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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τις εργασίες που προϋποθέτει το σχέδιο IO2, έχει έλθει η στιγμή για την προετοιμασία 

του διδακτικού υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 

φοιτητών και φοιτητριών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός 

και η οργάνωση του υλικού, στο παρόν αρχείο υιοθετείται μια ποικιλία εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. 

 

Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

Στις μέρες μας, χάρη στην ανάπτυξη των τελευταίων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ), οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις δεν περιορίζονται στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας 

για τη σχολική αίθουσα, αλλά πλέον περιλαμβάνουν και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, όπως η 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το παρόν αρχείο παρουσιάζει διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

και ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της μικτής μάθησης. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη σημασία του τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης 

στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πανδημία έχει 

αποδείξει πως η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες της 

ψηφιακής εποχής είναι απαραίτητη. Επίσης, η πανδημία έχει δώσει μεγάλη ώθηση σε μια ήδη 

υπάρχουσα τάση προς την ηλεκτρονική και υβριδική εκπαίδευση. Αυτή η μεταστροφή έχει φέρει σην 

επιφάνεια νέους και καινοτόμους τρόπους με τους οποίους μαθητές και εκπαιδευτικοί οργανώνουν 

τις διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και αλληλεπιδρούν με έναν πιο προσωπικό και 

ευέλικτο τρόπο στο διαδίκτυο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021). 

Στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η προσέγγιση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είχε ήδη 

τεθεί σε εφαρμογή πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Σύμφωνα με έρευνα του Συλλόγου 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Gaebel et al., 2014) σχεδόν όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που συμμετείχαν έχουν αρχίσει να αποδέχονται την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Η πλεινότητα των 

ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιούν μεθόδους μικτής μάθησης (91%), 

ενσωματώνοντας την ηλεκτρονική εκπαίδευση στις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά, προς 

έκπληξή μας, το 82% των ιδρυμάτων επίσης αναφέρουν πως προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα. Τα 

αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν πως η ψηφιακά ενισχυμένη εκπαίδευση και 

διδασκαλία έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτή απο τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά την 

Ευρώπη. Η γενική αποδοχή έχει αυξηθεί και τα ιδρύματα αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα οφέλη, 

αλλά και τις προκλήσεις, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τη φοιτητική εμπειρία. Ανταποκρινόμενοι 

στην πανδημία της COVID-19 σχεδόν όλα τα ιδρύματα κατάφεραν να στραφούν προς τη μικτή και 

ηλεκτρονική εκπαίδευση, κάτι που δεν συνέβαινε το 2014. Ωστόσο οι πόροι, αν και διαθέσιμοι, ήταν 

από πολλές απόψεις ανεπαρκείς για την αιφνιδίως αυξημένη ζήτησή τους. Σε γενικές γραμμές, τα 

τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δηλώνουν πως πραγματικά σχεδίαζαν να ενισχύσουν τις ψηφιακές 

δεξιότητες ακόμα και μετά την αντιμετώπιση της κρίσης (Gaebel et al. 2021). 

 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις - όροι και ταξινόμηση 

Καθώς υπάρχουν πολλοί όροι που αναφέρονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξίζει να 

προσφέρουμε στην αρχή μια ταξινόμηση και να διευκρινίσουμε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων 
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εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Ο ευρύτερος όρος που μπορούμε να σκεφτούμε είναι η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, κάτι που σε γενικές γραμμές αναφέρεται σε οποιονδήποτε τύπο 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας που οι συμμετέχοντες είναι μακριά ο ένας από τον άλλον, μεσολαβεί, 

δηλαδή, γεωγραφική απόσταση. Ενδέχεται να υπάρχει και χρονική απόσταση (σύγχρονη και 

ασύγχρονη εκπαίδευση) (Inacol, 2011). Συνδέεται στενά με τον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

σύμφωνα με τον οποίο η εκπαίδευτική διαδικασία εκτυλίσσεται όταν η απόσταση χωρίζει 

