκαλία 
 

 

� Παρακινούνται περισσότερο από τους  άλλους, είτε στον εκπαιδευτή, είτε 

στους συµµαθητές τους 

� Αποδίδουν καλύτερα σε πιο δοµηµένο  περιβάλλον 

� Προτιµούν περισσότερο την καθοδήγηση του εκπαιδευτή 

� Θέλουν να παρακολουθούν τη διδασκαλία  συγκεκριµένες ώρες και µέρες 

µέσα στην εβδοµάδα, σε συγκεκριµένη τοποθεσία 

(Χρυσοχόου, 2016) 

 

 

1.6 Συµπληρωµατικές θεωρίες µάθησης 

 
 

 

Στις ακραίες τους µορφές µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τις δυο αυτές 

τάσεις του εποικοδοµισµού: 

 

• Στη µια πλευρά οι ριζοσπαστικοί εποικοδοµιστές οι οποίοι πιστεύουν 

αποκλειστικά στη µεγάλη σηµασία της υποκειµενικής ερµηνείας και 

κατασκευής της γνώσης. Σύµφωνα µε αυτούς οι µαθητές θα πρέπει να 

αφήνονται να ανακαλύψουν και να κατασκευάσουν µόνοι τους τη γνώση µε 

ελάχιστη καθοδήγηση από το δάσκαλο. 

• Στην άλλη πλευρά βρίσκονται οι κοινωνικοί εποικοδοµιστές, σύµφωνα µε 

τους οποίους η µαθησιακή διαδικασία είναι αποτέλεσµα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης που µε τη σειρά της συντελεί στην ανάπτυξη των νοητικών 

σχηµάτων δια µέσω της γλώσσας. 

 

Οι διαφορετικές αυτές κατηγορίες µπορούν τελικά να µην αλληλοαναιρούνται αλλά 

να αλληλοσυµπληρώνονται. Υπό το πρίσµα µιας επιλεκτικής θεώρησης είναι δυνατό 

να ακολουθείται κατά περίπτωση είτε ο ατοµοκεντρικός, είτε ο κοινωνιοκεντρικός 

τρόπος διδασκαλίας, είτε η σύνθεσή των δυο αυτών. 
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(Alexander, 2005) 

 

1.6.1 Θεωρίες µάθησης και νέες τεχνολογίες 
 

 

Στον τοµέα των Νέων Τεχνολογιών και του εκπαιδευτικού λογισµικού, ο 

εποικοδοµισµός θεωρείται υποδειγµατική µαθησιακή προσέγγιση. Υιοθετήθηκε από 

τον Seymour Papert ο οποίος δηµιούργησε το περιβάλλον της γλώσσας Logo. 

Επηρεασµένος από τον Piaget, ο Papert έδωσε έµφαση κατά την υλοποίηση του 

λογισµικού στη συµµετοχή του µαθητή τόσο στην ανακάλυψη της γνώσης όσο και 

στην κατασκευή γνωστικών σχηµάτων που βοηθούν στην κατανόηση της 

πραγµατικότητας. Σε γενικές γραµµές, ένα λογισµικό το οποίο έχει σχεδιαστεί 

λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους όπως η ενεργητική, η βιωµατική και η 

συνεργατική µάθηση χαρακτηρίζεται ως εποικοδοµιτικό, το οποίο είναι συνώνυµο 

του καλού λογισµικού. 

Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών να προσοµοιώνουν πραγµατικές καταστάσεις 

και να µοντελοποιούν προβλήµατα προς επίλυση, να κατασκευάζουν γνωστικούς 

µικρόκοσµους και γενικότερα να αναπτύσσουν περιβάλλοντα µάθησης τις καθιστά 

ιδιαίτερα χρήσιµα εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών. 

Τα τελευταία χρόνια µε τη έλευση του διαδικτύου έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος 

εφαρµογών για την µετάδοση γνώσης και την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών µε 

ανάλογες κοινωνικές προεκτάσεις . Η συµβολή του διαδικτύου στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ήταν καταλυτική, οι χρήστες δεν έχουν µόνο εύκολη πρόσβαση σε 

µεγάλο όγκο πληροφοριών, αλλά έχουν στη διάθεση τους πολλά νέα εκπαιδευτικά 

εργαλεία ώστε δικαιολογηµένα να ορισθεί αυτή η νέα τάση ως e-Leaming 

(ηλεκτρονική µάθηση). Έτσι έχουν αναπτυχθεί Ολοκληρωµένα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Μάθησης (Learning Mangment Systems), ή VLE’s δηλαδή οργανωµένα 

περιβάλλοντα το οποία χρησιµοποιούν ως βάση το διαδίκτυο για την ολοκληρωµένη 

και ελεγχόµενη υποστήριξή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

Ένα τέτοιο περιβάλλον προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, όπως η δηµιουργία και η διανοµή εκπαιδευτικού υλικού, η επικοινωνία 

και η συνεργασία των εµπλεκοµένων, η οργάνωση και διαχείριση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας κ.ά. Τέτοια περιβάλλοντα βασίζονται είτε σε εµπορικό λογισµικό όπως 

τα WebCT, TopClass, Blackboard, είτε σε λογισµικό ανοιχτού κώδικα όπως τα FLE3, 

eClass, Moodle, A tutor κ.ά. 

Με την ανάπτυξη του διαδικτύου και την µεγαλύτερη εξοικείωση των χρηστών, 

δηµιουργούνται πλέον εφαρµογές που επιτρέπουν στους απλούς χρήστες να 

διαµορφώνουν το περιεχόµενο. Αυτό αναφέρεται ως Web 2.0 και ως προέκταση 

αυτού έχει δηµιουργηθεί ο όρος e-Learning 2.0.  
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Οι όροι αυτοί περιγράφουν τις τεχνολογίες που παρέχουν τη δυνατότητα ακόµα και 

σε αρχάριους χρήστες να δηµιουργούν διαδικτυακό περιεχόµενο. Μπορούν να 

δηµιουργούν δικτυακά ηµερολόγια (blogs), να δηµοσιεύουν αρχεία πολυµέσων όπως 

βίντεο και φωτογραφίες, να συµµετέχουν σε συλλογικές εγκυκλοπαίδειες. Έτσι 

αφενός δηµιουργούνται πολλές πηγές πληροφόρησης, αφετέρου οι χρήστες έχουν 

ενεργό και συµµετοχικό ρόλο. Η επιτυχία των web 2.0 εφαρµογών επιβεβαιώνει 

ενδεχοµένως ότι οι άνθρωποι αρέσκονται να συµµετέχουν, να δρουν και να µην είναι 

παθητικοί αποδέκτες πληροφορίας και γνώσης. 

Οι πιο σηµαντικές web 2.0 εφαρµογές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που έχουν 

συµµετοχικό χαρακτήρα είναι η wiki τεχνολογία, τα blogs και οι υπηρεσίες RSS 

(Really Simple Syndication), που βοηθούν τους χρήστες να παρακολουθήσουν τα νέα 

και τις αλλαγές σε ένα ιστότοπο. Σε αυτές τις τεχνολογίες πρέπει να προσθέσουµε και 

τους τρισδιάστατους ∆υνητικούς Κόσµους (∆Κ), οι οποίοι τελευταία 

χρησιµοποιούνται ως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ακριβώς γιατί επιτρέπουν την 

κατασκευαστική, βιωµατική και συνεργατική µάθηση. 

(Ardito, Costabile, & Marsico, 2006) 

 

1.6.2 . Θεωρίες µάθησης και υπολογιστικά περιβάλλοντα 
 

 

Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει 

ερευνηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως η ψυχολογία, η παιδαγωγική, 

η φυσιολογία, η ιατρική, η βιολογία κ.λπ. Παρά τη διεξαγωγή πολυάριθµων σχετικών 

µελετών όµως, η µάθηση παραµένει µια διαδικασία που δεν έχει ερµηνευτεί και 

κατανοηθεί πλήρως, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη διάσταση απόψεων µεταξύ 

των ερευνητών για τον προσδιορισµό της έννοιάς της. Κατά καιρούς ορίστηκε ως 

δηµιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών, ως δοκιµή και πλάνη, ως επανάληψη µιας 

αντίδρασης µετά από θετική ενίσχυση, ως ενόραση, ως µίµηση προτύπου, ως 

επεξεργασία των πληροφοριών και ως προσωπική ερµηνεία στις νεοαποκτηθείσες 

πληροφορίες. 

Στην ουσία όµως, τα όσα γράφονται και λέγονται για τη µάθηση αποτελούν 

επιστηµονικές υποθέσεις που εξάγονται από την παρατήρηση και τη µελέτη των 

αποτελεσµάτων της. Ως εκ τούτου κανένας ορισµός της δεν µπορεί να είναι 

ικανοποιητικός. Παρ' όλα αυτά, είναι κοινά αποδεκτό πως η έννοια της µάθησης έχει 

άµεση σχέση µε τη µόνιµη αλλαγή στη συµπεριφορά, τις στάσεις ή τις γνώσεις του 

ατόµου, η οποία είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας, της πράξης, της επανάληψης, ή της 

εκπαίδευσης. 

Η συστηµατική και επιστηµονική µελέτη του πώς µαθαίνει ο άνθρωπος από τον 19° 

αιώνα µέχρι και σήµερα έχει οδηγήσει σε ένα πλήθος από παιδαγωγικά µοντέλα, 
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θεωρίες διδασκαλίας και θεωρίες µάθησης. Αν και πολλές εκπαιδευτικές εφαρµογές 

µε ΤΠΕ έχουν σχεδιαστεί και καθοδηγηθεί βάσει της τεχνολογικής προόδου και όχι 

των εξελίξεων στην ψυχολογία της µάθησης, γενικά διακρίνονται τρεις ψυχολογικές 

θεωρίες που αποτελούν τις κυρίαρχες κατευθύνσεις στον τοµέα των υπολογιστικών 

περιβαλλόντων µάθησης. 

 

� Συµπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) 

� Γνωστικές θεωρίες 

 

� Οικοδοµισµός (constructivism) µε τις διάφορες εκδοχές του 

� Θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας 

 

� Κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης  

 

� Κοινωνιογνωστικές θεωρίες (κοινωνική αλληλεπίδραση - διερευνητική 

µάθηση) 

� Θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) η Κατανεµηµένη γνώση 

(distributed cognition) 

� Εγκαθιδρυµένη γνώση (situated cognition) 

 

Οι συµπεριφοριστικές προσεγγίσεις δίνουν έµφαση στην αναµετάδοση της 

πληροφορίας και στην τροποποίηση της συµπεριφοράς. Το πλαίσιο αυτό προσφέρει 

µια πολύ «τεχνική» προσέγγιση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών εφαρµογών: αυτό 

που προέχει είναι ο ξεκάθαρος και λειτουργικός ορισµός των παιδαγωγικών και 

διδακτικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν.  

Οι οικοδοµιστικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά, πριν ακόµη πάνε στο 

σχολείο, διαθέτουν γνώσεις, και αυτό που χρειάζεται είναι να βοηθηθούν ώστε να 

οικοδοµήσουν νέες γνώσεις πάνω στις ήδη υπάρχουσες. Υπό αυτό το πρίσµα, τα 

παιδιά συµµετέχουν ενεργά στην οικοδόµηση των γνώσεών τους. Το πλαίσιο αυτό 

οδηγεί στην άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό να βοηθήσει 

τους εκπαιδευόµενους να γεφυρώσουν το χάσµα ανάµεσα στις άτυπες και τις τυπικές 

γνώσεις τους.  

Τέλος, οι κοινωνικοπολιτισµικές προσεγγίσεις δεν µπορούν να δουν τη µαθησιακή 

δραστηριότητα έξω από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο διαδραµατίζεται.  

Παράλληλα µε τις παραπάνω θεωρίες έχουν αναπτυχθεί πολλές νεότερες, αρκετές 

από τις οποίες είναι µεικτού χαρακτήρα και µπορούν να εφαρµοστούν σε 
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διαφορετικούς τοµείς της εκπαίδευσης Κατά κανόνα όµως µια νέα θεωρία µάθησης 

δεν εισάγεται στην εκπαιδευτική πρακτική πριν περάσουν 25 ή περισσότερα χρόνια, 

ενώ ακόµη και τότε αντί να αντικαθιστά τις προκατόχους της συνήθως τις 

συναγωνίζεται, µε αποτέλεσµα το εκπαιδευτικό σκηνικό να γίνεται ολοένα και πιο 

περίπλοκο.  

Αυτό που προκύπτει εν τέλει είναι ότι σε ερωτήµατα που αφορούν τη µάθηση δεν 

υπάρχουν τελικές απαντήσεις, ενώ καµία θεωρία δεν µπορεί να χαρακτηριστεί 

απόλυτα ανώτερη από τις άλλες. 

(Bloom, 2006) 
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2ο Κεφάλαιο 
 

 

2.1 Μοντέλα ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning 

models) 
 

 

Αν παρατηρήσει κανείς τα διάφορα µοντέλα κινούνται στο τρίπτυχο: µάθηση 

πρόσωπο µε πρόσωπο - αυτοκατευθυνόµενη µοναχική µάθηση - on line συνεργατική 

µάθηση, τα οποία παρουσιάζουν παραλλαγές του ποσοστού συµµετοχής του καθενός 

από τα παραπάνω χαρακτηριστικά στο τελικό µείγµα (εξ ου και η ονοµασία: 

υβριδικό, blended).  

Οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευοµένων µε το περιβάλλον µάθησης αφορούν την 

αλληλεπίδρασή τους µε το περιεχόµενο (C), την αλληλεπίδρασή τους µε τον 

εκπαιδευτή (P), την αλληλεπίδρασή τους µε το interface (T) αλλά και την µεταξύ 

τους αλληλεπίδραση. Τα κύρια χαρακτηριστικά δηλ. του µοντέλου TPACK υπάρχουν 

σε όλα τα σύγχρονα µοντέλα ηλεκτρονικής µάθησης, αλλά διαφοροποιούνται στο 

βαθµό στον οποίο τα συναντάµε. 

Σ' ένα µοντέλο µάθησης εντοπίζουµε τα πιο κάτω βήµατα (φάσεις) διαδροµής του: 

τον σχεδιασµό (ή σύλληψη, ή ιδέα κλπ), την ανάπτυξή του, την εφαρµογή του, την 

αξιολόγησή του και τέλος την ανατροφοδότησή του. Τα διάφορα µοντέλα 

ηλεκτρονικής µάθησης (έχοντας µέσα τους τα χαρακτηριστικά C, P, T) είναι δυνατόν 

να εστιάζουν το καθένα σε ένα ή περισσότερα από τα κύρια χαρακτηριστικά, αλλά 

και στις µεταξύ τους σχέσεις. Η πορεία αυτή της µάθησης µέσω ενός µοντέλου 

ηλεκτρονικής µάθησης µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν µια τροχιά µάθησης. 

(Bonk, 2002) 

 

Από τα κυριότερα µοντέλα ηλεκτρονικής µάθησης είναι εκείνο της Diana Laurillard, 

των Britain & Liber (βασισµένο στο προηγούµενο µοντέλο και στην θεωρία του 

I.D.S. Beer), του David Wiley, των Fowler & Mayes, του Goodyear et al., του 

Garrison, της G. Salmon κ.ά. 

Από τα πιο χρηστικά µοντέλα εκείνο της G. Salmon, γνωστό και ως µοντέλο των 

πέντε βηµάτων (five-step model), αναφέρεται στην διαγραφόµενη τροχιά της 

ηλεκτρονικής µάθησης από την πρόσβαση/υποκίνηση/προσαρµογή (πρώτο βήµα), 

την on-line κοινωνικοποίηση του εκπαιδευόµενου (δεύτερο βήµα), την ανταλλαγή 
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των πληροφοριών (τρίτο βήµα), την δόµηση της νέας γνώσης (τέταρτο βήµα) και την 

ατοµική του ανάπτυξη (πέµπτο βήµα). 

Αν παρατηρήσει κανείς µε προσοχή το µοντέλο του Garrison (social presence, 

cognitive presence and teaching presence) θα αντιληφθεί αµέσως την οµοιότητα του 

τριπόλου µε εκείνο του TPACK καθώς και µε τα τρίπολα των άλλων επιστηµονικών 

περιοχών. Η γνωστική παρουσία εκφράζει το περιεχόµενο (C), η διδακτική παρουσία 

το παιδαγωγικό µέρος (Ρ) και η κοινωνική παρουσία το τεχνολογικό µέρος (Τ) δια 

της κοινωνικοποίησης των εκπαιδευοµένων µέσω της διαδικασίας της ηλεκτρονικής 

µάθησης (συνεργατική µάθηση). 

(Carman, 2002) 

 

 

2.2 Η προσέγγιση της «µικτής» ηλεκτρονικής 

µάθησης (blended learning) 
 

 

Ο όρος µικτή µάθηση (blended learning) χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια 

πρόταση που συνδυάζει πολλές διαφορετικές µεθόδους παράδοσης των µαθηµάτων, 

όπως λογισµικό συνεργασίας (collaboration software), µαθήµατα αναρτηµένα στον 

ιστό (Web), πρακτικές διαχείρισης της γνώσης (knowledge management practices) οι 

οποίες συνιστούν διαστάσεις της Μικτής Μάθησης ανάλογες µε τα µοντέλα 

εφαρµογής της. 

Η Μικτή Μάθηση συνίσταται στη µίξη τυπικών, άτυπων, ανοικτών και εξ' 

αποστάσεως µορφών εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης µάθησης και 

επικοινωνίας, πρόσωπο µε πρόσωπο διδακτικών πρακτικών, ποικίλων µέσων 

διδασκαλίας, εκπαιδευτικών υλικών και εφαρµογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα υβριδικό µοντέλο τηλεκπαίδευσης το οποίο "παντρεύει" 

την παραδοσιακή µετωπική (F2F) εκπαίδευση, µε εκείνη που βασίζεται σε υπηρεσίες 

µέσω διαδικτύου. 

