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Σύστημα ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή εκπαίδευση, όπου οι διδάσκοντες επικοινω-
νούν άμεσα με τους μαθητές, εφαρμόζουν το δικό τους τρόπο διδασκαλίας και 
είναι αυτόνομοι μέσα στην τάξη, στην μάθηση από απόσταση η διδασκαλία 
και η επικοινωνία επιτυγχάνεται, κυρίως, με τη χρήση της τεχνολογίας και ο 
ρόλος του μέσου είναι πολύ σημαντικός.

Η λειτουργία και διαχείριση συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
αφορά:

 το σχεδιασμό,

 τη διοίκηση και τέλος,

 τη διαχείριση (διοικητική και οικονομική).

Προκειμένου, όμως, να λειτουργήσει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα 
ένα σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση με επιτυχία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Για το λόγο αυτό πρέπει να καθορίζονται 
σαφώς οι ρόλοι του εκπαιδευτή, του διαχειριστή και του μαθητή.

Ειδικότερα:

Ο εκπαιδευτής

Ο εκπαιδευτής ενός συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να 
είναι καλός γνώστης και χρήστης των νέων τεχνολογιών, να είναι «άνετος», 
διαλλακτικός και ικανός για τη διεξαγωγή μιας συζήτησης μέσω διαδικτύου. 
Για τη συλλογή ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ο δάσκαλος πρέπει να 
είναι εξασκημένος σε ψηφιοποίηση και αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού, 
ενώ για τη διδασκαλία ο εκπαιδευτής οφείλει να γνωρίζει αποτελεσματικές 
στρατηγικές μάθησης από απόσταση. Βέβαια, αυτό απαιτεί συνεχή εκπαί-
δευση στη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού, του δικτύου και των νέων 
τεχνολογιών.

Οι Schlosser & Anderson (1994), σε παλιότερη έρευνά τους, προσπάθη-
σαν να τυποποιήσουν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή λέγοντας ότι πρέπει 
να έχει:
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...«1.   Δυνατότητα έρευνας του τύπου και της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης 
από απόσταση.

2.  Δυνατότητα προσδιορισμού των χαρακτηριστικών του μαθητή που 
εκπαιδεύεται από απόσταση.

3.  Δυνατότητα σχεδίασης και ανάπτυξης των μαθημάτων με χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών.

4.  Δυνατότητα εφαρμογής διδακτικών στρατηγικών για τη διανομή πλη-
ροφοριών από απόσταση.

5.  Δυνατότητα οργάνωσης μορφωτικών πηγών σε ένα σχήμα κατάλληλο 
για ανεξάρτητη μελέτη.

6.  Δυνατότητα εκπαίδευσης και πρακτικής στη χρησιμοποίηση συστημά-
των τηλεπικοινωνίας.

7.  Δυνατότητα συμμετοχής σε οργανισμό, ικανότητα για σχεδιασμό και 
αποφασιστικότητα.

8.  Δυνατότητα εκτίμησης των επιτευγμάτων, των στάσεων και των αντιλή-
ψεων των μαθητών από απόσταση.

9.  Δυνατότητα αντιμετώπισης θεμάτων αντιγραφής»…

Τέλος, επειδή οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετικό «στυλ»/τρόπου 
εκπαί    δευσης που μπορεί να είναι ένας ή συνδυασμός τύπων εκπαίδευσης, οι 
εκπαιδευτές οφείλουν πάντα να σχεδιάζουν πολλές και διαφορετικές δραστη-
ριότητες προκειμένου να ικανοποιήσουν τον κάθε εκπαιδευόμενο. Να προ-
σφέρουν δηλαδή δραστηριότητες σε ομάδες, να προσφέρουν projects, να 
κάνουν ειδικές μελέτες περίπτωσης κ.λπ.

Ο διαχειριστής

Ο διαχειριστής του συστήματος έχει ως στόχο να συντονίζει τους απομα-
κρυσμένους μαθητές και να λύνει τα διοικητικά και άλλα θέματα που προκύ-
πτουν (Μαυροειδής και συν, 2014, Λιοναράκης, 2006). Είναι υπεύθυνος για 
την αγορά νέου εξοπλισμού και τη συντήρησή του καθώς και τη σύνδεση ενός 
έκαστου εκ των εργαστηρίων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
μεταξύ τους. Ο διαχειριστής οφείλει να συντονίζει άψογα την επικοινωνία των 
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μαθητών ή εκπαιδευομένων γενικότερα  με τους διδάσκοντες, τη διακίνηση 
των εγγράφων και την υποβοήθηση του συντονιστή εκπαιδευτή, όταν υπάρ-
χει ανάγκη. Ο διαχειριστής οφείλει, επίσης, να συντονίσει τη διαδικασία αξιο-
λόγησης μαθήματος/διδάσκοντος που έχει καθοριστεί από το Ίδρυμα και τον 
καθηγητή.