εκπαιδευτικούς και φοιτητές (Ishmael et al., 2020).  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να διακριθεί σε δύο προσεγγίσεις. Η ακόλουθη ταξινόμηση 

(Διάγραμμα 1) βασίζεται σε πιθανές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την 

Elena Gaevskya (2012), υπάρχουν δύο προσεγγίσεις όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς: η παιδαγωγική και η τεχνολογική. Η παιδαγωγική προσέγγιση βασίζεται 

στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού δικτύου για το πανεπιστήμιο ή οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευτικό 

οργανισμό, το οποίο επιτρέπει στους φοιτητές να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Συνδέεται με μια ποικιλία διαφορετικών προσεγγίσεων της χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία και 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες πρακτικές: χρήση ΤΠΕ στη δια ζώσης διδασκαλία, μικτή μάθηση και 

ηλεκτρονική εκπαίδευση.  

Στην τεχνολογική προσέγγιση ο φοιτητής δημιουργεί το δικό του εκπαιδευτικό δίκτυο και το 

χρησιμοποιεί για την επίτευξη των δικών του μαθησιακών στόχων. Η έννοια της τεχνολογικής 

προσέγγισης συνεπάγεται πιθανότητες ενσωμάτωσης των κοινωνικών και τεχνολογικών καινοτομιών 

στην εκπαιδευτική πρακτική, τόσο για τον κάθε χρήστη ατομικά όσο και για οργανισμούς, 

ανεξαρτήτως χρόνου, τόπου και ρυθμού εκμάθησης. Για παράδειγμα: προσφέρουν πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικούς πόρους αποθετηρίων, εκπαιδευτικά υπερμέσα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

κοινωνικά δίκτυα μέσω της χρήσης λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης 

μάθησης LMS και συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου CMS) πανεπιστημίων ή ανοιχτών 

εκπαιδευτικών κοινοτήτων (π.χ. MOODLE), κλπ. Ο κύριος στόχος είναι να δοθεί στον κάθε χρήστη η 

ευκαιρία να οργανώνει ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα. 

 

 

Διάγραμμα 1. Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: Ταξινόμηση των Όρων 
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Πηγή: Gaevskya, E. (2012), Distance Learning: Classification of Approaches and Terms, E-mentor, 2(44), 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/926  

 

 

Ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) 

Παρακάτω, θα εστιάσουμε στον τομέα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning).  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001) περιγράφει την ηλεκτρονική εκπαίδευση ως τη χρήση νέων 

πολυμεσικών τεχνολογιών και του Διαδικτύου για τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης 

διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες, αλλά και σε εξ αποστάσεως συναλλαγές και 

συνεργασίες. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (2015), η 

ηλεκτρονική εκπαίδευση ορίζεται ως η χρήση ΤΠΕ σε διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες για την 

υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τη 

χρήση ΤΠΕ ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής σχολικής τάξης, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή ενός 

συνδυασμού των δύο.  

Αξίζει να σημειωθεί πως ο όρος ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει έντυπη εκπαιδευτική 

αλληλογραφία, τηλεοπτική ή ραδιοφωνική μετάδοση, βιντεοκασέτες και μεμονωμένα εκπαιδευτικά 

λογισμικά προγράμματα που δεν διαθέτουν ένα σημαντικό διδακτικό στοιχείο βασισμένο στη χρήση 

του διαδικτύου (U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation, and Policy Development 

Policy and Program Studies Service, 2010). 

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει τους διάφορους τύπους ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα 

συζητηθούν ενδελεχώς παρακάτω. 

