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Πεπίλητη
Η δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα εμειίζζεηαη δπλακηθά θαη ζπλδέεηαη
κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξφζθαησλ καζεζηαθψλ ζεσξηψλ αιιά θαη ηηο αξρέο ηεο δηα
βίνπ εθπαίδεπζεο. Η εθαξκνγέο ηεο δηαδηθηπαθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, γηα λα
είλαη απνηειεζκαηηθέο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη
λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην εκπεξηζηαησκέλσλ εξεπλψλ ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο
ζηφρνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ
θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ. Τν Γηνξζφδνμν Κέληξν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ππφ
ηελ αηγίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία εθπφλεζεο
πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Νέεο Τερλνινγίεο θαη ηηο πην πξφζθαηεο
παηδαγσγηθέο ζεσξίεο. Τν πξφγξακκα επηκφξθσζεο αθνινπζεί ηηο βαζηθέο αξρέο θαη
ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο αλάπηπμεο ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηιακβάλεη 3
ζηάδηα θαη ππνινγίδεηαη φηη νη ζπκκεηνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηφ ζα
μεπεξάζνπλ ηηο 3.000.
Πεπίλητη
The on line education has evolved dynamically and has been linked to the
implementation of the latest learning theories and principles of lifelong learning. In
order to be effective, the online applications of teaching and learning, they must meet
certain quality standards and operate in the frame of the target group needs.
Moreover, they should include a range of teaching approaches and practical
applications. The Interorthodox Center of the Greek Church under the auspices of the
Pedagogical Institute, took the initiative in preparing a training program for primary
and secondary education teachers on issues related to new technologies and the latest
pedagogical theories. The training program follows the basic principles and
methodological applications of elearning, includes 3 stages of development and it is
estimated that more than 3000 teachers will participate.
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και αξιολόγηζη
1. Γιαδικηςακή εκπαίδεςζη, η εξέλιξη ζηην επιμόπθυζη ηυν εκπαιδεςηικών
και η εθαπμογή ηηρ ζηην Δλλάδα από ηο ΓΚΔΔ
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, θαη ε αθφκε
πην πξφζθαηε αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ, νδήγεζε ζε ελζνπζηψδεηο πξνζδνθίεο φηη ε
ηερλνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη, ζρεδφλ ρσξίο θφζηνο, εθπαίδεπζε γηα φινπο. Οη
πξνζδνθίεο απφ ηηο ΤΠΔ δελ πεξηνξίδνληαλ απιψο ζηελ «εθπαίδεπζε γηα φινπο»,
αιιά επεθηείλνληαλ θαη ζηελ αλαλέσζε ηεο παξαδνζηαθήο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζηηο κέξεο καο δηέξρεηαη ζνβαξή θξίζε, σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επάξθεηά ηεο. Αλ ζε απηά πξνζηεζεί θαη ε ζηξνθή πξνο
ηε δηα βίνπ κάζεζε, θαη ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο απφ ηηο
ΤΠΔ, γηαηί ην Γηαδίθηπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κάζεηο «ζην ρξφλν πνπ ζέιεηο ζηελ
πνζφηεηα πνπ ζέιεηο θαη φζν ρξεηάδεζαη», αληηιακβαλφκαζηε φηη νη πξνζδνθίεο είλαη
αθφκε πςειφηεξεο.
Κάπνηνη ζεσξνχλ ηε δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε (Web Based Training) σο ην κέιινλ
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ν Gary Powell ιέεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «ήξζε γηα λα κείλεη».
Έηζη, ελψ αξρηθά πνιιέο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνί ηελ αληηκεηψπηδαλ σο κηα κφδα,
ηψξα πξφζπκα ζέινπλ λα ηε ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ θαηάξηηζε πνπ πξνζθέξνπλ, γηαηί
είλαη νηθνλνκηθή, επέιηθηε θαη πξνζθέξεη αμηνζεκείσηεο δπλαηφηεηεο δηάδξαζεο.
Μέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο, εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο,
αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ, ζε έλαλ πιεζπζκφ πνπ
κπνξεί λα κελ είλαη θαλ νκνηνγελήο. Η αμηνπνίεζε, επίζεο, ηεο εηθνληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ηεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο
επηθνηλσλίαο, ησλ νπηηαθνπζηηθψλ κέζσλ θ.ιπ. εληζρχεη ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη Νέεο Τερλνινγίεο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
πινπνηήζνπκε εθπαηδεπηηθά παθέηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ αληαπνθξηλφκελα ζε
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πιεζπζκνχ. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο
ζεσξνχλ φηη είκαζηε κπξνζηά ζε κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο (Downes, 2005).
