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Abstract 
 

On-line teacher training courses have now become a trendy distance learning 
mechanism of delivering life-long education to language teachers. The Internet 
commodity has offered an added value to these courses as it now offers the 
possibility (a) for more elaborated instant feedback (using various means), (b) 
increased (synchronous-delayed-asynchronous) interactivity between learners and 
learners and mentors, (c) for creating Communities of Practice (CoPs) among 
participants.  
This paper offers insights from the design and implementation of a distance language 
teacher education course. Data collected during the course related to content of 
questions asked (administration, technical and material), participation to fora and 
CoPs, method employed to receive feedback, etc. A questionnaire administered after 
the course registered preferences on a number of dependent variables related to 
content structure and development, adequacy of feedback, value of collaborative 
learning, method and time of study, usefulness of material to their profession, etc. 
Correlations pursued between dependent (above) and independent variables (age, 
student educational background, job experience, experience in distance learning) 
revealed that the majority of participants studied material from screen and a good 
number participated in fora and CoPs. Significant correlations were also found 
between students preferred mode of unit structure and best structure for learning. 
Finally, participants showed preference to refer to their mentors when in trouble 
rather than approaching a colleague first. 
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1. Εισαγωγή  
Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως ξένης παρουσίασε σημαντικά σταθερή 
αύξηση για αρκετά χρόνια παρά την ανησυχητική πτώση που κατεγράφη το έτος 
2009. Εκτός από τις γεωγραφικές περιοχές μετανάστευσης ελληνικού πληθυσμού, 
όπου η διδασκαλία της ελληνικής γίνεται κυρίως για την στήριξη των εθνικών 
παραδόσεων (καθώς η γνώση της γλώσσας ακόμη και σε χαμηλό επίπεδο αποτελεί 
ένα σημαντικό συνδετικό κρίκο), η ελληνική γλώσσα φαίνεται να ταξιδεύει σε μία 
σειρά από νέους προορισμούς, είτε για οικονομικούς καθαρά λόγους, όπως στα 
ευρύτερα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη αλλά και χωρίς προφανείς λόγους, 
όπως στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για διδάσκοντες 
της ελληνικής ως ξένης αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειαστεί να εμπλακούν 
στη γλωσσική διδασκαλία επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους ή ακόμη και 
άνθρωποι που δεν κατέχουν ένα πρώτο ακαδημαϊκό τίτλο ή ίσως τα ‘κατάλληλα’ 
τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα. Οι νέοι αυτοί δάσκαλοι της ελληνικής σε 
αρκετές περιπτώσεις είναι οπλισμένοι μόνον με τον ενθουσιασμό της διδασκαλίας 
που εμπνέεται από πατριωτικά ή φιλελληνικά αισθήματα, ενώ χτίζουν παράλληλα τις 
γνώσεις τους με βάση την εμπειρία που αποκτούν. Η κατάρτισή τους σε μεθόδους 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών, για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στην 
ελληνική γλώσσα, παρότι θα χαρακτηρίζονταν απαραίτητη, υπήρξε για αρκετά 
χρόνια δυστυχώς σχετικά δύσκολη, όχι μόνον λόγω της γεωγραφικής απόστασης από 
κέντρα εκπαίδευσης, αλλά κυρίως λόγω της ενασχόλησής τους με άλλες 
επαγγελματικές δραστηριότητες αλλά και της απροθυμίας των ακαδημαϊκών και των 
με πτυχίο συναδέλφων τους να τους δεχθούν στην επαγγελματική τους κοινότητα. 
Συγκρίσεις αποδοτικότητας ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες διδασκόντων 
την ελληνική (των πτυχιούχων και μη πτυχιούχων) θα ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρον 
να διερευνηθούν και να δημοσιευθούν. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση που συνεχώς αυξάνονται και 
γίνονται πιο ‘δημοφιλή’ (Bingham, Davis, and Moore 1996), ειδικά με την προσθήκη 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (Nti & Bowen, 1998 όπως 
αναφέρεται στους Swan, M.K., Jackman, D.H., Grubbs, J., 2005), δίνουν την 
ευκαιρία της εκπαίδευσης όχι μόνον σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τα 
κέντρα εκπαίδευσης αλλά και σε αυτούς με “απαιτητικά προγράμματα, 
οικογενειακές ή κοινωνικές υποχρεώσεις, αρρώστιες, κινητικές δυσκολίες ή 
μαθησιακές προτιμήσεις”1

Τα αποτελέσματα της πρώτης προσπάθειας που έγινε για την κατάρτιση 
διδασκόντων την ελληνική ως ξένη από απόσταση καταγράφηκαν από τον 
Ypsilandis (2002). Στο πρώτο πρόγραμμα όμως, που πραγματοποιήθηκε με την 