 

 

Διάγραμμα 2. Μοντέλο εφαρμογής της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Πηγή: Arkorful, V., Abaidoo, N., (2015), The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in 

higher education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(1), 29-42; Adapted 

from Algahtani (2011) 

 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/926
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Έχουν ανακαλυφθεί τρία διακριτά μοντέλα εφαρμογής της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της υβριδικής εκπαίδευσης, της μικτής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της 

διαδικτυακής (Algahtani, 2011). Η υβριδική ηλεκτρονική εκπαίδευση συνεπάγεται τη χρήση 

ηλεκτρονικών εργαλείων ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής τάξης, προσφέροντας μια σχετική 

ανεξαρτησία σε μαθητές και φοιτητές (Algahtani, 2011). Η εξ ολοκλήρου διαδικτυακή εκπαίδευση 

διαφέρει εντελώς από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και συμμετοχής εντός του πλαισίου 

της σχολικής αίθουσας. Σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης, κυριαρχεί η χρήση των ηλεκτρονικών 

εργαλείων, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας μαθητών και φοιτητών (Algahtani, 

2011). Η μικτή μάθηση είναι μια ενδιάμεση μορφή κατά την οποία η παράδοση και η επεξήγηση του 

διδακτικού υλικού επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μεθόδων 

διδασκαλίας στο πλαίσιο της τάξης (Arkorful and Abaidoo, 2015). 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή. 

Ως σύγχρονη εκπαίδευση ορίζεται η διαδικτυακή μάθηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες 

αλληλεπιδρούν στο ίδιο χωροχρονικό πλαίσιο. Κατά την ασύγχρονη μάθηση , όμως, η επικοινωνία 

μεταξύ δύο ή και παραπάνω ανθρώπων λαμβάνει χώρα με χρονικές αποκλίσεις και όχι ζωντανά, 

όπως, για παράδειγμα μέσω emails, διαδικτυακών πλατφορμών συζήτησης, πινάκων μηνυμάτων, 

blogs, διαδικτυακών ραδιοφωνικών μεταδόσεων, κλπ.  (Inacol, 2011). 

Επιπλέον, η διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να διακριθεί σε διαφορετικές 

κατηγορίες με κριτήριο τον χρονικό προσδιορισμό και τον αριθμό των συμμετεχόντων (Kaplan, 

Haenlein, 2016), όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 3. Επομένως, μπορούμε να διακρίνουμε τα 

ακόλουθα: 

• Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθημάτα 

• Σύγχρονα Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα 

• Ολιγομελή Ιδιωτικά Διαδικτυακά Μαθήματα 

• Σύγχρονα Ολιγομελή Διαδικτυακά Μαθήματα 

 

Διάγραμμα 3. Ταξινόμηση εφαρμογών ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
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Πηγή: Kaplan Andreas, Haenlein M. (2016) Higher Education and the Digital Revolution: About MOOCs, SPOCs, 

Social Media and the Cookie Monster, Business Horizons, 59(4), 441-450 

 

Είδη περιεχομένου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Οποιοσδήποτε τύπος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης κι αν επιλεχθεί, υπάρχει πληθώρα υλικού που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτό το τμήμα του αρχείου θα παρουσιάσουμε διαφορετικούς τύπους 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Είδη περιεχομένου 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

Περιγραφή Παραδείγματα 

Απλοί 
εκπαιδευτικοί 
πόροι 

▪ Μη διαδραστικοί πόροι - οι μαθητές 
μπορούν μονάχα να διαβάσουν ή να 
παρακολουθήσουν το περιεχόμενο, 
αλλά δεν μπορούν να κάνουν 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 

Αρχεία, παρουσιάσεις 
PowerPoint, βίντεο 
κινουμένων σχεδίων, βίντεο 
οδηγιών και ηχητικοί 
φάκελοι 
διαδικτυακές ραδιοφωνικές 
μεταδόσεις (podcasts). 

Μαθήματα 
ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης 

▪ Ανεξάρτητο, διαδραστικό 
εκπαιδευτικό υλικό που υπηρετεί έναν 
ή και παραπάνω μαθησιακούς 
στόχους, προσφέροντας επεξηγήσεις, 
παραδείγματα, διαδραστικότητα, 
ερωτήσεις και σχόλια 
ανατροφοδότησης, γλωσσάρια, κλπ., 
προκειμένου να καταστήσει τους 
φοιτητές αυτάρκεις όσον αφορά την 
εκμάθηση νέων εννοιών και 
δεξιοτήτων. 

