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Πεπίλετε
Η ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέρεη κνξθσηηθέο επθαηξίεο ζε καζεηέο ζε
φιν ηνλ θφζκν πάλσ απφ έλαλ αηψλα. Τα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ππάξρεη ζεκαληηθή
αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ζρνιηθήο εμΑΔ γηα ιφγνπο πέξα απφ
απηνχο πνπ ηελ θαζηέξσζαλ. Σηελ παξνχζα εξγαζία ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα εζηηάδεη
ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο (ΗΠΑ θαη Καλαδάο) ιφγσ
γεληθφηεξα ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ εηθνληθψλ
ζρνιείσλ. Σηηο ρψξεο απηέο ε ζρνιηθή εμΑΔ είλαη πιήξσο ζεζκνζεηεκέλε θαη
ιεηηνπξγεί, είηε ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ππάξρνλ ζρνιηθφ ζχζηεκα, είηε παξάιιεια
κε απηφ κε πνηθηιία ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πςειή ζπκκεηνρή.
Abstract
K-12 distance learning has been offering educational opportunities to students all over
the world for over a century. Over the last 20 years there has been a significant
growth of K-12 distance learning programs for reasons that lie far beyond the ones
that justify its establishment. In the present report the bibliographic research carried
out focuses on the K-12 distance learning programs in North America (USA and
Canada). In these countries there has been rapid growth of technology and virtual
schools. K-12 distance learning is fully established and operates either as a
supplement to the existing traditional schooling system or independently supporting a
high number of students.
Key-words: ζρνιηθή εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, online learning, εηθνληθά ζρνιεία
1. Ειζαγυγή
Παξφιν πνπ ηα πεξηζζφηεξα εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα θαη νη πεξηζζφηεξεο
έξεπλεο αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Schlosser & Anderson, 1994, ζ.38˙
Ληνλαξάθεο, 1999, ζζ.143-243˙ Cavanaugh, 2001, ζ.75˙ Barbour & Reeves, 2009,
ζ.410) νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζ‟ απηφλ ην ρψξν δελ ζα κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ
αλεπεξέαζην θαη ην ρψξν ηεο ζρνιηθήο εμΑΔ (Russell,n.d., παξάγ. 10 Saba, 2005,
ζ.257) κε απνηέιεζκα, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, λα αξρίζεη λα
αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα. Σρνιηθή εμΑΔ είλαη ε εθπαίδεπζε ζε επίπεδν α΄βάζκηαο ή
β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη εμ απνζηάζεσο θαη απεπζχλεηαη ζε άηνκα
ζρνιηθήο ειηθίαο αιιά θαη ζε ελήιηθεο (Βαζάια 2005, ζ.66). Σηε Βφξεηα Ακεξηθή
ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Κ-12 distance education (Cavanaugh, Gillan, Kromrey, Hess
& Blomeyer, 2004˙ Cavanaugh, Barbour & Clark, 2009˙ Barbour 2009α) φηαλ
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πξφθεηηαη γηα ζρνιηθή εμΑΔ πνπ αθνξά ζε καζεηέο απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ηε
βαζκίδα 12, πνπ είλαη ε ηειεπηαία ηάμε ζηε β΄βάζκηα εθπαίδεπζε.
Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηεο ζρνιηθήο εμΑΔ ζηε Β.
Ακεξηθή (ΗΠΑ θαη Καλαδά). Η ηαρχηαηε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα
ζπζηήκαηά ηνπο αθ‟ ελφο κελ έρεη δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα αθ‟ εηέξνπ δε
δηακνξθψλεη ζχγρξνλεο ηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο
ζχζηεκα. Θα εμεηαζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ
πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο εμΑΔ, κε πνηεο κεζφδνπο πινπνηνχλ ην εγρείξεκα ηνπο θαη
πσο αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Θα εμεηαζηεί ε εμέιημε ησλ κέζσλ θαη
ησλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ε εμέιημε ηεο καδηθφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Τέινο,
ζα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ βάζεη ηεο κέρξη ηψξα
αμηνιφγεζήο ηνπο.
2. Οπολογία
Ο φξνο „online learning‟ ζεκαίλεη φηη ζηε κάζεζε ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ην
δηαδίθηπν θαη ν παγθφζκηνο ηζηφο (Bates, 2005, ζζ. 8-9). Οη φξνη „blended learning‟
θαη „hybrid learning‟ (πβξηδηθή κάζεζε) ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε online δηδαζθαιία
επεθηείλεη ην κάζεκα εθηφο ηάμεο. Ο φξνο „virtual school‟ (εηθνληθφ ζρνιείν), αλ θαη
είλαη δχζθνιν λα νξηζζεί αθξηβψο, πεξηγξάθεη έλαλ νξγαληζκφ πνπ παξέρεη
καζήκαηα, εμ νινθιήξνπ ή θαηά θχξην ιφγν, κέζσ δηαδηθηχνπ (Βαζάια 2005, ζ.68˙
Clark, 2001, ζ.1). Άιινη φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εηθνληθά ζρνιεία ζα εμεηαζζνχλ
ζηε ζπλέρεηα (παξάγ. 3.2). Με ηνλ φξν „mobile learning‟ ή „m-learning‟ (θηλεηή
κάζεζε) ελλνείηαη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε θνξεηήο ζπζθεπήο κε ζθνπφ ηελ
εθπαίδεπζε ελ θηλήζεη θαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζρεηίδεηαη κε
θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο φπσο laptops, iPad, Palm, iPods, smartphones θ.ά. κε
ηαρχηαηεο δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο (Watson et. al., 2010, ζ.47). Ο φξνο
„Homeschooling‟ (Καη‟ νίθνλ εθπαίδεπζε) αθνξά ζε κηα ελαιιαθηηθή κνξθή
εθπαίδεπζεο θαηά ηελ νπνία νη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο, γηα θάπνηνπο ιφγνπο
(αζθάιεηαο, ζξεζθεπηηθνχο ρακεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν θ.ά.) έρνπλ
αλαιάβεη ηελ επίβιεςε θαη ηελ θχξηα επζχλε ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ηνπο (Saba, 2005, ζ.258˙ Barbour, 2009α, ζ.7).