Δίλαη φκσο έηνηκνη νη θνξείο ηεο θαηάξηηζεο έηνηκνη γηα θάηη ηέηνην; Πέξα απφ ηνλ
ελζνπζηαζκφ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη θπζηθά ηελ αίγιε πνπ ζπλνδεχεη κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία κπνξνχκε λα δηνξγαλψζνπκε θάηη ηέηνην ρσξίο λα αλαιχζνπκε ην πνηνη,
πνπ, πφηε θαη γηαηί; Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο αλαιχζεηο, ηφηε κπνξνχκε λα θάλνπκε
ιφγν γηα πηζαλή απνηπρία θαη απνγνήηεπζε. Τν λα μεθηλήζνπκε «ζηα ηπθιά» κηα
ηέηνηα πξσηνβνπιία είλαη παξαθηλδπλεπκέλν, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν λεσηεξηζηηθφ,
κνληέξλν, δεκηνπξγηθφ, ζπλαξπαζηηθφ ή νηθνλνκηθφ κπνξεί λα είλαη.
Σηελ Διιάδα ε δηαδηθηπθή εθπαίδεπζε, ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηε. Παξά ηηο δηαπηζηνχκελεο αλάγθεο θαη
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν, θαλέλαο θνξέαο δελ έρεη πξνρσξήζεη
ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ επηκφξθσζεο πνπ λα ζηεξίδεηαη θαη
λα αμηνπνηεί ην Γηαδίθηπν.
Τν Γηνξζφδνμν Κέληξν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (ζην εμήο ΓΚΔΔ), ζε ζπλεξγαζία
κε ην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν πνπ πξφζθεξε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, θαη ππφ
ηελ αηγίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, ην 2009 θαηήξηηζε πξφγξακκα
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε αληηθείκελν ηηο λέεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη
ηηο Νέεο Τερλνινγίεο. Τν πξφγξακκα επηκφξθσζεο βαζίζηεθε ζε έξεπλεο πνπ είραλ
γίλεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε επξσπατθά
πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ζε εθαξκνγέο ηεο δηαδηθηπαθήο επηκφξθσζεο ζε εζληθφ θαη
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επξσπατθφ επίπεδν (Konstantinidis, 2010). Τν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζρεδηάζηεθε
ψζηε λα θαιχπηεη θαη’αξράο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην
κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, αιιά ηαπηφρξνλα λα κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζε απηφ
εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Τν πξφγξακκα δηαδηθηπαθήο επηκφξθσζεο
δηαθξίζεθε ζε ηξία ζηάδηα/επίπεδα, αληίζηνηρα κε ηε δηάξθεηα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ
καζεκάησλ. Σην πξψην ζηάδην, πνπ βξίζθεηαη ηελ παξνχζα ζηηγκή ζε εμέιημε,
πξνβιέθζεθε ε δηδαζθαιία έληεθα (11) αληηθεηκέλσλ: 1. Τα ηζηνιφγηα (blogs), 2.
Wikis, 3. Παξνπζηάζεηο, 4. Authoring tools, 5. Γεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ media, 6.
Podcasting, 7.Νέεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη εξγαιεία κάζεζεο, 8. Web 2.0, 9. Νέεο
ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζην eLearning. Τν παηδαγσγηθφ παηρλίδη, 10.Γηαδίθηπν:
αμηνπνίεζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε, θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη αζθάιεηαο, 11.
Τα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Τν πξψην ζηάδην,
πνπ πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, πεξηιακβάλεη
καζήκαηα δηάξθεηαο 10-15 εκεξψλ θαη ζε θάζε κάζεκα ιακβάλνπλ κέξνο 100
επηκνξθνχκελνη. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηά ηα καζήκαηα έρνπλ ήδε μεπεξάζεη
ηηο 1.200 θαη πξνβιέπεηαη ε επαλάιεςε θάπνησλ καζεκάησλ γηα λα θαιπθζνχλ νη
απμεκέλεο αλάγθεο επηκφξθσζεο.

Δηθφλα 1ε: Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην κάζεκα γηα ηα wikis

Τν επηκνξθσηηθφ δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα ηνπ ΓΚΔΔ αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε ηηο
πην πξφζθαηεο θαηεπζχλζεηο ηεο δηδαθηηθήο ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ΝΤ. Τν πξφγξακκα απηφ δελ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ θαλέλαλ θνξέα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη
δσξεάλ.
