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Abstract
The subject of the survey was to investigate e-tutor’s profile in adult education
projects and his/her contribution to the learning process. The objectives of the survey
are, imprinting of the e-tutors’ profile in Greece, e-tutor’s contribution to the
successful implementation of projects and registration of their training needs, as well
as highlighting the relevant difficulties.
The survey was conducted through interviews with e-tutors. The results show that etutors undertake roles and develop skills, partly similar to those of conventional
tutors. Nevertheless, the technological environment in which they function makes
them differentiate their traditional roles and develop new skills to cope with the
demands of e-learning.
Πεξίιεςε

Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηνπ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή
ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη ζηόρνη ήηαλ λα απνηππσζεί ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή
ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Ειιάδα, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ
πξνγξακκάησλ, ε θαηαγξαθή ησλ επηκνξθσηηθώλ ηνπ αλαγθώλ θαζώο θαη νη
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο
κάζεζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζπλεληεύμεηο κε εθπαηδεπηέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη
εθπαηδεπηέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο έρνπλ ξόινπο θαη αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο,
θάπνηεο από ηηο νπνίεο πξνζηδηάδνπλ ζε απηέο ησλ ζπκβαηηθώλ εθπαηδεπηώλ. Τν
ηερλνινγηθό πεξηβάιινλ όκσο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη, ηνπο ππνρξεώλεη λα
δηαθνξνπνηήζνπλ ηνπο παξαδνζηαθνύο ξόινπο πνπ γλσξίδνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ
λέεο δεμηόηεηεο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
Key-words: e-learning, distance learning, lifelong learning, e-tutor
1. Δηζαγσγή
Αλ θαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ απνηειεί λέν θαηλόκελν, ηα ηειεπηαία
ρξόληα ηπγράλεη επξείαο εμάπισζεο θαη εκπινπηηζκνύ, θπξίσο ιόγσ ηεο
ελζσκάησζεο ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ) ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Keegan, 2001). Απηό πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε ζήκεξα, είλαη ην γεγνλόο όηη βξίζθεη εθαξκνγή ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ νη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζπλερώο δηεπξύλνληαη. Οη ρξεζηκνπνηνύκελεο ηερλνινγίεο ηόζν
γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία όζν θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηώλ κε ηνπο
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εθπαηδεπόκελνπο δηαξθώο εμειίζζνληαη θαη νη απνδέθηεο απηήο ηεο εθπαίδεπζεο
απνηεινύλ έλα όιν θαη πην δηαθνξνπνηεκέλν θνηλό. Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο παξνρήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, όρη κόλν από απόζηαζε αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ησλ
ΤΠΕ θαη θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, δηακνξθώζεθε ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο
κάζεζεο, ε νπνία θαη απνδίδεη ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ e-learning ζηα
ειιεληθά.(Παπαδάθεο, 2009, Horton,2006).
Όζνλ αθνξά ηε ζπκβαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, από όινπο ηνπο εξεπλεηέο
έρεη επηζεκαλζεί ε ζεκαζία ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
εθπαηδεπνκέλνπ θαη ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
Σηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, ε νπνία είλαη κηα κνξθή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,
ζα είρε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηή ειεθηξνληθήο
κάζεζεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πξνθύπηεη πσο ζε πξόζθαηεο έξεπλεο έρεη
επηζεκαλζεί ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηή ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Όπσο
ππνζηεξίδεη ε Salmon (2004), αλεμάξηεηα ηνπ πςεινύ βαζκνύ ηερλνινγηθήο
πξσηνηππίαο νη ζπνπδαζηέο ζε πξνγξάκκαηα e-learning δελ επηζπκνύλ λα
νινθιεξώλνπλ έλα πξόγξακκα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ελόο θαζνδεγεηή.
Επηζεκαίλεηαη από ηελ Denis (2004), πσο ε ζπλδξνκή ηνπ εθπαηδεπηή ζε
πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη θαηαιπηηθή, ηόζν ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, όζν θαη ζην καζεζηαθό απνηέιεζκα. Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί
ζεκαληηθό ην ξόιν ησλ εθπαηδεπηώλ ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, αθνξνύλ ηελ κείσζε
ησλ δηαξξνώλ από ηα πξνγξάκκαηα, ηελ εμάιεηςε ηνπ αηζζήκαηνο απνκόλσζεο από
ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Η ζπλεηζθνξά ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ
ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε ζεσξείηαη από ηνπο εξεπλεηέο
θεθαιαηώδεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Sulcic & Sulcic (2007)
επηβεβαηώλνπλ πσο νη εθπαηδεπηέο δηαδξακαηίδνπλ πξσηεύνληα ξόιν ζηε δηεξγαζία
ηεο κάζεζεο θαη βνεζνύλ ζηελ κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαξξνώλ ησλ
εθπαηδεπόκελσλ.