3. Η ζσολική εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζε ζηε Β.Αμεπική
3.1 Οι λόγοι δεμιοςπγίαρ ππογπαμμάηυν ζσολικήρ εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζερ
Η Phillips (1994, ζ.152) αλαθέξεη φηη ην μεθίλεκα θαη ε αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο εμΑΔ
ζηελ British Columbia ηνπ Καλαδά νθείιεηαη ζε ηξεηο θπξίσο ιφγνπο. α) ζηε παξνρή
πξφζβαζεο ζε απνκνλσκέλνπο καζεηέο φπνπ θαη αλ απηνί βξίζθνληαλ, β) ζηελ
επέθηαζε ηεο πξφζβαζεο θαη ζε κηθξφηεξα αζηηθά θέληξα επεθηείλνληαο γηα
καζήκαηα πνπ δελ πξνζθέξνληαλ απφ ην ζρνιείν ηνπο θαη γ) γηα λα δψζνπλ ην
δηθαίσκα θαη ηελ ππνζηήξημε ζηνπο γνλείο πνπ ην επηζπκνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Σηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ζηνπο επηδησθφκελνπο
ζηφρνπο πξνζηέζεθαλ νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ζρνιείσλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αγξνηηθέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο αιιά θαη ζηηο
θησρέο αζηηθέο πεξηνρέο (Aronson & Timms, 2004, ζ.1˙ Barbour, 2009α ,ζ.7˙
Cavanaugh, 2009, ζ.1). Σε έξεπλα ησλ Setzer & Lewis (2005, ζ. 14) θαίλεηαη φηη ν
θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ θάπνηα πεξηνρή απνθάζηδε λα πξνζθέξεη εμ απνζηάζεσο
καζήκαηα ήηαλ φηη ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα πνπ κέρξη ηφηε δελ ήηαλ δηαζέζηκα
απφ ην ζρνιείν, δελ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κε άιιν ηξφπν. Άιινο ζεκαληηθφο
ιφγνο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κηα εηδηθήο νκάδαο καζεηψλ. Οη Zandberg &
Lewis (2008, ζ. iii) ζεσξνχλ φηη ε εμΑΔ είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ζρνιεία
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κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απμαλφκελε δήηεζε ζε πεξηνρέο κε κεγάιν αξηζκφ
καζεηψλ, ηε δήηεζε ζε καζήκαηα αλσηέξνπ επηπέδνπ θαη ηελ απαίηεζε γηα
εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία.
Αθφκε, αξθεηά ζρνιεία πξνζθέξνπλ θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα κεηά ηε ιήμε ησλ
καζεκάησλ (Cavanaugh, 2009, ζ.6) θαη καζήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα
γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζην θνιέγην, δειαδή εγγξάθνληαη ζε καζήκαηα πνπ
δηδάζθνληαη ζην θνιέγην ελψ αθφκε είλαη ζην ιχθεην (Clark, 2001, ζ.8˙ Setzer &
Lewis, 2005, ζ.8˙ Barbour & Reeves, 2009, ζ. 407). Αλ θαη αξρηθά ζηφρεπαλ κφλν ζε
κηθξά θαη απνκνλσκέλα ζρνιεία ζηε ζπλέρεηα ε πξνζθνξά ησλ καζεκάησλ ήηαλ
δηαζέζηκε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν (Clark, 2001, ζ.3).
Σεκαληηθή αχμεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο εμΑΔ έρεη
επηθέξεη ε κεγάιε αχμεζε ησλ θαη‟ νίθνλ εθπαηδεπνκέλσλ καζεηψλ (παξάγ.2). Απφ
απηνχο έλα κεγάιν πνζνζηφ πηνζεηνχλ κεζφδνπο εμΑΔ. Τν 2003 π.ρ. απφ 1.096.000
θαη‟ νίθνλ εθπαηδεπφκελνπο καζεηέο ην 41% ρξεζηκνπνηνχζε κεζφδνπο εμΑΔ
(Homeschooling in United States, 2006). Κάηη πνπ επίζεο θαίλεηαη θαη απφ ηηο
εηήζηεο εθζέζεηο ησλ νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ ζρνιηθή εμΑΔ (Watson, Gemin,
Ryan & Wicks, 2009˙ Watson, et. al., 2010) αιιά θαη απφ ηηο αλαθνξέο εξεπλεηψλ
(Barbour, 2009β, ζ.12). Γεδνκέλνπ φηη ην 1999 ν αξηζκφο απηφο ήηαλ 850.000
(Bielick, et. al., 2001, ζ.4) θαη ην 2007, ήηαλ 1.508.000 (1.5 Million Homeschooled,
2009), δείρλεη κηα θαζαξά απμεηηθή ηάζε κε ζπλέπεηα ηελ πεξαηηέξσ δήηεζε γηα εμ
απνζηάζεσο καζήκαηα.
Αλ αθφκε ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ν Russell, (n.d., παξάγ. 7)
φπσο:
 ε επίδξαζε απφ ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
 ε δηαζεζηκφηεηα ηεο δηαδξαζηηθήο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ
ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο γηα αθφκε
κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ ζρνιηθήο εμΑΔ.
