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Πεπίλητη

Η αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη αλνίμεη θαηλνχξηνπο νξίδνληεο
θαη έρεη πξνζθέξεη θαηλνχξηεο δπλαηφηεηεο. Τα δίθηπα ππνινγηζηψλ έρνπλ εθκεδελίζεη ηηο απνζηάζεηο θαη πξνζθέξνπλ
θαηλνχξηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Η ρσξεηηθφηεηα ησλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο έρεη απμεζεί πνιχ δεκηνπξγψληαο ηηο
θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνχξησλ ηερλνινγηψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη δπλαηφηεηεο απηέο δελ ζα
άθελαλ αζπγθίλεην ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ
ελδπλάκσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα δψζνπλ κία άιιε δηάζηαζε ζηε κάζεζε. Η εθαξκνγή θαηλνηφκσλ
κεζφδσλ, φπσο, απηή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα παξέρεη δηα βίνπ επηκφξθσζε, κε απνηειεζκαηηθφ,
επέιηθην θαη αμηφπηζην ηξφπν, είλαη πιένλ αλαγθαηφηεηα. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βαζηθέο
αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαηαξγεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο, κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη δελ απαηηεί ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Οη ππνινγηζηηθέο θαη
δηθηπαθέο ηερλνινγίεο κε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα άκεζε επηθνηλσλία θαη πξφζβαζε ζε πεγέο
γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο
επηκφξθσζεο.
Λέξειρ κλειδιά: Πληποθοπική, Δκπαίδεςζη Δνηλίκων, Δξ αποζηάζεωρ Δπιμόπθωζη Δκπαιδεςηικών

1. Ειζαγωγή
Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληάζζεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, κε δεδνκέλν φηη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ επηκνξθψλνληαη, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Η πξνζθπγή αθ‟ ελφο ζηνπο ζεσξεηηθνχο
ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη αθ‟ εηέξνπ ζηελ αλδξαγσγηθή ζεσξία, καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε)
ζήκεξα, γηα λα έρεη ηα αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δίλαη γλσζηφ φηη ε επηκφξθσζε απνηειεί βαζηθφ
αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαηξέρνληαο ζηελ παηδαγσγηθή βηβιηνγξαθία, νη ζηφρνη ηεο επηκφξθσζεο
επηθεληξψλνληαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο επηζηήκεο, ζηελ
θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ ειιείςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη κέζνδν δηδαζθαιίαο,
ζηελ ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη ηέινο κε
ηελ επηκφξθσζε νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν πνπ ε ζχγρξνλε επνρή απαηηεί
απφ απηνχο.
Σηελ πνξεία πξνο ηελ «θνηλσλία ηεο γλψζεο», ην ζρνιείν νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο
γηα επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη αιιαγή, ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζην πεξηερφκελν
ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη πξαθηηθψλ θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ην βαζηθφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο
ηνπ έξγνπ απηνχ θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν επηζηεκνληθφ θχξνο, ηηο ζχγρξνλεο επηθνηλσληαθέο
δεμηφηεηεο, ηελ εμνηθείσζε κε ηα θαηλνχξηα παηδαγσγηθά ξεχκαηα θαη ηηο λέεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο,
ηελ επαγγεικαηηθή δειαδή επάξθεηα πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί, κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κέζσ ηεο ζπλερνχο
επηκφξθσζεο. Σήκεξα, νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη εθπαίδεπζεο δελ θαιχπηνπλ απφιπηα ηηο επηκνξθσηηθέο
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αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ππεξεηεί ηε γεθχξσζε ηνπ
ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο θάιπςεο ηνπο, παξέρνληαο
ηαπηφρξνλα πξφζβαζε θαη επηηπρία ζε δηάθνξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη γηα πνηθίια ζέκαηα. Η εμ
Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζε δίλεη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κάιηζηα
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή επηιέμνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα επηκνξθσζνχλ, άξα κπνξνχλ λα επηκνξθσζνχλ άκεζα θαη ηάρηζηα φινη νη
εθπαηδεπηηθνί (Μαηξαιήο,1998).