Τέινο, ζε έξεπλα ησλ Αληώλε, Λάκςα & Πξέληδα (2007) αλαδεηθλύεηαη, επίζεο, ε
ζεκαληηθόηεηα ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηή ζηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο
κάζεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε ζρεηηθό πξόγξακκα ραξαθηήξηζαλ ηελ
αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηέο ζε πνζνζηό 30% σο ην ζεκαληηθόηεξν
παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζνύζαλ.
2. θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα λα επηηειεί κε επηηπρία ηελ
απνζηνιή ηνπ. Τν θύξην εξεπλεηηθό εξώηεκα δηαηππώζεθε σο εμήο: Πνηα είλαη ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ξόινη πνπ θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη έλαο εθπαηδεπηήο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο;
Τα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ:
1. Πνηα είλαη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο;
2. Πνηα είλαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη κέζσ πνηνπ
ηύπνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο απνθηήζεθε;
3. Πνηνη είλαη νη ζεκαληηθνί ξόινη πνπ αλαγλσξίδνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο νη
εθπαηδεπηέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο;
4. Πνηεο είλαη νη δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηύμεη έλαο
εθπαηδεπηήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο;
5. Πνηεο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο εθπαηδεπηώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο;
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6. Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο απνζάξξπλζεο ζην έξγν ηνπο;
3. Μεζνδνινγία έξεπλαο
Η έξεπλα βαζίζηεθε ζηηο αξρέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα ηεο πνηνηηθήο
κεζνδνινγίαο (Cohen, & Manion, 1994). Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή καο απηή,
απεηέιεζε ην γεγνλόο, όηη πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο
ηερληθέο, ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο, πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, ε νπνία δηεπθνιύλεη ηε
ζπιινγή αξθεηώλ πιεξνθνξηώλ, αιιά θαη πξνάγεη ηελ εκβάζπλζε ζηα
απνηειέζκαηα, κέζα από ζρόιηα θαη εξσηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπδήηεζε
κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ (Willig, 2001), απμάλνληαο ηελ πηζαλόηεηα λα αλαδεηρζνύλ
από ηε ζπδήηεζε απαληήζεηο θαη δεδνκέλα, πνπ δηαθνξεηηθά, δελ ζα γίλνληαλ
γλσζηά (Robson, 2007).
Ο πιεζπζκόο- ζηόρνο ήηαλ νη εθπαηδεπηέο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη δηα
βίνπ κάζεζεο πνπ έρνπλ ήδε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Η
ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα Φεβξνπαξίνπ 2010 –
Απξηιίνπ 2010, κε καγλεηνθώλεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ. Αθνινύζεζε ε επεμεξγαζία
ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Σηελ παξνύζα έξεπλα ε βαζηθή
πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεύμεσλ παξέκεηλε πνηνηηθή,
αθνύ βαζηθή καο επηδίσμε ήηαλ ν εληνπηζκόο θαη ε αλάδεημε ηνπ θάζκαηνο ησλ
ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ πνπ πεξηέρνληαλ ζην εξεπλεηηθό πιηθό θαη όρη ε κεηαμύ ηνπο
πνζνηηθή δηαθνξνπνίεζε.
3.1 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
Ο πιεζπζκόο ζηόρνο ήηαλ νη εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ ήδε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ
ειεθηξνληθή κάζεζε. Η δπζθνιία πνπ ππήξρε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ, πσο
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εθπαηδεπηώλ δελ ππάξρεη νύηε κεηξών νύηε θάπνηνο
επίζεκνο θνξέαο ν νπνίνο ζα κπνξνύζε λα καο πιεξνθνξήζεη γηα ην πιήζνο απηώλ
ησλ εθπαηδεπηώλ ή λα καο ηξνθνδνηήζεη κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό.
Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε από θνξείο θαη ηδξύκαηα (ΚΕΚ, ΙΔΕΚΕ θ.ά.) γηα ηνπο
νπνίνπο κεηά από πξνζσπηθή έξεπλα δηαπηζηώζεθε πσο παξέρνπλ πξνγξάκκαηα εμ
απνζηάζεσο κέζσ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλαλ επαθέο κε
εθπαηδεπηέο από ην Ιλζηηηνύην Επηκόξθσζεο ηνπ Εζληθνύ Κέληξνπ Δεκόζηαο
Δηνίθεζεο, ην ΙΔΕΚΕ, ην ΚΕΚ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ην ΚΕΚ Επθιείδεο, ηελ
Τξάπεδα Πεηξαηώο, ηηο εηαηξείεο SQL Learn θαη Human Asset ηα νπνία παξέρνπλ
ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο κε ειεθηξνληθή κάζεζε. Οη θνξείο από ηνπο νπνίνπο έγηλε ε
επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα παξνρήο εθπαηδεπηηθώλ
ππεξεζηώλ, όπσο ε επηκόξθσζε απνθνίησλ, ε επαγγεικαηηθή επηκόξθσζε θαη
θαηάξηηζε, ε επηκόξθσζε Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε.
Όινη νη πξναλαθεξόκελνη θνξείο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα πινπνίεζαλ
πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ην έηνο 2009-2010. Σηα πξνγξάκκαηα πνπ
είραλ απαζρνιεζεί νη εθπαηδεπηέο εθαξκνδόηαλ ην κνληέιν ηεο κεηθηήο κάζεζεο,
δει. δηα δώζεο ζπλαληήζεηο θαη καζήκαηα εμ απνζηάζεσο. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηέιεζαλ 16 εθπαηδεπηέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, 7 γπλαίθεο θαη 9 άλδξεο από ηνπο
παξαπάλσ θνξείο. Οη 10 από ηνπο ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαλ ζηελ Αζήλα ελώ νη
ππόινηπνη 6 δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζε κεγάιεο επαξρηαθέο πόιεηο.
3.2 Μέζνδνο ζπιινγήο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ
Η εξεπλεηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε
νπνία βαζηδόηαλ ζε νδεγό αλνηθηώλ εξσηήζεσλ. Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη ν
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ηύπνο ηεο εξεπλεηηθήο ζπλέληεπμεο πνπ ν Patton (1987) απνθαιεί «ζπλέληεπμε βάζεη
γεληθνύ νδεγνύ» ή «δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε αλνηθηέο απαληήζεηο».
Η αξρηθή επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηέο έγηλε κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
όπνπ δεηήζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα, εμεγώληαο ην ζθνπό ηεο, ηνλ ηξόπν
ιήςεο ησλ ζπλεληεύμεσλ (ηειεθσληθά), θαη δεηώληαο ηελ επηβεβαίσζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο. Μεηά ηε ζεηηθή απάληεζε ησλ εθπαηδεπηώλ αθνινπζνύζε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ζηελ νπνία νξηδόηαλ είηε ηειεθσληθό ξαληεβνύ είηε θαη’
ηδίαλ ζπλάληεζε. Τειηθά, όιεο νη ζπλεληεύμεηο έγηλαλ ηειεθσληθά, ερνγξαθήζεθαλ
θαη ε δηάξθεηα ηεο θαζεκηάο ήηαλ πεξίπνπ 40 ιεπηά.
3.3 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ελόο
πνηνηηθνύ εξεπλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ (Marshall & Rossman, 1989). Φξεζηκνπνηήζεθε
ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Berelson (1971), πξόθεηηαη
γηα κηα εξεπλεηηθή ηερληθή πνπ επηδηώθεη ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε θαη πεξηγξαθή
ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, κέζα από ηνλ εληνπηζκό,
ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βαζηθώλ ζεκάησλ πνπ
εκπεξηέρνληαη ζε απηή, κε απώηεξν ζηόρν ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εξκελεία
ηεο.
Τν πξώην βήκα, γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ηνπ πιηθνύ ησλ
ζπλεληεύμεσλ, ήηαλ ε εζηίαζε ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ κε βάζε ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία απνηέιεζαλ θαη ην βαζηθό πξίζκα γηα ηελ
πξνζέγγηζε ησλ δεδνκέλσλ καο (Patton, 1990). Είρε πξνεγεζεί ε νξγάλσζε ηνπ
εξεπλεηηθνύ πιηθνύ κε ηελ απνκαγλεηνθώλεζε ησλ ερνγξαθεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ
θαη ηελ απόδνζε θαζεκηάο από απηέο κε ηε κνξθή γξαπηνύ θεηκέλνπ.