Ο Barbour, (2009β, ζζ.5-9) εκπιέθεη, ζηνπο ιφγνπο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζρνιηθήο
εμΑΔ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κέζα
ζην νπνίν δεη θαη αλαπηχζζεηαη ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο Β. Ακεξηθήο, απηνχο
δειαδή πνπ γελλήζεθαλ απφ ην 1981 σο ην 2000. Η ηακπέια πνπ νη δηάθνξνη
εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ζ‟ απηή ηε γεληά ζα κπνξνχζε λα έρεη ηίηιν Net
Generation ή Millennials ή Digital Natives, ηίηινη πνπ παξαπέκπνπλ ζε νξνινγίεο
πςειήο ηερλνινγίαο. Δηδηθά απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα
εθπαίδεπζεο παξαηεξνχλ φηη νη καζεηέο ηνπο κηιάλε ηε γιψζζα ησλ ππνινγηζηψλ,
ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη είλαη πιήξσο εμνηθεησκέλνη κε ηε
δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην
δηαδίθηπν. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δηαδίθηπν έρεη αιιάμεη ηηο ζπλήζεηεο ελφο κεγάινπ
πνζνζηνχ ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ φζνλ αθνξά ζηελ εξγαζία, ηελ ςπραγσγία θαη
ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα αιιάμεη νπζηαζηηθά θαη ηελ
εθπαίδεπζε ζε θάζε επίπεδν (Kozma et. al., 1998, ζ.1˙ Cavanaugh, 2009, ζ.1) θαη
ίζσο απηφο λα είλαη θαη ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηεο
ζρνιηθήο εμΑΔ. Όπσο παξαηεξεί ν Aviram (2000, ζζ. 335-337) ήδε απφ ηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αξθεηνί γνλείο πίζηεπαλ φηη, κε ηελ ππνζηήξημε ελφο
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην δηαδίθηπν, ην παηδί ηνπο έρεη πεξηζζφηεξεο
επθαηξίεο γηα πξφνδν ζην ζπίηη απ‟ φ,ηη ζην ζρνιείν. Δμάιινπ απηνί πνπ αζρνινχληαη
κε ηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο ΗΠΑ βιέπνπλ ηελ εμΑΔ σο κηα
θαιή επθαηξία γηα νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο
Paige, γξακκαηέαο ηνπ U.S. Department of Education ζε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηα
εηθνληθά ζρνιεία είρε παξαηεξήζεη κεηαμχ άιισλ φηη «…ζηνλ αηώλα πνπ δνύκε ε
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ελεκέξωζε είλαη 24ώξε θαη ε αληαιιαγή κελπκάηωλ άκεζε. Τν εθπαηδεπηηθό καο
ζύζηεκα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη απηή ηελ επνρή…» (Virtual Schools, 2002). Έηζη ην
2004 ε National Governor‟s Association δεκηνχξγεζε κηα νκάδα εξγαζίαο κε ζηφρν
κηα εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζα ήηαλ εθηφο ησλ άιισλ «ζρεηηθή κε ηνλ ηξόπν
δωήο ηωλ λέωλ Ακεξηθάλωλ» (Cavanaugh, et. al., 2004, ζ.22). Σηελ επηθείκελε
κεηαξξχζκηζε ηα εηθνληθά ζρνιεία (παξάγ.2), ζα είραλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν
(Barbour.& Reeves, 2009, ζ.402), πξνζθέξνληαο επέιηθηα πξνγξάκκαηα, πην
απζηεξά εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη επθαηξίεο γηα επηηάρπλζε ηεο κάζεζεο. Τν
πην ζεκαληηθφ φθεινο ζα ήηαλ ε αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ πνπ είλαη παγθφζκηνο ζηφρνο. Τα εηθνληθά
ζρνιεία, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο, κε ηε ρνξήγεζε ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή καζεκάησλ
κέζσ δηαδηθηχνπ ζα έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο απηνχο λα αλαπηχμνπλ
εθείλεο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ζηηο
απαηηήζεηο ησλ „online‟ καζεκάησλ (νπ. αλαθ. ζ.23). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην
Michigan ησλ ΗΠΑ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπ ιπθείνπ ζα πξέπεη ν
καζεηήο λα έρεη παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα „online‟ κάζεκα. Με δεδνκέλν φηη
ην 2006 ππήξραλ ιηγφηεξνη απφ 8.000 εγγεγξακκέλνη ζηα εηθνληθά ζρνιεία ηνπ
Michigan θαη ζήκεξα ππάξρνπλ 525.000 ζηα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα αλακέλεηαη
δξακαηηθή αχμεζε ζηε δήηεζε γηα online καζήκαηα (Barbour & Reeves 2009, ζ.404)
Έλαλ άιιν ιφγν κπνξεί λα δηαθξίλεη θάπνηνο ζηα ηδηαίηεξνπ ηχπνπ ζρνιεία πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ππνπξγείνπ άκπλαο ησλ ΗΠΑ θαη
απεπζχλνληαη ζηα παηδηά ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ππαιιήισλ ζε
φιν ηνλ θφζκν (About DoDEA, n.d.). Τα εμ απνζηάζεσο εηθνληθά ζρνιεία
νπζηαζηηθά μεθίλεζαλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 θαη θαιχπηνπλ ην 11% ησλ
εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ. Ο ζηφρνο ησλ ζρνιείσλ είλαη λα κεηξηάζνπλ ην άγρνο ησλ
ζπλερψο θηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ, ιφγσ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, γηα ηελ εμεχξεζε
ζρνιείσλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη λα έρνπλ έλα θνηλφ εληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Τα
ζρνιεία απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ έρνπλ έλαλ ηδηαίηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο
γεληθφηεξνπο ζηφρνπο πνπ ζπλάδεη κε ηελ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε (“Student
handbook”, 2010).