2. Εκπαίδεςζη Ενηλίκων
Ο φξνο εθπαίδεπζε ελειίθσλ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο. Σχκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο UNESCO, ε εθπαίδεπζε
ελειίθσλ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε έλα αξρηθφ θχθιν ζπνπδψλ, ζηνλ νπνίν έξρεηαη σο ζπλέρεηα,
ζπκπιήξσζε ή αλαπιήξσζε απηνχ. Αθνξά ζε νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζθνπφο ησλ
νπνίσλ είλαη άιινηε ε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αηφκσλ θαη άιινηε ε νινθιήξσζε ηεο
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ εμειίρζεθε κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή
ρξήζε ηνπ φξνπ, ζε φξν ζπιινγηθφ θαη πεξηέιαβε ηελ έλλνηα ηνπ ζεζκνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ελήιηθα άηνκα
ελζαξξχλνληαη πξσηνβνπιία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη ελήιηθεο θαη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο δηαθέξεη απφ εθείλνπο πνπ
αθνξνχλ ηνπο αλειίθνπο. Τα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηνπο αλειίθνπο είλαη φηη:
α) έξρνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, β) έρνπλ επξχ θάζκα επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ
εκπεηξηψλ, γ) έρνπλ άπνςε γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ επθνιφηεξα, δ) επηδηψθνπλ ηελ
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο, ε) δηαζέηνπλ ήδε κεγάιε πνζφηεηα γλψζεσλ θαη δηακνξθσκέλεο αμίεο, ζη) έρνπλ
δπζθνιία ζηελ απνκλεκφλεπζε, δ) ζπρλά ηδηαίηεξα φηαλ δελ ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζπκπεξηθέξνληαη
παζεηηθά ή επηζεηηθά θαη ακχλνληαη απέλαληη ζηηο λέεο γλψζεηο θαη ζε εκπεηξίεο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη
(Κφθθνο, 2005). Σχκθσλα κε ηνλ Rogers (1998), γηα ηνπο ελειίθνπο ε απνδνρή ηνπ ξφινπ παζεηηθνχ
ππνθεηκέλνπ θαη ε ζπλαθφινπζε εμάξηεζε απφ ην δηδάζθνληα αθφκε θαη φηαλ γίλεηαη κε ηε ζπγθαηάζεζή
ηνπο, βηψλεηαη σο αληηθαηηθή πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ
ειεπζεξία, ηελ απηνλνκία, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ σξηκφηεηα.

3. Απσέρ εκπαίδεςζηρ ενηλίκων
Οη αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο δηεξγαζίεο κάζεζεο ζηνπο ελήιηθεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα εμήο
ζεκεία:
1. Η κάζεζε ζηνπο ελήιηθεο νηθνδνκείηαη απνηειεζκαηηθά εθφζνλ ελεξγνπνηνχληαη ε ζθέςε, ε
ζεσξεηηθή εκβάζπλζε αιιά θαη ε δξάζε Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο ηεο ζθέςεο κε ηε
δξάζε.
2. Γηα λα είλαη απνδεθηή θαη απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία, νη δηδαζθφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην
επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο. Πξέπεη δει, ε δηδαζθαιία λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο θαη
ηα ελδηαθέξνληαη ηνπ ελήιηθα θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε απηά. Να ζέβεηαη ην ξπζκφ κε ηνλ
νπνίν κπνξεί λα καζαίλεη ν ελήιηθαο θαη λα ππεξεηεί ηηο καζεζηαθέο ηνπ δπλαηφηεηεο.
3. Η ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθνκέλσλ ζηελ πνξεία κάζεζεο θαζηζηά δπλαηή ηελ αξρή ηεο
επξεηηθήο πνξείαο πξνο ηε γλψζε. Η πνξεία απηή πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο
ησλ δηδαζθνκέλσλ κε ην πξνο επεμεξγαζία πιηθφ θαη δηεπθνιχλεηαη εθφζνλ ιακβάλνληαη ππφςε νη
εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο ηνπο.
4. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ αλαγλσξίδεη φηη ε κάζεζε απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
αιιειεπίδξαζεο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ.
5. Ο ελήιηθαο δελ καζαίλεη φπσο έλα παηδί.. Ο ελήιηθαο φκσο, καζαίλεη φηαλ θαηαιαβαίλεη, φηαλ ε
εθπαίδεπζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, φηαλ αληηιακβάλεηαη, θαηαλνεί θαη
απνδέρεηαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φηαλ ελεξγεί θαη εκπιέθεηαη.
Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ δηακνξθψλνπλ αλάινγεο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ελειίθσλ,
ππαγνξεχνπλ δειαδή ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηψλ
ελειίθσλ. Ωο εθ ηνχηνπ ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαιείηαη λα παίμεη έλαλ πνιπδηάζηαην ξφιν, ηνπ νδεγνχ ηεο
νκάδαο, ηνπ εκςπρσηή, ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ δαζθάινπ, ηνπ κέληνξα, ηνπ ζπλεξγάηε. Δηδηθά, ν ξφινο ηνπ
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εθπαηδεπηή σο εκςπρσηή ζεσξείηαη θεληξηθφο θαη ζπκπεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ ηθαλφηεηεο-γλψζεηο,
δεμηφηεηεο-θιεηδηά θαη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο, ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εθπαηδεπηήο, πξνθεηκέλνπ λα
νδεγήζεη ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δεκηνπξγηθή κάζεζε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε (Κφθθνο,
2005).