4. Απνηειέζκαηα
Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηελ παξάζεζε
νξηζκέλσλ ελδεηθηηθώλ ρσξίσλ από ηηο ζπλεληεύμεηο καο κε ηνπο εθπαηδεπηέο. Σε
παξέλζεζε ην θύιν (Α: άλδξαο, Γ: Γπλαίθα θαη ν αξηζκόο ηεο ζπλέληεπμεο).
4.1 Η δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηώλ ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαη από ην ρώξν ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ κε
ζεκαληηθή δηδαθηηθή εκπεηξία ζην ελεξγεηηθό ηνπο. Η επαγγεικαηηθή ηνπο
ελαζρόιεζε κε ηελ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα αλαπηύζζεηαη ηα ηειεπηαία
ρξόληα.
- Παξάιιεια κε ηελ θύξηα απαζρόιεζή κνπ ζπλεξγάδνκαη εδώ θαη πνιιά
ρξόληα κε ΚΕΚ σο εθπαηδεπηήο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. Φέηνο πινπνίεζα
3 πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Α6).
- Γηα 25 ρξόληα ήκνπλ εθπαηδεπηήο management δηνίθεζεο θαη εγεζίαο ζην
ζηξαηό. Τα ηειεπηαία ρξόληα ηξέρακε πξνγξάκκαηα αζύγρξνλεο
εθπαίδεπζεο, ελώ είκαη θαη επηκνξθσηήο ζην ΕΚΔΔΑ γηα εξγαιεία
ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ (Α14).
Τα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηελ εκπεηξία ηνπο είλαη ζηελ
πιεηνλόηεηά ηνπο κεηθηήο κάζεζεο. Οη ίδηνη ζεσξνύλ ηα πξνγξάκκαηα κεηθηήο
κάζεζεο πξόζθνξν κνληέιν γηα ηελ εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, θπξίσο γηαηί
γεθπξώλεη ην θελό επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
- Όια ηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείρα ήηαλ ζε κεηθηή κνξθή
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλεξγαηηθέο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
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γίλνληαη είηε ζύγρξνλα κε εξγαιεία ηύπνπ Skype είηε αζύγρξνλα κε εξγαιεία
όπσο forums (Γ9).
Ννκίδσ πσο ην blended learning έρεη επηθξαηήζεη ζε ζρέζε κε ην fully
online learning, γηαηί κε ηηο ζπλαληήζεηο δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ηεο
νκάδαο, γλσξηδόκαζηε κεηαμύ καο θαη δεζκεπόκαζηε γηα ηε κεηέπεηηα
ζπλεξγαζία (A14).

4.2 Η θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο
Ο ρώξνο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ιεηηνπξγεί σο δεμακελή γηα ηνπο εθπαηδεπηέο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Σρεδόλ όινη αλαθέξνπλ πσο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην
πξόγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ηνπ ΕΚΕΠΙΣ, πνπ πινπνηήζεθε ην
έηνο 2006-2007, ην νπνίν ζεσξνύλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό όζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζή
ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Πέξα από ηελ επηκόξθσζε ηνπο ζην ελ ιόγσ
πξόγξακκα, δηαθαίλεηαη ζε αξθεηνύο θαη ε πξνζσπηθή αλάγθε γηα πεξαηηέξσ
ζπνπδέο ή έξεπλα ζην πεδίν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
- […] ζηε ζπλέρεηα παξαθνινύζεζα δηάθνξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα
όπσο ηνπ ΕΚΕΠΙΣ, θαη έγηλα εθπαηδεπηήο εθπαηδεπηώλ, ελώ έρσ
νινθιεξώζεη θαη ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζηελ Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ
από ην ΕΑΠ (Α14).
Οη ζπνπδέο θέξλνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζε πξώηε επαθή κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ ηξόπσλ κάζεζεο.
- Μέζσ ησλ ζπνπδώλ κνπ, ήζεια λα αζρνιεζώ κε ηε δηδαθηηθή, θαη ζην
κεηαπηπρηαθό κνπ πνπ ήηαλ ζην εμσηεξηθό, ππήξραλ καζήκαηα κέζα ζην
πξόγξακκα ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (Γ12).
- Ήηαλ ζέκα ζπνπδώλ θπξίσο. Δηέθξηλα κηα πξόζζεηε αμία ζηηο ζπνπδέο κνπ
θαη πξνο ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ην e-learning, θαη απηό ήηαλ θάηη πνπ
κε ελέπλεπζε (Γ9).