Σύμφωνα με μελέτες και τους Schlosser & Anderson (1994) οι διαχειρι-
στές (ή μεσολαβητές) οφείλουν να:

…«1.   Έχουν αποκτήσει την εξάσκηση και πρακτική με τον προσδιορισμένο 
εξοπλισμό.

2.  Αποτελούν μία ομάδα τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να εγκαθιστά, 
να ανιχνεύει τις βλάβες και να συντηρεί τον εξοπλισμό των τάξεων και 
των εξωτερικών πηγών.

3.  Έχουν εμπλουτίσει την προσωπική τους πείρα, αναμένοντας τα προ-
βλήματα του εξοπλισμού και δουλεύοντας γύρω απ’ αυτά.

4.  Μαθαίνουν με την επιθεώρηση από εκπαιδευτές»…

Οι εκπαιδευόμενοι από απόσταση

Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων από απόσταση διαχωρίζονται, 
κυρίως, ως προς τους στόχους που θέτουν οι ίδιοι, την κοινωνικοοικονομική 
τους κατάσταση, την ηλικία τους, τις προηγούμενες γνώσεις τους και τον τόπο 
διαμονής τους. 

Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση, για τη μετά-
βασή τους από την παραδοσιακή μάθηση στην αυτορρυθμισμένη μάθηση. 

Η Charp (1997) αναφέρει ότι τα χαρακτηριστικά του μαθητή που είναι 
κρίσιμα για μια επιτυχημένη μάθηση, είναι, κυρίως, η “ενεργητική ακουστική”, 
η “μεγάλη αυτονομία” και η “ικανότητά του να μαθαίνει ανεξάρτητα από την 
παρουσία του εκπαιδευτή”. Οι Bernt & Bugbee (1993) κατατάσσουν τους 
τύπους στρατηγικών μελέτης σε:

α)  ομοειδείς στρατηγικές και

β)  επιτηδευμένες στρατηγικές.
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Στις ομοειδείς στρατηγικές χρησιμοποιούνται ίδιες, κοινές στρατηγικές 
μάθησης από όλους τους εκπαιδευόμενους, ενώ στις επιτηδευμένες στρατη-
γικές χρησιμοποιούνται ειδικές ανά περίπτωση μέθοδοι.

Σύμφωνα με τον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο τρόπο διοίκησης και λει-
τουργίας, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσπαθούν να παγκοσμιοποιή-
σουν κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαθέτουν μέσα από τα ειδικά online 
μαθήματα που προσφέρουν, ενώ οι εταιρίες ωφελούνται με το να επιλέγουν 
κατάλληλα εκπαιδευόμενο προσωπικό από οποιαδήποτε χώρα. Οnline προ-
γράμματα προσφέρονται για εργαζόμενους φοιτητές που αναζητούν παράλ-
ληλη εργασιακή απασχόληση με διάφορες εταιρίες ή για διά βίου μάθηση και 
κατάρτιση. Σήμερα, δεν υπάρχει, σχεδόν, κανένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στις 
αναπτυγμένες χώρες που να μην έχει online μαθήματα για φοιτητές.

Συνεπώς παρατηρείται στην παγκοσμιοποιημένη αγορά ότι όσο τα online  
μαθήματα αυξάνονται σε ποιότητα και ποσότητα τόσο τα προγράμματα μη 
τυπικής και άτυπης μάθησης θα αναβαθμίζονται, θα διευρύνονται και θα τυγ-
χάνουν πιστοποίησης.

Μαθήματα από απόσταση με θέμα την προσχολική 
ηλικία

Τι θα μπορούσε όμως vα γίνει με τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, όπου η 
θέση του δασκάλου είναι σημαντική;