 (Truman 1995: 3, όπως αναφέρεται στους Swan, M.K., 
Jackman, D.H., Grubbs, J., 2005). Κυρίως όμως, η από απόσταση εκπαίδευση δίνει 
την ευκαιρία στον μαθητή να μελετήσει το υλικό με τον δικό του ρυθμό μάθησης 
παρέχοντας του τη δυνατότητα να το επαναλάβει όσες φορές το επιθυμεί (κάτι που 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε μία παραδοσιακή τάξη, μιας και ο δάσκαλος είναι 
αναγκασμένος να ακολουθήσει έναν μέσο όρο ρυθμού διδασκαλίας και έτσι 
αναπόφευκτα καθυστερεί τον μαθητή που μαθαίνει γρήγορα, ενώ αντίθετα βιάζει τον 
μαθητή που έχει πιο αργούς ρυθμούς μάθησης). 

                                                           
1 Η μετάφραση εδώ όπως και στο υπόλοιπο κείμενο είναι δική μου 
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αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και το συντονισμό του 
καθηγητή κ. Ευσταθιάδη, συμμετείχαν μόνον εκπαιδευόμενοι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα (με εξαίρεση δύο συμμετέχοντες από Αγγλία και Ισπανία, που στη συνέχεια 
αποσύρθηκαν). Η παρούσα μελέτη αφορά στη δεύτερη προσπάθεια από ελληνικό 
φορέα, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συντονίστρια 
αυτή τη φορά την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αντωνοπούλου. Σε αυτές τις δύο 
προσπάθειες το εκπαιδευτικό σενάριο αλλά και ο τρόπος ανάπτυξης των ενοτήτων 
σχεδιάσθηκε από τον συγγραφέα του παρόντος άρθρου. Στην πρώτη περίπτωση ο 
ίδιος έκανε και την τεχνική δουλειά, ενώ στη δεύτερη έγραψε επίσης το μεγαλύτερο 
μέρος μίας ενότητας (αυτής που αφορά στη χρήση των υπολογιστών στη γλωσσική 
διδασκαλία). Τα στοιχεία στα οποία γίνεται αναφορά παρακάτω αφορούν στην 
πρώτη ομάδα εκπαιδευόμενων που ξεκίνησε το 2007.  

Καθώς η έρευνα γύρω από την από απόσταση εκπαίδευση χτίζεται σταδιακά με 
βάση τα ευρήματα που καταγράφονται από την εμπειρία οργανωτών και 
συμμετεχόντων, η παρούσα σπουδή εστιάζει σε μία σειρά από παραμέτρους που 
εμπλέκονται στον ευρύτερο τομέα, όπως το εκπαιδευτικό σενάριο, την 
ανατροφοδότηση, την οργάνωση του υλικού με τις απόψεις των συμμετεχόντων. 
Έμφαση δόθηκε στις στρατηγικές προσέγγισης του υλικού που χρησιμοποίησαν οι 
μαθητές. Αρχικά προσφέρεται μία λεπτομερής συζήτηση που αφορά στην από 
απόσταση εκπαίδευση, στα λογισμικά που προσφέρονται, στην ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού σεναρίου και του υλικού των ενοτήτων. Στη συνέχεια αναλύονται τα 
ευρήματα της παρούσης σπουδής και καταγράφονται τα όποια συμπεράσματα. 
 
2. Η από απόσταση εκπαίδευση 
Το δεύτερο μισό του 20ου

Μία σειρά από ινστιτούτα, πανεπιστήμια ή άλλου είδους οργανισμοί, άρχισαν να 
προσφέρουν εκπαίδευση από απόσταση αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των φοιτητών 
τους (και τα οικονομικά τους οφέλη, σε περιπτώσεις που απαιτούνται δίδακτρα), 
προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες για ένα πρώτο πτυχίο ή βελτίωση των γνώσεων 
σε συγκεκριμένους τομείς. Το γεγονός αυτό οδηγεί τον Truell το 2001 να δηλώσει 
ότι η από απόσταση εκπαίδευση θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα του 21

 αιώνα συχνά αποκαλείται η περίοδος της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας. Ο Niederhauser (1996: 416) αποκαλεί την κοινωνία της 
πληροφορίας ως «μία στην οποία η ποιότητα της ζωής, καθώς επίσης και οι 
προοπτικές για την κοινωνική αλλαγή και την οικονομική ανάπτυξη, εξαρτώνται όλο 
και περισσότερο από τις πληροφορίες και την εκμετάλλευσή των». Σε αυτήν την 
κοινωνία της αναζήτησης και διαρκούς μάθησης η από απόσταση εκπαίδευση ήρθε 
να δώσει νέες ευκαιρίες σε όλους όσους έχουν τη διάθεση να εμπλουτίζουν συνεχώς 
τις γνώσεις τους είτε για να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρουν (εσωτερικό κίνητρο), είτε για να βελτιώσουν την οικονομική τους 
κατάσταση ή την θέση τους στην ιεραρχία της επιχείρησης που εργάζονται 
(εξωτερικό κίνητρο). 