Σε άιιεο πεξηπηώζεηο ν ίδηνο ν εξγνδόηεο ή ν θνξέαο πνπ απαζρνιεί ηνλ
εθπαηδεπηηθό, αλαιακβάλεη θαη ηελ επηκόξθσζε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ.
- Κπξίσο κέζα από ηελ επηκόξθσζε ζην ρώξν ηεο δνπιεηάο θαη από ηελ
εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε κέζα από ηε δνπιεηά (Γ15).
4.3 Οη ζεκαληηθνί ξόινη πνπ αλαγλσξίδνπλ γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο νη εθπαηδεπηέο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
Με δεδνκέλν πσο νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ πνιιέο
δηδαθηηθέο ώξεο κε ελήιηθεο, είλαη αλακελόκελν λα ζπγθξίλνπλ ηνπο ξόινπο ηνπο κε
απηνύο ηνπ θιαζζηθνύ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Γηα θάπνηνπο από απηνύο είλαη ε
«εμέιημε» ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, θαη είλαη αλαπόθεπθηε ε ζηξνθή ηνπ εθπαηδεπηή
ελειίθσλ πξνο ηνλ εθπαηδεπηή ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Επηζεκαίλνπλ ην ξόιν ηνπ
ζπκβνύινπ, ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ εκςπρσηή.
- Δελ πξέπεη λα ηνλ δηαρσξίζνπκε κε κηα θόθθηλε γξακκή ηνλ εθπαηδεπηή
ελειίθσλ από ηνλ e-tutor. Πιένλ ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ πξέπεη λα είλαη
θαη e-tutor θαη ηνλίδσ ην πξέπεη γηαηί έηζη ππνζηεξίδεη θαιύηεξα ηνλ
εθπαηδεπόκελν ηνπ. Ο λένο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα είλαη ζύκβνπινο
θαη θαζνδεγεηήο (Α14).
- Ο ειεθηξνληθόο εθπαηδεπηήο είλαη έλαο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, κε
πεξηζζόηεξνπο ξόινπο πνπ δελ αξθνύληαη κόλν ζην δηδαθηηθό θνκκάηη. Ο
θύξηνο ξόινο πνπ πξέπεη λα αζθήζεη ν ειεθηξνληθόο εθπαηδεπηήο είλαη ν
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ζπληνληζηηθόο, εκςπρσηηθόο ξόινο, λα νξγαλώλεη ηελ επηθνηλσλία θαη
αιιεινϋπνζηήξημε ηεο νκάδαο (Α4).
Άιιεο αλαθνξέο θάλνπλ ιόγν γηα ην ξόιν ηνπ δηεπθνιπληή ζηελ θαηαλόεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηή.
- […] λα δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάζεζε θαη ηε ξνή ησλ εξγαζηώλ, λα αμηνινγεί
ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Επίζεο επεηδή ζπλήζσο ηα πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ
από ην «δύζθνιν» πιηθό, βαζηθόο είλαη θαη ν ξόινο ηνπ σο δηεπθνιπληή ηνπ
πεξηερνκέλνπ… (Γ5).
- Η θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ξόινπ έρεη λα θάλεη πεξηζζόηεξν κε
νκαδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηελ νξγάλσζε ηεο αλζξώπηλεο
δηάδξαζεο, θαη ε παηδαγσγηθή όηαλ ζα έπξεπε λα επεμεγήζσ-δηδάμσ ην
πιαίζην ηεο ύιεο ή θαη λα θηηάμσ πιηθό ζπκπιεξσκαηηθό (Γ9).
Τέινο, επηζεκαίλνληαη θαη ξόινη όπσο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημε πξνο ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο, ν ξόινο ηνπ αμηνινγεηή, θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή ζηελ εγθαζίδξπζε
ελόο ηξόπνπ επηθνηλσλίαο ηεο νκάδαο.
4.4 Οη απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη νη εθπαηδεπηέο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηηο επηθνηλσληαθέο
ηθαλόηεηεο, ηηο δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
- Σίγνπξα ρξεηάδνληαη νη δεμηόηεηεο ελόο εθπαηδεπηή ελειίθσλ αιιά δελ
αξθνύλ , ζα πξέπεη λα αλαπηύμεη θαη άιιεο. Δελ αξθεί λα έρεη βαζηθέο
γλώζεηο ρεηξηζκνύ ηνπ Η/Υ αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνο
κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία (Α3).