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2. Η ενεπγόρ εμπλοκή ηυν εκπαιδεςομένυν ζηην online μάθηζη: ηπόποι
επίηεςξηρ ηηρ ζηην εθαπμογή ηος επιμοπθυηικού διαδικηςακού
ππογπάμμαηορ ηος ΓΚΔΔ
Απφ πνιιέο απφςεηο ε online κάζεζε δελ δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή, εθφζνλ
απαηηείηαη θαη ζε απηή «θπζηθή» παξνπζία, ελψ νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία εθαξκφδνληαη θαη ζηε δηαδηθηπαθή, κε
αλάινγα θάζε θνξά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε κνλνινγηθή κνξθή
δηδαζθαιίαο, πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε φισλ καο ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο
εθαξκνγήο ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, είλαη έσο έλαλ βαζκφ απνηειεζκαηηθή
θαη έρεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα. Καη’ αξράο επηηξέπεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ απφ
ηελ πιεπξά ηνπ αθξναηεξίνπ θαη είλαη ζαθψο πην εχθνιε ζηελ εθαξκνγή απφ ηελ
πιεπξά ηνπ δηδάζθνληνο. Παξφια απηά, δελ θαιχπηεη ηηο λέεο καζεζηαθέο ζεσξίεο,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν απνδέθηεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη ελεξγά λα
εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, λα αληηιεθζεί ηε ρξεζηκφηεηα ηεο
πιεξνθνξίαο θαη λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή φζσλ έρεη
κάζεη. Η εθαξκνγή ηεο κνλνινγηθήο δηδαζθαιίαο, φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζηελ
παξαδνζηαθή ηάμε, έρεη θπξηαξρήζεη θαη ζηελ online κάζεζε κε αθφκε πην θησρά
απνηειέζκαηα. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη φζνη εκπιέθνληαη ζε απηή ηε
δηαδηθαζία, ζηελ νπζία, ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα αμηνπνηνχλ ηα ςεθηαθά κέζα
θαη, ζπαλίσο, λα εμεξεπλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο. Σε απηφ ην πιαίζην νη εθαξκνγέο ηνπ elearning, ή θαιχηεξα ηνπ web based
learning, έρνπλ «απνηχρεη» ζε κεγάιν βαζκφ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
δίλεη απηφ ην πεξηβάιινλ γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο
(Alexander & Boud, 2001).
Δίλαη γεγνλφο φηη ην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο πξνζθέξεηαη γηα κηα ζεηξά
δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, απφ ηηο πην παξαδνζηαθέο έσο ηηο πην πξσηνπνξηαθέο. Η
πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη
έλα online test ζε απηφ. Η κνλνινγηθή παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο ζε κηα ηάμε είλαη ε
πην γλσζηή ζε φινπο καο δηδαζθαιία, πνπ παξά ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο, κέζα απφ ηε
γιψζζα ησλ θηλήζεσλ, ηελ νπηηθή επαθή ή ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ δαζθάινπ, κπνξεί
λα παξαθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα. Σε έλα online
πεξηβάιινλ, ε δηαβίβαζε ηεο πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί κε έλαλ παξφκνην ηξφπν.
Σπλήζσο, ηε ζπλδένπκε κε ηε καδηθή παξνρή ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ, πνπ κπνξεί λα
πξνζιάβεη κηα ζεηξά κνξθψλ. Σε έλα online πεξηβάιινλ, ηα εξεζίζκαηα κάζεζεο δελ
είλαη εμίζνπ δπλαηά κε απηά ηνπ παξαδνζηαθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, γηαηί ιείπεη
ε πξνζσπηθή θαη άκεζε επαθή δηδάζθνληνο-δηδαζθνκέλνπ. Έηζη ε κεηαβίβαζε ηεο
πιεξνθνξίαο, απηήο θαζ’ απηήο, δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηή ηεο παξαδνζηαθήο
δηδαζθαιίαο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ν ζρεδηαζκφο ηεο online εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα
αλαπηχζζεη κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ, ψζηε λα θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη
γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα εκπιέμεη ελεξγά ηνλ καζεηή.
Βαζηθή καο πεπνίζεζε είλαη φηη ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο
εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη θαιή γλψζε ησλ λέσλ καζεζηαθψλ ζεσξηψλ θαη ηνπ κέζνπ,
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΤΠΔ. Με βάζε απηέο ηηο αξρέο
αλαπηχρζεθε ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρεη ην
Γηνξζφδνμν Κέληξν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζηνπο έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έηζη, θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ
καζεκάησλ, ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάζηεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ νη
επηκνξθνχκελνη πξνζέγγηδαλ ηα θαζήθνληά ηνπο, ζηελ αληίιεςε πνπ είραλ γηα ηε
ζθνπηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη, ηέινο, ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κέζα ζε έλα
πνιπζχλζεην πεξηβάιινλ κάζεζεο.