▪ Μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή και 
περισσότερα μαθήματα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης, η διάρκεια των οποίων 
θα πρέπει να περιοριστεί περίπου στα 
30 λεπτά το μέγιστο.  

▪ Ένα μάθημα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης μπορεί να διεξαχθεί σε 
γραμμική ακολουθία, στο πλαίσιο της 
οποίας το περιεχόμενο παρουσιάζεται 
με 

▪ προκαθορισμένη σειρά. 

Διαφορετικοί τύποι μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων 
κειμένου, εικόνων, 
κινούμενων σχεδίων, 
ακουστικού και οπτικού 
υλικού. 

Προσομοιώσεις και 
παιχνίδια 

▪ Υψηλής διαδραστικότητας μορφές 
ηλεκτρονικής μάθησης. Ο όρος 
"προσομοίωση" ουσιαστικά 
αναφέρεται στη δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που 

Προσομοιώσεις, παιχνίδια 
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προσομοιάζει τον πραγματικό κόσμο, 
επιτρέποντας στο φοιτητή να μάθει 
μέσω της πράξης. Οι προσομοιώσεις 
είναι μια ειδική κατηγορία 
διαδικτυακής κατάρτισης που 
τοποθετεί το φοιτητή σε ένα 
πραγματικό σενάριο  και αποκρίνεται 
δυναμικά ανάλογα με τη συμπεριφορά 
του.  

▪ Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια περιέχουν 
ένα στοιχείο ανταγωνισμού, μια 
πρόκληση, έναν στόχο και ένα σύνολο 
κανόνων και περιορισμών. 

Εργαλεία 
υποστήριξης 
επίδοσης 

▪ Ανεπίσημη μάθηση που βοηθά τους 
φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη 
ήδη υπάρχουσες δεξιότητες και 
γνώσεις. Η χρήση της ενσωματώνεται 
στη δουλειά του ίδιου του φοιτητή. 
Συνήθως παρέχει άμεσες απαντήσεις 
σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, 
βοηθώντας, κατά συνέπεια, τους 
χρήστες να φέρουν εις πέρας τα 
εργασιακά τους καθήκοντα. 

Τεχνικά γλωσσάρια, λίστες 
ελέγχου 

Εξετάσεις 

▪ Οι εξετάσεις βοηθούν στην 
αξιολόγηση της προόδου των 
φοιτητών, καθώς και της 
αποτελεσματικότητας της 
διδασκαλίας. 

▪ Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να 
αυξήσουν την ενασχόληση των 
φοιτητών με το αντικείμενο μελέτης 
και να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσω της παροχής 
εξατομικευμένων σχολίων 
ανατροφοδότησης. 

Παιχνίδια ερωτήσεων, 
αξιολογήσεις, έλεγχος 
γνώσεων 

Ηλεκτρονική 
διευκόλυνση 

▪ Στοιχεία κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
προσδώσουν στο περιεχόμενο της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης την 
ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση.  

▪ Η ενισχυτική διδασκαλία 
προσφέρεται από ένας διδάσκοντα ή 
συντονιστή προκειμένου να βοηθήσει 
τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις 
δραστηριότητές τους καθόλη τη 
διάρκεια των μαθημάτων. 

▪ Η εξάσκηση είναι μια υπηρεσία 
προσανατολισμένη στα καθήκοντα 

Ηλεκτρονική ενισχυτική 
διδασκαλία, ηλεκτρονική 
εξάσκηση, ηλεκτρονική 
καθοδήγηση 
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που υποστηρίζει την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Κατά 
κανόνα παρέχεται από έναν ειδήμονα 
στο αντικείμενο και έχει βραχεία 
διάρκεια. 

▪ Η καθοδήγηση είναι μια υπηρεσία 
μακράς διαρκείας που υποστηρίζει τη 
μελλοντική ανάπτυξη των φοιτητών. 
Για παράδειγμα, μπορεί να ενθαρρύνει 
τη αξιοποίηση αποκτηθέντων γνώσεων 
και δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας. 