4. Επιμόπθωζη εκπαιδεςηικών: Η ιζσύοςζα καηάζηαζη
Η πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο εζηηάδεη ζηελ αλάγθε ηεο αιιαγήο ηνπ ξφινπ
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαζρνιεί ηφζν ηελ
Πνιηηεία φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, γεγνλφο ην νπνίν πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, αιιά θαη απφ ηα αηηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή
αλέιημε. Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζήκεξα δηαθξίλεηαη, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο, ζε
ππνρξεσηηθή θαη πξναηξεηηθή.
Οη κνξθέο ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 250/92 θαη είλαη νη παξαθάησ:
 Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε, δηάξθεηαο έσο ηεζζάξσλ κελψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο πξνο δηνξηζκφ
εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
 Πεξηνδηθή επηκφξθσζε ζε δχν επηκνξθσηηθνχο θχθινπο θάζε αθαδεκατθφ έηνο, δηάξθεηαο κέρξη ηξεηο
κήλεο γηα ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο.
 Δηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα βξαρπρξφληαο δηάξθεηαο, απφ 10 έσο 100 ψξεο γηα φινπο ηνπο
ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο θαη σο 200 ψξεο γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε κνλάδεο Δηδηθήο
Αγσγήο.
Σην πιαίζην ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιέπνληαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ επηκφξθσζε ησλ Σηειερψλ ηεο Δθπαίδεπζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ησλ
νκνγελψλ πνπ ππεξεηνχλ σο απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζε ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ. Υινπνηνχληαη επίζεο εηδηθά πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα πνπ ηθαλνπνηνχλ δηαπηζησκέλεο αλάγθεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνξνχλ ζε ζέκαηα φπσο: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αγσγή Υγείαο, Αγσγή ηνπ
Καηαλαισηή, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Δηδηθή Αγσγή, Ιζφηεηα ησλ Φχισλ, Σρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο
Πξνζαλαηνιηζκφο, θ.ά.
Φνξείο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα είλαη: ην Π.Ι., ηα Π.Δ.Κ., ηα Α.Δ.Ι., ηα T.E.I., νη
ζρνιηθέο κνλάδεο ε Γίθηπα Σρνιείσλ, νη Σρνιηθνί Σχκβνπινη, ην Δ.Α.Π., ε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ., ην Ι.Γ.Δ.Κ.Δ.,
επηζηεκνληθέο ελψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, επηζηεκνληθά θέληξα ή Ιλζηηηνχηα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, θ.ά. Η
απνηίκεζε ησλ κέρξη ζήκεξα επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηζεκαίλεη ειιείςεηο, αδπλακίεο θαη
πξνβιήκαηα. Τν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ επηκφξθσζε δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα
θαη ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεηαθέξεη ρσξίο εηδηθή κειέηε πξφηππα απφ ην
εμσηεξηθφ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο. Δπίζεο, ηα
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη θπξίσο ηελ
εζεινχζηα, δειαδή απηνπξνζδηνξηδφκελε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ζην
ζρεδηαζκφ, ζηελ πινπνίεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Μπαγάθεο, 2005). Τέινο, πξνθξίλεηαη ε
„αθαδεκατθή γλψζε‟ θαη ε ζρνιεηνπνηεκέλε κνξθή ζηα δηάθνξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κε έληνλα
ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα.