(Singh, 2003) 

 

Στις µέρες µας η γνώση αντλείται πλέον όχι µόνο από τα βιβλία και τις αράδες των 

τετραδίων αλλά από ένα συνδυασµό πηγών, οι οποίες αποτελούν τα "υλικά 

(αποτελεσµατικότητα και κοινωνικοποίηση της τάξης + τεχνολογία µε online υλικό) 

που αναµειγνύουµε στις κατάλληλες δοσολογίες, προκειµένου να επιτύχει η συνταγή 

της µάθησης". 
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Ένα Πρόγραµµα Μικτής Εκπαίδευσης αναµιγνύει επιλεκτικά - και σε µικρότερη ή 

µεγαλύτερη αναλογία- διάφορους τρόπους µάθησης, µεθοδολογίας, παιδαγωγικής 

προσέγγισης και διδακτικής πρακτικής, ανάλογα µε τις ανάγκες της κοινότητας 

µάθησης. Συνηθέστερα, οι εκπαιδευόµενοι ξεκινούν την εκπαιδευτική διαδικασία σε 

συµβατικές εκπαιδευτικές δοµές. Στη συνέχεια, τούς δίνεται η ελεγχόµενη 

δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόµενο και στο σχεδιασµό του διδακτικού 

περιεχοµένου (ή κάποιου τµήµατός του), αλλά και, µε τη χρήση των τεχνολογιών του 

∆ιαδικτύου, η δυνατότητα µεταξύ τους επικοινωνίας και επικοινωνίας µε τον 

διδάσκοντα/καθοδηγητή (tutor, mentor).  

Η συνθετική αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών, web 2.0 εργαλείων, 

παιδαγωγικών θεωριών και διδακτικών πρακτικών, καθιστούν τη Μικτή Μάθηση µία 

αξιόλογη διδακτική επιλογή, η οποία δύναται να ανταποκριθεί στις ποικίλες -

οµαδικές και ατοµικές- µαθησιακές απαιτήσεις. Στόχος της µικτής διδασκαλίας είναι 

να παρέχει την πιο αποδοτική και αποτελεσµατική εµπειρία διδακτικής καθοδήγησης 

(instruction) µε το συνδυασµό των παραπάνω τρόπων. 

(Derntl & Motsching-Pitrik, 2005) 

 

Για την εκµετάλλευση των προτερηµάτων των παραπάνω µορφών διδασκαλίας και 

της κλασσικής διδασκαλίας στην αίθουσα, καθώς και για την όσο το δυνατόν 

εξάλειψη των µειονεκτηµάτων τους, έχει δηµιουργηθεί µία νέα µορφή εκπαίδευσης, η 

υβριδική. 

Ο όρος «υβριδική εκπαίδευση» (hybrid or blended learning) αναφέρεται σε µορφές 

εκπαίδευσης που συνδυάζουν δραστηριότητες που διεξάγονται στους παραδοσιακούς 

χώρους εκπαίδευσης (αίθουσα/εργαστήριο) µε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

προσφέρονται από απόσταση (σύγχρονα ή ασύγχρονα µε τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών και του διαδικτύου µε στόχο τη βέλτιστη εκµετάλλευση των θετικών 

στοιχείων και των δύο προσεγγίσεων. 

Η υβριδική εκπαίδευση εντάσσεται στην προσπάθεια των Πανεπιστηµίων να 

απαντήσουν στους κοινωνιογνωστικούς µετασχηµατισµούς που επάγονται στο 

πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός 

µεγαλύτερου και ποικιλόµορφου τµήµατος του  πληθυσµού, να φροντίσουν για 

αναδυόµενα µοντέλα αξιοποίησης της τεχνολογίας στα προγράµµατα σπουδών τους. 

Τα Πανεπιστήµια υποδέχονται σήµερα φοιτητές της «Γενιάς του ∆ιαδικτύου» (Net 

Generation), δηλαδή φοιτητές µε ευχέρεια στη χρήση νέων τεχνολογιών που 

επιζητούν διαδικασίες µάθησης όπου θα έχουν ενεργή συµµετοχή. Έτσι, οι ρόλοι 

διδάσκοντα – διδασκόµενου αλλάζουν, οι φοιτητές αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη 

µάθηση, ενώ οι διδάσκοντες έχουν συµβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο. 

Η µέχρι σήµερα διαθέσιµη έρευνα παρέχει αποδείξεις ότι η υβριδική µάθηση µπορεί 

να είναι το ίδιο ή περισσότερο αποτελεσµατική και αποδοτική σε σχέση µε το 

µοντέλο της πλήρους online διδασκαλίας και της ολοκληρωτικά παραδοσιακής 
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διδασκαλίας. Οι σπουδαστές σε προγράµµατα υβριδικής εκπαίδευσης επιτυγχάνουν 

τα ίδια ή καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα και επιπλέον εµφανίζονται περισσότερο 

ικανοποιηµένοι από τη συνδυαστική προσέγγιση. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα 4 µοντέλα της υβριδικής εκπαίδευσης: 

 

1) Περιστροφή (Rotation): Ο καθηγητής χρησιµοποιεί υλικό που βρίσκεται στο 

internet, είτε κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ή ενός εργαστηρίου, είτε 

δίνοντάς το για το σπίτι µε σκοπό την ενίσχυση του µαθήµατος που γίνεται 

στην τάξη. 

2) Ευέλικτη (Flexible): Η διδασκαλία γίνεται κατά κύριο λόγο online, µε τον 

καθηγητή να παρέχει πρόσθετη εκπαίδευση και πρόσωπο µε πρόσωπο 

υποστήριξη. 

3) Υβριδική Αυτοµάθηση (Self Blend): Οι µαθητές παρακολουθούν online 

µαθήµατα για να εµπλουτίσουν το διάβασµά τους, µετά από δική τους όµως 

επιλογή. 

4) Ενισχυµένη Εικονική Μάθηση (Enriched Virtual): Μία ολόκληρη σχολική 

µονάδα στο διαδίκτυο, η οποία συµπληρώνεται από εκπαιδευτικό υλικό και 

οδηγίες µέσω του site ή από άλλες πηγές. Είναι µία ολοκληρωµένη εµπειρία 

που είναι δυνατή λόγω της µεγάλης τεχνολογικής εξέλιξης. 

(Αντώνογλου , Χαριστός, & Σιγάλας, 2010) 

 

2.2.1  Εκπαιδευτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν το µοντέλο 

της Υβριδικής Εκπαίδευσης 
 

 

Παρακάτω αναφέρονται µερικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα που επέλεξαν να 

αξιοποιήσουν την τεχνολογία του e-learning στο εκπαιδευτικό τους έργο και να 

ενσωµατώσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες από απόσταση, επιλέγοντας το 

Υβριδικό µοντέλο εκπαίδευσης στα προγράµµατα σπουδών τους.  

 

1) University of West Georgia 

2) University of Central Florida 

3) Virginia Community College 

4) Online Learning dept. Rochester Institute of Technology 

5) University of Wisconsin – Milwaukee 

6) Chandler – Gilbert Community College 
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7) Regent University  

 

Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν τα Πανεπιστήµια στην υιοθέτηση της Υβριδικής 

Εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω: 

 

1) Ανεπαρκείς χώροι εκπαίδευσης 

2) Αυξανόµενη απαίτηση για δια βίου εκπαίδευση 

3) Λόγω της ευελιξίας και της µείωσης χρόνου που προσφέρει η υβριδική 

σχεδίαση των µαθηµάτων και τους επιτρέπει να επιτύχουν µεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση µεταξύ των εµπλεκοµένων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, µε 

αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη επιτυχία των µαθησιακών στόχων 

4) Επιπλέον, θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικός τρόπος εκπαίδευσης, ιδίως για τους 

νέους φοιτητές / φοιτήτριες  

 

Η αξιολόγηση της υβριδικής σχεδίασης στα Πανεπιστήµια που τη χρησιµοποιούν 

κατέδειξε πως: 

 

• Η ικανοποίηση των εκπαιδευόµενων από την παρακολούθηση της µικτής 

διδασκαλίας ήταν αυξηµένη 

• Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση 

µαθηµάτων υβριδικής διδασκαλίας  

(Αντώνογλου , Χαριστός, & Σιγάλας, 2010) 

 

 

2.3 Το Οκτάγωνο Πλαίσιο Εργασίας του Khan 
 

 

Πρόκειται για ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός 

για τη δηµιουργία µαθησιακών σεναρίων που εφαρµόζουν τη µικτή µάθηση. 

Ειδικότερα, το Οκτάγωνο Πλαίσιο Εργασίας του Khan µπορεί να αξιοποιηθεί ως 

οδηγός για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, τη δηµιουργία, τη διαχείριση και την 

αξιολόγηση των υβριδικών µοντέλων εκπαίδευσης.  

Για τη δηµιουργία ενός µαθησιακού περιβάλλοντος µε νόηµα πρέπει να 

συνυπολογιστούν πολλοί παράγοντες οι οποίοι συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό 

µεταξύ τους και αλληλεξαρτώνται. Μια συστηµική εξέταση αυτών των παραγόντων 
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µπορεί να επιτρέψει στους σχεδιαστές να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα 

που να προσφέρουν στους χρήστες τους µαθησιακές εµπειρίες µε νόηµα. 

Το πλαίσιο εργασίας του Khan περιλαµβάνει οκτώ διαστάσεις: το θεσµικό πλαίσιο, 

την παιδαγωγική διάσταση, την τεχνολογική διάσταση, το σχεδιασµό της διεπαφής, 

την αξιολόγηση, τη διαχείριση, τις πηγές και την ηθική διάσταση. Κάθε επιµέρους 

διάσταση στο πλαίσιο αναπαριστά µια κατηγορία θεµάτων που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. Αυτά τα θέµατα βοηθούν στην οργάνωση της σκέψης και εξασφαλίζουν το 

σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε νόηµα για τους µαθητές 

(Λιώτσος, ∆ηµητριάδης, & Ποµπορτσής, 2007) 

 

 

2.4 Το παρόν και το µέλλον της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης 
 

 

Κάθε καινοτοµία ή µέθοδος η οποία εµφανίζεται σε ευαίσθητους τοµείς όπως η 

εκπαίδευση, για να υιοθετηθεί και να ενσωµατωθεί παραγωγικά στον χώρο που 

αναφέρεται, χρειάζεται χρόνο. Χρόνο για να υλοποιηθούν οι απαραίτητες 

τεχνολογικές υποδοµές υποστήριξης της καινοτοµίας αλλά και να αφοµοιωθεί 

δηµιουργικά από τους ανθρώπους που θα κληθούν να την εφαρµόσουν. Προφανώς η 

ηλεκτρονική µάθηση είναι ένα καινοτόµο µοντέλο εκπαίδευσης , που χρησιµοποιεί 

για τον σχεδιασµό, την παραγωγή και τη διάδοσή του, ότι πιο   σύγχρονο διαθέτει η 

τεχνολογία. 

Η ηλεκτρονική µάθηση  στη χώρα µας έχει ήδη κάνει σοβαρά βήµατα ιδιαίτερα στο 

χώρο του δηµόσιου τοµέα ο οποίος έχει επενδύσει σοβαρά ποσά και έχει αποκτήσει 

τη σχετική τεχνογνωσία. Με βάση την τεχνογνωσία αυτή πλέον ο δηµόσιος τοµέας 

έχει αρχίσει να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα µεγάλης εµβέλειας (εκπαίδευση 

γονέων, φοιτητών, µηχανικών υπαλλήλων του δηµοσίου) τα οποία διαµορφώνουν τις 

προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ηλεκτρονικής µάθησης ως πυλώνα της 

συνεχιζόµενης κατάρτισης εργαζοµένων και ανέργων.  

Η SQLearn στο µέτρο που της αναλογεί έχει συµβάλει στην υλοποίηση αυτών των 

έργων δίνοντας προϊόντα και υπηρεσίες αφού διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό 

πιστοποιηµένων ηλεκτρονικών µαθηµάτων αλλά και µεγάλη υπολογιστική ισχύ για 

την εξυπηρέτηση χιλιάδων ταυτόχρονων εκπαιδευοµένων. 

Το δηµόσιο τοµέα ακολουθεί και ο ιδιωτικός, µε τους µεγάλους οργανισµούς (π.χ. 

τράπεζες) να ενσωµατώνουν στους σχεδιασµούς  των τµηµάτων εκπαίδευσης το 

µοντέλο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και δειλά να το εφαρµόζουν πιλοτικά για την 

εκπαίδευση των υπαλλήλων τους. 
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Συµπερασµατικά η ηλεκτρονική µάθηση στην Ελλάδα έχει πάρει τη θέση της στους 

σχεδιασµούς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα και η εκτίµηση είναι ότι µε την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την έναρξη των χρηµατοδοτήσεων του ΕΣΠΑ 

στην επόµενη τριετία, θα έχει σοβαρή ανάπτυξη. 

(Γκούµας, 2017) 

 

2.4.1 Tα ιδιαίτερα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά της 

ηλεκτρονικής µάθησης 
 

 

Το µοντέλο της ηλεκτρονικής µάθησης στηρίζεται στη µαθητοκεντρική προσέγγιση 

και προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων σε αντίθεση µε τη 

συµβατική εκπαίδευση η οποία κατά κύριο λόγο υπηρετείται από την αυθεντία του 

ενός (καθηγητή). Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής µάθησης είναι η 

διαφοροποίηση των ρόλων του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτή.  

Ο εκπαιδευτής στην ηλεκτρονική µάθηση (e-tutor) σε αντίθεση µε ότι γνωρίζουµε για 

το ρόλο του κλασσικού εκπαιδευτή, λειτουργεί ως σύµβουλος, υποκινητής και 

εµψυχωτής για τον εκπαιδευόµενο. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού είναι κοµβικός στην ηλεκτρονική µάθηση και για 

το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν εταιρείες σαν την SQLearn που ένα µεγάλο µέρος των 

δραστηριοτήτων της είναι η παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.  

Λογισµικά παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού  προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες 

για την ανάπτυξη περιεχοµένου που εµπλέκει ενεργά τον εκπαιδευόµενο στη 

διαδικασία της µάθησης, διευκολύνοντάς τον να ακολουθήσει τη δική του µαθησιακή 

διαδροµή και να κατανοήσει σύνθετες έννοιες µε τη χρήση πολυµεσικού υλικού.  

Η SQLearn είναι η µόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει δηµιουργήσει υλικό το οποίο 

έχει πιστοποιηθεί από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης όπως η ECDL και η ADL. 

(Γκούµας, 2017) 

 

2.4.2 Τι µπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική µάθηση στις 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εκπαίδευση αλλά και 

στους εκπαιδευόµενους 
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Στις επιχειρήσεις του κλάδου της εκπαίδευσης µπορεί να προσφέρει νέες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες δηµιουργώντας νέες υπηρεσίες (ΜΒΑ µε e-learning), 

µείωση του κόστους λόγω µείωσης των κτιριακών υποδοµών και του προσωπικού  

αλλά και δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών τους ανεξάρτητα από το τόπο στον 

οποίο είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 

Στους εκπαιδευόµενους νέες ευκαιρίες για ενηµέρωση και κατάρτιση. Με την 

ηλεκτρονική µάθηση µπορεί κάποιος να µάθει αυτά που έχει ανάγκη στον χρόνο που 

έχει διαθέσιµο και µε τον τρόπο που τον βοηθά να µαθαίνει καλύτερα.  

Καλό θα ήταν να θέσει κανείς την ερώτηση αυτή κανείς στους 25.000 γονείς που 

παρακολούθησαν το πρόγραµµα της εκπαίδευσης στις βασικές δεξιότητες από την 

πλατφόρµα της SQLearn. 

(Γκούµας, 2017) 

 

2.4.3 Άλλο κέρδος για µια επιχείρηση όταν επιλέξει το 

µοντέλο της ηλεκτρονικής µάθησης 
 

 

Το πρώτο που θα κερδίσει είναι η κεφαλαιοποίηση της γνώσης που παράγεται στην 

ίδια την επιχείρηση και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή τη γνώση από όλους τους 

εργαζόµενους της επιχείρησης.  

Ακόµα κι αν παρακολουθήσετε ένα πρόγραµµα συµβατικής κατάρτισης, πόσες φορές 

δε θα θέλατε να επανέλθετε στο υλικό, να θυµηθείτε την απάντηση που δόθηκε σε 

µια ερώτηση, να ξαναδείτε µια διάλεξη που έκανε ένας εµπειρογνώµων.  

Αξιοποιώντας µια πλατφόρµα η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί µικρά 

και στοχευµένα προγράµµατα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του προσωπικού, 

ακριβώς την ώρα που τα χρειάζεται.  

∆εν είναι τυχαίο που πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό έχουν ήδη περάσει σε µια 

άλλη εποχή διαχείρισης της γνώσης και χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο τις νέες 

τεχνολογίες στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, µε πολύ ενθαρρυντικά 

αποτελέσµατα. 

(Γκούµας, 2017) 

 

 

2.5 Εθισµός και ηλεκτρονική παιδεία 
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Η ελευθερία του ανθρώπου χάνεται στα δεσµά της τεχνολογίας; Και πού είναι το 

θέλγητρο της υπέρβασης των ορίων της επικοινωνίας; Βλέπω τα ένστικτα και τις 

επιθυµίες να «δένονται» µε ήχους, εικόνες και συσκευές. Τα όρια, όµως, δε σπάνε και 

πολύ.  

Το πιθανότερο είναι να στενεύουν. Όσο περισσότερο πολλαπλασιάζονται οι εικόνες, 

η φλυαρία και η «ανάπλαση» τω ψευδαισθήσεων, τόσο κλείνει ο κύκλος των 

ελεύθερων επιλογών. Όσο εντείνεται ο εθισµός στην ευκολία, τόσο αυξάνεται η 

παραίτηση από τη δοκιµασία και την αναζήτηση.  

Όπως όλες οι γενιές, κι αυτή έχει τις ευκαιρίες και τις δεσµεύσεις της. Έτσι κι αλλιώς, 

όλες οι εποχές κυλάνε πάνω στην ένταση της δράσης- αντίδρασης, κάποιου ρεύµατος. 