3.2. Μέζα και ηεσνολογίερ ζηα ππογπάμμαηα ζσολικήρ εξ αποζηάζευρ
εκπαίδεςζερ
Απφ ην 2001 ζηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο εμΑΔ ηεο Β. Ακεξηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε κεγάιν πνζνζηφ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη άιιεο ηερλνινγίεο πνπ
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο δηπιήο θαηεχζπλζεο (Clark, 2001, ζ.24˙ Setzer &
Lewis, 2005 ζ. 10). Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαίλεηαη λα ήηαλ άκεζα εμαξηεκέλε
απφ ην κέγεζνο θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ. Σε αγξνηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη κηθξέο
αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ηα ζρνιεία ήηαλ ζπλήζσο κηθξά, ρξεζηκνπνηνχζαλ
ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηνχζαλ
ζπζηήκαηα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (Zandberg & Lewis, 2008, ζ.47). Σε έξεπλα ηνπ
2005 θαίλεηαη φηη νη νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο θχξηα ηερλνινγία ην
δηαδίθηπν είραλ απμεζεί ζην 72% (Watson, 2005, ζ.18). Τν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ
ζήκεξα ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ε ζρεδφλ πιήξεο
πηνζέηεζε ηξίηεο γεληάο κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε, ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (online learning), φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο
ζρεηηθέο έξεπλεο (Cavanaugh et. al., 2004˙ Zandberg & Lewis, 2008, ζζ.9-11˙
Barbour, 2009α˙ Barbour, 2009β). Οη Watson et. al., (2010, ζ.47) παξαηεξνχλ φηη ε
ηαρχηαηε δηάδνζε ησλ θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην
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δηαδίθηπν θαη ε απμεκέλε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο καζεηέο, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
ηαρχηαηε αχμεζε ηεο θηλεηήο κάζεζεο (m-learning).
Ψο „virtual schools‟ αλαθέξνληαη online πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ δηάθνξνη
νξγαληζκνί (Cavanaugh et. al., 2009, ζ.2). Ο Barbour (2009β, ζ.11) αλαθέξεη επίζεο
φηη ζηηο ΗΠΑ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηα „virtual schools‟ θαη ηα „cyber
schools‟. Τα „virtual school‟ αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνγξάκκαηα ελψ ηα „cyber
schools‟ αθνξνχλ απηνδχλακα πξνγξάκκαηα θαη είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ θαη‟ νίθνλ
εθπαίδεπζε (homeschooling). Η Lowes (νπ. αλαθ. Watson, 2007, ζ.6) δηαθξίλεη ηα
„online‟ πξνγξάκκαηα ζε εηθνληθά καζήκαηα θαη εηθνληθέο ηάμεηο. Σηα εηθνληθά
καζήκαηα ηα κέζα είλαη ςεθηαθά θαη δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είηε κε ηελ
ειάρηζηε εκπινθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο ζηα καζήκαηα δη‟ αιιεινγξαθίαο, είηε κε
κία πξνο κία δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηή θαη δαζθάινπ πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηνλ αηνκηθφ ξπζκφ κάζεζεο. Σηηο εηθνληθέο ηάμεηο, κεηαμχ άιισλ,
πξνυπφζεζε είλαη ε αιιειεπίδξαζε καζεηψλ-δαζθάινπ θαη αιιά θαη κεηαμχ ησλ
καζεηψλ ηεο ίδηαο νκάδαο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο. Πξέπεη φκσο
λα ηεξεζνχλ ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ δελ επλννχλ αηνκηθνχο ξπζκνχο
κάζεζεο.
Γεληθφηεξα ζηα „online‟ καζήκαηα, ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο είλαη ε
επίηεπμε ακθίδξνκεο δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κέζσλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Σε αλαθνίλσζή ηνπ ην Houston Independent School District αλαθέξεη φηη ν ζηφρνο
ελφο εηθνληθνχ ζρνιείνπ είλαη λα επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε δηαδξαζηηθή κάζεζε ζε
θάζε καζεηή νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε (νπ. αλαθ. Clark, 2001, ζ.5). Η ζπγθξηηηθή
έξεπλα ησλ Zandberg & Lewis (2008, ζ.42) ζε ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο απφ ηα δεκφζηα ζρνιεία πνπ πξνζθέξνπλ ζρνιηθή εμΑΔ
δείρλεη κηα ζηαζεξή κεηαηφπηζε πξνο ηελ αζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε επηθνηλσλία κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ. Τα παξαδείγκαηα πνπ δίλεη ν Barbour, (2009β, ζζ.12-14) απφ ηππηθά
καζήκαηα «virtual schools» θαη „cyber schools‟ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ε
παξνπζίαζε ησλ ηερλνινγηψλ απφ ηνλ Watson (2007, ζζ. 21-23) παξαπέκπνπλ ζε
νινθιεξσκέλα Δθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα ζην Γηαδίθηπν, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηε
δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία
νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ εμΑΔ (Αλαζηαζηάδεο, 2006). Ηιεθηξνληθφ θείκελν,
ήρνο, βίληεν, ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν, είλαη βαζηθά κέζα πνπ αλαπαξάγνληαη απφ ηνλ