Ως γνωστό, τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με ηλεκτρονικές 
συσκευές, κυρίως, μέσα στο σπίτι τους. Επειδή, όμως, τα μικρά παιδιά για 
λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χειρίζονται μόνα τους ηλεκτρονικά μηχα-
νήματα, συνήθως είναι ακροατές και θεατές της λειτουργίας τους, υπό την 
επιτήρηση πάντα των ενηλίκων. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας καθημε-
ρινά έρχονται σε επαφή με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και άλλα τεχνολο-
γικά μέσα που υπάρχουν στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό εξοικειώνονται πολύ 
νωρίς με τις νέες τεχνολογίες (Liu X. et al, 2014, Pange 2014). Μπορούν για 
παράδειγμα μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή την τηλεόραση να 
παρακολουθήσουν ένα νideo ή ένα κόμικ, να ακούσουν το αγαπημένο τους 
τραγούδι, να ζωγραφίσουν κ.ά.
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Έτσι, η καθημερινή επαφή με τις νέες τεχνολογίες τους καλλιεργεί μεταξύ 
άλλων και νοητικές λειτουργίες, όπως τη μνήμη, την κρίση, την παρατήρηση, 
στο πλαίσιο πάντα της ανεπίσημης γνώσης. Αυτή, λοιπόν, η εξοικείωση των 
παιδιών με την τεχνολογία από το οικογενειακό τους περιβάλλον έχει επί-
δραση και στις σχολικές τους επιδόσεις αργότερα. Έτσι, μπορούμε να προ-
βλέψουμε ότι σε μερικά χρόνια, η βασική εκπαίδευση των παιδιών του Δημο-
τικού και του Γυμνασίου στις νέες τεχνολογίες δεν θα έχει τη μορφή που έχει 
σήμερα, αλλά θα είναι πιο εξατομικευμένη και θα έχει την μορφή της άτυπης 
διαδικτυακής μάθησης. Τα παιδιά αυτά θα έχουν ένα διαφορετικό επίπεδο 
βασικών γνώσεων και η εκπαίδευσή τους θα έχει άλλη μορφή,στηριζόμενη 
κυρίως, στη χρήση των νέων τεχνολογιών και της εφαρμογής της, παρά στην 
εισαγωγική εκπαίδευση των μαθητών πάνω στις νέες τεχνολογίες.

Καθώς, όμως, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μάθηση από απόσταση 
πληθαίνουν και ο εκπαιδευτικός πληθυσμός στον οποίο αναφέρονται συνε-
χώς μεγαλώνει, το βασικό, προς εξέταση, θέμα που μένει είναι πώς θα γίνο-
νται με επιτυχία αυτά τα προγράμματα, ώστε να προσφέρουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα σε όλες τις ηλικίες των μαθητών. Για διευκόλυνση των 
νηπιαγωγών αναφέρουμε ότι στο διαδίκτυο υπάρχει μεγάλος αριθμός προ-
γραμμάτων για εκπαίδευση από απόσταση νηπίων με την βοήθεια των νη -
πια γωγών ειδικότερα: 

http://www.montessorifortheearth.com/, 
http://www.fi   sher-price.com/us/mS2/preschool-games.asp, 
http://preschools.indiaedu.com κ.λπ.

Επίσης, υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευτικών 
προ  γραμμάτων από απόσταση, για επανεκπαίδευση νηπιαγωγών ειδικότερα 
ανα φέρονται: 

http://www.ypepth.gr, 
http://www.specialchild.com/index.html κ.λπ.
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Εκπαίδευση από απόσταση και Ανοικτό Πανεπιστήμιο   

Τα περισσότερα Ανοικτά Πανεπιστήμια έγιναν με σκοπό να δώσουν τη δυνα-
τότητα στους ενήλικες να σπουδάζουν, προσφέροντας μαθήματα στον πανε-
πιστημιακό χώρο και εκτός αυτού. Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες ιστο-
σελίδες με ανάλογες εικόνες που υπάρχουν στο διαδίκτυο για διευκόλυνση 
του αναγνώστη, που αναφέρονται σε προγράμματα εκπαίδευσης από από-
σταση από διάφορα Ανοικτά κυρίως Πανεπιστήμια στην υφήλιο. Ο κατάλογος 
των Πανεπιστημίων που προσφέρουν τέτοια μαθήματα καθημερινά διευρύνε-
ται και εξελίσσεται, και δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί στις σελίδες αυτού του 
βιβλίου. Ενδεικτικά θα αναφερθούν γνωστά Πανεπιστήμια που προσφέρουν 
μαθήματα από απόσταση.

Στην Ασία και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, εκτός από τα Πανεπιστήμια 
που προσφέρουν μάθηση με αλληλογραφία, το Japanese Televised Language 
Program, προσφέρει σε Γιαπωνέζους μαθήματα με τη βοήθεια της κρατικής 
τηλεόρασης (http://www2.ku.edu/ealc/japanese.html). Στην Κίνα υπάρχει το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πεκίνο (http://en.ouchn.edu.cn/) που έχει τμήμα 
Νέων Τεχνολογιών και τμήμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πεκίνο

Στην Ταϊλάνδη, το Thammathirat Open University (http://vvww.stou.ac.th/) 
είναι ένα από τα πιο οργανωμένα Πανεπιστήμια ανοιχτής εκπαίδευσης, μετά 
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Open University) της Αγγλίας (http://www.open.
ac.uk/). Η επιτυχία του οφείλεται στο πολύ καλό σύστημα διοίκησης, στους 
στόχους που θέτει, ώστε να βελτιώσει το εκπαιδευτικό προφίλ του εργαζόμε-
νου πληθυσμού και στο σχεδιασμό του, ώστε να απαντήσει στις ανάγκες των 
ατόμων και της κοινωνίας παρέχοντας μια καλύτερη εκπαίδευση.
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