5. Επιμόπθωζη εκπαιδεςηικών Πληποθοπικήρ
Τν κάζεκα ην Πιεξνθνξηθήο εληάρζεθε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν ην
1993. Οη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαηά θαηξνχο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πιεξνθνξηθήο,
είλαη κάιινλ απνζπαζκαηηθέο, θαιχπηνπλ πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή θιίκαθα θαη βαζίδνληαη θπξίσο ζε
επηκνξθψζεηο πνπ πινπνηνχληαη κε ηε κνξθή ζχληνκσλ ζεκηλαξίσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πιένλ
εκθαλήο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ζηαζεξψλ θαη κφληκσλ επηκνξθσηηθψλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο δηθηχσλ ζρνιείσλ γηα ηελ αληαιιαγή
εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε ηεο Πιεξνθνξηθήο. Παξάιιεια, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ππνζηήξημεο
θαη επηκφξθσζεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο, ζηε Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζην ζρεδηαζκφ
ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ θαη ζηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Κφκεο,
2005).
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Τα ζεκηλάξηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επηκφξθσζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
αλάπηπμε ζπλήζσο ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ-δηαιέμεσλ, αμηνινγνχληαη ζηαηηθά
θαη ζπρλά απαμηψλνληαη ηελ επφκελε εκέξα πνπ νη επηκνξθνχκελνη επηζηξέθνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Οη
θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο φκσο ιφγσ: α) ηεο επρέξεηαο πνπ δηαζέηνπλ ζηε ρξήζε εξγαιείσλ ΤΠΔ θαη β) ηεο
αλάγθεο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο, ιφγσ ησλ ζπλερψλ θαη ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζηα
αληηθείκελα ηεο πιεξνθνξηθήο, παξνπζηάδνπλ κηα ελδηαθέξνπζα ηδηαηηεξφηεηα. Μπνξνχλ λα κάζνπλ -ζηα
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο- αιιά θαη λα ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ -ρξεζηκνπνηψληαο ππνζηεξηθηηθέο δνκέοθαη κεηά ην ηέινο ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο, αμηνπνηψληαο θαηάιιεια έλα ζχγρξνλν καζεζηαθφ δηαδηθηπαθφ
πεξηβάιινλ.

6. Η αναγκαιόηηηα ηηρ αποηελεζμαηικήρ επιμόπθωζηρ
Οη αηηίεο πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ ζπλερή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε
εξγαζηαθφ ρψξν ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζην νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο αιιά θαη παγθνζκίσο. Η ζπλερήο θαηάξηηζε είλαη απαξαίηεηε ηφζν ζηνπο
εξγαδνκέλνπο φζν θαη ζηνπο αλέξγνπο, θαζψο ζπληειεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε κείσζε ηεο
αλεξγίαο. Μία άιιε νπηηθή γηα ηε ζεκαζία ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο απνηεινχλ ηα θφζηε πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ κε επέλδπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Όζνλ αθνξά ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε αληαπφθξηζε ζηηο ζχγρξνλεο δπλακηθέο θνηλσλίεο ηεο γλψζεο θαη ηεο
κάζεζεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα θαη ζε θάζε ρψξν, δηακνξθψλεη έλαλ λέν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο λένο απηφο
ξφινο ζέηεη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο-θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο
αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνο θαζψο εηζέξρεηαη ζην επάγγεικα κε ζπγθεθξηκέλεο
βαζηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο. Η επηκφξθσζε είλαη κηα ζεκαληηθή φςε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
φςε πνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη κε πηπρέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ ξφινπ, φπσο νη
ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη θαηαμίσζε. Έξεπλεο
πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, δηαπίζησζαλ φηη ε εηζαγσγή αιιαγψλ ή
θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ αγλνεί ηελ θνπιηνχξα ησλ ζρνιείσλ θαη αληηκεησπίδεη ηελ επηκφξθσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κηα γξακκηθή πνξεία εθ ησλ άλσ επηβεβιεκέλε κε απνδέθηεο παζεηηθνχο
εθπαηδεπηηθνχο, είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη.
Η αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο αλεπαξθήο, ηφζν σο πξνο ηε ρξνληθή έθηαζε ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ
ζπγθξηηηθά κε άιια επαγγέικαηα κε πιήξε αλαγλψξηζε. Η ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, εθηφο ηεο βειηίσζεο
πνπ επηθέξεη θαη ηεο βνήζεηαο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ
επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζηεξίδεη θαη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο ((Μπαγάθεο,
2005). Η πξνεηνηκαζία θαη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν ε αξρηθή, φζν θαη ε ζπλερηδφκελε, ζα πξέπεη
λα ζπληζηνχλ νινθιεξσκέλεο δηαζηάζεηο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο
απαηηείηαη απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε κε κειέηε ησλ ηξφπσλ ζχλδεζεο ηεο επηκφξθσζεο κε ηε ζρνιηθή
πξάμε, θαηαγξαθή αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, δηακφξθσζε θαηάιιεισλ
ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ιακβάλνληαο ππφςε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη λέεο ηάζεηο θαη
απφςεηο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο, ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ εμειίμεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο
παηδαγσγηθήο. Η ζηξαηεγηθή ηεο επηκφξθσζεο πξέπεη λα είλαη κηα ζπληνληζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία,
πνπ λα απνβιέπεη ζηε ζηαζεξή αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ,
γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο (Γαιάλεο, 1993). Η
ζπλερήο εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζην λα κπνξνχλ λα είλαη ζπγρξνληζκέλνη κε ηηο λέεο εμειίμεηο ηεο γλψζεο θαη
επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαηά ηξφπν ζπλερή θαη εμειηθηηθφ. Η
απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νθείιεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή,
ηηο εκπεηξίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηάμε, θαζψο θαη κε ηηο αλάγθεο θαη
ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.

7. Εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη
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Σηε ζεκεξηλή επνρή κε ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο εμεηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο αιιά θαη επηθαηξνπνίεζεο
ησλ γλψζεσλ, θαίλεηαη φηη νη παξαδνζηαθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο δελ επαξθνχλ. Τα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
αλαλεψλνληαη ζηαδηαθά κε ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη κηα επέιηθηε θαη λέα, ζρεηηθά, κέζνδνο πνπ
δηαδίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ε ππνβνεζνχκελε απφ ηα κέζα
επηθνηλσλίαο εθπαίδεπζε (ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θαζέηεο βίληεν,
ππνινγηζηέο, ηειεδηάζθεςε θαη άιια) κε κηθξή ή θαζφινπ δηαπξνζσπηθή ή ζε ηάμε επαθή κεηαμχ εθπαηδεπηή
θαη εθπαηδεπφκελνπ (Newby, 2009). Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηελ UNESCO, ελψ απφ ην 1999
πξνζηίζεηαη κε ηελ ίδηα αθξηβψο εξκελεία ζην ιεμηθφ φξσλ ηνπ ΜeSH (Medical Subject Headings) ηεο
Δζληθήο Ιαηξηθήο Βηβιηνζήθεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο Σήκεξα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
πινπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνινγηζηή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε δηαδηθηπαθφ
πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηείλεη λα είλαη ηαπηφζεκε κε ηηο έλλνηεο ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning),
κάζεζε ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή (computer assisted learning), κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ (online
learning), δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε (online education), εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν (web-based
education).
H εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο. Η εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε απνηειεί ην ζπλδπαζκφ ηεο εμ απνζηάζεσο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο θαη βαζίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο ηνλ εθπαηδεπηή, ηνλ
εθπαηδεπφκελν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.

7.1 Χαπακηηπιζηικά
Η επηκφξθσζε απφ απφζηαζε είλαη κία κνξθή ειεχζεξεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη ν
εθπαηδεπηήο θαη νη εθπαηδεπφκελνη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ηφπν. Ο εθπαηδεπηήο επηθνηλσλεί κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο κε θάπνην κέζν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο. Σηε ζχγρξνλε
εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη δηδαζθαιία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε άκεζε αιιειεπίδξαζε δηδαζθφλησλ θαη
δηδαζθνκέλσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα αθνχζνπλ ηε δηάιεμε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη λα
ζέζνπλ εξσηήζεηο θαη λα πάξνπλ απαληήζεηο. Με απηήλ ηε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο (interactive)
επηθνηλσλίαο δεκηνπξγείηαη κηα κνξθή ηάμεο, ε εηθνληθή ηάμε.
Δλψ ε αζχγρξνλε εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία ηνπ εθπαηδεπηή. Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη
εθείλνο πνπ επηιέγεη ην ρξφλν θαη ην ξπζκφ ελαζρφιεζεο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ο δηδαζθφκελνο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη ην κάζεκα φζεο θνξέο ζέιεη, αλ βέβαηα ην επηζπκεί. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη
λα έρεη ν εθπαηδεπφκελνο πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ην κειεηά είηε θαηά ηε δηάξθεηα πνπ
απνθαζίδεη λα ην πξνζπειάζεη είηε ην απνζεθεχεη θαη ην κειεηά ζε ρξφλν πνπ ν ίδηνο επηιέγεη.