Συνεργατική 
μάθηση 

▪ Αυτές οι δραστηριότητες ποικίλουν 
από συζητήσεις και 

▪ διαμοιρασμό γνώσεων έως τη 
συνεργασία πάνω σε ένα κοινό έργο ή 
για έναν κοινό σκοπό. 

Συνομιλίες, πλατφόρμες 
συζήτησης, διαδικτυακές 
συζητήσεις, συνεργατικά 
έργα 

Διαδικτυακά 
σεμινάρια και 
εικονικές αίθουσες 

▪ Αυτές οι διδακτικές μέθοδοι είναι οι  
▪ πλέον όμοιες με την παραδοσιακή 

εκπαίδευση εντός της σχολικής 
αίθουσας, καθώς πρόκειται για 
ζωντανές συναντήσεις τις οποίες 
συντονίζει ένας διδάσκων ή ένας 
ειδήμων στο αντικείμενο. Ο 
εκπαιδευτικός διδάσκει μια ομάδα 
φοιτητών εξ αποστάσεως, αλλά σε 
πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας 
πλούσιο υλικό. 

Διαφάνειες PowerPoint, 
ακουστικό ή οπτικό υλικό, 
συναντήσεις για επίλυση 
αποριών, 
δημοσκοπήσεις, παιχνίδια 
ερωτήσεων και ομαδικές 
εργασίες 

Πηγή: FAO, United Nations (2021). E-learning methodologies and good practices: A guide for designing and 

delivering e-learning solutions from the FAO elearning Academy, Second edition. Rome. 

https://doi.org/10.4060/i2516e  

 

Μικτή μάθηση 

Μια ειδική υποκατηγορία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι η μικτή μάθηση (υβριδική μάθηση), 

κατά την οποία ο φοιτητής , διδάσκεται, τουλάχιστον εν μέρει, σε μια επιβλεπόμενη, φυσική 

τοποθεσία εκτός σπιτιού σε συνδυασμό με διαδικτυακές παραδόσεις με ορισμένο βαθμό φοιτητικού 

ελέγχου επί του χρόνου, του τόπου, της μεθόδου ή/και του ρυθμού (Horn and Staker, 2011). Η μικτή 

μάθηση στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει την υιοθέτηση παραπάνω από μίας προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία εκ 

μέρους ενός ιδρύματος, ενός εκπαιδευτικού ή ενός φοιτητή. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμός του 

σχολικού περιβάλλοντος και άλλων χώρων (εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, εξωτερικοί και πολιτισμικοί χώροι, κλπ.) ή ένας συνδυασμός διαφόρων ψηφιακών και 

μη ψηφιακών μαθησιακών εργαλείων (EEA, 2021).  

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (2021), 

υπάρχουν ποικίλες προσεγγίσεις της μικτής μάθησης: 

https://doi.org/10.4060/i2516e
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Η προσέγγιση της μικτής 
μάθησης 

Περιγραφή 

Ηλεκτρονική εκπαίδευση 
πριν από μία δια ζώσης 
εκδήλωση 

▪ Μια διαδικτυακή προκαταρκτική εκδήλωση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εξισορρόπηση των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων των φοιτητών πριν το δια ζώσης μάθημα 
ξεκινήσει. 

▪ Η ηλεκτρονική εκπαίδευση πριν από μια δια ζώσης 
εκδήλωση υποχρεώνει τους φοιτητές να προσέλθουν στο 
μάθημα προετοιμασμένοι, ενώ επιτρέπει το σχεδιασμό 
περισσότερο αποτελεσματικών δραστηριοτήτων που 
ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες ή 
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, μειώνοντας το 
συνολικό χρόνο του δια ζώσης μαθήματος, κάτι που, με τη 
σειρά του, μειώνει το χρηματικό κόστος. 