- […] ζπλερίδνπλ λα είλαη νη δεμηόηεηεο ζην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο. Απηό
πνπ κεηαδίδεηαη κε έλα κνξθαζκό πξνζώπνπ θαη δελ κπνξεί λα ην θάλεη
ζηνλ ππνινγηζηή ζα πξέπεη λα βξεη έλαλ ηξόπν λα θάλεη θάηη ηζνδύλακν. Η
ειεθηξνληθή έθθξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απηό ιείπεη, λα
θαίλεηαη κέζα από ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία έλα ζπλαίζζεκα (Α14).
- Η πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηή αλάινγα κε ην θνηλό θαη ην
πεξηερόκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα επηιέγεη θαη λα
αμηνπνηεί ηα θαηάιιεια εξγαιεία από ηα δηαζέζηκα, ηηο θαηάιιειεο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ην θνηλό ηνπ ζεκηλαξίνπ ηνπ (Γ12).
- Ννκίδσ πσο ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα δνπιεύεη πνιύ ην θνκκάηη ηεο
δηάδξαζεο αλάκεζα ζε εθείλνλ θαη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, αλάκεζα ζηνπο
εθπαηδεπόκελνπο. Να εδξαηώζεη ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ νκάδα θαη
λα ηε ζπληεξεί (Γ9).
Σεκαληηθέο ζεσξνύληαη επίζεο θαη νη δεμηόηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
- Οη ηερληθέο γλώζεηο είλαη απαξαίηεηεο αιιά δε ρξεηαδόκαζηε ηερλνθξάηεο
εθπαηδεπηέο, ρξεηάδεηαη λα έρνπλ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Να κπνξνύλ λα
αμηνπνηήζνπλ ην πιηθό, λα ην θάλνπλ λα «ιεηηνπξγήζεη» ζε ελήιηθεο (Α16).
- Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα κπνξεί λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηηο
θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο κε βάζε ην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ
έρεη θάλεη, κε βάζε ην θνηλό ηνπ (Γ11).
Άιιεο δεμηόηεηεο πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθέο είλαη απηέο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο
θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αμηνιόγεζεο.
4.5 Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηώλ εζηηάδνληαη ζηα παηδαγσγηθά ζέκαηα: ηε
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ζσζηή επηινγή θαη ρξήζε εξγαιείσλ θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο
ειεθηξνληθήο ηνπο ηάμεο θαη ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
- Θα ήηαλ πνιύ ρξήζηκα ζεκηλάξηα από θάπνηνλ εηδηθό ζρεηηθά κε ηα
παηδαγσγηθά, ηνπο ηξόπνπο δηδαθηηθήο κέζα από ηελ ειεθηξνληθή αίζνπζα,
θάηη αληίζηνηρν κε ηνπ ΕΚΕΠΙΣ γηα ε-εθπαηδεπηέο ζα ήηαλ θαιό λα ππάξρεη
(Α6).
- Θα κε ελδηέθεξε πνιύ λα δσ κηα θαιή πξαθηηθή e-learning, νινθιεξσκέλε,
όρη ζεκηλαξηαθνύ ηύπνπ, δει. 20 ιεπηά ππνδεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη όιν
ην ππόινηπν πξόγξακκα ζηελ ηύρε. Γηαηί απηή είλαη θαη ε εκπεηξία ησλ
κέρξη ηώξα εθπαηδεπηώλ…(Α3).
- […] όιν απηό πνπ ν παξαδνζηαθόο εθπαηδεπηήο ην γλσξίδεη θαιά θαη ην
ρξεζηκνπνηεί ζηελ ηάμε, απηό ηνλ θύθιν ηεο εθπαίδεπζεο, ζα ήζεια λα
κάζσ πώο λα ην κεηαθέξσ ζηελ ειεθηξνληθή ηάμε…(Α14).
4.6 Παξάγνληεο πνπ δεκηνύξγεζαλ εκπόδηα θαη δπζθνιίεο ζην έξγν ησλ
εθπαηδεπηώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
Σπρλέο είλαη νη αλαθνξέο ζηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηα
ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα θαη ηελ απνγνήηεπζε πνπ πξνθαινύζαλ ζηνπο
εθπαηδεπόκελνπο.
- Σπλάληεζα ηερληθά πξνβιήκαηα. Άιιεο θνξέο έπεθηε ν server ή δελ ππήξρε
δίθηπν. Οη εθπαηδεπόκελνη, δε ζπκκεηείραλ ζηηο δσληαλέο ζπλεδξίεο θαη
πνηέ ζρεδόλ δελ έζηειλαλ αζθήζεηο. … (Α1).