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Δπεηδή ε κάζεζε είλαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ζα
πξέπεη λα εκπιαθνχλ ηφζν γλσζηηθά φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηε δηαδηθαζία,
εθαξκφζηεθαλ κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ λα πξνθαινχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή
θαη πξνζήισζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Οη επηκνξθνχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηνπ ΓΚΔΔ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία κε
άιινπο (νκάδεο εξγαζίαο), εθαξκφδνληαη αληαγσληζηηθέο ηαθηηθέο, παηρλίδη ξφισλ
θαη πξνζνκνηψζεηο. Η κάζεζε είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία, αιιά απηφ δελ
απνθιείεη ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία. Έηζη εθαξκφδεηαη ν ζπλδπαζκφο αηνκηθήο θαη
νκαδηθήο εξγαζίαο, θαη ηα rubrics πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εζηηάδνπλ ζηελ αηνκηθή
ζπλεηζθνξά αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο ζηελ επίηεπμε
θνηλψλ ζηφρσλ. Σε φ,ηη αθνξά ηελ αηνκηθή θαη ζηε ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα απνηειέζκαηα, ζηα καζήκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ κέρξη
ηνλ Ινχλην ηνπ 2011, ήηαλ ζεηηθά. Αθφκε πεξηζζφηεξν ζεηηθή ήηαλ ε εθαξκνγή
πξνζνκνηψζεσλ θαη ην παηρλίδη ξφισλ. Απηφ δηαπηζηψζεθε απφ ην γεγνλφο φηη ην
94% ησλ επηκνξθνχκελσλ ζπκπιήξσζαλ ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο, έλα πνζνζηφ ηεο
ηάμεο ηνπ 89% ζπκκεηείρε κε επάξθεηα ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ην
παηρλίδη ξφισλ έθηαζε ζην πνζνζηφ ηνπ 96% ζπκκεηνρήο. Μηθξή αληίδξαζε
ζεκεηψζεθε απφ θάπνηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο
(«δηαγσληζκνί» κεηαμχ νκάδσλ, παηρλίδηα γλψζεσλ θ.ιπ.), ε νπνία απνηεινχζε κφλν
ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε θαη φρη αδπλακία πξαθηηθήο εθαξκνγήο.
Σε θάζε ελφηεηα ε γλψζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο ησλ επηκνξθνχκελσλ, ψζηε λα είλαη θαλεξή ε ζχλδεζε ηνπο. Τν καζεζηαθφ
πιηθφ πξνζθέξεηαη κε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κηα
ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ. Αθφκε θαη νη
ίδηεο νη εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηκνξθνχκελνπο λα
κάζνπλ θάηη λέν, πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεην λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην αληηθείκελν ηνπ
καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, αληί λα θαηαζέζνπλ νη επηκνξθνχκελνη κηα εξγαζία ζε
κνξθή θεηκέλνπ (word), ρξεζηκνπνηνχλ ην mind mapping ή θάπνην άιιν εξγαιείν,
πνπ ην δηδάζθνληαη θαη πνπ απνηειεί κηα άιιε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε.
3. Δξαζθάλιζη ποιόηηηαρ
Όζνη ελεξγά εκπιέθνληαη ζην WBT ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα ηεο θαηάξηηζεο είλαη
αδηακθηζβήηεηε. Η αιήζεηα φκσο είλαη φηη ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία αμηνιφγεζεο
ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Υπάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο γηα κηα ζεηηθή απνηίκεζε ηεο
πνηφηεηαο, φπσο, ν θησρφο ζρεδηαζκφο, κηθξή ρξεκαηνδφηεζε ή ππεξβνιηθψλ
αμηψζεσλ πξνγξάκκαηα. Τν ίδην αλαζηαιηηθά ιεηηνπξγεί ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ν ππεξβνιηθά κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπνκέλσλ θαη θπζηθά ν
νίζηξνο απηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ ζηελ επηκφξθσζε δηνρεηεχνληαο έλαλ ππεξβνιηθά
κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ. Η αλάγθε κηαο κεζνδνινγηθά νξζήο αμηνιφγεζεο είλαη
επηηαθηηθή γηα ηελ ίδηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη γηα ηελ άξζε
πξνθαηαιήςεσλ (Phillips, 2004).