ο 
αιώνα. Ως από απόσταση εκπαίδευση κατανοούμε την κατάσταση στην οποία ο 
δάσκαλος και ο μαθητής βρίσκονται σε γεωγραφική ή χρονική απόσταση μεταξύ 
τους. Η Sherry (1995) προσθέτει και την παιδαγωγική παράμετρο, δίνοντας έμφαση 
στο γεγονός ότι στην από απόσταση εκπαίδευση ο μεγαλύτερος βουλητικός έλεγχος 
της μάθησης διατηρείται από τον σπουδαστή παρά από τον εκπαιδευτικό. Η νέα 
αυτή τάση φαίνεται να αλλάζει και την κατανόηση για τη μάθηση (ως διαδικασία και 
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όχι μόνον ως προϊόν), την στάση των εκπαιδευτών προς αυτήν αλλά και την 
νοοτροπία για την από απόσταση εκπαίδευση. Ένα απλό παράδειγμα μπορεί να 
αποτελέσει η σχεδόν προσβλητική έκφραση/ερώτηση «με αλληλογραφία το πήρες το 
δίπλωμα;» που συχνά χρησιμοποιούνταν όταν το άτομο στο οποίο την απηύθυναν 
δεν είχε τις απαιτούμενες ή τις αναμενόμενες ικανότητες, ή ακόμη το γεγονός ότι οι 
φοιτητές που δεν παρίσταντο μέσα στην τάξη για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 
συχνά χαρακτηρίζονταν ως ‘κακοί’ μαθητές. Σήμερα αντίθετα, δεχόμαστε ότι οι 
μαθητές έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν μόνοι τους (αυτόνομη μάθηση) ή σε 
συνεργασία με άλλους μαθητές (συνεργατική μάθηση), χωρίς απαραίτητα να 
διδαχθούν με τη φυσική παρουσία του δασκάλου, που παλαιότερα αποτελούσε την 
μοναδική πηγή γνώσης μέσα στην τάξη, να αναζητήσουν, να βρουν και να 
αξιοποιήσουν μαθησιακό υλικό εκτός από αυτό που τους παρέχει ο δάσκαλος. Στα 
αρνητικά της εκπαίδευσης από απόσταση καταγράφεται η απομόνωση του 
απομακρυσμένου μοναχικού μαθητή (Wolcott 1995), που για πολλούς είναι η μία 
από τις αιτίες που οδηγούν αρκετούς μαθητές στην εγκατάλειψη του προγράμματος.  

Η επιτυχία, αποτελεσματικότητα ή αποδοτικότητα, αποτέλεσε μία πρώτη 
συγκρίσιμη παράμετρο μεταξύ των προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση και 
παραδοσιακής διδασκαλίας, καθώς τα αρχικά ευρήματα έδειξαν ότι οι φοιτητές 
προτιμούν το ηλεκτρονικό υλικό έναντι του παραδοσιακού σε χαρτί (Cook and 
Veach 1997) και ότι τα προγράμματα μέσω του διαδικτύου δεν είναι κατώτερης 
ποιότητας από τα παραδοσιακά (Sujo De Montes και Gonzales, 2000). 
Επιπροσθέτως, έρευνα του Truell (2001) με 82 σπουδαστές σε μια σειρά μαθημάτων 
μέσω τηλεπικοινωνιών δεν βρήκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στη στάση 
τους ή στην αξιολόγηση ως προς το διαδικτυακό υλικό σε συσχέτιση με το 
μαθησιακό τους στυλ (field dependence/independence), το φύλο, ή το γνωστικό 
επίπεδο (προπτυχιακό /μεταπτυχιακό). Αποτελέσματα παρόμοιων συγκρίσεων 
φαίνεται να δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον 
μέσο όρο της βαθμολογίας ανάμεσα σε φοιτητές που διδάχθηκαν με παραδοσιακή 
και από απόσταση μέθοδο (Cook και Merrifield, 2003), παρότι σε από απόσταση 
προγράμματα ο δείκτης εγκατάλειψης των μαθημάτων είναι μεγαλύτερος (drop-out 
rate). Παράλληλα, ο Yatrakis (2006) που σύγκρινε την απόδοση δύο τάξεων στο 
διαδίκτυο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στρατηγικές που ωθούν τους σπουδαστές 
σε συνεργατική μάθηση με τους συνομηλίκους τους ενισχύουν την αποδοτικότητά 
τους εν συγκρίσει με εκείνες που στηρίζονται μόνον στην επικοινωνία με τον 
εκπαιδευτικό. Ο ίδιος αποδίδει αυτήν την απόδοση πρώτιστα στη συνοχή της 
ομάδας, η απουσία της οποίας μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τη 
δομημένη στο διαδίκτυο εκπαίδευση, ίσως σε σχέση και με τις απόψεις του Wolcott 
(1995), για τον μοναχικό φοιτητή, που εκφράστηκαν παραπάνω. Αυτό το τελευταίο 
εύρημα δείχνει ότι από μόνη της η από απόσταση εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου 
δεν είναι ικανή να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και ότι είναι 
απαραίτητη η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου που να οδηγεί προς αυτήν. 
Αυτή η άποψη εκφράστηκε αρκετά νωρίς από τον Delling το 1966 ο οποίος 
σημείωνε: 