Παξαηεξήζεηο γίλνληαη θαη γηα ην πιηθό ην νπνίν θάπνηεο θνξέο δελ είλαη θαηάιιεια
πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε.
- […] ππάξρνπλ θπξίσο πξνβιήκαηα κε ην ππνζηεξηθηηθό πιηθό, ην νπνίν
είλαη ζπλήζσο πιηθό από άιια πξνγξάκκαηα, ςεθηνπνηεκέλν θαη όρη πάληα
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν… (Α3).
Επηζεκαίλεηαη επίζεο ε έιιεηςε θνπιηνύξαο γηα ηελ απνδνρή ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε.
- Σηελ Ειιάδα δελ ππάξρεη θνπιηνύξα γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Οη
άλζξσπνη ζπλήζσο δελ θαηαιαβαίλνπλ πσο έρνπλ λα θάλνπλ κε έλαλ
άλζξσπν πίζσ από ηνλ ππνινγηζηή(Α16).
Τέινο, ε εηθόλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξνβιεκαηίδεη θάπνηνπο από ηνπο εθπαηδεπηέο
θαζώο κνηάδεη ζπγθερπκέλε θαη δελ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
επαγγέικαηνο.
- Η αιήζεηα είλαη πσο ε εηθόλα ζηελ αγνξά είλαη ιίγν ζπγθερπκέλε. Οη
εθπαηδεπηέο ζίγνπξα δελ έρνπλ κνλαδηθή αζρνιία ηνπο ηελ ειεθηξνληθή
κάζεζε…(Γ12).
- Οη επθαηξίεο λα απαζρνιεζείο ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη ζπνξαδηθέο…
(Α6).
- Δελ έρσ δεη κέρξη ζηηγκήο λα ππάξρεη πιαίζην γηα ην πνηνο είλαη e-tutor ή
πνηα είλαη ηα ειάρηζηα πξνζόληα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηνο γηα λα
«δηδάμεη» ζε έλα πξόγξακκα e-learning […] Η εγθπξόηεηα θαη ε αμηνπηζηία
ησλ θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα e-learning ζα πξέπεη λα
επαλεμεηαζηεί (Α3).
5. πκπεξάζκαηα
Από ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ κειεηήζακε θαίλεηαη πσο, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ειιεληθό
ρώξν, δελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο εθπαηδεπηώλ ζηελ εμ απνζηάζεσο ή θαη
ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Η ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε μεθηλάεη
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κέζα από ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα θαη ηα ελαύζκαηα πνπ δίλνπλ νη ζπνπδέο
ηνπο, ζε πηπρέο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Επηπιένλ, έρνπλ αξθεηέο ώξεο
επηκόξθσζεο, ηόζν ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (ΕΚΕΠΙΣ), όζν θαη από πξνγξάκκαηα
επηκόξθσζεο ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε όπσο ηνπ ΕΚΔΔΑ, ελώ ππάξρνπλ θαη
πεξηπηώζεηο πνπ ε επηκόξθσζε ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε έρεη γίλεη από ην θνξέα
απαζρόιεζεο ηνπ εθπαηδεπηή
Ελώ όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είραλ δηδαθηηθή εκπεηξία από ηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, δελ αλέθεξαλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε ζπκβαηηθέο κνξθέο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Έηζη ινηπόλ ε κεηάβαζε ησλ εθπαηδεπηώλ απηώλ από ηε
ζπκβαηηθή δηδαζθαιία έγηλε θαηεπζείαλ ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε.
Οη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηέο πνπ κειεηήζακε γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε
ζπκβνιή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ δηαθέξνπλ από ηνπο όξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελόο παξαδνζηαθνύ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Σηηο
πεξηζζόηεξεο όκσο ησλ πεξηπηώζεσλ ππεξηνλίδεηαη ν ζπληνληζηηθόο θαη
ζπκβνπιεπηηθόο ξόινο πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Απηό είλαη αλακελόκελν, αθνύ
κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ην θέληξν βάξνπο ηεο κάζεζεο κεηαηνπίδεηαη θπξίσο
ζηνλ εθπαηδεπόκελν. Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδόκελσλ
δηαθξίλνπλ γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή, ηνπ
δηεπθνιπληή ζηε θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ ζπκβνύινπ θαη αμηνινγεηή, ηνπ
αλζξώπνπ πνπ μεθηλά θαη ζπληεξεί ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηνπ
αλζξώπνπ πνπ όηαλ παξαζηεί ε αλάγθε επηιύεη θαη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα.