Πην αλαιπηηθά, ε πνηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο εμαθξηβψλεηαη απφ:
α) ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ζρεηηθνί κε ην γεληθφ
ζθνπφ ηεο επηκφξθσζεο, ζπλδεδεκέλνη κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη θπζηθά
αληηθεηκεληθά θαη εχθνια αμηνινγήζηκνη (Wright, 2003) β) ηε καζεηνθεληξηθφηεηα
ηεο δηαδηθαζίαο, γ) ηε δηαδξαζηηθφηεηα, δ) ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε)
ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο, ζη΄) ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, δ)
ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
ειέγρνπλ ηε ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο, ε) ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη αμηνπνίεζεο
ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ, ζ) ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
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πξνζέγγηζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, η) ηε δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο θ) ηελ απνηειεζκαηηθή
ρξήζε ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ θαη ηε ζεηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε (Burke, 2004), θα΄)
ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ζηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ.
Ωο πξνο ηελ επηκφξθσζε πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ην ΓΚΔΔ, ζπλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη:
ν ζρεδηαζκφο ζηεξίρζεθε ζε έξεπλεο θαη κειέηεο, αιιά θαη πξνεγνχκελεο
απνζπαζκαηηθέο εθαξκνγέο ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. Γηα
παξάδεηγκα, ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ην 2007
θαη πην ζπζηεκαηηθά ην 2010 γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηε δξάζε eTwinning θαη νη εθαξκνγέο ησλ πξψησλ δηαδηθηπαθψλ
καζεκάησλ ηεο δξάζεο απνηέιεζαλ πνιχηηκε εκπεηξία γηα ηνλ νινθιεξσκέλν
ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο ηνπ ΓΚΔΔ. Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε
θάζε κάζεκα είλαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο γηα ηε δηαδηθηπαθή επηκφξθσζε: 100
επηκνξθνχκελνη κε 4 εθπαηδεπηέο (δειαδή 25 εθπαηδεπφκελνη αλά εθπαηδεπηή), κε
έλαλ ζπληνληζηή θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθά καζεκάησλ, κε
έλαλ ηερληθφ. Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρεδηάζηεθε θαηά ην κέηξν ησλ αλαγθψλ θαη
ησλ δεμηνηήησλ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, δίλνληαο φκσο ηελ επθαηξία γηα
επηπιένλ κειέηε ή γηα πην πνιχπινθεο εξγαζίεο (πάληα πξναηξεηηθά) ζε φζνπο
δηέζεηαλ επηπιένλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.
4. Μέθοδορ αξιολόγηζηρ – Μονηέλο αξιολόγηζηρ
Πξηλ αλαδεηήζνπκε κεζφδνπο αμηνιφγεζεο γηα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ Η/Υ,
θαιφ ζα ήηαλ λα αλαηξέμνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ψζηε λα μεθηλήζνπκε ηελ έξεπλα καο απφ ηα πξσηαξρηθά
ζηάδηα ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. Δδψ παξαηεξνχκε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη
ζρεδφλ νη ίδηνη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
νπνηνδήπνηε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ: έιεγρνο απφ εηδηθνχο, έιεγρνο απφ απινχο
ρξήζηεο, παξαηήξεζε ηεο θξηηηθήο πνπ δφζεθε απφ άιινπο, παξαηήξεζε ηεο ρξήζεο
ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Γπζηπρψο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ «θιαζζηθέο»
κεζφδνπο αμηνιφγεζεο δχζθνια κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζσ Η/Υ (Computer-Supported Collaborative Learning,
CSCL). Έηζη, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ θάπνηνλ εηδηθφ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο ζεαηήο ή λα αληιήζνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο δίλνληαο
έλα online εξσηεκαηνιφγην ή αθφκε θαη κέζσ ησλ logfiles, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ
καζαίλνπλ νη ρξήζηεο, ηη βιέπνπλ, πφζν παξακέλνπλ online θ.ιπ. (Crawley R. M.).
Δλδηαθέξνλ είλαη, επίζεο, λα εμεηάζνπκε πφζν ζπρλά θαη απφ πνηα ζεκεία
αλαδεηνχληαη νη ζειίδεο βνεζείαο (Martti Rahkila and Matti Karjalainen, 1999). Σηελ
πεξίπησζε ησλ online καζεκάησλ ηνπ ΓΚΔΔ, ρξεζηκνπνηήζακε φζεο απφ ηηο
θιαζζηθέο κεζφδνπο ήηαλ εθηθηφ λα πξνζαξκνζηνχλ: δεηήζακε απφ ηνπο
επηκνξθνχκελνπο ησλ καζεκάησλ πνπ γίλνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΓΚΔΔ, φηαλ
μεθίλεζε ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ησλ καζεκάησλ, λα ειέγμνπλ ηελ πιαηθφξκα, πξηλ
αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, θαη λα καο
αλαθέξνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, θαζεκεξηλά ειέγρακε ηελ θίλεζε ησλ ρξεζηψλ
ζηα καζήκαηα θαη ζε θάζε κάζεκα δίλακε έλα on line εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο,
πνπ βαζίζηεθε ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ Likert.