Στη δική µας εποχή, η τεχνολογία γοητεύει και στήνει δίκτυα παντού, δίνοντας 

απλόχερα σπουδαίες δυνατότητες για έναν δηµοκρατικό καταµερισµό της 

δηµιουργίας, αλλά και µεγάλα φάσµατα εξάρτησης και δουλείας.  

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος έχει στα χέρια του το 

κλειδί της δικής του προσωπικής φυλακής και, ανυποψίαστος όπως είναι, κλειδώνει 

πρόθυµα το κελί του. Προσπαθώ να πιάσω το συναίσθηµα της ικανοποίησης, όταν τα 

δάχτυλά τους τρέχουν πάνω στην οθόνη και γράφουν. Γύρω τους, υπάρχει παρέα και 

την αγνοούν επιδεικτικά. Σαν να θέλουν να το «παίξουν» ανεξάρτητοι και 

«καλυµµένοι» από άλλους. Κι αν υπάρχει διάθεση για συζήτηση, ποτέ δεν είναι 

αρκετή η συντροφιά γύρω τους. Πάντα κάτι λείπει και ποτέ δεν είναι εντός ορίων.  

Σε κάθε περίπτωση, ο ηλεκτρονικός εθισµός των νέων ανθρώπων δε διαφέρει σε 

πολλά από τους άλλους. Σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα, είναι πολύ χειρότερος και 

από τις ουσίες. Προσωπικά, έχω συναντήσει παιδιά που έχουν υποστεί αυτό που 

κάποιοι ονοµάζουν "ηλεκτρονική κατατονία". Οι υπολογιστές, σε συνάρτηση µε τη 

χρήση των κινητών, δηµιουργεί έναν κόσµο ευκολίας και προσοµοίωσης µιας ιδεατής 

πραγµατικότητας.  

Η αίσθηση του εύκολου χειρισµού αυτής της πραγµατικότητας απαξιώνει τις 

εµπειρίες του αληθινού βιώµατος οι οποίες, βέβαια, δεν προσφέρονται αβασάνιστα. 

Το αποτέλεσµα είναι να µην αισθάνεται κανείς ευχαρίστηση, όταν απέχει από την 

τεχνολογία της «προσοµοιωµένης» ελευθερίας. Έτσι, οδηγείται στον µηδενισµό και 

στην παραίτηση και, ακόµα χειρότερα, στο στέγνωµα των συναισθηµάτων για τους 

αληθινούς πρωταγωνιστές της ζωής του.  

Πρόκειται, σίγουρα, για την πιο ανήθικη επίθεση του καταναλωτικού συστήµατος µε 

στόχο τον εξανδραποδισµό του ανθρώπου, στο ξεκίνηµα της ζωής του. Και όπως και 

σε τόσα άλλα, το σχολείο παρατηρεί αµέριµνο, απέχοντας από κάθε ευθύνη.  

Όχι µόνο δεν σπεύδει να προστατεύσει τον µαθητή από το «ξενέρωµα», αλλά 

υποτάσσεται και το ίδιο σε ένα είδος «τεχνολαγνείας». Θεοποιεί την τεχνολογία 

διαφηµίζοντας, ως πλεονέκτηµα αιχµής, διαδραστικούς πίνακες, διαδικτυακές 

εργασίες και δίκτυα τεχνολογίας. Τις περισσότερες όµως φορές, δεν υπάρχει 
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στοιχειώδης µέριµνα για τη σωστή χρήση όλων αυτών των επιτευγµάτων και 

ωριµότητα για ανταποδοτικό, δηµιουργικό αποτέλεσµα.  

Εκείνο που πρέπει να κάνει το σχολείο δεν είναι να δώσει στους µαθητές 

ηλεκτρονική εκπαίδευση αλλά, κυρίως, ηλεκτρονική παιδεία. Αυτό έχουν ανάγκη για 

να χρησιµοποιήσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες, µε αίσθηση δηµιουργίας και όχι 

αδράνειας. Η χρήση θα πάψει να επιτείνει τον εθισµό, όταν ικανοί άνθρωποι διδάξουν 

σωστά, µέσα από την εµπειρία, όλες τις νέες τεχνολογίες, µέσα στη σχολική τάξη.  

Όταν φέρουν την εξωσχολική πραγµατικότητα µέσα στην πρακτική επικοινωνία του 

καθηγητή µε τον µαθητή. Το facebook, τα κινητά τηλέφωνα, το διαδίκτυο, οι 

ψηφιακές εφαρµογές και πολλά άλλα σηµαίνοντα του σύγχρονου «γενναίου» κόσµου, 

ας γίνουν αντικείµενο διδασκαλίας στο µάθηµα. Πάνω από όλα όµως, η γνώση, η 

πληροφορία και η επικοινωνία πρέπει να εξελιχθούν σε δυνατό βίωµα, µέσα από τις 

κλασικές µεθόδους της µόρφωσης.  

Το ζητούµενο είναι να καλλιεργήσει ο µαθητής ένα είδος ηλεκτρονικής συνείδησης 

για να φτάσει στην ωριµότητα των χειρισµών. Η εκπαιδευτική διαδικασία αυτό τον 

σκοπό πρέπει να υπηρετήσει: Τη συνείδηση της λειτουργικότητας του µέσου και την 

αίσθηση των ορίων µεταξύ πραγµατικού και φασµατικού. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από 

τη φύση έτοιµος να διεκδικήσει την ελευθερία του.  

Όσοι πασχίζουν να του αρνηθούν τα όπλα της διεκδίκησης, κρύβονται πάντα στη 

σκιά των καλών και βολικών προθέσεων. Αυτούς έχουµε χρέος να ξεσκεπάσουµε, για 

το καλό όλων µας. Γιατί το µεγάλο πρόβληµα δεν το έχουν τα ώριµα, δυνατά παιδιά, 

που κλείνουν το κινητό τους για να απολαύσουν την όµορφη στιγµή, αλλά τα 

υπόλοιπα που ετοιµάζονται να «στρατευτούν» στις µεγάλες µάζες των ευκολόπιστων 

«υπηκόων».  

(Ζαµπούκας , 2013) 

 

 

2.6 ∆ηµοκρατία, διαδίκτυο και ηλεκτρονική παιδεία 
 

 

Κάθε πράξη του κράτους, νόµος, απόφαση, διοικητική ή άλλη ρύθµιση και κάθε ευρώ 

που δαπανά για την υλοποίησή της το ∆ηµόσιο θα δηµοσιοποιείται στο ∆ιαδίκτυο 

όπως προκύπτει από το προσχέδιο νόµου που ενέκρινε το Υπουργικό Συµβούλιο, το 

οποίο τέθηκε  σε δηµόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών 

προτού έλθει προς ψήφιση στη Βουλή. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο τα όργανα της 

∆ιοίκησης υποχρεούνται να αναρτούν στο ∆ιαδίκτυο, προτού καταστεί εκτελεστέα, 

κάθε απόφαση για δηµόσια έργα.  
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Για να γίνει όµως σαφές τί είναι δηµοκρατία πρέπει καταρχήν οι πολίτες να 

συνειδητοποιήσουν την σηµασιολογία του όρου, πράγµα που µάλλον είναι το 

δυσκολότερο από την ίδια την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

∆ηµοκρατία είναι δύο και µόνο πράγµατα :  

 

a) εξυπηρέτηση του πολίτη από την οργανωµένη πολιτική κοινότητα στην οποία 

ανήκει και  

b) αντικειµενική ενηµέρωση µε ταυτόχρονη υποχρέωση να συµµετέχει υπεύθυνα 

στις αποφάσεις της εξουσίας.  

 

Μπορεί λοιπόν το διαδίκτυο να προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες; Ναι αλλά όχι 

από µόνο του. Το µέσο αν γίνει σκοπός για άλλη µία φορά θα οδηγηθούµε στη 

θεοποίησή του και θα το χρησιµοποιούµε σαν άλλοθι. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να µας 

γίνει συνείδηση ο συνδυασµός του πολιτεύµατος µε το επαναστατικό αυτό µέσο.  

∆ηµοκρατία είναι: 

 

I. ελευθερία  

II. ισότητα  

III. παιδεία και  

IV. διάλογος . 

 

 

∆ιαδίκτυο είναι: 

 

� ελεύθερη δηµιουργία και ενηµέρωση  

� δηµοσιοποίηση αποφάσεων και εξυπηρέτηση του πολίτη στη σχέση του µε το 

κράτος  

� γνώσεις , ιδέες, µέσο διδασκαλίας και  

� επικοινωνία , ανταλλαγή απόψεων, αµεσότητα, ταχύτητα.  

 

Αν συνδυαστούν οι τέσσερις ανάγκες της ∆ηµοκρατίας µε τα τέσσερα βασικά 

επίπεδα παροχών του διαδικτύου θα βρούµε αµέσως την λειτουργικότητά του. 

Ελευθερία έκφρασης , πνευµατικής δηµιουργίας, συµµετοχή ισότιµη σε αποφάσεις, 

αντικειµενική ενηµέρωση, εξυπηρέτηση στις συναλλαγές, εκσυγχρονισµός της 

διδασκαλίας στα σχολεία, τηλεδιασκέψεις , άµεσες αποφάσεις. Όλα αυτά µπορούν 

γρήγορα να προστατέψουν τον πολίτη από το ανήθικο κράτος αλλά κυρίως το κράτος 

από τον ανήθικο πολίτη.  
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Το διαδίκτυο είναι όµως µέσο , δεν είναι πανάκεια. Η ∆ηµοκρατία απειλείται κυρίως 

από διαχρονικούς εχθρούς που δεν αλλάζουν µε τον ενθουσιασµό της ηλεκτρονικής 

λαγνείας. Η αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου για πνευµατική καλλιέργεια, η 

κυριαρχία της τεχνοκρατικής αντίληψης , η παθητικοποίηση του καταναλωτισµού, η 

προπαγάνδα , η γραφειοκρατία και ο συγκεντρωτισµός θ’  αλλάξουν όταν οι 

συνειδήσεις των ανθρώπων καθαρίσουν από τη θολούρα του φαντασιακού κι 

αρχίσουν να διαµορφώνονται µε την καθαρότητα του λογικού.  

∆εν µπορεί κανείς να περιµένει ηλεκτρονική δηµοκρατία όταν δεν έχει στοιχειώδη 

ηλεκτρονική παιδεία. ∆εν είναι δυνατόν το Υπουργείο να µοιράζει lap-top στους 

µαθητές του Γυµνασίου χωρίς να εκπονεί κανένα πρόγραµµα επιµόρφωσης των 

καθηγητών .  

∆εν είναι δυνατόν όλοι οι µαθητές να θεωρούν τον υπολογιστή µέσο διασκέδασης και 

τίποτε άλλο. Άλλο ηλεκτρονική εκπαίδευση και άλλο ηλεκτρονική παιδεία. Κυρίως οι 

νέοι πρέπει να µάθουν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για όλες τις δραστηριότητες 

της ζωής τους αναλογικά µε τις ανάγκες που µπορεί να εξυπηρετήσει. Η ζωή µας δεν 

είναι µόνο ψυχαγωγία και χαβαλές, έχει πολλές άλλες δραστηριότητες κι 

ενδιαφέροντα.  

(Protagonis, 2011) 



32 

 

 

3ο Κεφάλαιο 
 

 

3.1 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
 

 

Η ηλεκτρονική µάθηση είναι ένα σύστηµα εκπαίδευσης που διεξάγεται χωρίς την 

συνεχή παρουσία του εκπαιδευτή και σε απόσταση από αυτόν και όπου ο σπουδαστής 

στηρίζει και εξαρτά την µάθηση του σε µεγάλο βαθµό από το εκπαιδευτικό υλικό, το 

οποίο πρέπει να τον καθοδηγεί στην µάθηση. Για τους παραπάνω λόγους, η ποιότητα 

της εκπαίδευσης στην e-µάθηση βασίζεται στην σχεδίαση και οργάνωση του υλικού, 

για αυτό µιλάµε για ειδικό εκπαιδευτικό υλικό. Οι βασικότερες απαιτήσεις που πρέπει 

να πληρεί το υλικό συνοψίζονται παρακάτω.  

 

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να: 

 

� Βοηθά στην αποτελεσµατική µάθηση µε όσο το δυνατόν λιγότερη βοήθεια 

από τον διδάσκοντα. 

� Καθοδηγεί και ενθαρρύνει στην µελέτη. 

� Βοηθά τον µαθητή να µαθαίνει µε δικό του τρόπο και ρυθµό και να µπορεί να 

επιλέγει τον τόπο και χρόνο µελέτης του. 

� Αλληλεπιδρά µε τον µαθητή. 

� Οδηγεί σε συνεργατικούς τρόπους µάθησης. 

� ∆ίνει δυνατότητα αυτοαξιολόγησης. 

� Αναλύει τα δύσκολα σηµεία. 

(∆ηµητριάδης Σ. , 2001) 

 

3.2 Πολυµορφικό υλικό 
 

 

Στην περίπτωση του υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταργείται το ένα και 

µοναδικό σύγγραµµα και δηµιουργείται ένα πολυµορφικό υλικό που αποτελείται από 

το κυρίως έντυπο κείµενο, τα παράλληλα κείµενα (readers), τον αναλυτικό οδηγό 

σπουδών, τα διάφορα βιβλιογραφικά βοηθήµατα, τον φάκελο εργασίας των 
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ασκήσεων, δραστηριοτήτων και εργασιών (assignments), τα οπτικοακουστικά µέσα 

και τις νέες τεχνολογίες. 

  Το εξ αποστάσεως υλικό διαχωρίζεται στο Υλικό Μαθήµατος και στο Υποσύνολο 

Υλικού Μαθήµατος (courseware και sourseware). Το Υλικό Μαθήµατος (courseware) 

δηµιουργείται από ένα σώµα έντυπου υλικού ενός ή περισσοτέρων βιβλίων και το 

οποίο είτε ως βασικό κείµενο προς µελέτη, είτε ως εγχειρίδιο µελέτης µε αναλυτικές 

αναπτύξεις, αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του εκπαιδευόµενου. Υπάρχει το 

ενδεχόµενο όµως το υλικό αυτό να είναι διάσπαρτο, να παρουσιάζει επικαλύψεις, 

ανοµοιογένεια µεθοδολογίας και ύφους, ακόµα και διαφορές απόψεων µεταξύ των 

βασικών κειµένων. 

Για τους παραπάνω λόγους δηµιουργείται το Υποσύνολο Υλικού Μαθήµατος 

(sourseware) ως διδακτικό υλικό, ένα εγχειρίδιο µελέτης, το οποίο λειτουργεί ως 

οδηγός. Ο δηµιουργός του (συγγραφέας) έχει επιλέξει ορισµένα κείµενα (βιβλία, 

κεφάλαια βιβλίων, άρθρα) και συστηµατικά αναφέρεται σε αυτά για αποδοτικότερη 

και σφαιρικότερη εµπλοκή του µαθητή. 

Ο συγγραφέας επιλέγει ένα σύνολο υλικού (κείµενα, οπτικοακουστικό υλικό) του 

γνωστικού αντικειµένου, που συνήθως είναι πολύ µεγάλο και αφού επιλέξει σε 

συνεργασία µε τους άλλους συντελεστές του εκπαιδευτικού υλικού, τα 

σηµαντικότερα, τα µελετά σε βάθος. Η οµάδα ανάπτυξης θα πρέπει να µελετήσει 

κριτικά και σε βάθος τα επιλεγµένα κείµενα και τα λοιπά εποπτικά µέσα έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να εναρµονίσει τα πιο σηµαντικά τους µέρη, να τονίσει την 

αυτοδυναµία τους αλλά και την αλληλεξάρτηση τους, να γεφυρώσει εκεί που 

χρειάζονται πεδία και οι αναπτύξεις τους, να δηµιουργήσει συνδέσµους και τέλος η 

συγγραφική οµάδα πρέπει να σχολιάσει, να αναδείξει και να κωδικοποιήσει σηµεία-

κλειδιά των κειµένων, καθώς και να παρουσιάσει τις επιστηµονικές συζητήσεις γύρω 

από τα θέµατα που µελετώνται. 

(Κούτρα, 2001) 

 

3.3 Αλληλεπιδραστικό Υλικό 
 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό βοηθά τον µαθητή να ενταχθεί στη διαδικασία της µάθησης. 

Το ζωντανό, αµφίδροµο υλικό µάθησης του ζητά να παραµείνει σε ένα διαρκή 

διάλογο µε αυτό µε ασκήσεις αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών, µε 

ασκήσεις εφαρµογής, κριτικής σκέψης, ασκήσεις δηµιουργικότητας και αξιοποίησης 

γνώσεων και εµπειριών. 

(Driscoll, 2005) 
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3.4 Μετρήσιµη γνώση και δεξιότητες 
 

 

Στη φιλοσοφία της δηµιουργίας του εξ αποστάσεως µαθησιακού υλικού, οι 

παρεχόµενες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται πρέπει να µπορούν να 

µετρηθούν και ασφαλώς να αξιολογηθούν. Η χρήση των νέων τεχνολογιών µε τη 

δηµιουργία παιγνίων, προσοµοιώσεων δίνει µεγάλη ποικιλία εργαλείων και µεθόδων 

στη συνεχή µέτρηση του βαθµού απόκτησης των δεξιοτήτων και γνώσεων. 

(Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003) 

 

 

3.5 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υλικού 
 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται µε γνώµονα τη βασική αρχή ότι η µάθηση απαιτεί 

αλληλεπίδραση του µαθητή µε το µαθησιακό υλικό και λαµβάνει υπόψιν το γεγονός 

ότι στην εκπαίδευση από απόσταση, ο µαθητής θα βρεθεί µόνος του και αντιµέτωπος 

µε το υλικό αυτό. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι δοµηµένο µε τέτοιο τρόπο 

ώστε οι µαθητές να µπορούν να µάθουν αποτελεσµατικά από αυτό, µε όσο το 

δυνατόν λιγότερη βοήθεια από κάποιον διδάσκοντα. 