Οη McPherson θαη Nune (2004) εληνπίδνπλ ηέζζεξηο θύξηνπο ξόινπο γηα ηνπο
εθπαηδεπηέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο: α) ηνλ παηδαγσγηθό ξόιν, β) ηνλ θνηλσληθό
ξόιν, γ) ην δηνηθεηηθό θαη νξγαλσηηθό ξόιν θαη δ) ηνλ ηερληθό ξόιν. Σρεηηθά κε
ηνπο ξόινπο ηνπ εθπαηδεπηή ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε Salmon (2000, 2004)
ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν e-moderator γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ θύξην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή
ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ν νπνίνο είλαη λα ελεξγνπνηεί θαη λα πξνσζεί ηελ αλζξώπηλε
επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζην ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ κέζα από δξαζηεξηόηεηεο
πνπ νηθνδνκνύλ ηε γλώζε θαη ηηο δεμηόηεηεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.
Καζώο ε επηθνηλσλία ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε γίλεηαη θπξίσο κε ειεθηξνληθά
κέζα, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ κειεηήζακε ζεσξνύλ ηηο
επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο σο ηηο ζεκαληηθόηεξεο πνπ πξέπεη λα αλαπηύμεη έλαο
εθπαηδεπηήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Άιιεο ζεκαληηθέο δεμηόηεηεο πνπ επηζεκαίλνπλ
νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη απηέο ηνπ ρεηξηζκνύ ηεο νκάδαο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, νη δεμηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία, νη δεμηόηεηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ.
Η Denis (2004) ζπλνςίδεη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηήο γηα λα
ππνζηεξίμεη θάζε έλαλ από ηνπο ξόινπο ηνπ ζην πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο
ζε: α) παηδαγσγηθέο δεμηόηεηεο, β) επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο γ) δεμηόηεηεο ηνπ
γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη δ) ηερλνινγηθέο δεμηόηεηεο.
Σε παξόκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ θαηαιήμεη θαη νη Schröder θαη Wankelmann
(2002). Θεσξνύλ ηηο πξνζσπηθέο δεμηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή ειεθηξνληθήο κάζεζεο
πνιύ ζεκαληηθέο, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη: α) ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, β)
ε επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα θαη δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο κε ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο, γ) νη γξαπηέο επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο θαη δ) νη ηθαλόηεηεο
δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ άγρνπο θαη ησλ πξνβιεκάησλ.
Τα πεξηζζόηεξα αηηήκαηα επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο
ζπλεληεύμεηο αθνξνύζαλ ζηελ επηκόξθσζε πάλσ ζηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα θαη ηε
κεηαθνξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ από ηελ ηάμε ζην ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ.
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Καζώο νη ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο κάζεζεο εμειίζζνληαη θαη λέα πξντόληα
γίλνληαη δηαζέζηκα, αξθεηνί εθπαηδεπηέο επηζπκνύλ ηε ζπλερή ελεκέξσζε πάλσ ζηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, αιιά θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθώλ
εξγαιείσλ ή ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο.
Τα αηηήκαηα επηκόξθσζεο πνπ εθθξάδνληαη κέζα από ηηο ζπλεληεύμεηο απηέο,
ζπκβαδίδνπλ κε ηα επξήκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Παπαδάθε
(2009), ν νπνίνο δηαπίζησζε όηη νη ελ δπλάκεη εθπαηδεπηέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο
επηζπκνύλ λα επηκνξθσζνύλ ζηε ρξήζε ησλ βησκαηηθώλ ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ ζε
πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
Επίζεο, αξθεηνί από ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο, εμέθξαζαλ
ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο
νξγάλσζεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Άιινη εθπαηδεπηέο, επηζεκαίλνπλ
ηελ έιιεηςε πιαηζίνπ πνπ λα πεξηγξάθεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα ηνπ εθπαηδεπηή
ειεθηξνληθήο κάζεζεο, Κάπνηεο θνξέο ζπλαληώληαη ηερληθά πξνβιήκαηα
δηαζεζηκόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο, αθαηαιιειόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ. Επηζεκαίλεηαη ηέινο, ε έιιεηςε θνπιηνύξαο γηα ηελ απνδνρή ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, θαη ε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή εθπαηδεπηώλ θαη
εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα λέα κνξθή εθπαίδεπζεο.
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