7.2 Πλεονεκηήμαηα
Τα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, κπνξνχλ λα
ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο:
 Άξζε θπζηθψλ εκπνδίσλ, θαηάξγεζε γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ θαη δηαζπνξά ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο
 Πξννπηηθέο νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο,
δίλνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ απφζηαζε θαη ζηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ
επηκφξθσζεο θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν
 Σπλερηδφκελε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
 Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο
 Γεκηνπξγία κηαο εηθνληθήο ηάμεο κε εμνκνίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο
 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
 Δπειημία ζην ρξφλν, ζην ρψξν θαη ζην ξπζκφ κάζεζεο
 Έιεγρνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα ηνλ ξπζκφ πξνφδνπ πνπ ζεκεηψλεη θαηά ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία

7.3 Εκπαιδεςηικό Υλικό
Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη ην βαζηθφηεξν ξφιν θαζψο ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη απφ απηφ, έληππν ή
ειεθηξνληθφ θαη ν εθπαηδεπηήο θαιείηαη λα ην ππνζηεξίμεη θαη παξάιιεια λα ιεηηνπξγήζεη ζπκβνπιεπηηθά θαη
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θαζνδεγεηηθά. Γηα λα κπνξεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο ηηο αλάγθεο πξέπεη λα
δεκηνπξγείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα:
1. Καζνδεγεί ζηε κειέηε
2. Πξνάγεη ηελ αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπφκελνπ – καζεζηαθνχ πιηθνχ
3. Δπεμεγεί δχζθνια ζεκεία θαη έλλνηεο
4. Αμηνινγεί θαη ελεκεξψλεη ηνλ εθπαηδεπφκελν γηα ηελ πξφνδφ ηνπ
5. Δκςπρψλεη θαη ελζαξξχλεη γηα ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο
6. Δπηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα επηιέγεη ειεχζεξα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν θαη ξπζκφ ηεο κειέηεο ηνπ

7.4 Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ
Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
1. Απηνδηδαζθαιία (self-directed) φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν θαη πσο πξνρσξάεη,
αιιά είλαη ππφ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε πξνφδνπ.
2. Αζχγρξνλε Σπλεξγαζία (asynchronous collaboration) ππνζηεξίδνληαο δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο
θαη ζπδεηήζεσλ, παξνπζηάζεσλ, κε δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζην “πιηθφ ηεο ηάμεο”, κε εμεηάζεηο θαη
αμηνινγήζεηο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ιχζε πξνβιεκάησλ, κε ζπδεηήζεηο, εξσηήζεηο θαη
απαληήζεηο, κε κειέηε θαη έξεπλα.
3. Δηθνληθή Τάμε (Synchronous or Virtual Classroom) πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα παξαπάλσ θαη επηπιένλ
“πίλαθα γηα φινπο” θνηλέο εθαξκνγέο, έλδεημε πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηάμε, κελχκαηα αηνκηθά θαη
δεκφζηα, ζπλνκηιίεο θ.ά.

7.5 Μέζα ςλοποίηζηρ
Σηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηα ζεηξά απφ εξγαιεία θαη εθαξκνγέο πνπ
ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο (Newby, 2009).
Τέηνηα κέζα είλαη ηα παξαθάησ:
 Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ γηα αζχγρξνλε επηθνηλσλία δχν
αηφκσλ ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ θαη νκάδσλ.
 Δθαξκνγέο ζπλνκηιίαο ζην δηαδίθηπν, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζχγρξνλε επηθνηλσλία κε ηε κνξθή
ζπδεηήζεσλ Δθαξκνγέο ζπζθέςεσλ γηα ζχγρξνλε επηθνηλσλία κε εηθφλα θαη ήρν ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν.
 Υπεξεζίεο video on demand θαη ςεθηαθήο κεηάδνζεο εηθφλαο θαη ήρνπ (video and audio streaming).
Οη ππεξεζίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπνκπή δσληαλνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ςεθηνπνηείηαη θαη
κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Με ηελ ηερληθή απηή, νη εθπαηδεπφκελνη
κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ απφ απφζηαζε καζήκαηα, ζεκηλάξηα ή άιιεο εθδειψζεηο. Οη ππεξεζίεο
video on demand κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ηφζν ζηε
ζχγρξνλε φζν θαη ζηελ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε.
 Δξγαιεία ηξηζδηάζηαηεο θίλεζεο θαη πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η αμηνπνίεζε, ε
ρξήζε θαη ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ηξηζδηάζηαηεο θίλεζεο, ζπγγξαθηθψλ εξγαιείσλ θαη
πεξηβαιιφλησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρνπλ ζαλ ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν πην
παξαζηαηηθνχο ηξφπνπο πξνζθνξάο ηεο γλψζεο.
 Τερληθέο αλάθηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πεξηβάιινληα πνιπκέζσλ. Η αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο
ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Η νξγάλσζε ηεο
πιεξνθνξίαο (κε ηε κνξθή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ) έρεη ζαλ απψηεξν ζηφρν λα ηεζνχλ ζηελ
δηάζεζε ηνπ ρξήζηε φιεο νη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο κέζσ βάζεσλ δεδνκέλσλ ψζηε λα κπνξεί ν
εθπαηδεπφκελνο λα αλαδεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο.