 

Συγκεκριµένα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, πρέπει να 

έχουν ως εξής: 

 

� Κατά το δυνατόν απλούστερη διατύπωση.  

� Φιλικό προς τον επιµορφούµενο, συγγραφικό ύφος («εγώ» - εκπαιδευτής, 

«εσείς» - σπουδαστής). 

� Κατατµηµένη παρουσίαση της ύλης (µικρές σε έκταση ενότητες και 

υποενότητες, λιγότερες λέξεις ανά σελίδες απ’ ότι συνήθως). 

� Σαφώς καθορισµένοι στόχοι και προσδοκώµενα αποτελέσµατα για κάθε 

ενότητα. 

� Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης συνοδευόµενες από τις σωστές απαντήσεις και 

συζήτηση για πιθανές δυσκολίες και λάθη. 

� Ασκήσεις µε στόχο τον περαιτέρω προβληµατισµό, την εµβάθυνση και την 

αυτοαξιολόγηση. 

� Πολλά παραδείγµατα και ασκήσεις. 
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� Συµβουλές για το πώς πρέπει να µελετηθεί το παρεχόµενο εκπαιδευτικό 

υλικό. 

� Σαφώς διατυπωµένη επίγνωση των διαφόρων δυσκολιών που πιθανότατα θα 

αντιµετωπίσει σπουδαστής. 

� Συχνές αναφορές στην εµπειρία του σπουδαστή. 

� Απεικονίσεις όπου µπορούν να αντικαταστήσουν ένα εκτενές κείµενο. 

� Επεξηγηµατικοί τίτλοι και υπότιτλοι. 

� Πλαίσια όπου συνοψίζονται σηµαντικά σηµεία και επεξηγούνται δύσκολες 

έννοιες. 

� Κατάλογοι βιβλιογραφικών αναφορών, προτάσεις για παραπέρα διάβασµα, 

οδηγίες για την ανεύρεση συµπληρωµατικών πηγών. 

� Χρήση εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης του υλικού όπου κρίνεται 

απαραίτητο 

� Κατατοπιστικές οδηγίες για τη σύνδεση της ύλης, όταν αυτή παρουσιάζεται 

µε διαφορετικά µέσα (π.χ. έντυπο υλικό και ηχογραφήσεις σε κασέτες). 

(Λαζακίδου, 2004) 

 

 

3.6 Οι µορφές του εκπαιδευτικού υλικού 
 

 

Οι µορφές που µπορεί να έχει το εκπαιδευτικό υλικό είναι: 

 

� Έντυπο υλικό. 

� Βιβλία και εγχειρίδια ειδικά γραµµένα για εκπαίδευση από απόσταση. 

� Ειδικά σχεδιασµένοι οδηγοί µελέτης οι οποίοι συνοδεύουν τα παραπάνω 

βιβλία και εγχειρίδια. 

� Βιβλία και εγχειρίδια τα οποία δεν είναι διαµορφωµένα για εκπαίδευση από 

απόσταση. 

� Φύλλα εργασίας (worksheets) για παράλληλη χρήση µε οπτικο-ακουστικό 

υλικό για πρακτική εργασία και ασκήσεις. 

� Χάρτες, διαγράµµατα. 

� Άρθρα από εφηµερίδες και περιοδικά. 

� Οπτικό-ακουστικό και λογισµικό υλικό. 

� Ηχογραφηµένες κασέτες ήχου, δίσκοι, compact discs. 

� Ραδιοφωνικές εκποµπές. 

� Slides φωτογραφικά φιλµ. 

� Φιλµ ταινιών αποσπάσµατα τους. 

� Video tapes. 
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� Τηλεοπτικές εκποµπές. 

� Εκπαιδευτικά προγράµµατα µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer Based 

Training-CBT). 

� Εκπαιδευτικά προγράµµατα αλληλεπιδρώντος βίντεο (Interactive Video 

Packages). 

� Εκπαιδευτικά προγράµµατα πολυµέσων (CD - based multimedia packages). 

� Συσκευές, εργαλεία, δείγµατα κλπ για την πρακτική εξάσκηση του 

σπουδαστή. 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως δεν είναι πάντα εφικτό να υπάρχει ικανοποιητικός όγκος 

υλικού σε ψηφιακή µορφή και παράλληλα διαθέσιµος. Μια λύση θα µπορούσε να 

είναι, και όντως έχει υιοθετηθεί, συνεργασία πανεπιστήµιων και βιβλιοθήκων, 

δηµιουργώντας έτσι ένα δίκτυο βιβλιοθηκών στη διάθεση των εκπαιδευόµενων. 

Επιπλέον, ενδεχόµενη αξιοποίηση της υπηρεσίας διαδανεισµού και παραγγελίας 

άρθρων µπορεί να προσφέρει µερική κάλυψη περιορισµένων αναγκών. 

(Καρούλη, 2005) 

 

 

3.7 Η τηλεκπαίδευση σε εξατοµικευµένο ρυθµό (self-

paced training). 
 

 

Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει επικοινωνία του µαθητή µε τον διδάσκοντα µε 

άλλους µαθητές και συνήθως στερείται δυνατότητας συνεργασίας και ανταλλαγής 

απόψεων µε αυτούς. Ο εκπαιδευόµενος αποφασίζει ίδιος πότε και που θα το 

χρησιµοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του (βιβλία, αναφορές 

στο διαδίκτυο, µαγνητοσκοπηµένα µαθήµατα, σηµειώσεις. Video εφαρµογές 

Computer Based Training, κτλ.), όπως επίσης και το ρυθµό που θα ακολουθήσει 

εκπαιδευτική διαδικασία . 

(Βρέτταρος, Γιαννοπούλου, Κουρεµένος, & Κουρεµένος, 2004) 
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3.8  Μερική αµφίδροµη επικοινωνία: Αντιστοίχηση 

µιας εκπαιδευτικής περιοχής προς πολλές 

εκπαιδευόµενες περιοχές 
 

 

Στη περίπτωση αυτή έχουµε ταυτόχρονη εκποµπή πληροφορίας, από τον εκπαιδευτή 

προς όλους τους εκπαιδευόµενους όλων των περιοχών, τριών και περισσοτέρων. 

Ταυτόχρονα επιλέγεται µόνο µια εκπαιδευτική περιοχή, µε την οποία εκπαιδευτής 

έχει αµφίδροµη επικοινωνία (ήχου και εικόνας). Η επιλογή της εκπαιδευτικής 

περιοχής που θα αλληλεπιδρά µε τον εκπαιδευτή µπορεί να µεταβάλλεται κατά τη 

διάρκεια µιας συνεδρίας τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε ο εκπαιδευτής να είναι σε θέση 

να αλληλεπιδρά ξεχωριστά µε όλες τις εκπαιδευόµενες περιοχές.  

Στο µοντέλο αυτό όλοι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να βλέπουν τον εκπαιδευτή, αλλά 

ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να βλέπει και να αλληλεπιδρά µε µια µόνο (την 

επιλεγµένη) εκπαιδευτική περιοχή. Και στην περίπτωση αυτή ο τύπος 

αλληλεπίδρασης στηρίζεται σε απευθείας µετάδοση εικόνας και ήχου ανάµεσα στις 

πλευρές (εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτή) κάνοντας χρήση της υπηρεσίας 

τηλεδιάσκεψης. 

(∆ηµητριάδης Σ. , 2004) 

 

 

3.9 Αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ όλων των 

περιοχών 
 

 

Η εκποµπή πληροφορίας στη περίπτωση αυτή είναι ταυτόχρονη προς όλες τις 

περιοχές. Αλληλεπίδραση µπορεί να υπάρξει όχι µόνο µεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόµενων, αλλά και µεταξύ των διάφορων εκπαιδευόµενων περιοχών. Έτσι ο 

εκπαιδευτής µπορεί να βλέπει και να ακούει όλες τις οµάδες εκπαιδευόµενων και από 

την άλλη πλευρά όλοι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να αλληλεπιδρούν µέσω εικόνας 

και ήχου όχι µόνο µε τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευτές, αλλά και µεταξύ τους.  

Ο τύπος αυτός αλληλεπίδρασης χρησιµοποιείται κυρίως για την ανταλλαγή 

υπολογιστικών δεδοµένων ανάµεσα σε συνεργαζόµενες οµάδες. Στη περίπτωση αυτή 

ο εκπαιδευτής, αλλά και οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να µοιράζονται και να 

αλληλεπιδρούν µε τις ίδιες υπολογιστικές εφαρµογές (computer-based applications). 

Πέρα όµως από την χρήση δικτύου υπολογιστών, ως µέσο αλληλεπίδρασης µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί video αλλά και ήχος, υποστηριζόµενα είτε από ένα κύκλωµα 

καλωδιακής τηλεόρασης, είτε από λογισµικό τηλεδιάσκεψης. 

(∆ερτούζος, 2008) 
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4ο Κεφάλαιο 
 

 

4.1 Ιστορία µε το Mahara 
 

 

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σηµερινό σχολείο, 

οφείλει να προσαρµοστεί στις σύγχρονες θεωρίες µάθησης,  που εισάγουν το 

µαθητοκεντρικό  µοντέλο στη µαθησιακή διαδικασία.  

Έντονα απασχόλησε το γεγονός, πώς µια καινοτόµος εφηβική πρακτική, όπως το 

πρόγραµµα Mahara, θα µπορούσε να παρακινήσει το ενδιαφέρον των µαθητών, ώστε 

να αποφασίσουν να το εµπλέξουν στη µελέτη τους, προάγοντας τη µαθησιακή 

διαδικασία, παράλληλα, συντελώντας στην ουσιαστική αναβάθµιση του µαθήµατος 

της ιστορίας. 

Πράγµατι, το εγχείρηµα δεν ήταν εύκολο λαµβάνοντας υπόψη αντικειµενικές 

δυσκολίες. Όµως, και µόνο το γεγονός ότι, έδωσε την ευκαιρία στους µαθητές  να 

προσπαθήσουν  στοχευµένα να αναζητήσουν, δηµιουργήσουν, δηµοσιεύσουν και να 

διαµοιραστούν γνώσεις, διεύρυνε τον ορίζοντα της τάξης, ενίσχυσε την αυτονοµία 

των µαθητών και το οµαδοσυνεργατικό  πνεύµα τους και καλλιέργησε την κριτική 

τους σκέψη, συµβάλλοντας στο µέτρο του δυνατού, στη διαµόρφωση ιστορικής 

µνήµης και συνείδησης. 

(Αρσενοπούλου, 2017) 

 

 

4.2 Moodle 
 

 

Το Moodle είναι ελεύθερο λογισµικό διαχείρισης µαθηµάτων, ένα σύστηµα 

διαχείρισης µάθησης Learning Management System  ή ένα σύστηµα εικονικής 

µάθησης, ή πιο απλά ένα πακέτο λογισµικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

µαθηµάτων µέσω ∆ιαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. ∆ηµιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως 

τµήµα του PhD του και σύµφωνα µε αυτόν, έχει δηµιουργηθεί πάνω στη φιλοσοφία 

του κοινωνικού δοµητισµού. Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως ελεύθερο λογισµικό-

λογισµικό ανοικτού κώδικα  και µπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστηµα που 
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υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται µε πολλούς τύπους βάσεων 

δεδοµένων. Χρησιµοποιείται κύριως για τις ανάγκες της ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Μέχρι στιγµής έχει περισσότερους από 200.000 εγγεγραµµένους 

χρήστες και διατίθεται µεταφρασµένο σε περισσότερες από 75 γλώσσες. 

(Ballic, 2017) 

 

 

4.3 Τι καινοτόµο υπάρχει στην χρήση του Moodle 
 

 

Το Moodle δεν βρίσκεται στην αιχµή της καινοτοµίας στις τεχνολογίες της 

εκπαίδευσης. Παρ' ότι όµως τεχνολογικός Μαθουσάλας, είναι µια µοναδική 

εκπαιδευτική πλατφόρµα, που συνεχώς εξελίσσεται και ενσωµατώνει νέα 

χαρακτηριστικά. 

 

Εδραζόµενο θεωρητικά στην εποικοδοµιστική θεωρία της µάθησης, µε τα εργαλεία 

που περιέχει προσανατολίζει την ενέργεια του µανθάνειν σε τέσσερις κύριους άξονες:  

 

I. Την ποικίλη προσέγγιση του εκπαιδευτικού υλικού µέσα από διαφορετικές 

γλώσσες επικοινωνίας και τον προσανατολισµό της διδασκαλίας στην 

δηµιουργία περιεχοµένου, 

II. Την ενεργή στάση του µαθητή απέναντι στο εκπαιδευτικό υλικό, την 

αυτοδιδασκαλία και τη µαθησιακή του αυτονόµηση, 

III. Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και 

IV. Την ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της ευελιξίας στην ανάληψη 

ποικίλων ρόλων στο πλαίσιο µιας ερευνητικής οµάδας. 

 

Έτσι, η τάξη µετατρέπεται σε εργαστήριο και ο µαθητής, ασκούµενος στην 

επικοινωνία σε µια πληθώρα γλωσσών αποκτά ολοένα περισσότερες ικανότητες 

ερµηνείας και αναπαράστασης του κόσµου. Η γνώση που αποκτάται µ' αυτό τον 

τρόπο δεν είναι στείρα πληροφορία, αλλά γεµάτη νόηµα εµπειρία του κόσµου, ο 

οποίος βήµα-βήµα γίνεται ολοένα και πιο οικείος, πιο γνωστός. Εδώ, ανιχνεύεται η 

πρώτη καινοτόµος διάσταση της χρήσης του Moodle: η επιστηµολογική 

διαφοροποίηση στην αναπαράσταση της γνώσης, η οποία παραδοσιακά περιορίζεται 

στην γραπτή κειµενική µορφή των σχολικών εγχειριδίων.  

Ο δάσκαλος, σαν εγγυητής της επάρκειας των εκπαιδευτικών πόρων, φροντίζει για 

την πολλαπλή -µέσω του Moodle- ανανέωση αυτής της αναπαράστασης 
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αναδιατάσσοντας το υλικό και εµπλουτίζοντάς το µε διαφορετικές γλώσσες. Οι 

µαθητές, από την µεριά τους, επεµβαίνουν στο εκπαιδευτικό υλικό και, 

δηµιουργώντας νέο περιεχόµενο, το οικειοποιούνται, χτίζοντας σταδιακά την δική 

τους εικόνα του κόσµου, την προσωπική τους κοσµοαντίληψη. 

Η δεύτερη καινοτοµία είναι θεσµική: από κατασκευή του το Moodle επιβάλλει στους 

χρήστες την ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο των µαθηµάτων. Κάθε χρήστης 

αναλαµβάνει κάποιον ρόλο στα µαθήµατα ή ενότητες που είναι εγγεγραµµένος. Οι 

ρόλοι -και µαζί τα προνόµια που τους συνοδεύουν- εναλλάσσονται στον βαθµό που ο 

µαθητής-χρήστης θέλει δηµιουργώντας περιεχόµενο το αναβαθµίζεται στο πλαίσιο 

του συστήµατος.  

Αν το Moodle εισέλθει πετυχηµένα στην τάξη, η εικονική ανάληψη διαφορετικών 

ρόλων συνοδεύεται από µια ανάλογη εναλλαγή ρόλων στην πραγµατικότητα. 

Τοιουτοτρόπως, ο απλός εγγεγραµµένος µαθητής µπορεί να αναβαθµισθεί σε 

δηµιουργό µαθήµατος, ή υπεύθυνο για την διδασκαλία µιας ενότητας, ενώ ο 

δάσκαλος µπορεί να είναι διαχειριστής ή και µαθητής στο ίδιο αυτό µάθηµα. 

Η τρίτη καινοτοµία αφορά την δικτύωση. Οι µαθητές και ο δάσκαλος χωρίζονται 

συγκυριακά σε οµάδες, ανταλλάσσουν µέσα από την πλατφόρµα µηνύµατα, 

µοιράζονται πόρους, ή συνδιαµορφώνουν περιεχόµενο µέσα από τα ενσωµατωµένα 

wikis του Moodle. Στην συνέχεια, καλούν άλλες τάξεις του σχολείου τους να 

µοιραστούν την εργασία τους και να συµµετάσχουν στην έρευνά τους. Το σχολείο 

εκµεταλλεύεται αυτά τα δίκτυα για να έρθει σε επαφή µε άλλα σχολεία και να 

συνεργασθεί µαζί τους. 

(Ballic, 2017) 

 

 

4.4 Τι µπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός µε το moodle 
 

 

� να παρουσιάζει το µάθηµα µε τρόπο που να προκαλεί ενδιαφέρον, 

� να αναθέτει εργασίες στους µαθητές και τις µαθήτριες, 

� να έχει µαζί µε τους µαθητές και τις µαθήτριες συγχρονισµένη συζήτηση, 

� να σχεδιάζει και να θέτει ερωτήσεις τύπου «πολλαπλών επιλογών», «σωστό-

λάθος» ή «σύντοµης απάντησης» στους µαθητές και τις µαθήτριες, 

� να σχηµατίζει οµάδες συζητήσεων, 

� να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό, 

� να αξιολογεί εργασίες 

(Ballic, 2017) 
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4.5 Παρουσίαση σχετικά µε την σωστή χρήση του 

∆ιαδικτύου 

 

 

Τι είναι το ∆ιαδίκτυο; 

 

Οι περισσότεροι από εµάς, όταν φέρουµε στο µυαλό µας το διαδίκτυο, το 

φανταζόµαστε σαν µία άυλη οντότητα που περιέχει όλες τις πληροφορίες του 

ανθρώπινου είδους. Πολλές φορές το απεικονίζουµε ως µία αστρική προβολή 

εικονικών πληροφοριών, προσπαθώντας να δώσουµε µορφή σε κάτι που δεν 

γνωρίζουµε την εικόνα του. 

 

Στην πραγµατικότητα το διαδίκτυο δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα τεράστιο 

σύνολο δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστικών και άλλων συσκευών. 