Τα παξαπάλσ, φκσο, δελ επαξθνχλ, θαζψο ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ Η/Υ ηα
απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ππνινγίδνληαο κφλν κηα κεηαβιεηή, αιιά
αληηζέησο ιακβάλεη ρψξα κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε, θαηά ηελ νπνία θάζε γεγνλφο
δίλεη λφεκα ζην επφκελν (Salomon, G., 1992). Δπνκέλσο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε
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γηα ηελ εχξεζε λέσλ κεζφδσλ, νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ
ρξεζηψλ αιιά θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ κέζσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε (Laurillard, D.,
1993). Γεληθά, ηα ςεθηαθά κέζα δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 4
θαηεγνξίεο:
1. Τα παξεθβαηηθά (discursive) κέζα, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή θαη ηνλ δάζθαιν
λα αληαιιάζζνπλ ειεχζεξα απφςεηο.
2. Τα πξνζαξκφζηκα (adaptive) κέζα, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ δάζθαιν λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζρέζε δηδαζθαιίαο θαη θαηαλφεζεο, ψζηε λα θαζνξίζεη
ζεκαηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ επφκελε δηδαθηηθή ελφηεηα.
3. Τα αιιειεπηδξαζηηθά (interactive) κέζα, πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο
λα δξνπλ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη λα ιακβάλνπλ νπζηαζηηθή θαη
πξαγκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε.
4. Τα αλαθιαζηηθά (reflective) κέζα, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ δάζθαιν λα πξνζθέξεη
βνήζεηα ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα ζπλδέζνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε κε ηηο ελέξγεηέο
ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο (Laurillard, D., 1993).
Ωο ςεθηαθφ κέζν δηδαζθαιίαο γηα ηα online καζήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ην δσξεάλ
ινγηζκηθφ moodle, πνπ πξνζθέξεη ην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν, ην νπνίν θαιχπηεη
θαη ηηο ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. Έηζη, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη
έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληαιιάζζνπλ ειεχζεξα απφςεηο, νη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα
παξέρνπλ βνήζεηα θαη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη,
ζχκθσλα κε ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπο, λα πξνζαξκφδνπλ ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο
ηεο επφκελεο ελφηεηαο, ελψ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δξάζνπλ γηα λα πεηχρνπλ
ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο (π.ρ. κέζσ ησλ δηαθφξσλ forum, ησλ πξνζσπηθψλ
κελπκάησλ, ηνπ αηνκηθνχ θαη νκαδηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο θ.ιπ.). Σεκαληηθή είλαη ε
αλαηξνθνδφηεζε πνπ απνηειεί αηνκηθή αιιά θαη νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα θάζε
ελφηεηαο. Η αλαηξνθνδφηεζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, γηαηί
κπνξεί ειεχζεξα λα αμηνινγήζεη ηελ πνξεία ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εμέιημεο αιιά θαη
ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζήκαηνο. Ο ρψξνο, φπνπ ειεχζεξα θάζε εθπαηδεπφκελνο
δηαηππψλεη ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ
καζήκαηνο, είλαη πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην
ηππηθά δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην.
4.1 Μέθοδορ αξιολόγηζηρ
Σηα καζήκαηα ηνπ ΓΚΔΔ ρξεζηκνπνηήζακε έλα ζχλζεην κνληέιν αλάπηπμεο θαη
αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο. Δθηφο απφ ην κνληέιν πνπ πξφηεηλε ε Laurillard, νη
Scardamalia θαη Bereiter (Scardamalia, M. & Bereiter, C., 1994) πξνζδηφξηζαλ 3
ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ δηαιφγνπ νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο:
1.Κέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ πεξηζζφηεξν ηα πξνβιήκαηα θαη ε
βαζχηεξε θαηαλφεζε, παξά ε κεραληθή αλαπαξαγσγή γλψζεσλ.
2.Η καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί απνθεληξσκέλε, ειεχζεξε νηθνδφκεζε ηεο
γλψζεο, κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζπλεξγαηηθή γλψζε, φπνπ εξσηήζεηο θαη
αλαδεηήζεηο απνζθνπνχλ ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε.
3.Η γλψζε αθνξά ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο
δαζθάινπο θαη ζηνπο καζεηέο.
Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζε έλα λέν κνληέιν κε κηθξέο,
αιιά νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ην “δηαινγηθφ πιαίζην εξγαζίαο” πνπ
ζρεδίαζε ε Laurillard. Σην λέν κνληέιν είλαη θαλεξή ε απνθεληξσκέλε-ειεχζεξε
νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, κέζα απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο θαη ηεο
ίδηαο ηεο νκάδαο (Crawley R. M., 2006).
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Σρήκα 1: Τν «ζπλεξγαηηθφ, δηαινγηθφ πιαίζην εξγαζίαο»

Τα καζήκαηα ηνπ ΓΚΔΔ έρνπλ σο αθξνγσληαίν ιίζν απηέο ηηο αξρέο, θαζψο: α) ζε
θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ζηφρνο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηηο
ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη φρη κφλν ε θαζαπηνχ γλψζε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν, β) ε αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη ε επηζπκία γηα βαζχηεξε θαηαλφεζε
πξνέξρεηαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο κε ηε ζπλεηζθνξά εηδηθψλ γλψζεσλ απφ
εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ελψ φζνη ζηεξνχληαλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ
έρνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζην λα ππνδεηθλχνπλ απηφ πνπ δελ είλαη εχθνια
θαηαλνεηφ θαη επνκέλσο πξέπεη λα εμεγεζεί πεξαηηέξσ, θαη, γ) νη ζπκκεηέρνληεο
πξνέξρνληαη απφ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα (πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ζρνιηθνί ζχκβνπινη, ζηειέρε εθπαίδεπζεο θ.ιπ.), ψζηε λα κελ κπνξεί
θαλείο λα εθεζπράζεη ζσξαθηζκέλνο πίζσ απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δαζθάινπκαζεηή, αιιά φινη λα είλαη κέηνρνη ελφο άθξσο δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ κεηά
απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θάπνηνπ, νη ππφινηπνη λα πξέπεη λα επαλαπξνζαξκφδνπλ
ηε ζηάζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
4.2 Σκοποί και Σηόσοι
Η αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ
Tyler. Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ Βloom, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ, είλαη νη εμήο: Γλψζε,
Καηαλφεζε, Δθαξκνγή, Αλάιπζε, Σχλζεζε, Αμηνιφγεζε (Geoff Isaacs,1996). Ο
Tyler έζεζε θάπνηεο γεληθέο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ: Οη
εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα θάλνπλ εμάζθεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ απαηηείηαη.
Πξέπεη λα αληακείβνληαη γηα ηελ απαηηνχκελε ζπκπεξηθνξά. Πξέπεη λα κπνξνχλ λα
εθηεινχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα πνηθηιία εκπεηξηψλ
ψζηε λα κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
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καζεκάησλ ηνπ ΓΚΔΔ αθνινχζεζε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαο αθφκε ππ’ φςηλ φηη
νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί έπξεπε λα είλαη: ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, ζρεηηθνί κε ηελ
επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, θαηαλνεηνί θαη εθηθηνί, ψζηε λα
κπνξεί ν εθπαηδεπφκελνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο κέζα ζηα θαζνξηζκέλα
ρξνληθά πεξηζψξηα. Οη ζηφρνη ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε, λα είλαη δχζθνιε ε επίηεπμή
ηνπο άιια φρη θαη αδχλαηε θαη πεξηιάκβαλαλ πξαθηηθή εμάζθεζε γηα λα εθαξκφδεη ν
εθπαηδεπφκελνο φζα έκαζε. Οη ζηφρνη απηνί πεξηειάκβαλαλ, εθηφο απφ ηελ
πξφζθηεζε ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ηελ αλάπηπμε
κηαο ζεηξάο δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο φζσλ νη
επηκνξθνχκελνη είραλ δηδαρζεί. Υπήξραλ αληακνηβέο γηα λα πξνθαινχλ θίλεηξα
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, θαη κηα πνηθηιία
δξαζηεξηνηήησλ γηα λα θξαηάλε ακείσην ην ελδηαθέξνλ (Baker, 2003).
Καηαιεθηηθά, εμαζθαιίζακε, αλ ζα γηλφηαλ έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζε βάζνο ρξφλνπ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνζηήξημε εηδηθψλ σο πξνο ηελ
αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ
ηερληθψλ ππνζηήξημεο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο.