 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια προγραμματισμένη και 
συστηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει μια επιλογή, διδακτική 
προετοιμασία και παρουσίαση διδακτικού υλικού καθώς επίσης και 

http://findarticles.com/p/search/?qa=Cook,%20Chad%20E�
http://findarticles.com/p/search/?qa=Merrifield,%20H%20H�
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την επίβλεψη και υποστήριξη της μάθησης των σπουδαστών, που 
επιτυγχάνεται με το γεφύρωμα της φυσικής απόστασης μεταξύ του 
σπουδαστή και του δασκάλου με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός 
κατάλληλου τεχνικού μέσου. (Delling, 1966: 186 όπως αναφέρεται 
στον Austin, 2009). 

 
3. Τα λογισμικά 
Η σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης από απόσταση γίνεται κατά κόρον μέσα από το 
διαδίκτυο με τα αντίστοιχα εργαλεία διαχείρισης της μάθησης (Learning 
Management Systems) όπως τα WebCT, TopClass, Ε-class, Blackboard, Moodle. 
Στο παρελθόν υιοθετήθηκαν μία σειρά από διαφορετικές τεχνολογίες συχνά πιο 
δαπανηρές αλλά –και αυτό είναι το παράδοξο– αναπαράγοντας το δασκαλοκεντρικό 
παραδοσιακό μοντέλο, που δείχνει ότι η αρχική προσέγγιση υπήρξε η αναπαραγωγή 
παλαιών μοντέλων διδασκαλίας με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (!), ανάλογη 
προσέγγιση με αυτήν που καταγράφηκε και στη χρήση των υπολογιστών για 
γλωσσική διδασκαλία.  

Ένα παράδειγμα παραδοσιακής χρήσης της σύγχρονης δαπανηρής τεχνολογίας 
είναι αυτό της τηλετάξης (e-class) που έχει τη διαρρύθμιση μιας παραδοσιακής 
τάξης αλλά είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία μετάδοσης οπτικοακουστικού σήματος 
και δίνει τη δυνατότητα μετάδοσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε άλλες 
τηλετάξεις, που είναι και αυτές εξοπλισμένες κατάλληλα (τηλε/διάσκεψη-
εκπαίδευση). Βέβαια, εδώ απαιτείται να συγκεντρώνονται οι μαθητές την ίδια ώρα 
σε μία αίθουσα, έστω και αν αυτή απέχει γεωγραφικά από την αίθουσα που 
βρίσκεται ο δάσκαλος. Συνεπώς, οι συναντήσεις, χρονικά τουλάχιστον, πρέπει να 
συμπίπτουν και η παράμετρος ‘απόσταση’ αποτελεί σε αυτήν την περίπτωση μόνον 
γεωγραφικό χαρακτηριστικό, ενώ ο δάσκαλος παραμένει ηγετική μορφή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω δίνουν τη δυνατότητα να αναρτήσει 
κανείς το μαθησιακό υλικό με υπερ-συνδέσεις ή σε μορφή pdf, για να έχουν 
πρόσβαση σε αυτό οι φοιτητές. Παράλληλα παρέχουν δυνατότητες για επικοινωνία 
μεταξύ των χρηστών ή ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκάλους μέσα από fora 
που δημοσιεύονται στον ιστότοπο που συνήθως δημιουργείται. Ασκήσεις on-line και 
στατιστικά εισερχομένων και εξερχομένων συμπληρώνουν το μενού των βασικών 
δυνατοτήτων. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά από μόνα τους δεν μπορούν να διδάξουν. 
Γίνεται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού σεναρίου που θα 
ωθήσει τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης και θα προωθήσει τη συνεργατική 
μάθηση. Παράλληλα, επιβάλλεται να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος ανάπτυξης 
του υλικού στις διδακτικές ενότητες που να εμπλέκει τους μαθητές στη μαθησιακή 
διαδικασία και να τους υποστηρίζει σε ότι αφορά σε τυχόν απορίες ή ερωτήματα. Η 
οργάνωση αυτού του σεναρίου είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού φορέα που 
διοργανώνει την από απόσταση εκπαίδευση και λειτουργεί ως ο βασικός δείκτης της 
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται.  
 