Αποτελείται από ένα παγκόσµιο σύστηµα συνδεδεµένων υπολογιστικών δικτύων που 

χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο (TCP/IP), το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 

ηλεκτρονικές συσκευές την µεταξύ τους επικοινωνία. Μέσα σε αυτό το τεράστιο 

δίκτυο περιλαµβάνονται ιδιωτικά, δηµόσια, ακαδηµαϊκά, εταιρικά και κυβερνητικά 

δίκτυα διασυνδεδεµένα µε µία µεγάλη ποικιλία διαδικτυακών τεχνολογιών. Το 

διαδίκτυο εκτός της επικοινωνίας µεταξύ των συσκευών, δίνει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε ένα τεράστιο σύνολο πόρων πληροφόρησης και υπηρεσιών όπως 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνία και κοινή χρήση αρχείων, γνωστό ως 

παγκόσµιο δίκτυο (World Wide Web - WWW). 

 

(Wikipedia, Internet. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web) 

 

Μια µικρή ιστορική αναδροµή 

 

Το διαδίκτυο δηµιουργήθηκε σαν ιδέα την δεκαετία του 60 όταν επιστηµονικά 

εργαστήρια διαφόρων χωρών ανέπτυξαν την ανάγκη επικοινωνίας και ανταλλαγής 

δεδοµένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών για επιστηµονικούς σκοπούς. Οι 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ξεκίνησαν την πραγµατοποίηση διαφόρων 

σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένου και του σχεδίου ARPANET. Το πρώτο µήνυµα 

εστάλη µέσω του ARPANET το 1969 από το Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο 

Λος Άντζελες (UCLA) στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Στάνφορντ (SRI). 
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Μέσα στα επόµενα 10 χρόνια, αναπτύχθηκαν διάφορα δίκτυα ανταλλαγής πακέτων 

επικοινωνίας πέρα από το ARPANET, NPL network, Tymnet CYCLADES και 

Telenet, τα οποία χρησιµοποιούσαν διαφόρων ειδών πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το 

σχέδιο ARPANET συντέλεσε στη δηµιουργία πρωτοκόλλων διαδικτύωσης, δηλαδή 

στην δυνατότητα ατοµικών δικτύων να συνδέονται σε ένα ευρύτερο δίκτυο δικτύων. 

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 70 και έγινε το 

καθιερωµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας του ARPANET. Στις αρχές της δεκαετίας του 

80 η NSF (National Science Foundation) των Ηνωµένων Πολιτιών, µε το σχέδιο 

NSFNET χρηµατοδότησε την εγκατάσταση εθνικών υπερυπολογιστικών κέντρων σε 

διάφορα πανεπιστήµια παρέχοντας τη δυνατότητα της µεταξύ τους διασύνδεσης. 

Ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) 

εµφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας καθιερώνοντας ιδιωτικές συνδέσεις µεταξύ 

διαφόρων πόλεων της Αµερικής. Με τον παροπλισµό του ARPANET το 1990 και του 

NSFNET το 1995, αποµακρύνθηκαν όλοι οι περιορισµοί του διαδικτύου περί 

διαφηµιστικής χρήσης. 

Τη δεκαετία του 1980, έρευνες στο CERN στην Ελβετία είχαν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία του παγκόσµιου δικτύου (World Wide Web - WWW), συνδέοντας αρχεία 

υπερσυνδέσµου (hypertext documents) σε συστήµατα πληροφοριών, προσιτά από 

κάθε κόµβο του δικτύου. Από το 1990 και µετά, το διαδίκτυο είχε επαναστατική 

επίπτωση στην κουλτούρα, το εµπόριο και την τεχνολογία, µε τη εξέλιξη τεχνολογιών 

άµεσης επικοινωνίας όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τη διαδικτυακή φωνητική 

και βίντεο επικοινωνία, καθώς και το παγκόσµιο δίκτυο που περιλάµβανε ιστοσελίδες 

συνοµιλίας (forums), κοινωνικά δίκτυα και διάφορες άλλες ιστοσελίδες. 

Η εξέλιξη του διαδικτύου ξεκίνησε από την ανάγκη επικοινωνίας µεταξύ 

επιστηµονικών κέντρων και σιγά σιγά εξελίχθηκε στο κοινωνικό “αγαθό” που είναι 

σήµερα. Τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ραγδαία παγκοσµίως, έχει γίνει 

ευκολότερα προσβάσιµο προσφέροντας συνεχώς µεγαλύτερες ταχύτητες µεταφοράς 

δεδοµένων και νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν καθηµερινά τη ποιότητα χρήσης του. 

(Wikipedia, History of the Internet, 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet ) 

 

Ο ρόλος του ∆ιαδικτύου στην σύγχρονη κοινωνία 

 

Το διαδίκτυο στον 21 αιώνα µπορεί να θεωρηθεί ένα αναγκαίο αγαθό µιας σύγχρονης 

κοινωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την 

καθηµερινότητα δισεκατοµµυρίων ανθρώπων. Πέρα όµως από τα προσωπικά οφέλη 

έχει συµβάλει και στην κοινωνική βελτίωση, την ενηµέρωση αλλά και την εργατική 

και τεχνολογική ανάπτυξη εδραιώνοντας το ως ένα βασικό παράγοντα της εξέλιξης 

του ανθρώπινου είδους στον αιώνα µας. 
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Η επικοινωνία των ανθρώπων έπαιζε βασικό ρόλο από την δηµιουργία των πρώτων 

κοινωνικών οµάδων χιλιάδες χρόνια πριν και συνεχίζει να κατέχει το βασικό 

χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών. 

Με το διαδίκτυο, η επικοινωνία έχει γίνει πιο άµεση και εύκολη από ποτέ, 

προσφέροντας ένα µεγάλο σύνολο τρόπων επικοινωνίας ήχου και βίντεο. Τα 

κοινωνικά δίκτυα (social media) αποτελούν ιστότοπους όπου χρήστες µπορούν να 

µοιράζονται την καθηµερινότητά τους µε φωτογραφίες και δηµοσιεύσεις µε φίλους 

και συγγενείς. Η ενηµέρωση και πληροφόρηση µέσω του διαδικτύου προσφέρει 

άµεση επικαιρότητα σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων που συµβάλει στην ενηµέρωση της 

κοινωνίας, όπου πολλές φορές χρήζει αναγκαία. Η ελευθερία της έκφρασης των 

απόψεων και η πρόσβαση τους από πολλά άτοµα συµβάλει στη συντήρηση της 

δηµοκρατίας και βελτιώνει την ελευθερία του λόγου και τύπου. 

 

Εκτός όµως από την επικοινωνία, αναγκαία είναι και η ψυχαγωγία του ανθρώπου. Το 

διαδίκτυο προσφέρει πολλές µορφές ψυχαγωγίας στους χρήστες του, βιντεοπαιχνίδια, 

βίντεο, µουσική, βιβλία ηλεκτρονικής µορφής ή ηλεκτρονικά µαθήµατα, καθώς και 

ατελείωτες πηγές δεδοµένων και πληροφοριών κάθε θέµατος µπορούν να 

ψυχαγωγήσουν ακόµα και τους πιο απαιτητικούς. 

Επίσης βελτιώνει την ποιότητα ζωής προσφέρονται πολλές υπηρεσίες που 

καθηµερινά πολλαπλασιάζονται. Οι διαδικτυακές αγορές και γενικότερα κάθε µορφή 

ηλεκτρονικής συναλλαγής, η ηλεκτρονική αλληλογραφία και διάφορες υπηρεσίες και 

εφαρµογές όπως ο έλεγχος του καιρού της ηµέρας είναι µόνο µερικές από αυτές. 

 

Όλες αυτές οι χρήσεις του διαδικτύου, έχουν δηµιουργήσει νέες ανάγκες οι οποίες 

καλύπτονται από έξυπνες ιδέες , µε τη δηµιουργία νέων τεχνολογιών όπου µε τη 

σειρά τους εδραιώνουν εταιρίες ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, καθορίζοντας έτσι 

το διαδίκτυο ως ένα βασικό παράγοντα και στην οικονοµική εξέλιξη της κοινωνίας. 

 

Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις µε άλλα 

άτοµα και να έρθουν σε επαφή µε διαφορετικές γνώµες, ιδέες και κουλτούρες, 

διευρύνοντας έτσι τους ανθρώπινους ορίζοντες.  

 

Αναµφίβολα το διαδίκτυο είναι αλληλένδετο µε την σύγχρονη κοινωνική εξέλιξη και 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινότητα των ανθρώπων και την 

κοινωνικοποίησή τους. 

Η χρήση όµως αυτού του τεχνολογικού “αγαθού” δεν είναι πάντα αγνή και ακίνδυνη, 

οι χρήστες πρέπει να χρησιµοποιούν ώριµα την δύναµη της γνώσης και της 

πληροφορίας που βρίσκεται στον παγκόσµιο ιστό και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει,καθώς και να µην παραµελούν τις κοινωνικές τους ανάγκες 

χρησιµοποιώντας παθητικά το διαδίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση, η κατάχρηση του 

διαδικτύου µπορεί να επιφέρει σοβαρούς κινδύνους και προβλήµατα. 
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Σωστή χρήση των Κοινωνικών ∆ικτύων (Social Media) 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα βασικό στοιχείο του σύγχρονου διαδικτύου, 

όπου δισεκατοµµύρια  χρήστες παγκοσµίως χρησιµοποιούν σε καθηµερινή βάση. 

Αποτελούν µια εικονική προβολή της κοινωνίας, αυτός είναι και ο λόγος που είναι 

τόσο περίφηµα σε όλο τον κόσµο. Φτιάχνοντας έναν λογαριασµό µπορείς εύκολα και 

απλά να έρθεις σε επαφή µε φίλους, συγγενείς, συνεργάτες και να γνωρίσεις νέους 

ανθρώπους, να εκφράσεις τις απόψεις σου και να µοιραστείς µαζί τους τις σκέψεις 

σου, τις φωτογραφίες σου, τα βίντεο σου αλλά και να συζητήσετε µέσω προσωπικών 

µηνυµάτων. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων µπορεί να καλύψει σε ένα βαθµό την 

κοινωνικότητα όµως πολλές φορές οι χρήστες έρχονται αντιµέτωποι µε κρυµένους 

κινδύνους, ειδικά όταν αυτά είναι άτοµα µικρής ηλικίας. 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα η επικοινωνία στο διαδίκτυο δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να αποτελέσουν υποκατάστατο της κοινωνικοποίησης ενός ατόµου, 

η διαδικτυακή επικοινωνία µπορεί να προσφέρει ένα είδος κοινωνικοποίησης αλλά η 

φυσική επαφή και η συµµετοχή σε δραστηριότητες προσφέρουν και εξασκούν πολύ 

κρίσιµες ανθρώπινες ικανότητες που είναι απαραίτητες για την κοινωνική ένταξη και 

συνεργασία των ανθρώπων σε οµάδες. 

 

Κατά τη διάρκεια κοινωνικών δραστηριοτήτων µην αφιερώνετε το χρόνο και τη 

προσοχή σας για να επικοινωνήσετε µε άτοµα που δεν βρίσκονται µαζί σας. Μην 

παίρνετε µέρος σε κοινωνικές δραστηριότητες απλά για να µοιραστείτε µε τους 

διαδικτυακούς σας φίλους  φωτογραφίες από αυτές. Αφιέρωσε ποιοτικό χρόνο µαζί 

µε τα στενά σας άτοµα και ξεχωρίστε τον πραγµατικό από τον ψηφιακό κόσµο. 

 

Η περιήγηση στα δεδοµένα των κοινωνικών δικτύων και η επαφή στην πληροφορία 

πρέπει να γίνεται µε κάποιο στόχο και όχι παθητικά. Η συνεχής αναζήτηση κάποιας 

ενδιαφέρουσας πληροφορίας όπως µια ωραία φωτογραφία ή µια χρήσιµη είδηση 

µέσα σε ένα σύνολο από πληροφορίες που δεν µας είναι χρήσιµες µπορεί να 

παροµοιαστεί µε τα τυχερά παιχνίδια και είναι άκρος αισθητική συνήθεια που µπορεί 

να αποσπάσει πολύ χρόνο καθηµερινά. Μην αφήνεις τον χρόνο σου να πάει χαµένος 

άσκοπα, µπορείς να ψυχαγωγηθείς µε πιο παραγωγικούς τρόπους. 

 

Οφείλετε να είστε ευγενικοί στην επικοινωνία σας µε άλλα άτοµα, αντιµετωπίστε τις 

απόψεις και ιδέες των υπολοίπων µε σεβασµό, ακόµα και αν διαφωνείτε µε αυτές. 

Μην νιώθετε ανωνυµία και ασφάλεια πίσω από την οθόνη, συνεχίζετε να 

επικοινωνείτε µε πραγµατικούς ανθρώπους στο διαδίκτυο, συµπεριφερθείτε τους µε 
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τον ίδιο τρόπο που αναµένετε να συµπεριφερθούν και αυτοί εσάς. Αν θεωρείτε πως 

κάποιος είναι κακόβουλος ή ενοχλητικός µπορείτε να διακόψετε την επικοινωνία µαζί 

του µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. Μην διστάσετε να ενηµερώσετε τους γονείς 

σας ή την ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος σε περίπτωση που το θεωρείτε 

απαραίτητο. 

 

Να είστε πάντα προσεκτικοί µε τις πληροφορίες που µοιράζεστε για τη προσωπική 

σας ζωή, να µην µοιράζεστε ποτέ προσωπικά σας στοιχεία µε άτοµα που δεν 

γνωρίζετε. Πριν µοιραστείτε κάτι δηµόσια να έχετε πάντα στο µυαλό σας πως ότι 

ανεβαίνει στο διαδίκτυο δεν διαγράφεται ποτέ, ακόµα και αν επιλέξετε να το 

αφαιρέσετε. Τα ανήλικα άτοµα πρέπει να βρίσκονται υπό την γονική επιτήρηση 

καθώς οι κίνδυνοι αυτοί είναι πολύ µεγαλύτεροι. 

 

 

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων ιδανικά πρέπει να είναι ένα υποκατάστατο άµεσης 

επικοινωνίας και να µην αντικαθιστά την φυσική κοινωνικοποίηση του ανθρώπου. Οι 

χρήστες πρέπει να µπορούν να ξεχωρίσουν την πραγµατική από την εικονική 

κοινωνία και να απολαµβάνουν τα οφέλη και των δύο σε ισορροπία. Η ανταλλαγή 

πληροφορίας και γνώσης πρέπει να γίνεται επιλεκτικά και µε στόχο και όχι παθητικά. 

 

 

∆ιαδικτυακές αγορές και e banking 

 

Υπηρεσίες όπως οι αγορές και η διαχείριση του τραπεζικού µας λογαριασµού µέσω 

του διαδικτύου είναι µια καθηµερινή εξυπηρέτηση για µεγάλο ποσοστό ανθρώπων. 

Τέτοιες υπηρεσίες µας δίνουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουµε διαδικασίες οι 

οποίες πολλές φορές είναι αρκετά χρονοβόρες. Παρακάτω αναφέρεται τι πρέπει να 

γνωρίζουµε και πως µπορούµε να χρησιµοποιούµε χρηµατικές συναλλαγές 

διαδικτυακά µε ασφάλεια. 

 

Η χρεωστική ή πιστωτική κάρτα πρέπει να χρησιµοποιείται προσεκτικά, σε ιδιωτικές 

ηλεκτρονικές συσκευές που είναι συνδεµένες σε ιδιωτικό δίκτυο. Οι δηµόσιες 

συσκευές και συνδέσεις είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθούνται από τρίτους. 

Ελέγξτε στην διεύθυνση της ιστοσελίδας ότι ο σύνδεσµος ξεκινάει µε “https” 

(Hypertext Transfer Protocol Secure) που δηλώνει πως η σύνδεση είναι 

κρυπτογραφηµένη και ασφαλής.  

 

Μην ξεχνάτε πως για να πραγµατοποιήσει κάποιος ηλεκτρονικές αγορές χρειάζονται 

µόνο τα στοιχεία που βρίσκονται πάνω στην κάρτα και δεν θα ζητηθεί κανένας 
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µυστικός κωδικός επιβεβαίωσης σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Χρησιµοποιήστε 

την κάρτα αποκλειστικά και µόνο σε πιστοποιηµένους ιστότοπους και υπηρεσίες που 

εµπιστεύεστε απόλυτα. Αν δεν είστε σίγουροι για την αξιοπιστία  µίας ιστοσελίδας 

αγορών, µπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο κριτικές για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει. Πριν αγοράσετε προϊόντα που δεν έχετε ξαναχρησιµοποιήσει, 

συµβουλευτείτε τις κριτικές και τα σχόλια που έχει το συγκεκριµένο προϊόν. ∆είτε 

βίντεο-κριτικές σε διάσηµες ιστοσελίδες όπως το “YouTube” για να βεβαιωθείτε πως 

είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. 

 

Υπηρεσίες όπως το PayPal (https://www.paypal.com/gr/home), που είναι ένα 

σύστηµα παγκόσµιας διαδικτυακής συναλλαγής,είναι διαθέσιµες στους χρήστες ως 

επιπλέον ασφάλεια. Φτιάχνοντας λογαριασµό χρήστη, µπορείτε να συνδέσετε τη 

κάρτα σας και στη συνέχεια να πραγµατοποιήσετε πληρωµές σε καταστήµατα που 

υποστηρίζουν τον τρόπο αυτό χωρίς να παρουσιάσετε τα στοιχεία της κάρτας σας στο 

κατάστηµα. Φτάνει µόνο να συνδεθείτε µε το λογαριασµό του Paypal και στη 

συνέχεια η υπηρεσίαθα χρεώσει την κάρτα σας αυτόµατα. 

 

Όταν θέλετε να πραγµατοποιήσετε µια αγορά σε ιστότοπο που δεν εµπιστεύεστε 

αρκετά για να παραχωρήσετε προσωπικά στοιχεία, καλό θα είναι να χρησιµοποιήσετε 

µια προπληρωµένη απόδειξη µίας χρήσεως (παραδείγµατος χάρη Paysafe card). 