7.6 Λογιζμικό
Τν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (courseware ή course-authoring tools)
είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζχλνιν ππεξκεζηθψλ εγγξάθσλ ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Τα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ζην Web ρξεηάδνληαη λα παξέρνπλ έλα παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν εθπαηδεπφκελνο ζα
αηζζάλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε κηα εηθνληθή ηάμε αθνινπζψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία θαη επηζπκεί λα
έρεη βνήζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Υπάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πνιιέο πνπ
αλαπηχζζνληαη θαη παξαηεξείηαη αζάθεηα σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ φξσλ πνπ θέξνπλ. Σπλαληάκε ηα ζπζηήκαηα
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δηαρείξηζεο καζεζηαθνχ πιηθνχ, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο,
ηα νινθιεξσκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα, θ.ιπ. Σπλήζσο ζπλαληάκε ηηο νλνκαζίεο Course Management
Systems (CMS), Virtual Learning Environments (VLE) θαη Learning Management Systems (LMS).
Πξαγκαηηθά ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη κηα πνηθηιία εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:
 Δκπνξηθέο ή εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο.
 Δθαξκνγέο Αλνηθηνχ Κψδηθα (Open Source).
Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ρξεζηκνπνηνχκελα παθέηα ινγηζκηθνχ είλαη ηα αθφινπζα: LearningSpace,
CATWEB, Blackboard, e-Class, Moodle, WebCT, TopClass, Saba, Click2learn, Embanet, Intralearn, Ecollege,
Eduprise, Librarian, Fle3, Lersus, eFront. Σηελ Διιάδα, κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο είλαη ε
πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο e-Class. Η πιαηθφξκα e-Class βαζίζηεθε ζην αλνηθηφ ζχζηεκα
Claroline ην νπνίν εμειιελίζηεθε θαη εκπινπηίζηεθε απφ ηελ GUNet θαη ζα αλαθεξζεί πην αλαιπηηθά
παξαθάησ ζηελ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μηα άιιε επίζεο δεκνθηιή πιαηθφξκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν είλαη ην Moodle. Τν Moodle είλαη παθέην ινγηζκηθνχ γηα
ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο
Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1999 απφ ηνλ Απζηξαιφ Martin Dougiamas σο ηκήκα ηνπ
PhD ηνπ. Τν φλνκα Moodle είλαη ην αθξψλπκν ηνπ Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Αξζξσηφ Αληηθεηκελνζηξαθέο Γπλακηθφ Μαζεζηαθφ Πεξηβάιινλ). Τν Moodle παξέρεηαη δσξεάλ σο
ινγηζκηθφ Open Source (θάησ απφ ηελ GNU Public License) θαη κπνξεί λα «ηξέμεη» ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα
πνπ ππνζηεξίδεη PHP, ελψ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδεηαη κε πνιινχο ηχπνπο βάζεσλ δεδνκέλσλ
(ηδηαίηεξα MySQL).
Μηα μερσξηζηή θαηεγνξία ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ηα ζπζηήκαηα Computer-Supported
Collaborative Learning (CSCL) πνπ πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο γηα πνιιέο παξαδνζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο κηαο ηάμεο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Δζηηάδεηαη ζηελ
νκαδηθή εξγαζία θαη ζηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηελ απφθηεζε
λέσλ γλψζεσλ (Clarey, 2007). Παξέρνπλ θνηλφ ρψξν εξγαζηψλ, παξνπζηάζεηο on-line, ηφπνπο γηα ζπλνκηιία
θαη ζπδήηεζε on-line, ηεζη γλψζεσλ, αμηνιφγεζε θ.ά.. Τέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ην Virtual School, ην
FirstClass, ην Fle3, θ.ά.. Η επηινγή ελφο ινγηζκηθνχ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε ζπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, ηδηαίηεξα δε εάλ απεπζχλεηαη ζε κε εμεηδηθεπκέλνπο
φπσο ε πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ - ζπλεξγαηψλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλνληαη γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ινγηζκηθνχ ζπγγξαθήο λα εμεηάδεηαη
εάλ:
1. Δίλαη θηιηθφ θαη εχρξεζην απφ ζπγγξαθείο πνπ δελ έρνπλ πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε
ππνινγηζηψλ νχηε ηππηθή εθπαίδεπζε ζην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ (instructional design) ή ην ζρεδηαζκφ
κάζεζεο (learning design)
2. Έρεη ππνζηήξημε δηεζλψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ έηζη ψζηε ην πεξηερφκελν πνπ
αλαπηχζζεηαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS)
3. Έρεη δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ πεξηερνκέλνπ απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα
επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιαπιά πιαίζηα (π.ρ. CD, Web).
4. Διαθξχ, ρσξίο απαίηεζε γηα ιήςε άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ εθαξκνγψλ ή άιισλ κεγάινπ βάξνπο
βηβιηνζεθψλ
5. Γελ επηβάιεη έλα ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ κνληέιν αιιά αληίζεηα λα βνεζά ζηε δεκηνπξγία
αλεμάξηεηνπ πιηθνχ ην νπνίν ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα
6. Απαηηείηαη ε ζπλερή ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν γηα ηε ρξήζε ηνπ ή ρξεζηκνπνηείηαη θαη απηφλνκα
7. Δίλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ ή εκπνξηθφ θαη ηη άδεηεο κε ηη θφζηνο απαηηνχληαη