ππνινγηζηή ηνπ καζεηή. Η επηινγή ηεο επηθνηλσλίαο -αζχγρξνλε ή ζχγρξνλεεμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ πνιηηηθή ησλ νξγαλσηψλ (Barbour,
2009β, ζ.14). Οη Barbour & Reeves (2009, ζ. 405) νπζηαζηηθά δηαθξίλνπλ ηξεηο
θχξηεο κεζφδνπο παξάδνζεο καζεκάησλ, ηελ αλεμάξηεηε, ηελ αζχγρξνλε θαη ηε
ζχγρξνλε. Η πξψηε κνηάδεη πνιχ κε ηα καζήκαηα δη‟ αιιεινγξαθίαο, κε ηε δηαθνξά
φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη θπξίσο ζε ςεθηαθή κνξθή ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη
θάπνην έληππν πιηθφ. Σ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηε ε επίβιεςε ηνπ
καζεηή απφ θάπνηνλ ελήιηθα πνπ ζα βνεζάεη θαη ζα θηλεηνπνηεί ην καζεηή. Σηελ
αζχγρξνλε κέζνδν, εθηφο απφ ην πιηθφ πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ, ν καζεηήο ζα
βξεη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ καζήκαηνο νδεγνχο ζπνπδψλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηηο
εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθπνλήζεη. Οη εξγαζίεο ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
θαη ν επηβιέπσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπο δψζεη έγθαηξε αλαηξνθνδφηεζε. Σπρλά
ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ή νη καζεηέο ππνβάιινπλ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη νη
καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηήλ, ελψ ν επηβιέπσλ απιά παξαθνινπζεί θαη επεκβαίλεη
κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ιάζε ή παξαλνήζεηο. Σηε ζχγρξνλε κέζνδν
εθηφο ησλ άιισλ, γηαηί ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε αζχγρξνλεο κεζφδνπο,
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εξγαιεία πνπ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξνζπαζνχλ λα
κεηαθέξνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ησλ ρξεζηψλ κέζσ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ
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ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα παξαδνζηαθή ηάμε. Με απηά ηα εξγαιεία ν
δάζθαινο κπνξεί λα παξνπζηάζεη κηα εηζήγεζε κε ηε ρξήζε δηαθαλεηψλ, λα θάλεη θαη
λα δέρεηαη εξσηήζεηο. Αθφκε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηίζεληαη επί ηφπνπ ζέκαηα θαη
νη καζεηέο λα ηα επεμεξγάδνληαη αηνκηθά ή θαηά νκάδεο θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο Σηηο ΗΠΑ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε αζχγρξνλε κέζνδνο ελψ ζηνλ
Καλαδά ν ζπλδπαζκφο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο κεζφδνπ (Barbour & Reeves,
2009, ζ. 406).
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απφ
νξγαλσηέο, δηαρεηξηζηέο θαη δηδάζθνληεο. Χεθηαθέο βηβιηνζήθεο, ππνζηήξημε ζηε
δηαρείξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ πξνγξακκάησλ, παξνρή ζπκβνπιψλ πνπ κπνξεί λα
δίλνληαη κέζσ ηειεθψλνπ ή/θαη κε πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο είλαη θάπνηεο απφ ηηο
ζπλήζεηο παξνρέο (Clark, 2001, ζ.24). Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή ε επηθνηλσλία κεηαμχ
ησλ καζεηψλ θαη γη‟ απηφ πξνηείλεηαη ζηνπο δηνξγαλσηέο ησλ καζεκάησλ λα
παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ίδην κάζεκα λα επηθνηλσλνχλ
κεηαμχ ηνπο (Aronson & Timms, 2004, ζ.4). Ο Barbour (2009α, ζ.41) αλαθέξεη σο
παξάδεηγκα ην Public Schools, Argyll Centre‟s ηνπ Edmonton πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη
ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θάηη ζαλ ην Facebook, γηα λα
δηεπθνιχλεη απηή ζπλεξγαζία.
3. Η εξέλιξε ηερ ζσολικήρ εξΑΕ ζηιρ ΗΠΑ και ηον Καναδά ηα ηελεςηαία δέκα
σπόνια.
Παξ‟ φιν πνπ ε ζρνιηθή εμΑΔ ζηε Β. Ακεξηθή έρεη κηα παξάδνζε 100 θαη πιένλ
εηψλ, φηαλ θάπνηνο άθνπγε γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξηλ απφ είθνζη ρξφληα ην
κπαιφ ηνπ ζα πήγαηλε ακέζσο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Garrison, 1989, νπ. αλαθ.
Schlosser & Anderson, 1994, ζ.37). Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Star
Schools, πνπ είρε -θαη εμαθνινπζεί λα έρεη- ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο
κεηνλεθηνχλησλ καζεηψλ, κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ
νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ (Purpose, n.d) θαη ζεσξήζεθε εμαηξεηηθά
επηηπρεκέλν, απηή ε θαηάζηαζε άιιαμε (Schlosser & Anderson 1994, ζ.37). Η εμΑΔ
ζε ζρνιηθφ επίπεδν, βνεζνχκελε απφ ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο
ηερλνινγίαο, έγηλε έλαο απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θαη ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελνπο
θιάδνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Blomeyer, 2002, ζ.1˙ Boulton, 2002, ζ.22˙
Watson, 2004, ζ.3˙ Setzer & Lewis, 2005, ζ.1˙ Watson, 2007, ζ.2˙ Watson, et. al.,
2009, ζζ.2,20˙ Barbour & Reeves, 2009, ζ.403-404).