 

Μην δώσετε πρόσβαση στο λογαριασµό τραπέζης σε κανέναν σε καµία περίπτωση, οι 

υπάλληλοι τις τράπεζας δεν θα σας ζητήσουν ποτέ πρόσβαση σε αυτόν! Επίσης µην 

συνδεθείτε από δηµόσιες συσκευές και δηµόσια δίκτυα για την αποφυγή υποκλοπής 

των στοιχείων σας. Ενεργοποιήστε τη Μέθοδο ∆ιπλής Επαλήθευσης (Two Steps 

Verification), όπου σας στέλνετε µυστικός κωδικός µε sms στο κινητό σας για να 

συνδεθείτε ή να πραγµατοποιήσετε συναλλαγές. Είναι πολύ πιο δύσκολο κάποιος να 

αποκτήσει πρόσβαση σε λογαριασµούς µε το συγκεκριµένο είδος ασφαλείας ενεργό. 

Επίσης µην αποθηκεύετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στη µηχανή περιήγησης, είναι 

πολύ πιο εύκολο απ’ όσο φαντάζεστε να πέσουν στα λάθος χέρια. 

 

Ελέγχετε εντατικά τις κινήσεις της κάρτας σας και των διαδικτυακών σας τραπεζικών 

λογαριασµών για κινήσεις που δεν έχετε πραγµατοποιήσει οι ίδιοι, αν παρατηρήσετε 

ύποπτη δραστηριότητα ενηµερώστε άµεσα την τράπεζά σας. 

 

 

Η χρήση του διαδικτύου από ανήλικους 
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Τα ανήλικα άτοµα είναι η πιο ευάλωτη κοινωνική οµάδα, η οποία στη σύγχρονη 

κοινωνία έρχεται αναπόφευκτα σε επαφή µε τεχνολογικές συσκευές και γνωρίζει το 

διαδίκτυο από πολύ µικρές ηλικίες. Η επαφή αυτή είναι απαραίτητη καθώς η γνώση 

και διαχείριση της τεχνολογίας είναι µία βασική εργασιακή ικανότητα, που θα 

συµβάλει στην κοινωνική και εργατική ένταξη στη συνέχεια της ζωής τους. Οι γονείς 

των παιδιών οφείλουν να τα εντάξουν στον κόσµο της τεχνολογίας και να διδάξουν 

στα παιδιά τους τον σωστό τρόπο χρήσης του διαδικτύου και να τα ενηµερώσουν για 

τους κινδύνους που κρύβονται σε αυτό από πολύ µικρές ηλικίες. 

 

Είναι βασικό οι γονείς να χτίσουν µια σχέση βαθιάς επικοινωνίας και εµπιστοσύνης  

µε τα παιδιά τους από µικρές ηλικίες, καθιερώνοντας όρους και κανόνες που θα 

µάθουν να ακολουθούν και στα δύσκολα χρόνια της εφηβείας. Πρέπει τα όρια και 

κανόνες που βάζουν οι γονείς να είναι ξεκάθαρα και σταθερά ώστε να µην 

δηµιουργούν σύγχυση στο παιδί στην προσπάθεια να τα ακολουθήσει. Είναι πολύ 

σηµαντικό η επικοινωνία να πραγµατοποιείται και από τις δύο πλευρές για να υπάρχει 

µια υγιής σχέση, πολλές φορές πρέπει τα παιδιά να καθοδηγούν τους γονείς στους 

κινδύνους της τεχνολογίας και όχι να προσπαθούν να τους εντοπίσουν οι γονείς. 

 

Οι γονείς πρέπει να κατανοούν τις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών τους και να 

προσαρµόζουν την ώρα και την παρακολούθησή τους στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να 

γνωρίζουν το περιεχόµενο των εφαρµογών και των βιντεοπαιχνιδιών που 

χρησιµοποιούν, καθώς και την ηλικία χρήσης που αναγράφεται, η οποία όµως δεν 

είναι απόλυτη και ο ίδιος ο γονέας είναι αυτός που θα κρίνει το κατάλληλο το υλικό 

που θα έρχεται σε επαφή το παιδί του. 

 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προτείνεται να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο και όχι 

στο υπνοδωµάτιο, φορητές συσκευές όπως τάµπλετ, πρέπει να ελέγχονται συχνά για 

το περιεχόµενό τους. 

 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες και υπηρεσίες µε ακατάλληλο 

περιεχόµενο για ανηλίκους. Πορνογραφικό υλικό, τυχερά παιχνίδια, ακόµα και τα 

περισσότερα κοινωνικά δίκτυα όπου η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρώς για 

ηλικίες κάτω των δεκατριών χρόνων. Το περιεχόµενο της πληροφορίας δεν είναι ο 

µόνος κίνδυνος, η απάτη, η παρενόχληση και η κακοποίηση είναι προβλήµατα που 

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα ανήλικα άτοµα. Είναι υποχρέωση των γονέων να 

επιτηρούν τη χρήση του διαδικτύου, να γνωρίζουν µε ποιους συναναστρέφονται τα 

παιδιά τους, το προσωπικό περιεχόµενο που µοιράζονται στο διαδίκτυο καθώς και τις 

αγορές που πραγµατοποιούν. 

 

Υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες που έχουν εξελιχθεί αποκλειστικά για την βοήθεια στην 

παρακολούθηση και προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. 
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Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας για να 

ενηµερωθείτε για τις διάφορες εφαρµογές γονικού ελέγχου που διαθέτει, όπως φίλτρα 

προστασίας που αποτρέπουν την είσοδο σε ιστοσελίδες µε ακατάλληλο περιεχόµενο.  

Επίσης υπάρχουν εργαλεία σχεδιασµένα ειδικά για την παρακολούθηση των 

συσκευών που χρησιµοποιούν τα παιδιά, τα οποία ονοµάζονται εργαλεία γονικής 

παρακολούθησης (parental monitoring tools). 

Είναι προγράµµατα ή εφαρµογές που εγκαθίστανται σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως 

κινητά, τάµπλετς  και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δίνοντας στο γονέα ένα σύνολο 

από επιλογές που αποσκοπούν στην παρακολούθηση και την προστασία του παιδιού 

κατά τη πλοήγησή του στο διαδίκτυο. 

 

Με τα εργαλεία αυτά οι γονείς µπορούν να βάλουν φίλτρα στις πληροφορίες του 

διαδικτύου, απαγορεύοντας τη πρόσβαση σε ιστοσελίδες που έχουν κριθεί 

ακατάλληλες για ανήλικους, απαγορεύοντας τη πρόσβαση σε συγκεκριµένες 

ιστοσελίδες της επιλογής τους ή ακόµα θέτοντας συγκεκριµένες.  

Με τα εργαλεία αυτά οι γονείς µπορούν να: 

• προσαρµόσουν το φίλτρο για το περιεχόµενο του διαδικτύου, απαγορεύοντας 

ή επιτρέποντας την εµφάνιση ιστοσελίδων βασισµένη στο θέµα, µίας λίστας 

διευθύνσεων ιστοσελίδων ή ακόµα και µερικών συγκεκριµένων λέξεων 

κλειδιών. Υπάρχει επίσης η επιλογή αυτόµατου φίλτρου που έχει διάφορα 

επίπεδα φιλτραρίσµατος. 

• Απαγορεύσουν τη χρήση συγκεκριµένων εφαρµογών ή να ορίσουν τη χρονική 

διάρκεια που το παιδί µπορεί να τις χρησιµοποιήσει. 

• Να λαµβάνουν ειδοποιήσεις για τη δραστηριότητα του παιδιού στην 

ηλεκτρονική συσκευή όπως τι εφαρµογές χρησιµοποιεί και ποιες ιστοσελίδες 

επισκέπτεται. 

(SIP-BENCH III, Parental Control Tools, www.sipbench.eu ) 

 

Εθισµός στο ∆ιαδίκτυο 

 

Το διαδίκτυο είναι το δυνατότερο “εργαλείο” του σύγχρονου ανθρώπου. Με την 

χρήση του αναβαθµίζεται η ποιότητα της ζωής και βελτιώνεται η κοινωνία, όµως 

αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν κρύβει σοβαρούς κινδύνους. Η κατανάλωση υπερβολικού 

χρόνου χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και σύνδεσης στο διαδίκτυο 

δηµιουργούν κρούσµατα εθισµού, πράγµα που έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό τα 

τελευταία χρόνια. 

 



50 

 

Έρευνες για τον εθισµό του διαδικτύου έχουν αποδείξει πως η νευρολογική 

αντίδραση του εγκεφάλου των εθισµένων στο διαδίκτυο, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από 

αυτή άλλων τύπων εθισµού όπως των τυχερών παιχνιδιών και των ναρκωτικών. Αν 

και σε πολύ µικρότερο βαθµό, η χρήση του διαδικτύου ερεθίζει το νευρολογικό 

σύστηµα ανταµοιβής, το οποίο απελευθερώνει την χηµική ουσία Ντοπαµίνη, η οποία 

δηµιουργεί το αίσθηµα της ικανοποίησης και χαράς.  

 

Το νευρολογικό σύστηµα ανταµοιβής είναι µια βασική εγκεφαλική λειτουργία στο 

ανθρώπινο είδος που έχει ως στόχο να ωθεί στην επιβίωση και την αναπαραγωγή. 

Χωρίς αυτή τη λειτουργία δεν θα υπήρχε η δηµιουργία της εσωτερικής παρότρυνσης 

να πραγµατοποιήσουµε ακόµα και τις πιο βασικές ανάγκες, όπως την αναζήτηση 

τροφής. 

 

Ο εγκεφαλικός ερεθισµός και η ικανοποίηση που µας προσφέρει η χρήση του 

διαδικτύου δεν είναι άµεσα κακόβουλες, ο πραγµατικός κίνδυνος του εθισµού 

κρύβεται στον τρόπο που η χρήση επηρεάζει τον παραπάνω ερεθισµό. 

Όπως και στις πιο σοβαρές µορφές εθισµού, το άτοµο αναζητά την δυνατή αίσθηση 

του εγκεφαλικού ερεθισµού και απελευθέρωσης ντοπαµίνης, που θα του 

δηµιουργήσει ένα αίσθηµα βραχυπρόθεσµης ευφορίας. Όσες πιο πολλές φορές το 

άτοµο βιώνει τον τεχνητό ενθουσιασµό τόσο ο εγκέφαλός του συνηθίζει σε αυτή την 

κατάσταση και την αναζητά ολοένα και περισσότερο. Αυτό δηµιουργεί την ανάγκη 

στο άτοµο να βρει άµεσα τρόπο να αποκτήσει την ουσία που του δηµιουργεί τον 

εγκεφαλικό ερεθισµό, πράγµα που τον αποµακρύνει από µακροπρόθεσµα και 

παραγωγικά σχέδια και τον εστιάζει στην άµεση ενστικτώδη ικανοποίηση.  

 

Η χρήση του διαδικτύου δηµιουργεί πιο ήπια χαρακτηριστικά απελευθέρωσης 

ντοπαµίνης και φυσικά δεν δηµιουργεί προβλήµατα υγείας όπως οι τοξικές ουσίες, 

παρ’ όλα αυτά, ο εθισµός σε αυτό είναι ένα φαινόµενο που υπάρχει σε όλες τις 

ηλικίες και είναι εξίσου επικίνδυνος για τους δικούς του λόγους. Η παθητική έκθεση 

σε πληροφορίες, αναζητώντας κάτι ενδιαφέρον µέσα σε ένα σύνολο από δεδοµένα 

χωρίς ενδιαφέρον, δηµιουργούν ένα φαύλο κύκλο εγκεφαλικού ερεθισµού που 

βιολογικά ο οργανισµός µας δεν έχει κανένα τρόπο να αντισταθεί. 

 

Τα εξαρτηµένα άτοµα καταναλώνουν πολλές ώρες στο διαδίκτυο σε καθηµερινή 

βάση, σε ακραίες περιπτώσεις αγνοώντας ακόµα και βασικές ανάγκες όπως η σίτιση 

και η υγιεινή. Η παρατεταµένη χρήση δηµιουργεί προβλήµατα κοινωνικότητας, 

άτοµα κυρίως µε αδύναµο χαρακτήρα και κοινωνικά ευάλωτα, βρίσκουν καταφύγιο 

σε έναν “εικονικό” κόσµο πίσω από µία ηλεκτρονική ταυτότητα, προσπαθώντας να 

επιτύχουν την κοινωνική έγκριση που δεν έχουν καταφέρει στον πραγµατικό κόσµο. 

Η µείωση φυσικής ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας δηµιουργεί σοβαρά 

κοινωνικά προβλήµατα, όπως δυσκολία επικοινωνίας, συνεργασίας και 

οµαδοποίησης που είναι θεµελιώδη σε µια κοινωνία. Τα προβλήµατα αυτά είναι 
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ιδιαίτερα αισθητά σε άτοµα που γεννήθηκαν στην αρχή του 21ου αιώνα, καθώς το 

διαδίκτυο αποτελούσε κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους από πολύ µικρή ηλικία.  

Το µοντέλο των τεσσάρων περιγράφει τα διαφορετικά είδη των εφήβων που 

παρουσιάζουν ∆υσλειτουργική ∆ιαδικτυακή Συµπεριφορά (∆∆Σ). 

 

• ∆∆Σ τύπου Α 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται έφηβοι που προβαίνουν σε υπερβολική 

ενασχόληση µε το διαδίκτυο, παραµελώντας υποχρεώσεις για συγκεκριµένες 

διαδικτυακές ασχολίες. Ως αποτέλεσµα έχουν αρνητικές συνέπειες στη ζωή 

του εφήβου. Ακόµα και µε την αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων, 

αντιµετωπίζει δύσκολα τη µείωση της χρήσης του διαδικτύου. Ενδεχοµένως 

να θέλουν να κοινωνικοποιηθούν και να πάρουν µέρος σε δραστηριότητες, 

ωστόσο λόγω χαµηλών κοινωνικών δεξιοτήτων συχνά απογοητεύονται και 

αυτοπαγιδεύονται στο διαδίκτυο. 

 

• ∆∆Σ τύπου Β 

Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης εξισορροπεί διαδικτυακές και 

εξωδιαδικτυακές δραστηριότητες και έχει κοινωνική παρουσία εντός και 

εκτός του διαδικτύου. Αυτό δηµιουργεί άγχος λόγω του απαιτητικού 

προγράµµατος και τις ανάγκες εξισορρόπησης πολλών διαφορετικών 

δραστηριοτήτων. Ο τύπος αυτός έχει ικανοποιητική ψυχοκοινωνική 

λειτουργικότητα εκτός διαδικτύου και οι διαδικτυακές του δραστηριότητες 

έχουν στενή σχέση µε τις εξωδιαδικτυακές. 

 

• ∆∆Σ τύπου Γ 

Σε αυτή τη κατηγορία η χρήστες προβαίνουν σε υπερβολική ενασχόληση µε 

το διαδίκτυο και οδηγούνται σε σταδιακή και προσαρµοστική µεταβολή µέσα 

από αυτοδιόρθωση. Η διόρθωση προκύπτει µέσω κορεσµού, 

συνειδητοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων ή εξαιτίας νέων κινήτρων. Ο 

έφηβος έχει ικανοποιητική ψυχοκοινωνική λειτουργία αλλά λόγω της 

αναπτυξιακής φάσης της εφηβείας βιώνει ένα κύκλο υπερβολής σε σχέση µε 

το διαδίκτυο. 

 

• ∆∆Σ τύπου ∆ 

Στην οµάδα αυτή κατατάσσονται έφηβοι που βρίσκονται στην πιο δυσµενή 

κατάσταση, αφού θεωρούν πως το εξωδιαδικτυακό περιβάλλον είναι “ανιαρό” 

και δεν τους διαφέρουν άλλες δραστηριότητες πέρα των διαδικτυακών. 

Νιώθουν ασφαλείς µέσα στο διαδικτυακό περιβάλλον και φροντίζουν να 

γεµίζουν το χρόνο τους µε αυτό. Γενικά η διαδικτυακή δραστηριότητα 
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παρουσιάζεται σαν αυτόµατη αντίδραση στο αίσθηµα αδιαφορίας για τα 

πάντα. Οι έφηβοι αυτοί χαρακτηρίζονται από µειωµένο κίνητρο για 

εξωδιαδικτυακή εµπειρία και συχνά παρουσιάζουν ψυχοκοινωνικές 

δυσκολίες. 

 

(“Το µοντέλο των τεσσάρων”, Εφηµερίδα Λεµεσός, 

www.elemesos.com/index.php/views/item/12304-το-µοντέλο-των-τεσσάρων-13-3-

14.html ) 

 

Ο τρόπος ελέγχου της διαδικτυακής εξάρτησης δεν είναι τόσο απλός καθώς δεν 

υπάρχει δεδοµένο µέτρο σύγκρισης. Οι τεχνολογικές ανάγκες και ο χρόνος στο 

διαδίκτυο είναι υποκειµενικές στις περισσότερες περιπτώσεις. Βέβαια υπάρχουν 

µερικοί τρόποι για να ελέγξει κάποιος αν παρουσιάζει προβλήµατα εξάρτησης. 

 

Ένας απλός τρόπος είναι να µετρήσεις πόσο συχνά και πόσο έντονα νιώθεις την 

ανάγκη να ελέγξεις το κινητό σου. Αν συχνά χάνεις γεύµατα, ώρες ύπνου ή 

απορρίπτεις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες για να πραγµατοποιήσεις 

διαδικτυακές δραστηριότητες είναι ένα ακόµα σηµάδι. Επίσης µπορείς να 

σταµατήσεις την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για µερικές µέρες. Σίγουρα θα 

αποκτήσεις αρκετό ελεύθερο χρόνο που δεν είχες φανταστεί ποτέ πως είχες στην 

καθηµερινότητά σου, καθώς καλύπτουµε τα κενά χρόνου µε ηλεκτρονικές συνήθειες. 