▪ Παραδείγματα δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης:  

− μια εργασία - ο εκπαιδευτής μπορεί να ελέγξει τα 
αποτελέσματα της διαδικτυακής συνάντησης και 
να προσαρμόσει το πρόγραμμα για το δια ζώσης 
μάθημα εστιάζοντας σε κενά στις γνώσεις και τις 
δεξιότητες 

− προκαταρκτικά αναγνώσματα και διαδικτυακές 
συζητήσεις - από τη συζήτηση, ο  

− εκπαιδευτής μπορεί να εντοπίσει τα σημαντικά 
σημεία για να τα θίξει στη δια ζώσης συνάντηση. 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση 
ως συνέχεια μιας δια 
ζώσης εκδήλωσης 

▪ Έχοντας ως βάση μια συνάντηση εντός της αίθουσας, 
ακολουθεί σειρά ανεξάρτητων διαδικτυακών συναντήσεων 

▪ Η ηλεκτρονική εκπαίδευση ως συνέχεια μιας δια ζώσης 
εκδήλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση 
φοιτητικών κοινοτήτων ή για τη συμμετοχή σε περαιτέρω 
συζητήσεις περί εξειδικευμένων θεμάτων προσωπικού 
ενδιαφέροντος. 

▪ Παραδείγματα δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης: 

− αλληλεπίδραση με ηλεκτρονικούς πόρους 

− υπηρεσίες ηλεκτρονικής καθοδήγησης για συνεχή 
ενθάρρυνση 

Ηλεκτρονική εκπαίδευση 
πριν από μία δια ζώσης 
εκδήλωση 

▪ Οι δύο προσεγγίσεις που περιγράψαμε παραπάνω 
μπορούν να συνδυαστούν, χρησιμοποιώντας, για 
παράδειγμα, διαδικτυακές εκδηλώσεις τόσο κατά την 
έναρξη όσο και κατά τη λήξη ενός προγράμματος μικτής 
μάθησης. 

Πηγή: FAO, United Nations (2021). E-learning methodologies and good practices: A guide for designing and 

delivering e-learning solutions from the FAO elearning Academy, Second edition. Rome. 

https://doi.org/10.4060/i2516e  

https://doi.org/10.4060/i2516e
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική μέθοδος, έτσι και η ηλεκτρονική εκπαίδευση έχει πληθώρα 

οφελών, αλλά και σημαντικά μειονεκτήματα. Σύμφωνα με τους Arkorful and Abaidoo (2015), η 

ηλεκτρονική εκπαίδευση έχει πολλά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων που αναφέρουν οι συγγραφείς συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: 

• ευελιξία κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τόπο και τον χρόνο που τον 

βολεύει 

• πρόσβαση σε πληροφορίες - η ηλεκτρονική εκπαίδευση ενισχύει την αποτελεσματικότητα 

των γνώσεων και των προσόντων διευκολύνοντας την πρόσβαση σε τεράστιους όγκους 

πληροφοριών. 

• εδραίωση σχέσεων μεταξύ των φοιτητών - η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι ικανή να 

προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των φοιτητών μέσω της χρήσης 

ηλεκτρονικών πλατφορμών για συζήτηση. Μέσω αυτού, η ηλεκτρονική εκπαίδευση βοηθά 

στην υπέρβαση εμποδίων που ενδέχεται να αποτελέσουν τροχοπέδη για τη συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του φόβου να μιλήσει κανείς στους 

συμφοιτητές του. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δίνει κίνητρο στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν 

με τους άλλους, αλλά και να ανταλλάσσουν και να σέβονται διαφορετικές απόψεις. Η 

ηλεκτρονική εκπαίδευση διευκολύνει την επικοινωνία και επιπλέον βελτιώνει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις που συμβάλλουν στη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

• χαμηλότερο κόστος η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι οικονομική υπό την έννοια πως οι 

φοιτητές δεν χρειάζεται να ταξιδεύουν. Επίσης, είναι οικονομική επειδή προσφέρει ευκαιρίες 

μάθησης για το μέγιστο αριθμό φοιτητών χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αναλόγως πολλά 

κτίρια. 