Απηφ πνπ άιιαμε ηελ θαηάζηαζε θαη επηηάρπλε ηηο εμειίμεηο ζηε ζρνιηθή εμΑΔ ζηε
Β. Ακεξηθή ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ησλ εηθνληθψλ ζρνιείσλ. Τν «θίλεκα»
ησλ εηθνληθψλ ζρνιείσλ θαίλεηαη λα μεθηλάεη απφ ηνλ Καλαδά θαη απφ ηελ EBUS
Academy ηεο British Columbia ην 1993 (Barbour, 2009β, ζ.11) ή απφ ηα δεκφζηα
ζρνιεία ηεο Alberta θαη ηεο Newfoundland θαη Labrador ην 1995 (Barbour & Reeves,
2009, ζ.403-404). Σηηο ΗΠΑ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα ην 1997 αξρίδνπλ ηε δηάζεζε ησλ
online καζεκάησλ ην Virtual High School (VHS), ηεο Concord Consortium θαη ην
Florida Virtual School (FLVS) ην νπνίν ζα εμειηρζεί ζην κεγαιχηεξν θαη ηαρχηεξα
αλαπηπζζφκελν δεκφζην ζρνιείν παξνρήο ζρνιηθήο εμΑΔ ζηηο ΗΠΑ (Watson, et. al.,
2009, ζ.60˙ Watson, et. al., 2010, ζ.70). Σηε ζπλέρεηα ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ
εηθνληθψλ ζρνιείσλ ζηηο ΗΠΑ ήηαλ ηαρχηαηνο ελψ ζηνλ Καλαδά ήηαλ πην αξγφο
γηαηί φπσο ηζρπξίδεηαη ν Barbour, (2009α, ζ.7) νη Καλαδνί είλαη πην ζπληεξεηηθνί
ζηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζεσξνχλ ηα εηθνληθά ζρνιεία σο ππνθαηάζηαην, φπνπ
δελ κπνξεί λα γίλεη πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία. Οη έξεπλεο δείρλνπλ γεληθά φηη
ν ζεζκφο ησλ εηθνληθψλ ζρνιείσλ είλαη Βνξεηνακεξηθαληθφ θαηλφκελν (Cavanaugh
et. al., 2009, ζ.4˙ Barbour & Reeves, 2009, ζ. 404).
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Όζνλ αθνξά ζηνπο ηχπνπο ησλ εηθνληθψλ ζρνιείσλ ν Clark (2001, ζ. ii-iii) θαη νη
Watson et. al. (2004, ζ.427, νπ. αλαθ. Barbour & Reeves, 2009, ζζ. 405-406) δίλνπλ
δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο Clark δίλεη έκθαζε ζην είδνο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ
παξέρεη ηα καζήκαηα. Αλ π.ρ. είλαη ζρνιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηελ
επηθξάηεηα κηαο πνιηηείαο, αλ επνπηεχεηαη απφ έλα παλεπηζηήκην, αλ πξφθεηηαη γηα
θνηλνπξαμία ζρνιείσλ ή ζρνιηθψλ πεξηνρψλ, αλ είλαη ηδησηηθφ ή δεκφζην ή αλήθεη ζε
θάπνηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε. Οη Watson et. al. δίλνπλ έκθαζε ζηε γεσγξαθηθή
εκβέιεηα ηνπ ζρνιείνπ, αλ π.ρ. πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηεία ή θαη πέξα απφ ηα φξηα
απηήο θαη ζηε κνξθή ησλ καζεκάησλ, αλ π.ρ. πξφθεηηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθή ή
απηνδχλακε εθπαίδεπζε. Σε λεφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ν Watson (2007, ζ.6) πξνζζέηεη
δχν αθφκε δηαθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ζην επίπεδν γλψζεο αλ δειαδή πξφθεηηαη γηα
καζεηέο δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ θαη ζηε κνξθή επηθνηλσλίαο αλ δειαδή
πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε.
Όζνλ αθνξά ζηε καδηθφηεηα, αλ θαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ
παξαθνινπζνχλ έζησ θαη έλα εμ απνζηάζεσο κάζεκα είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζζεί
ην ζίγνπξν είλαη φηη απμάλεηαη ηαρχηαηα (Watson et. al., 2009, ζ.19) θαη φηη
κεηξηνχληαη πιένλ ζε εθαηνκκχξηα (Watson et. al., 2010, ζ.6).
4. Σςδήηεζε
Για ηοςρ λόγοςρ δεμιοςπγίαρ ππογπαμμάηυν ζσολικήρ εξ αποζηάζευρ
εκπαίδεςζερ
Σηε Βφξηα Ακεξηθή ε ζρνιηθή εμΑΔ, φπσο θάλεθε, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην
εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Τν πην ζεκαληηθφ ίζσο ζηνηρείν είλαη φηη εδψ θαίλεηαη λα
ακθηζβεηείηαη ην «κνλνπψιην» ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ θαη λα εθθξάδεηαη θάπνηα
δπζαξέζθεηα ζρεηηθά κε ην επίπεδν θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ αιιά θαη ηε
κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη. Ο Aviram (2000, ζζ. 337-338) επηθεληξψλεηαη ζηελ
άθακπηε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πνπ ζέιεη ηνπο καζεηέο λα
ζπλσζηίδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, ηελ ίδηα ψξα, κε νκνγέλεηα κφλν φζνλ αθνξά ζηελ
ειηθία λα κειεηνχλ φινη ηα ίδηα καζήκαηα κε ην ίδην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη κε ηνλ
ίδην ηξφπν. Οη απφςεηο φηη ε «ζνθία θαηνηθεί ζην ζρνιείν» ή φηη «ε γλώζε είλαη
κνλνπώιην ηνπ ζρνιείνπ» κπνξεί λα ήηαλ ζσζηέο ζε άιιεο επνρέο αιιά φρη ζήκεξα (ζ
339). Σην ίδην κήθνο θχκαηνο ν Russell (n.d., παξάγ. 3) παξαηεξεί φηη ην ζρνιείν
είλαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο νξγαληζκνχο πνπ πνιινί άλζξσπνη ζπγθεληξψλνληαη
ηαπηφρξνλα γηα λα θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά θαη φηη ε νξηνζέηεζε ηνπ ζρνιείνπ σο
«εξγνζηάζην κάζεζεο» απνηειεί «θξαπγαιέα αλωκαιία». Δπίζεο ν Russell (n.d.,
παξάγ. 5) ζεσξεί πσο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη γνλείο ζηελ πξφζβαζε ζην
πινχζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ην γεγνλφο φηη είλαη ιηγφηεξν εμαξηεκέλνη απφ
θαζεγεηέο θαη ζρνιηθή γξαθεηνθξαηία είλαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα ζηξαθνχλ
ζηελ θαη‟ νίθνλ εθπαίδεπζε. Έηζη ε ζρνιηθή εμΑΔ αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο
ξπζκνχο ππνθηλνχκελε αθ‟ ελφο απφ ηνπο γνλείο πνπ απνθαζίδνπλ απηφ ην είδνο
εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά ηνπο (Saba, 2005, ζ.257) θαη αθ‟ εηέξνπ απφ ηηο απνθάζεηο
νξηζκέλσλ θπβεξλήζεσλ πνιηηεηψλ λα ππνρξεψζνπλ ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ
ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ππνρξεσηηθά ζε έλα κάζεκα πνπ πξνζθέξεηαη εμ
απνζηάζεσο. Πξνηξέπνπλ θαη πνιιέο επηβάιινπλ ζηα ζρνιεία λα πξνζθέξνπλ
καζήκαηα θαη εηδηθφηεξα εθείλα ζηα νπνία ζεκεηψλεηαη πςειή ζρνιηθή απνηπρία
(Watson, et. al., 2010, ζ.7).