4. Μέθοδος 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής του 
προγράμματος και της ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού μέσα στις ενότητες, με 
σκοπό να βοηθηθεί ο σχεδιαστής ανάλογων προγραμμάτων αλλά και να κατανοήσει 



Γιώργος Σ. Υψηλάντης 
 

808 

καλύτερα ο αναγνώστης την συνολική δομή του εγχειρήματος. Προσφέρονται επίσης 
πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην έρευνα καθώς και στοιχεία για τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των δεδομένων. 
 
4.1 Σχεδιασμός (ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού) 
Τα μαθήματα αυτά αφορούν στην εκπαίδευση δασκάλων της ελληνικής ως 
ξένης/δεύτερης γλώσσας και είναι εισαγωγικά. Το υλικό που αναπτύχθηκε είναι 
δομημένο σε έξι διδακτικές ενότητες που περιέχουν δύο με τρία κεφάλαια η κάθε 
μία. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι σε μορφή κειμένου, γίνεται όμως χρήση 
εικόνας, όπου αυτό είναι απαραίτητο, ενώ η γλώσσα συγγραφής διατηρήθηκε σε 
μέσο επίπεδο κατανόησης χωρίς ‘ακαδημαϊκές’ εξάρσεις. Ο βασικός στόχος ήταν η 
χρηστικότητα και πρακτικότητα του μαθησιακού υλικού για άμεση χρήση μέσα στην 
τάξη και λιγότερο η ερευνητική διάσταση του θέματος ή η θεωρητική κατάρτιση των 
συμμετεχόντων.  

Η εκπαίδευση από απόσταση συνδέεται στενά με σύγχρονες μεθόδους 
διδασκαλίας που δίνουν έμφαση στην αυτονομία του μαθητή. Έτσι λοιπόν η 
κατασκευή και ο σχεδιασμός της κάθε ενότητας έγιναν με βασική αρχή να 
καταστήσουν τον μαθητή αυτόνομο και συνεπώς δόθηκε έμφαση στο να γνωρίζουν 
οι εκπαιδευόμενοι το περιεχόμενο με το σκεπτικό και τους στόχους της κάθε 
ενότητας. Ως προς τους γενικούς στόχους που αφορούν στο σύνολο του 
προγράμματος, αλλά και τους ειδικούς που αφορούν στην κάθε ενότητα, έγινε 
προσπάθεια (μέσα από σεμινάρια για τους συγγραφείς) αυτοί να κινούνται 
παράλληλα, καθώς δεν θα θέλαμε μία ενότητα να προχωράει σε βάθος Μ του 
διδακτικού αντικειμένου ενώ μία άλλη να μένει σε ένα επίπεδο Γ. Παράλληλα 
καταγράφηκαν τα πιθανά οφέλη για τους συμμετέχοντες καθώς και τα κλιμακωτά 
επίπεδα υποστήριξης της μάθησης (ανατροφοδότηση). Η ανατροφοδότηση 
αναπτύχθηκε σε τέσσερα επίπεδα. Στο πρώτο με υπερσυνδέσεις μέσα στο κείμενο 
για όρους που πιθανόν να απαιτούσαν διευκρίνιση, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο 
προτείνονταν στους συμμετέχοντες να προσπαθήσουν να βρουν την απάντηση μόνοι 
τους, ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία που υπήρχε σε κάθε κεφάλαιο ή στο 
διαδίκτυο μέσω κάποιας μηχανής αναζήτησης. Αν αυτή η προσπάθεια δεν ήταν 
επιτυχής σαν επόμενη λύση τους συνιστούσαμε να απευθυνθούν σε κάποιο 
συνάδελφο με τον οποίο τους προτρέπαμε να έχουν διαρκή επαφή. Ως τελική λύση 
τους καθοδηγούσαμε στον κατάλληλο μέντορα, είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (αν δεν ήταν επείγον), είτε μέσω σύγχρονης επικοινωνίας με το 
SKYPE. Ως κατακλείδα παρέχονταν πληροφορίες για την αξιολόγησή τους με τα 
θέματα των εργασιών αλλά και ο κατά προσέγγιση χρόνος που θα χρειαζόταν να 
διαθέσουν για να μελετήσουν το υλικό της συγκεκριμένης ενότητας.  