4.3 Αποηελέζμαηα έπεςναρ
Ωο πξνο ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηα καζήκαηα ηνπ ΓΚΔΔ, ε ζρεηηθή αμηνιφγεζε ηεο
κέρξη ηψξα εμέιημεο ηνπο έδεημε φηη:
Τα καζήκαηα αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ: Τν 81% ζεψξεζε
φηη ην πξφγξακκα αληαπνθξίζεθε πιήξσο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη
ην 17% φηη αληαπνθξίζεθε πάξα πνιχ. Οη εθπαηδεπηέο, ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε
πνπ έγηλε, αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία ζηα θαζήθνληά ηνπο: Τν 74% έθξηλε φηη
θάιπςαλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ην 21% φηη ηηο θάιπςαλ ζε κεγάιν βαζκφ. Ωο
πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ει. πιαηθφξκαο (moodle), ην 57% ζεψξεζε φηη θάιπςε
πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο ελψ έλα πνζνζηφ 23% ζεψξεζε φηη ε πιαηθφξκα
θάιπςε αξθεηά θαιά ηηο αλάγθεο. Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ θαηάιιειν γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο: ην 81% δήισζε πάξα πνιχ επραξηζηεκέλν, ελψ έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17% απάληεζε φηη ήηαλ πνιχ επραξηζηεκέλν. Η δηαρείξηζε
ηνπ ρξφλνπ απφ πιεπξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημε φηη ην 48% δηαρεηξίζηεθε ηνλ
ρξφλν ηνπ πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθά, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 29%
απάληεζε πνιχ απνηειεζκαηηθά. Οη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ πνιχ ζεηηθνί σο πξνο ηελ
παξαθνινχζεζε θαη άιισλ καζεκάησλ: ην 88% δήισζε φηη ζα παξαθνινπζνχζε
νπσζδήπνηε θαη άιιν κάζεκα ηνπ ΓΚΔΔ, θαη έλα 11% φηη ζα ην επηζπκνχζε πνιχ.
Καη σο πξνο ηε επαλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεκάησλ γηα άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο, ην 87% δήισζε φηη ζα ην ζχζηελε νπσζδήπνηε ζε άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ην 13% φηη ζπκθσλεί ζηελ επαλαιεηηνπξγία φισλ ησλ
καζεκάησλ γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ωο πξνο ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο
πιαηθφξκαο παξαηεξήζεθε φηη, θαηά κέζνλ φξν, νη επηκνξθνχκελνη ζε έλα 15κεξν
κάζεκα επηζθέθηεθαλ 748 θνξέο ηηο ζειίδεο ηνπ καζήκαηνο, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο
ηάμεο ηνπ 63% επηζθέπηνληαλ ηνλ κάζεκα κέρξη θαη 3 κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζή
ηνπ.
Η πιήξεο αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ θαη φινπ ζπλνιηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα
νινθιεξσζεί κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 1νπ θχθινπ καζεκάησλ. Τα κέρξη ζηηγκήο
δεδνκέλα ζηεξίδνληαη ζε πνζνηηθά κεγέζε, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε πνηνηηθή
αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο.
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Δπίλογορ
Η δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε, ζηηο κέξεο καο, εμαπιψλεηαη ξαγδαία θαη θαιχπηεη έλα
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλαγθψλ γηα επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε. Η δηαδηθηπαθή
επηκφξθσζε πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ δπλαηφηεηεο γηα δηδαζθαιία θαη κάζεζε πνπ
δελ παξέρνληαη απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ρσξίο λα ιείπνπλ, βέβαηα, θαη
έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε δελ έρεη θαηαμησζεί
εκπεηξηθά ζε βαζκφ πνπ λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα κηα ππεξνρή ζε ζρέζε κε
ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε (Sitzmann, 2006). Η εθαξκνγή ηεο ζην
δηαδηθηπαθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γηνξζνδφμνπ Κέληξνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο
Διιάδνο (ΓΚΔΔ), φπσο απηφ πινπνηείηαη κέρξη ζηηγκήο, θαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ
θελφ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, θαζψο είλαη ην πξψην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα
επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, πνπ βαζίδεηαη θαη αμηνπνηεί ηα ςεθηαθά κέζα θαη ην
Γηαδίθηπν θαη θαιχπηεη ζε έλα βάζνο ρξφλνπ κηα ζεηξά αλαγθψλ ησλ ειιήλσλ
εθπαηδεπηηθψλ. Γεληθά, πηζηεχνπκε φηη ε αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο ζα
πξέπεη λα εζηηάζεη ηφζν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ φζν θαη ζηελ θαιή
νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζα ζην πιαίζην ηεο νξζήο πξαθηηθήο ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΚΚΔ ζα είλαη
δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ θνξείο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ παξφκνηα
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο.
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