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Για ηα μέζα και ηεν ηεσνολογία ηυν ππογπαμμάηυν ζσολικήρ εξ αποζηάζευρ
εκπαίδεςζερ
Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε βαζίδεηαη ζηνλ
παγθφζκην ηζηφ (παξάγ. 3.2) θαη κπνξεί λα ζπλδπάδεη φια ηα κέζα (θείκελν, ζηαηηθή
θαη θηλνχκελε εηθφλα, ήρν θ.ά.), εθηφο απφ ηε δηα δψζεο δηδαζθαιία, θαη φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ, δίλεη δε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηνξγαλσηέο
λα θάλνπλ ζηξαηεγηθνχ θαη ηαθηηθνχ ηχπνπ επηινγέο (Bates, 2005, ζζ. 45,48). Θα
κπνξνχζε βέβαηα λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη ε αζχγρξνλε κέζνδνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ κπνξεί λα είλαη παξφκνηα κε ηε ρξήζε
έληππνπ πιηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε θαζεηψλ ήρνπ θαη εηθφλαο ή/θαη κε ηε
ρξήζε ππνινγηζηή θαη ςεθηαθψλ δίζθσλ. Μηα ηέηνηα ιχζε είλαη εμ ίζνπ απνδνηηθή
θαη θαιχηεξε ιφγσ θφζηνπο (Bates, 2005, ζ. 65). Όκσο ππάξρνπλ θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλνπλ ζηελ online αζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζαθέο πιενλέθηεκα.
Τν πην ζεκαληηθά ίζσο είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηή θαη δάζθαινπ θαη
κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σο ζπλέπεηα ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ην δηαδίθηπν (Bates, 2005, ζζ.128-152) . Κάπνηεο αλαινγίεο κπνξνχλ
λα εληνπηζζνχλ ζπγθξίλνληαο ηε ζχγρξνλε online εθπαίδεπζε κε ηηο ηειενπηηθέο θαη
ξαδηνθσληθέο αλακεηαδφζεηο αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη «ζπλαληήζεηο» πξέπεη
λα είλαη πξνθαζνξηζκέλεο. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε κέζνδνο πνπ πξνζπαζεί
λα αλαπιάζεη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο ζε γεσγξαθηθά
απνθιεηζκέλνπο καζεηέο έρεη επηθξηζεί επαλεηιεκκέλα απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ
πεδίνπ αθνχ ζηφρνο ηεο εμΑΔ είλαη ε πξφζβαζε απφ νπνηνδήπνηε ρψξν θαη
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή (Bernard et. al., 2004, ζ.9).
Σχκθσλα κε ηνλ Blomeyer (2002, ζ.8) νη έξεπλεο έδεημαλ φηη ε πβξηδηθή κάζεζε
(παξάγ. 2), νδεγνχζε ζε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ιεθζεί
ππφςε απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζρνιείσλ. Οη Watson et. al. (2010, ζ.42)
παξαηεξνχλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ πνπ παξέρνπλ πβξηδηθή κάζεζε κε
ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο πξνζσπηθήο κάζεζεο. Πηζηεχνπλ φηη κ‟ απηφ ηνλ
ηξφπν πξνσζνχλ «ηελ νκαιή κεηάβαζε από ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε πξνο κηα
αιιειεπίδξαζε κε εηδηθνύο επαγγεικαηίεο αιιά θαη κε ηελ πξννπηηθή λα δεκηνπξγεζεί
κηα νκάδα αιιειεπίδξαζεο» (νπ. αλαθ. ζ.43).
Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ζηε Β. Ακεξηθή ππάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη
κηα ηάζε λα δηεξεπλψληαη βαζηθά ζέκαηα αλάπηπμεο θαη παξνρήο εμΑΔ ζε ζρνιηθφ
επίπεδν ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο ηνπ πεδίν θαη θαίλεηαη λα έρνπλ πεξάζεη ζ‟
απηφ πνπ ν Peters απνθαιεί «κεηακνληέξλν ζύζηεκα καδηθήο εμαηνκηθεπκέλεο
εθπαίδεπζεο» (νπ. αλαθ. Saba 2005, ζ.268)
Για ηεν αξιολόγεζε ηυν ππογπαμμάηυν ζσολικήρ εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζερ
Αλ θαη ε ζρνιηθή εμΑΔ πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα πάλσ απφ 100 ρξφληα ζηε Β.