Το υλικό στο κάθε κεφάλαιο αναπτυσσόταν με ένα από τους παρακάτω τρεις 
τρόπους: α) με σειριακή ανάπτυξη, που είναι μάλλον ο απλούστερος και 
συνηθέστερος τρόπος παρουσίασης υλικού, που παραπέμπει στις θεωρίες της 
προγραμματισμένης μάθησης. Το υλικό απλά αναρτάται στην πλατφόρμα και οι 
συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε αυτό, από το Α στο Β στο Γ, κλπ. β) με 
αστεροειδή ανάπτυξη, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και να 
αναλύσουμε διαφορετικά θέματα (τα οποία ο χρήστης μπορεί να μελετήσει 
ανεξάρτητα και όχι σειριακά) που συνδέονται μεταξύ τους απλά γιατί ανήκουν σε 
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μία κοινή ομάδα. Η ανάπτυξη ή η γνώση του ενός δεν επηρεάζει την ανάπτυξη του 
άλλου. Η αστεροειδής ανάπτυξη ξεκινάει με την παρουσίαση ενός θέματος που 
αφορά στη διδασκαλία ενός γλωσσικού προβλήματος και παρέχει πληροφορίες για 
την αντιμετώπισή του, ενώ παράλληλα γίνεται η προετοιμασία των προσωπικών 
προτάσεων και βελτιώσεων για την διδασκαλία του συγκεκριμένου γλωσσικού 
φαινομένου από τους συμμετέχοντες. Οι πληροφορίες που παρέχονται προέρχονται 
από τη σχετική βιβλιογραφία, ενώ ο μαθητής προετοιμάζει την εργασία του (μόνος 
του ή σε συνεργασία με κάποιον άλλο υπό την επίβλεψη και υποστήριξη ενός 
μέντορα), γ) με κυκλική ή ελικοειδή ανάπτυξη, η οποία ξεκινάει από ένα 
συγκεκριμένο θέμα και καταλήγει πάλι σε αυτό με τις νέες γνώσεις και εμπειρίες που 
έχουν αποκομίσει οι μαθητές από τα ενδιάμεσα στάδια. Σε αντίθεση με την σειριακή 
(όπου η κατάληξη μπορεί να είναι αδιάφορη από το πρώτο βήμα ανάπτυξης), στην 
κυκλική επανερχόμαστε στο ίδιο ζήτημα/ερώτημα/θέμα με διαφορετική προσέγγιση. 
Εδώ οι μαθητές ξεκινούν από την προετοιμασία μίας διδακτικής ενότητας, ενός 
γλωσσικού φαινομένου που τους δίνεται (ένα διαφορετικό στον καθένα). Στη 
συνέχεια τους παραπέμπουμε στο βιβλιογραφικό σκέλος που προσφέρει το 
θεωρητικό υπόβαθρο και προτείνεται να κάνουν τις βελτιώσεις στο αρχικό τους 
πλάνο. Σε μία τρίτη φάση οδηγούμαστε σε ένα workshop (ασύγχρονα στη δική μας 
περίπτωση, αλλά η τεχνολογία μας επιτρέπει να γίνει το ίδιο με σύγχρονο τρόπο) 
όπου γίνονται παρεμβάσεις στις προτάσεις από όλους τους συμμετέχοντες: 
συμπληρώνονται οι βελτιώσεις στο αρχικό κείμενο από τον καθένα ξεχωριστά, 
δίνεται περαιτέρω βιβλιογραφία, γίνονται βελτιώσεις, συζήτηση, και ξανά 
βελτιώσεις. Όταν ο μαθητής αισθάνεται ότι η πρότασή του είναι ολοκληρωμένη την 
καταθέτει ως εργασία. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι η πιο 
χρονοβόρα σε σχέση με τις άλλες δύο καθώς απαιτεί συνεχείς προσωπικές 
βελτιώσεις από τον μέντορα για κάθε μαθητή ξεχωριστά, αλλά εδώ 
χρησιμοποιήθηκε και ως μία στρατηγική για την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων 
ανάμεσα στους συμμετέχοντες, με τελικό στόχο την δημιουργία μιας Κοινότητας 
(Κοινής) Πρακτικής (Community of Practice, βλ. Wenger 1998 Nickols 2003a, b, c, 
d, Ypsilandis 2005) που θα παρέτεινε τη συνεργασία και λειτουργία της και μετά τη 
λήξη του προγράμματος. Ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάπτυξης του υλικού που 
έμμεσα προέτρεπε στη μελέτη από την οθόνη, όλα τα αρχεία δίνονταν σε μορφή pdf 
έτσι ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να τα εκτυπώσουν και να τα μελετήσουν 
από το χαρτί. Εκτός από την μελέτη του υλικού οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονταν να 
συμμετέχουν σε fora με άλλους συναδέλφους τους.  
 