Θα δηµιουργηθεί το αίσθηµα της πλήξης, που είναι ο φυσικός τρόπος του εγκεφάλου 

να εργαστεί και να ανακαλύψει νέα πράγµατα, που είναι φυσιολογικό και µη 

ανησυχητικό. Αν όµως παρατηρήσεις πως νιώθεις εκνευρισµό, ανησυχία ή αδιαθεσία 

και κούραση, ίσως η καθηµερινότητα σου να είναι βασισµένη στην τεχνολογία 

παραπάνω απ’ όσο θα έπρεπε.  

 

Η βασική διαφορά της αντιµετώπισης του εθισµού στο διαδίκτυο είναι πως η λύση 

δεν βρίσκεται στην ολική απαγόρευση της χρήσης του από τους εθισµένους. Η µη 

επαφή µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο σε καθηµερινή βάση είναι σχεδόν αδύνατη, 

άρα το µυστικό στην αντιµετώπιση βρίσκεται στην επίλυση των κοινωνικών 

προβληµάτων και την κατανόηση της παραγωγικής χρήσης του διαδικτύου.  

 

Πρέπει τα άτοµα να µάθουν να χρησιµοποιούν “έξυπνα” την τεχνολογία και να 

αφιερώνουν παραπάνω χρόνο σε ουσιαστικά πράγµατα.  Όπως όλα τα προβλήµατα 

πρέπει να αντιµετωπιστεί από τις ρίζες του.  

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν τη δηµιουργία χώρων ενηµέρωσης αλλά και 

βοήθειας διαδικτυακής απεξάρτησης.  

Οι δάσκαλοι πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα για να µπορούν να προστατεύουν 

αλλά και να αναγνωρίζουν τα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν κοινωνικά προβλήµατα 
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που µπορεί να προέρχονται από την υπερβολική χρήση του διαδικτύου, ώστε να 

µπορούν έγκαιρα από µικρή ηλικία να τα βοηθήσουν.  

Στα σχολεία πρέπει να διδάσκεται από µικρή ηλικία ο σωστός τρόπος διαχείρισης του 

διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συσκευών. Τα παιδιά πρέπει να µαθαίνουν για τους 

κινδύνους που κρύβονται σε αυτό. 

Οι γονείς επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένοι και να προσφέρουν στα παιδιά τους 

ένα εξισορροπηµένο οικογενειακό περιβάλλον µεταξύ κοινωνικών δραστηριοτήτων 

και διαδικτύου. 

 

 

Οι κίνδυνοι που κρύβει το ∆ιαδίκτυο 

 

Η ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου πέρα από καινούριες ανάγκες έχει φέρει και 

καινούριους κινδύνους στην καθηµερινότητα των χρηστών του. Η παρακολούθηση 

και η ένταξη νοµικών πλαισίων στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ πιο 

έντονη τη τελευταία δεκαετία, αλλά παρ’ όλα αυτά ο τεράστιος όγκος πληροφοριών 

µέσα σε αυτό καθιστά εξαιρετικά   δύσκολη την ολική παρακολούθησή του. Η 

ανωνυµότητα της χρήσης του διαδικτύου, συµβάλει  στην παρουσίαση παράνοµων 

και επικίνδυνων δραστηριοτήτων, των οποίων µπορεί να πέσουν θύµατα 

ανυποψίαστοι χρήστες. 

 

Καθηµερινά, υπάρχουν κρούσµατα διαφόρων ειδών ηλεκτρονικών εγκληµάτων. 

Θύµατα πέφτουν άτοµα ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίως όταν δεν έχουν ιδιαίτερες 

τεχνολογικές γνώσεις. Για την ευκολότερη καταπολέµηση του ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος, είναι πολύ σηµαντικό όλοι οι χρήστες να γνωρίζουν τους κινδύνους, 

τους τύπους του ηλεκτρονικού εγκλήµατος και τις τεχνικές που χρησιµοποιούν οι 

ηλεκτρονικοί εγκληµατίες. 

 

 

Παραπληροφόρηση 

Το περιεχόµενο που υπάρχει στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα αληθινό, πολλές φορές 

έχουµε την αίσθηση πως ό,τι είδηση αναρτάται στο διαδίκτυο  είναι ελεγµένη και 

πιστοποιήµενη. Στη πραγµατικότητα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί άµεσα µία 

πληροφορία και ο χρήστης οφείλει να εξασκήσει τη κριτική του ικανότητα για να 

µπορεί να ξεχωρίζει τις έµπιστες πηγές και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και καχύποπτος κατά τη πλοήγησή του καθώς πολλές 

φορές το τίµηµα που θα πληρώσει είναι πολύ πιο σοβαρό από την παραπληροφόρησή 

του. 
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Ηλεκτρονικοί Ιοί και κακόβουλο λογισµικό (Viruses and Malware) 

Σίγουρα όσοι χρησιµοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές έχετε ακούσει για τους ιούς στο 

διαδίκτυο. Αφορούν προγράµµατα που συνήθως εγκαθιστώνται στη συσκευή χωρίς 

την γνώση του χρήστη και έχουν διάφορα αρνητικά αποτελέσµατα που ορισµένες 

φορές είναι άκρως επικίνδυνα. Οι περισσότεροι ιοί δεν αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο 

και είναι κυρίως διαφηµιστικού περιεχοµένου (adware). Υπάρχουν όµως πολύ πιο 

επικίνδυνοι και περίπλοκοι ιοί, που βασίζονται σε κενά ασφαλείας και µολύνουν 

συστήµατα κρυπτογραφώντας τα προσωπικά αρχεία ή κάνοντας το σύστηµα µία 

µηχανή παρακολούθησης, δίνοντας  πρόσβασης σε αρχεία, κωδικούς ακόµα και στην 

χρήση περιφερειακών συσκευών όπως η κάµερα. 

Οι χρήστες του διαδικτύου πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ο κίνδυνος µιας 

µολυσµένης συσκευής είναι πολύ ύπουλος, καθώς οι πολύ επικίνδυνοι ιοί που 

υποκλέπτουν προσωπικά στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να εντοπισθούν από έναν απλό 

χρήστη.  

Για την προστασία από το κακόβουλο λογισµικό, καθηµερινά δηµοσιεύονται 

αναβαθµίσεις λογισµικού µε στόχο την εξάλειψη των κενών ασφαλείας που 

εκµεταλλεύονται οι ιοί. 

Επίσης εταιρίες έχουν δηµιουργήσει ειδικά προγράµµατα εντοπισµού και 

καταστροφής ηλεκτρονικών ιών τα οποία ονοµάζονται “antivirus”. Ένα τέτοιο 

πρόγραµµα είναι ένα επιπλέον στρώµα προστασίας για την συσκευή. 

Η άµεση ενηµέρωση των εφαρµογών που χρησιµοποιούν οι χρήστες, καθώς και του 

λειτουργικού συστήµατος της συσκευής (παραδείγµατος χάρη windows και android) 

και η χρήση προγραµµάτων “antivirus” και “antimalware” κατά τη πλοήγησή τους 

στο διαδίκτυο µπορεί να µειώνει την πιθανότητα η συσκευή τους να “µολυνθεί”, 

αλλά δεν την εξαλείφει εξολοκλήρου. Οι χρήστες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί 

όταν επισκέπτονται ιστοσελίδες που δεν γνωρίζουν, όταν ζητούνται να 

εγκαταστήσουν αρχεία που δεν εµπιστεύονται, ακόµα και όταν ελέγχουν την 

ηλεκτρονική τους αλληλογραφία. Το άνοιγµα ενός αρχείου PDF (Portable Document 

Format) µπορεί να είναι αρκετό για να µολύνει τη συσκευή σας. 

 

Ηλεκτρονικές Απάτες 

Πολλοί ηλεκτρονικοί εγκληµατίες προσπαθούν να χειραγωγήσουν και να 

εξαπατήσουν τα θύµατά τους ώστε να αποσπάσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες 

απευθείας από τους ίδιους. 

Οι απάτες αυτές προέρχονται από τη µαζική αποστολή µηνυµάτων ή ιστοσελίδων 

απατηλού περιεχοµένου που επιδιώκουν την εξαπάτηση ανυποψίαστων χρηστών 

(phishing).  

Με αυτό τον τρόπο, ο δράστης µπορεί να συλλέξει ότι προσωπικές πληροφορίες του 

παραχωρήσει ο χρήστης και στη συνέχεια να τις χρησιµοποιήσει για προσωπικό του 

όφελος. Πολλές φορές αυτού του τύπου απάτες είναι στοχευµένες, µε τον κακοποιό 

να παρουσιάζεται ως άτοµο από τον στενό κύκλο του χρήστη, έχοντας υποκλέψει 
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πληροφορίες από την ηλεκτρονική ταυτότητα του ατόµου. Αυτό καθιστά ακόµα πιο 

δύσκολη την έγκαιρη αναγνώριση της απάτης.  

Μία ακόµη µορφή απάτης που παρουσιάζεται κυρίως σε Αγγλόφωνες χώρες, είναι η 

τεχνολογική υποστήριξη µέσω τηλεφώνου, όπου ο απατεώνας υποστηρίζει πως καλεί 

εκ µέρους κάποιας γνωστής εταιρίας για να ενηµερώσει για τεχνικά προβλήµατα. Στη 

συνέχεια συνήθως ζητάει από το θύµα να του δώσει το δικαίωµα πρόσβασης στον 

προσωπικό του υπολογιστή µε προγράµµατα αποµακρυσµένης βοήθειας, το οποίο 

του δίνει ολική πρόσβαση στο περιεχόµενο της συσκευής και την πλήρη χρήση της.  

 

Υπάλληλοι της αστυνοµίας, της εφορίας, της τράπεζας ή διαχειριστές των 

ιστοσελίδων που επισκέπτεσθε δεν θα έρθουν σε επαφή µαζί σας για να σας ζητήσουν 

τα προσωπικά σας στοιχεία µέσω του διαδικτύου. Αν κάποιος πραγµατοποιήσει µία 

τέτοια ενέργεια να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και µην προβείτε σε βιαστικές 

κινήσεις, επισκεφτείτε αυτοπροσώπως την ανάλογη αρχή για να σιγουρευτείτε πως 

δεν εξαπατάστε.  

 

Οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί µε τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων που δέχονται, καθώς και ότι οι ιστοσελίδες που παραχωρούν τα 

προσωπικά τους στοιχεία είναι αξιόπιστες. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί µε τις 

προσωπικές τους πληροφορίες και να τις µοιράζονται µόνο όταν είναι αναγκαίο και 

σε άτοµα που γνωρίζουν και εµπιστεύονται. 

Η ιδιωτική τους ζωή να µην είναι άµεσα διαθέσιµη σε αγνώστους µέσω των 

κοινωνικών δικτύων. Σηµαντικό είναι επίσης οι κωδικοί που χρησιµοποιούν να είναι 

αυστηρώς προσωπικοί, να αποτελούνται από πολλούς χαρακτήρες και να 

ανανεώνονται εντατικά. 

 

Για την αντιµετώπιση των ηλεκτρονικών εγκληµάτων, όπως είδαµε, δεν αρκεί µόνο η 

προστασία του χρήστη από αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ελέγχου και προγράµµατα 

προστασίας. Η λύση βρίσκεται στην ενηµέρωση για τους κινδύνους που κάποιος 

µπορεί να αντιµετωπίσει, στην εξάσκηση της ικανότητας να ξεχωρίζει το έγκυρο από 

το απατηλό περιεχόµενο και στην προσοχή του κατά την πλοήγηση του στο 

διαδίκτυο. 

 

Το παρακάτω διαδικτυακό “τεστ” αποδεικνύει πόσο δύσκολο είναι ορισµένες φορές 

να ξεχωρίσεις τα απατηλά από τα γνήσια µηνύµατα, ακόµα και από άτοµα µε υψηλές 

τεχνολογικές δεξιότητες. 

https://phishingquiz.withgoogle.com/ 

 

 



56 

 

Συµβουλές για την σωστή πλοήγηση στο διαδίκτυο 

 

Για να αποκτήσει κανείς τη γνώση της σωστής χρήσης του διαδικτύου χρειάζεται 

εµπειρία που αποκτάται µε τη χρόνια χρήση του. Υπάρχουν όµως µερικές συµβουλές 

που µπορούν να βελτιώσουν τη χρήση αρχάριων και έµπειρων χρηστών του 

διαδικτύου. 

 

Ευκολότερη Πλοήγηση  

• Χρησιµοποιήστε µηχανές αναζήτησης όπως το “Google.com” όταν δεν είστε 

σίγουροι τι ακριβώς ψάχνετε. 

 

• Κατά τη χρήση µηχανών περιήγησης (browsers) στο διαδίκτυο, µπορείτε να 

ανοίξετε πολλαπλές καρτέλες για ευκολύνετε την εµπειρία σας. Πατώντας το 

πλήκτρο Control (Ctrl) και αριστερό κλικ σε κάποιο σύνδεσµο (Link), αυτός 

θα ανοίξει σε µία νέα καρτέλα. Αν το ποντίκι σας έχει ροδέλα, πατώντας τη 

ροδέλα όταν το ποντίκι βρίσκεται πάνω σε κάποιο σύνδεσµο, θα έχει το ίδιο 

αποτέλεσµα. Πατώντας Control και Τ, µπορείτε να ανοίξετε µία νέα κενή 

καρτέλα. Αν κλείσετε κάποια καρτέλα κατά λάθος, πατώντας Control, Shift 

και T θα επαναφέρει την τελευταία καρτέλα που κλείσατε. Μπορείτε να 

αποθηκεύσετε ως σελιδοδείκτες (bookmarks) τις σελίδες που επισκέπτεστε 

συχνά, ώστε να µπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε αυτές. Επίσης όλες οι 

µηχανές αναζήτησης κρατούν ιστορικό των σελίδων που έχετε επισκεφθεί, το 

οποίο συνήθως βρίσκεται στις ρυθµίσεις του προγράµµατος.  

Οι µηχανές περιήγησης έχουν επίσης την ιδιότητα της ανώνυµης περιήγησης 

η οποία δεν κρατάει ιστορικό περιήγησης, cookies από ιστοσελίδες και 

στίγµατα σύνδεσης, πράγµα που την κάνει πολύ χρήσιµη όταν χρησιµοποιείτε 

δηµόσιες συσκευές. 

 

 

 

Ασφάλεια 

• Χρησιµοποιήστε κωδικούς οι οποίοι περιέχουν τουλάχιστον 8 χαρακτήρες σε 

µέγεθος και αποτελούνται από συνδυασµό µικρών, κεφαλαίων, αριθµών και 

ειδικών χαρακτήρων όπως το  θαυµαστικό και τη δίεση. Μην χρησιµοποιείτε 

ποτέ κωδικούς που αποτελούν λέξεις γλωσσών ή αντιπροσωπεύουν πράγµατα 

που κάποιος µπορέσει εύκολα να µαντέψει όπως την ηµεροµηνία γεννήσεώς 

σας. Αν θέλετε να ελέγξετε πόσο “δυνατός” είναι ο προσωπικός σας κωδικός, 

στη παρακάτω ιστοσελίδα µπορείτε να υπολογίσετε πόσο χρόνο θα πάρει έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή µέχρι να βρει τον κωδικό σας. (Μην βάζετε ποτέ τον 
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πραγµατικό σας κωδικό σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες, µπορείτε να 

προσοµοιώσετε έναν παρόµοιο χρησιµοποιώντας παρόµοιους χαρακτήρες!) 

https://howsecureismypassword.net/ 

 

• Αλλάζετε συχνά τους κωδικούς σας και ποτέ µην χρησιµοποιείτε τον ίδιο 

κωδικό σε πολλούς λογαριασµούς. Χρησιµοποιήστε την Μέθοδο ∆ιπλής 

Επαλήθευσης (Two Steps Verification) όταν υπάρχει η δυνατότητα για 

επιπλέον προστασία. Συχνά πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικές επιθέσεις 

ακόµα και σε έµπιστες εταιρίες και ιστοσελίδες, µερικές φορές µπορεί να 

διαρρεύσουν πληροφορίες από τους λογαριασµούς χρηστών. Σε περίπτωση 

που συµβεί κάτι τέτοιο, θα έχουν άµεση πρόσβαση σε όλους τους 

λογαριασµούς µε τα κοινά στοιχεία που διέρρευσαν. Στην παρακάτω 

ιστοσελίδα µπορείτε να ελέγξετε αν η διεύθυνση email που χρησιµοποιείτε 

έχει διαρρεύσει, πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίθεση που διέρρευσε τα 

στοιχεία σας καθώς και τρόπους για να βελτιώσετε την συνολική προστασία 

του λογαριασµού σας. 

https://haveibeenpwned.com/ 

 

• Οι διαφηµίσεις σε ιστοσελίδες µερικές φορές εκτός από ενοχλητικές µπορεί 

να είναι και επικίνδυνες, κρύβοντας πίσω τους διαφηµιστικούς ιούς (adware). 

Υπάρχουν προεκτάσεις στις µηχανές περιήγησης διαδικτύου, που 

απενεργοποιούν όλες τις διαφηµίσεις των ιστοσελίδων. Μια από τις πιο 

γνωστές ονοµάζεται AdBlock. Υπάρχει η επιλογή να επιτρέπονται οι 

διαφήµισες σε συγκεκριµένες σελίδες της επιλογής του χρήστη, µην ξεχνάτε 

ότι πολλές φορές αυτός είναι ο µόνος τρόπος οικονοµικής συντήρησης των 

ιστοσελίδων που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες. Αν εµπιστεύεστε µία σελίδα 

και θέλετε να την υποστηρίζετε οικονοµικά, ενεργοποιήστε σε αυτή τη σελίδα 

τις διαφηµίσεις.  