Ακεξηθή ε εηζβνιή ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη
ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ δεκηνπξγνχλ έλα λέν πεδίν πνπ ρξεηάδεηαη δηεξεχλεζε. Ψο εθ
ηνχηνπ ηα ήδε ππάξρνληα δεδνκέλα ζεσξνχληαη αλεπαξθή γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ (Means et. al., 2010, ζ.xii˙ Barbour,
2009β,ζ.18˙ Cavanaugh et. al., 2009, ζ.2). Οη Means et. al., ζηελ κεηά-αλάιπζε πνπ
δηεμήγαγαλ γηα ην U.S. Department of Education, απφ ην 1996 σο ην 2008 βξέζεθαλ
κφλν ελληά επηζηεκνληθέο κειέηεο εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο απνξξίθζεθαλ ιφγσ
έιιεηςεο επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ (2010, ζ.xviii).
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Καηά ηα άιια νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο ζηελ επίδνζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ πξφζσπν κε
πξφζσπν δηδαζθαιίεο θαη online καζήκαηα. Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη φηη νη
δεχηεξνη έρνπλ έλα ειαθξφ πξνβάδηζκα (Means et. al., 2010, ζ.33˙ Barbour,
2009β,ζ.16˙ Cavanaugh et. al., 2004, ζ.6˙ Kozma et al., 2000, νπ. αλαθ. Blomeyer,
2002, ζ.6˙ Cavanaugh, 2001, ζ.86). Ο Barbour (2009β,ζ.17) ζεκεηψλεη φηη θαη κε
απηά ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί αθνχ πνιιέο θνξέο δελ
ιακβάλνληαη ππφςε νη επηκέξνπο ζπλζήθεο ησλ κεηξήζεσλ. Σην Florida Virtual
School, γηα παξάδεηγκα νη κεηξήζεηο δελ έιαβαλ ππφςε φηη ην έλα πνζνζηφ 25% σο
50% είραλ ήδε εγθαηαιείςεη πξηλ απφ ηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ελψ ζην Virtual High
School νη καζεηέο είραλ πςειά θίλεηξα γηα αθαδεκατθέο ζπνπδέο. Τειηθά αλ ε
παξαπάλσ άπνςε είλαη αιεζήο, νη πεξηζζφηεξν σθειεκέλνη απφ ηελ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε είλαη φζνη δελ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ ζε ζπκβαηηθέο ηάμεηο ή απηνί πνπ
παίξλνπλ καζήκαηα ηα νπνία δελ πξνζθέξνληαη ζην ζρνιείν πνπ θνηηνχλ
(Barbour,& Reeves, 2009, ζ.407). Όζνλ αθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ εηθάδεηαη φηη
ραξαθηεξίδνπλ ηελ online κάζεζε φπσο π.ρ. πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε, νκαδηθή
πξνζέγγηζε ζεκάησλ, θηλεηνπνίεζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο,
βειηίσζε δεμηνηήησλ θ.ά. δελ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη απφ ηεθκεξησκέλεο
έξεπλεο ή ηα απνηειέζκαηα είλαη αλάκηθηα (Cavanaugh et. al., 2009, ζ.9˙ Barbour,&
Reeves, 2009, ζζ.408-409). Αλαθέξνληαη φκσο σο πιενλεθηήκαηα, ε κείσζε ηεο
ζπαηάιεο ηνπ ρξφλνπ ζε ζέκαηα πεηζαξρίαο ε θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
(Barbour,& Reeves, 2009, ζζ.408-409˙ Cavanaugh et. al., 2009, ζζ.10-11).
Πξφζθαηεο έξεπλεο ζπκθσλνχλ φηη ε θαιά ζρεδηαζκέλε πβξηδηθή κάζεζε δίλεη πνιχ
απνηειέζκαηα (Means et. al., 2010, ζ.19˙ Cavanaugh, 2009, ζζ.4-8˙ Blomeyer, 2002,
ζ.8). Η Cavanaugh (2009, ζ,5) επειπηζηεί φηη έηζη ζα απμεζνχλ νη αθαδεκατθέο
επηδφζεηο ησλ Ακεξηθάλσλ καζεηψλ επηθαινχκελνη ηα θαιά απνηειέζκαηα απφ ην
Μεμηθφ, ηελ Σηγθαπνχξε θαη ηελ Απζηξαιία. Οη Watson et. al., (2010, ζζ.40-45)
παξαηεξνχλ κηα ζηαζεξή αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ πβξηδηθήο κάζεζεο ζε φινπο
ηνπο ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ θαη ην απνδίδνπλ ζε κηα ζεηξά δπλεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ
πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ ζρνιείσλ αιιά θαη πάιη δελ
ππάξρνπλ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ λα ηα δηθαηνινγνχλ. Υπάξρνπλ ζνβαξέο
ελδείμεηο φηη ε κέζνδνο δίλεη ηελ επθαηξία ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν λα ακβιχλεη ηηο
αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ρσξίο λα επηβαξχλεηαη ε ππφινηπε ηάμε θαη λα
«πηάζεη» ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο No Child Left Behind (NCLB) ησλ ΗΠΑ
πνπ ζέιεη σο ην 2014 φινη νη καζεηέο λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηα πξφηππα
επάξθεηαο.
Ψο επίινγνο πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε ζρνιηθή εμ ΑΔ βξήθε εδψ θαη πνιιά ρξφληα
πξφζθνξν έδαθνο αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο ηεο Β. Ακεξηθήο, κε πιεζψξα
παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο. Απνκέλεη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα λα αλαδείμεη ηα
παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο, αμηνινγψληαο παξάιιεια ζε βάζνο ηελ επάξθεηα ηεο
ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο ηεο ζρνιηθήο εμΑΔ.
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