4.2 Διαδικασία (το εκπαιδευτικό σενάριο) 
Το εκπαιδευτικό σενάριο προέβλεπε μία εβδομάδα προσαρμογής πριν την έναρξη 
των μαθημάτων κατά την οποία οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να εισέλθουν και 
να πλοηγηθούν στον ιστοχώρο που δημιουργήθηκε με το MOODLE και αρχικά να 
διαβάσουν τις γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα 
προβλεπόμενα επίπεδα υποστήριξης (ανατροφοδότησης) που περιγράφηκαν 
παραπάνω, να κατανοήσουν το σχεδιασμό αλλά και να διαβάσουν τις προτάσεις για 
τον τρόπο εργασίας, συνεργασίας και μάθησης από απόσταση. Επιπλέον, η 
εβδομάδα αυτή είχε ως στόχο να γνωριστούν οι συμμετέχοντες μεταξύ τους αλλά και 
να βεβαιωθούμε ότι έχουν όλοι ‘κατεβάσει’ και γνωρίζουν να χρησιμοποιούν όλα τα 
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απαραίτητα λογισμικά που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για 
επιτυχή πρόσβαση στο υλικό, όπως το ACROBAT READER ή το SKYPE ή για να 
ελέγξουν τη συμβατότητα με τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιούν. 
Ιδιαίτερα, προσφέρθηκαν κείμενα που αφορούσαν σε α) οδηγίες οργάνωσης του 
υλικού, με πληροφορίες για την οργάνωση και την ανάπτυξη του υλικού στο 
πρόγραμμα, καθώς και σύντομες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσει κανείς το 
υλικό που του προσφέρεται για μέγιστη και αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του 
(μια λογική σειρά επεξεργασίας του υλικού, με άλλα λόγια), β) οδηγίες οργάνωσης 
χρόνου, με πληροφορίες για την κατανομή του χρόνου αρχής και τέλους του 
προγράμματος, αλλά και της κάθε ενότητας, με αναφορά σε καταληκτικές 
ημερομηνίες κατάθεσης εργασιών ή ημερομηνιών ανακοίνωσης βαθμολογιών, 
ημερομηνίες και χρόνο συναντήσεων (μέσω του διαδικτύου όπου αυτό 
προβλεπόταν), αλλά και πληροφορίες για το πώς μπορούν οι συμμετέχοντες να 
οργανώσουν και να διανείμουν το χρόνο τους μέσα στο πρόγραμμα καθόλη τη 
διάρκεια της εφαρμογής του, γ) οδηγίες πλοήγησης για τους ‘ναυτιλλόμενους’ όπου 
παρασχέθηκαν πληροφορίες για το σχεδιασμό του προγράμματος, σε ποιόν χώρο 
υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες, με ποιον τρόπο μπορούσε να ‘φτάσει’ κάποιος 
σε αυτές, και πώς να αντιδράσει σε περίπτωση που χρειαζόταν κάποια βοήθεια, δ) 
στρατηγικές μάθησης, με περιγραφή συγκεκριμένων στρατηγικών που θα βοηθούσαν 
τους συμμετέχοντες στην αποτελεσματικότερη μάθησή του υλικού αλλά και 
στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων ή μελέτης του μαθησιακού υλικού, δ) 
υποστήριξη, όπου περιγράφονται οι μέθοδοι και τα επίπεδα υποστήριξης που 
προσφέρονται στο πρόγραμμα σε όλες τις ενότητες με τηλέφωνα, διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονόματα χρήσης στο SKYPE των συγγραφέων που 
λειτούργησαν και ως μέντορες, αλλά και των τεχνικών για προβλήματα τεχνικής 
φύσης, ε) συχνές ερωτήσεις, με τις απαντήσεις που δόθηκαν με αφορμή ερωτήσεις 
για τεχνικά, διοικητικά, και ακαδημαϊκά θέματα. 