• διαφορές μεταξύ των φοιτητών η ηλεκτρονική εκπαίδευση πάντοτε λαμβάνει υπόψιν τις 

ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των φοιτητών. Για παράδειγμα, ορισμένοι φοιτητές προτιμούν 

να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα κομμάτια του μαθήματος, ενώ άλλοι είναι 

προετοιμασμένοι να κάνουν επανάληψη ολόκληρου του μαθήματος. 

• έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού - η ηλεκτρονική εκπαίδευση βοηθά στην αναπλήρωση 

ελλείψεων στο ακαδημαϊκό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων διδασκόντων, καθηγητών, 

αλλά και διοργανωτών, τεχνικών εργαστηρίου κλπ. 

• αυτοδιδασκαλία - η χρήση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επιτρέπει την προσαρμογή της 

μελέτης στους ρυθμούς του κάθε ατόμου. Παραδείγματος χάριν, η ασύγχρονη εκπαίδευση 

επιτρέπει στον κάθε φοιτητή να μελετά με το δικό του ρυθμό και ταχύτητα, είτε αυτό σημαίνει 

αργά είτε γρήγορα. 

 

Από την άλλη, αξίζει να έχουμε υπόψιν τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Arkorful 

and Abaidoo, 2015):  

• έλλειψη άμεσης αλληλεπίδρασης - η ηλεκτρονική εκπαίδευση ως μέθοδος διδασκαλίας 

υποβάλλει τους φοιτητές σε περισυλλογή, απομόνωση, αλλά και έλλειψη αλληλεπίδρασης. 
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Επομένως, απαιτείται πολύ ισχυρό κίνητρο και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου προκειμένου 

να περιοριστούν τέτοιες επιδράσεις. 

• πιθανότατα λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους 

- από άποψη διευκρινίσεων, επεξηγήσεων και ερμηνειών, η μέθοδος της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική σε σύγκριση με τις παραδοσιακές 

μεθόδους. Η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη για τους 

εκπαιδευτικούς και τους διδάσκοντες.  

• επικοινωνιακές δεξιότητες - όσον αφορά τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 

φοιτητών, η ηλεκτρονική εκπαίδευση ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση. Μολονότι οι 

φοιτητές ενδέχεται να διαθέτουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές γνώσεις, ίσως να μην κατέχουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να μεταδώσουν την γνώση που κατέχουν σε άλλους. 

• αντιγραφή -  εφόσον η επίβλεψη των εξετάσεων και των αξιολογήσεων στην ηλεκτρονική 

εκπαίδευση συχνά γίνεται δι'αντιπροσώπου, ενδέχεται να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον, 

να ελέγχθούν ή να περιοριστούν δραστηριότητες όπως η αντιγραφή.  

• λογοκλοπή - επίσης η ηλεκτρονική εκπαίδευση ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα 

πειρατείας, λογοκλοπής, αντιγραφής, ανεπαρκείς δεξιότητες επιλογής και ακατάλληλη χρήση 

της αντιγραφής και επικόλλησης. 

• δεξιότητες κοινωνικοποίησης - η ηλεκτρονική εκπαίδευση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά 

τις δεξιότητες κοινωνικοποίησης του ατόμου και να περιορίσει το ρόλο των διδασκόντων σε 

απλούς συντονιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

• μονάχα για ορισμένους κλάδους - δεν μπορούν όλοι οι επισημονικοί κλάδοι να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την ηλεκτρονική εκπαίδευση Για παράδειγμα, 

επιστημονικά πεδία που απαιτούν πρακτική εμπειρία και τριβή ενδέχεται να είναι πιο 

δύσκολο να μελετηθούν μέσω της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Ερευνητές υποστηρίζουν πως 

η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι πιο κατάλληλη για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες σε σχέση με πεδία όπως η ιατρική και η μηχανολογία όπου είναι αναγκαία η 

ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων. 

• τεχνικά ζητήματα - η ηλεκτρονική εκπαίδευση ενδέχεται να οδηγήσει σε εμφάνιση 

σφαλμάτων και υπερφόρτωση ορισμένων ιστοσελίδων.   
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