 

• Μην κατεβάζετε προγράµµατα από ιστοσελίδες που δεν εµπιστεύεστε. Όταν 

επισκεφτείτε µία σελίδα προτού κατεβάσετε το αρχείο που επιθυµείτε, 

σιγουρευτείτε ότι είναι όντως αυτό που ψάχνετε. Κατά την εγκατάσταση 

διαβάστε προσεκτικά τα παράθυρα που εµφανίζονται πριν επιλέξετε 

“επόµενο” (next), πολλές φορές δωρεάν προγράµµατα κατά την εγκατάσταση, 

ζητάνε την άδεια να εγκαταστήσουν διαφηµιστικά προγράµµατα που δεν είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία του κύριου προγράµµατος! Αποδεχτείτε την 

εγκατάσταση µόνο του προγράµµατος που επιθυµείτε. 

 

• Ενηµερώσου για τους νόµους και τους κανόνες του διαδικτύου. Μείνε µακριά 

από παράνοµες διαδικτυακές ενέργειες και µην ξεχνάς πως ο διαµοιρασµός 

υλικού που περιέχει πνευµατικά δικαιώµατα είναι αδίκηµα. 
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Υγεία 

• Μην ξεχνάτε να κάθεστε σωστά όταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή για να 

αποφύγετε τραυµατισµούς και ορθοπεδικά προβλήµατα, αν χρειαστεί να 

αφιερώσετε µεγάλο χρονικό διάστηµα κάντε µικρά διαλείµµατα ανά 30 λεπτά 

για να σηκωθείτε και να βοηθήσετε την κυκλοφορία του αίµατος. Αν νιώσετε 

ξαφνική κούραση ή αδιαθεσία σταµάτησε και αναπαυτείτε. 

 

• Μην αγνοείτε τις φυσικές σας ανάγκες, κρατήστε το σώµα σας ενυδατωµένο 

πίνοντας αρκετά υγρά. Μην παραλείπετε τα γεύµατά σας,συνδυάστε το 

διάλειµµά σας µε το φαγητό και βοηθήστε τον οργανισµό σας να 

αναζωογονηθεί ψυχικά και σωµατικά πριν συνεχίσετε την εργασία σας. 

 

 

Χρήσιµες Υπηρεσίες 

• Αν θέλετε να στείλετε κάποιο προσωπικό αρχείο σας γρήγορα, απλά και µε 

ασφάλεια, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την σελίδα αποστολής αρχείων του 

Firefox. Όταν ανεβάζετε το αρχείο στην υπηρεσία, σας ζητάει πόσες φορές 

µπορεί να κατέβει το αρχείο και πόσο χρόνο θα κρατήσει πριν διαγραφεί και 

στη συνέχεια σας δίνει το σύνδεσµο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

κατεβάσετε το αρχείο.  

https://send.firefox.com/ 

 

• Αν θέλετε να ελέγξετε κάποιο αρχείο στον υπολογιστή σας ή αν κάποιος 

σύνδεσµος περιέχει κακόβουλο λογισµικό που µπορεί να βλάψει το µηχάνηµα 

σας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη σελίδα VirusTotal η οποία ελέγχει µε µία 

ποικιλία προγραµµάτων προστασίας το περιεχόµενο και σας ενηµερώνει για 

τα αποτελέσµατα.  

https://www.virustotal.com/ 

 

• Αν χρειαστείτε να εγγραφείτε σε κάποια ιστοσελίδα που ζητάει επαλήθευση 

µε ηλεκτρονική διεύθυνση αλλά δεν θέλετε να βάλετε το πραγµατικό σας 

email, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε υπηρεσίες που κατασκευάζουν 

προσωρινά emails. Μια από αυτές είναι το “10 minutes email”, το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο των 10 λεπτών, που κυριολεκτικά µετά από 10 

λεπτά διαγράφει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας. 

https://10minutemail.com/ 
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Συµπεράσµατα 
 

 

 

Η ηλεκτρονική µάθηση διακρίνεται επιµέρους στη Σύγχρονη και Ασύγχρονη µάθηση. 

Ο όρος Σύγχρονη µάθηση χρησιµοποιείται για να περιγράψει µορφές µάθησης και 

διδασκαλίας που λαµβάνουν χώρα την ίδια χρονική στιγµή, αλλά όχι στον ίδιο χώρο. 

Η Σύγχρονη µάθηση απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόµενου, όπου η αλληλεπίδραση µεταξύ των γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και 

οι συµµετέχοντες µπορούν να ανταλλάσσουν τόσο απόψεις όσο και εκπαιδευτικό 

υλικό.  

Η τηλεδιάσκεψη µέσω παγκόσµιου Ιστού, η τηλεδιάσκεψη µέσω βίντεο, οι 

συνοµιλίες µέσω chat, η τηλεφωνία µέσω VoIP, η ζωντανή αναµετάδοση διαλέξεων 

µε livestreaming, τα online σεµινάρια κ.α. όλα αποτελούν µορφές σύγχρονης 

µάθησης. 

 

Αντίστοιχα ο όρος Ασύγχρονη µάθηση χρησιµοποιείται για να περιγράψει µορφές 

µάθησης και διδασκαλίας που λαµβάνουν χώρα τόσο σε διαφορετικές τοποθεσίες όσο 

και σε διαφορετικό χρόνο. Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη 

συµµετοχή του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου και οι συµµετέχοντες µπορούν να 

επιλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να 

συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε αυτό.  

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι βιντεοδιασκέψεις, τα podcasts, τα φόρουµ κ.α. 

αποτελούν µορφές ασύγχρονης µάθησης. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι 

περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη. Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η 

Αυτοδιδασκαλία, η Ηµιαυτόνοµη Εκπαίδευση και η Συνεργαζόµενη Εκπαίδευση. 

Το µοντέλο της ηλεκτρονικής µάθησης στηρίζεται στη µαθητοκεντρική προσέγγιση 

και προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων σε αντίθεση µε τη 

συµβατική εκπαίδευση η οποία κατά κύριο λόγο υπηρετείται από την αυθεντία του 

ενός (καθηγητή). Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής µάθησης είναι η 

διαφοροποίηση των ρόλων του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτή.  

Ο εκπαιδευτής στην ηλεκτρονική µάθηση (e-tutor) σε αντίθεση µε ότι γνωρίζουµε για 

το ρόλο του κλασσικού εκπαιδευτή, λειτουργεί ως σύµβουλος, υποκινητής και 

εµψυχωτής για τον εκπαιδευόµενο. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού είναι κοµβικός στην ηλεκτρονική µάθηση και για 

το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν εταιρείες σαν την SQLearn που ένα µεγάλο µέρος των 

δραστηριοτήτων της είναι η παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.  
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Λογισµικά παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού  προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες 

για την ανάπτυξη περιεχοµένου που εµπλέκει ενεργά τον εκπαιδευόµενο στη 

διαδικασία της µάθησης, διευκολύνοντάς τον να ακολουθήσει τη δική του µαθησιακή 

διαδροµή και να κατανοήσει σύνθετες έννοιες µε τη χρήση πολυµεσικού υλικού.  

Η SQLearn είναι η µόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει δηµιουργήσει υλικό το οποίο 

έχει πιστοποιηθεί από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης όπως η ECDL και η ADL. 

Η ελευθερία του ανθρώπου χάνεται στα δεσµά της τεχνολογίας; Και πού είναι το 

θέλγητρο της υπέρβασης των ορίων της επικοινωνίας; Βλέπω τα ένστικτα και τις 

επιθυµίες να «δένονται» µε ήχους, εικόνες και συσκευές. Τα όρια, όµως, δε σπάνε και 

πολύ.  

Το πιθανότερο είναι να στενεύουν. Όσο περισσότερο πολλαπλασιάζονται οι εικόνες, 

η φλυαρία και η «ανάπλαση» τω ψευδαισθήσεων, τόσο κλείνει ο κύκλος των 

ελεύθερων επιλογών. Όσο εντείνεται ο εθισµός στην ευκολία, τόσο αυξάνεται η 

παραίτηση από τη δοκιµασία και την αναζήτηση.  

Όπως όλες οι γενιές, κι αυτή έχει τις ευκαιρίες και τις δεσµεύσεις της. Έτσι κι αλλιώς, 

όλες οι εποχές κυλάνε πάνω στην ένταση της δράσης- αντίδρασης, κάποιου ρεύµατος. 

Στη δική µας εποχή, η τεχνολογία γοητεύει και στήνει δίκτυα παντού, δίνοντας 

απλόχερα σπουδαίες δυνατότητες για έναν δηµοκρατικό καταµερισµό της 

δηµιουργίας, αλλά και µεγάλα φάσµατα εξάρτησης και δουλείας.  

 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος έχει στα χέρια του το 

κλειδί της δικής του προσωπικής φυλακής και, ανυποψίαστος όπως είναι, κλειδώνει 

πρόθυµα το κελί του. 

Προσπαθώ να πιάσω το συναίσθηµα της ικανοποίησης, όταν τα δάχτυλά τους 

τρέχουν πάνω στην οθόνη και γράφουν. Γύρω τους, υπάρχει παρέα και την αγνοούν 

επιδεικτικά. Σαν να θέλουν να το «παίξουν» ανεξάρτητοι και «καλυµµένοι» από 

άλλους. Κι αν υπάρχει διάθεση για συζήτηση, ποτέ δεν είναι αρκετή η συντροφιά 

γύρω τους. Πάντα κάτι λείπει και ποτέ δεν είναι εντός ορίων.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ο ηλεκτρονικός εθισµός των νέων ανθρώπων δε διαφέρει σε 

πολλά από τους άλλους. Σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα, είναι πολύ χειρότερος και 

από τις ουσίες. Προσωπικά, έχω συναντήσει παιδιά που έχουν υποστεί αυτό που 

κάποιοι ονοµάζουν "ηλεκτρονική κατατονία". Οι υπολογιστές, σε συνάρτηση µε τη 

χρήση των κινητών, δηµιουργεί έναν κόσµο ευκολίας και προσοµοίωσης µιας ιδεατής 

πραγµατικότητας.  

Η αίσθηση του εύκολου χειρισµού αυτής της πραγµατικότητας απαξιώνει τις 

εµπειρίες του αληθινού βιώµατος οι οποίες, βέβαια, δεν προσφέρονται αβασάνιστα. 

Το αποτέλεσµα είναι να µην αισθάνεται κανείς ευχαρίστηση, όταν απέχει από την 

τεχνολογία της «προσοµοιωµένης» ελευθερίας. Έτσι, οδηγείται στον µηδενισµό και 

στην παραίτηση και, ακόµα χειρότερα, στο στέγνωµα των συναισθηµάτων για τους 

αληθινούς πρωταγωνιστές της ζωής του. 
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Αν συνδυαστούν οι τέσσερις ανάγκες της ∆ηµοκρατίας µε τα τέσσερα βασικά 

επίπεδα παροχών του διαδικτύου θα βρούµε αµέσως την λειτουργικότητά του. 

Ελευθερία έκφρασης , πνευµατικής δηµιουργίας, συµµετοχή ισότιµη σε αποφάσεις, 

αντικειµενική ενηµέρωση, εξυπηρέτηση στις συναλλαγές, εκσυγχρονισµός της 

διδασκαλίας στα σχολεία, τηλεδιασκέψεις , άµεσες αποφάσεις. Όλα αυτά µπορούν 

γρήγορα να προστατέψουν τον πολίτη από το ανήθικο κράτος αλλά κυρίως το κράτος 

από τον ανήθικο πολίτη.  

Το διαδίκτυο είναι όµως µέσο , δεν είναι πανάκεια. Η ∆ηµοκρατία απειλείται κυρίως 

από διαχρονικούς εχθρούς που δεν αλλάζουν µε τον ενθουσιασµό της ηλεκτρονικής 

λαγνείας. 

Η αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου για πνευµατική καλλιέργεια, η κυριαρχία της 

τεχνοκρατικής αντίληψης , η παθητικοποίηση του καταναλωτισµού, η προπαγάνδα , η 

γραφειοκρατία και ο συγκεντρωτισµός θ’  αλλάξουν όταν οι συνειδήσεις των 

ανθρώπων καθαρίσουν από τη θολούρα του φαντασιακού κι αρχίσουν να 

διαµορφώνονται µε την καθαρότητα του λογικού.  

∆εν µπορεί κανείς να περιµένει ηλεκτρονική δηµοκρατία όταν δεν έχει στοιχειώδη 

ηλεκτρονική παιδεία. ∆εν είναι δυνατόν το Υπουργείο να µοιράζει lap-top στους 

µαθητές του Γυµνασίου χωρίς να εκπονεί κανένα πρόγραµµα επιµόρφωσης των 

καθηγητών .  

∆εν είναι δυνατόν όλοι οι µαθητές να θεωρούν τον υπολογιστή µέσο διασκέδασης και 

τίποτε άλλο. Άλλο ηλεκτρονική εκπαίδευση και άλλο ηλεκτρονική παιδεία. Κυρίως οι 

νέοι πρέπει να µάθουν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για όλες τις δραστηριότητες 

της ζωής τους αναλογικά µε τις ανάγκες που µπορεί να εξυπηρετήσει. Η ζωή µας δεν 

είναι µόνο ψυχαγωγία και χαβαλές, έχει πολλές άλλες δραστηριότητες κι 

ενδιαφέροντα. 

 

Στην περίπτωση του υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταργείται το ένα και 

µοναδικό σύγγραµµα και δηµιουργείται ένα πολυµορφικό υλικό που αποτελείται από 

το κυρίως έντυπο κείµενο, τα παράλληλα κείµενα (readers), τον αναλυτικό οδηγό 

σπουδών, τα διάφορα βιβλιογραφικά βοηθήµατα, τον φάκελο εργασίας των 

ασκήσεων, δραστηριοτήτων και εργασιών (assignments), τα οπτικοακουστικά µέσα 

και τις νέες τεχνολογίες.  

Το εξ αποστάσεως υλικό διαχωρίζεται στο Υλικό Μαθήµατος και στο Υποσύνολο 

Υλικού Μαθήµατος (courseware και sourseware). Το Υλικό Μαθήµατος (courseware) 

δηµιουργείται από ένα σώµα έντυπου υλικού ενός περισσοτέρων βιβλίων και το 

οποίο είτε ως βασικό κείµενο προς µελέτη, είτε ως εγχειρίδιο µελέτης µε αναλυτικές 

αναπτύξεις, αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του εκπαιδευόµενου. Υπάρχει το 

ενδεχόµενο όµως το υλικό αυτό να είναι διάσπαρτο, να παρουσιάζει επικαλύψεις, 

ανοµοιογένεια µεθοδολογίας και ύφους, ακόµα και διαφορές απόψεων µεταξύ των 

βασικών κειµένων. 
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Για τους παραπάνω λόγους δηµιουργείται το Υποσύνολο Υλικού Μαθήµατος 

(sourseware) ως διδακτικό υλικό, ένα εγχειρίδιο µελέτης, το οποίο λειτουργεί ως 

οδηγός. δηµιουργός του (συγγραφέας) έχει επιλέξει ορισµένα κείµενα (βιβλία, 

κεφάλαια βιβλίων, άρθρα) και συστηµατικά αναφέρεται σε αυτά για αποδοτικότερη 

και σφαιρικότερη εµπλοκή του µαθητή. 

 

Ο συγγραφέας επιλέγει ένα σύνολο υλικού (κείµενα, οπτικοακουστικό υλικό) του 

γνωστικού αντικειµένου, που συνήθως είναι πολύ µεγάλο και αφού επιλέξει σε 

συνεργασία µε τους άλλους συντελεστές του εκπαιδευτικού υλικού, τα 

σηµαντικότερα, τα µελετά σε βάθος. οµάδα ανάπτυξης θα πρέπει να µελετήσει 

κριτικά και σε βάθος τα επιλεγµένα κείµενα και τα λοιπά εποπτικά µέσα έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να εναρµονίσει τα πιο σηµαντικά τους µέρη, να τονίσει την 

αυτοδυναµία τους αλλά και την αλληλεξάρτηση τους, να γεφυρώσει εκεί που 

χρειάζονται πεδία και οι αναπτύξεις τους, να δηµιουργήσει συνδέσµους και τέλος 

συγγραφική οµάδα πρέπει να σχολιάσει, να αναδείξει και να κωδικοποιήσει σηµεία-

κλειδιά των κειµένων, καθώς και να παρουσιάσει τις επιστηµονικές συζητήσεις γύρω 

από τα θέµατα που µελετώνται. 

Η εκποµπή πληροφορίας στη περίπτωση αυτή είναι ταυτόχρονη προς όλες τις 

περιοχές. Αλληλεπίδραση µπορεί να υπάρξει όχι µόνο µεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόµενων, αλλά και µεταξύ των διάφορων εκπαιδευόµενων περιοχών. Έτσι ο 

εκπαιδευτής µπορεί να βλέπει και να ακούει όλες τις οµάδες εκπαιδευόµενων και από 

την άλλη πλευρά όλοι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να αλληλεπιδρούν µέσω εικόνας 

και ήχου όχι µόνο µε τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευτές, αλλά και µεταξύ τους.  

Θα πρέπει να αναφερθεί πως δεν είναι πάντα εφικτό να υπάρχει ικανοποιητικός όγκος 

υλικού σε ψηφιακή µορφή και παράλληλα διαθέσιµος. Μια λύση θα µπορούσε να 

είναι, και όντως έχει υιοθετηθεί, συνεργασία πανεπιστήµιων και βιβλιοθήκων, 

δηµιουργώντας έτσι ένα δίκτυο βιβλιοθηκών στη διάθεση των εκπαιδευόµενων.  

Επιπλέον, ενδεχόµενη αξιοποίηση της υπηρεσίας διαδανεισµού και παραγγελίας 

άρθρων µπορεί να προσφέρει µερική κάλυψη περιορισµένων αναγκών. 

Ο τύπος αυτός αλληλεπίδρασης χρησιµοποιείται κυρίως για την ανταλλαγή 

υπολογιστικών δεδοµένων ανάµεσα σε συνεργαζόµενες οµάδες. Στη περίπτωση αυτή 

ο εκπαιδευτής, αλλά και οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να µοιράζονται και να 

αλληλεπιδρούν µε τις ίδιες υπολογιστικές εφαρµογές (computer-basedapplications).
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