8. Σςμπεπάζμαηα
Οη αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο είλαη ζπλερείο θαη ζπληεινχληαη κε ξαγδαίνπο
ξπζκνχο. Δίλαη θπζηθφ επαθφινπζν ε αλαγθαηφηεηα δηαξθνχο πξνζαξκνγήο φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζηα θνηλσληθά δξψκελα. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ δελ είλαη
δπλαηφλ λα αξθείηαη ζηα εθφδηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ. Έρεη αλάγθε απφ δηαξθή ελεκέξσζε ζηηο
εμειίμεηο ηφζν ηεο επηζηήκεο ηνπ φζν θαη ηνπ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο, αλαλεψλνληαο επαξθψο ην
γλσζηηθφ ηνπ εμνπιηζκφ. Η δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
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παηδαγσγηθψλ ηνπ αληηιήςεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ, ζηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο ιφγσ ηεο
παξαγσγήο λέαο γλψζεο. Η δηαξθήο ελεκέξσζε γίλεηαη πην επηηαθηηθή ζηνπο θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο ιφγσ
ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ γλψζεσλ θαη ηεο αικαηψδεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο.
Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, σο κέζνδνο επηκφξθσζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο (ζχγρξνλε
ή αζχγρξνλε), κε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε δηδαζθαιίαο (ειεθηξνληθή ηάμε, εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε,
ζπλεξγαηηθή κάζεζε), ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ηχπνπο εθπαηδεπφκελσλ θαη κε δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο θαη
καζεζηαθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηξαηεγηθέο. Με βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε εμ
απνζηάζεσο επηκφξθσζε δίλεη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κάιηζηα
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή επηιέμνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα επηκνξθσζνχλ.
Σηελ πεξίπησζε ησλ θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο ε εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε γίλεηαη πην ειθπζηηθή θαη
απνδνηηθή, κε ηελ ρξήζε γλσζηψλ, πξνζθηιψλ θαη απνδεθηψλ ζε απηνχο κεζφδσλ. Έηζη ζε πεξίπησζε
πξνψζεζεο θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ λα επηκνξθσζνχλ άκεζα φινη νη
εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφ ζρεηηθά θφζηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ κηα εληειψο δηαθξηηή νκάδα
εθπαηδεπνκέλσλ. Δίλαη ελήιηθεο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη αζθνχλ ηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηθά. Η
επαγγεικαηηθή ηνπο φκσο εκπεηξία ζπλίζηαηαη θπξίσο ζην λα εθπαηδεχνπλ θαη φρη λα εθπαηδεχνληαη. Έηζη
δηαζέηνπλ ηζρπξή άπνςε γηα ην ηη θαη πψο πξέπεη θάπνηνο λα καζαίλεη. Η επηκφξθσζε απφ απφζηαζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο βαζηθέο αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ, αλ ζρεδηαζηεί ζσζηά θαη είλαη
ζπλερήο, κπνξεί λα επηιχζεη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί κέρξη ηψξα ζηα επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα.

Εςσαπιζηίερ
Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηε ζπλάδειθν θηιφινγν θαη θνηηήηξηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ηνπ Δ.Α.Π., θ Δπζ. Σηεξγίνπ γηα ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο.
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