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν με την πρώτη ενότητα μέσα από το 
διαδίκτυο με αποστολή των ασκήσεων ανά 40 ημέρες για κάθε ενότητα. Υπήρχε 
πρόβλεψη για τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ενώ στο τέλος του 
προγράμματος παραχωρήθηκε ένας μήνας προετοιμασίας για τις εξετάσεις, που 
αποτελούσαν και την τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, ή για 
την αποστολή εργασιών που δεν είχαν αποσταλεί και εκκρεμούσαν. 

 
4.3 Ερευνητικά εργαλεία 
Ο βασικός κορμός των δεδομένων της παρούσης έρευνας συλλέχθηκε μέσα από ένα 
ερωτηματολόγιο που περιείχε ερωτήσεις για ανεξάρτητες μεταβλητές όπως το φύλο, 
την ηλικία, τις σπουδές και το αντικείμενο σπουδών των συμμετεχόντων, ενώ 
υπήρχε μία σειρά από ερωτήματα (εξαρτημένες μεταβλητές) για το χρόνο που 
δαπάνησαν για τη μελέτη του υλικού, τον τρόπο μελέτης (από την οθόνη ή από 
εκτύπωση), τη συμμετοχή τους στα fora, την προτίμησή τους για έναν από τους τρεις 
τρόπους ανάπτυξης του υλικού και την άποψή τους για τον τρόπο που βοηθάει 
καλύτερα τη διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον υπήρχαν ερωτήματα πέντε σταδίων 
σε κλίμακα Likert (από καθόλου έως πολύ) που αφορούσαν στη διαφάνεια του 
σχεδιασμού, στη χρηστικότητα του υλικού, την πλοήγηση μέσα στο υλικό, την 
ανατροφοδότηση και τις γενικές οδηγίες που δόθηκαν στην αρχική σελίδα του 
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προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά μετά το πέρας του 
προγράμματος και στο τέλος του υπήρχε χώρος όπου οι συμμετέχοντες μπορούσαν 
να συμπληρώσουν ό,τι αυτοί θεωρούσαν χρήσιμο να καταγραφεί. Ταυτόχρονα 
αξιολογήθηκαν και στοιχεία που διατηρούσαν δύο μέντορες του προγράμματος 
σχετικά με το είδος και τη συχνότητα των ερωτήσεων που δεχόντουσαν κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων. Το σύνολο των ερωτημάτων παρουσιάζεται παράλληλα με 
την ανάλυση των δεδομένων.  
 
4.4 Υποκείμενα 
Από τα 196 άτομα που αρχικά έδειξαν ενδιαφέρον, έκαναν εγγραφή και θεωρητικά 
τουλάχιστον ξεκίνησαν το πρόγραμμα, μόνον σαράντα ένας (41) ολοκλήρωσαν, 
στον κανονικό χρόνο, τις εργασίες τους και από αυτούς οι είκοσι επτά (27) 
συμπλήρωσαν και επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια, αριθμός που κρίνεται 
ικανοποιητικός με ποσοστό απάντησης 65.8%. Από αυτούς οι είκοσι τέσσερις (24) 
είναι γυναίκες και οι τρείς (3) άντρες. Οι χώρες προέλευσής τους είναι: Αυστραλία, 
Αυστρία, Καναδάς, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Σερβία, Ισπανία, 
Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, και Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στοιχεία για 
τους συμμετέχοντες προσφέρονται στην ανάλυση. 
 
5. Ανάλυση 
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με το 
ερωτηματολόγιο με στοιχεία που κατεγράφησαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων. 
Τα δεδομένα παρουσιάζονται αριθμητικά ή σε εκατοστιαία βάση ενώ στατιστικές 
αναλύσεις με το SPSS, που έχουν τη μορφή συσχετισμών (correlations) ανάμεσα σε 
δυάδες (paired sample T test), προσφέρονται όπου παρουσιάστηκαν στατιστικά 
σημαντικά αποτελέσματα. Γραφήματα με τη μορφή ράβδων δίνονται όπου κρίνεται 
απαραίτητο, για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων. Αρχικά κατατίθενται τα 
στοιχεία των ανεξάρτητων μεταβλητών και στη συνέχεια των ερευνητικών. 
Στοιχεία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές: Από τους είκοσι επτά (27) που επέστρεψαν 
τα ερωτηματολόγια οι περισσότεροι βρίσκονταν στη δεκαετία των σαράντα (36.3%) 
ενώ ένα ποσοστό (27.2%) δεν δήλωσαν την ηλικία τους! Ένας ίσος αριθμός 
συμμετεχόντων (13,6%) βρίσκονταν είτε στα τριάντα είτε στα πενήντα τους και ένας 
πολύ μικρότερος στη δεκαετία των 20 (9,0%). Το μεγαλύτερο ποσοστό κατείχε ένα 
πρώτο πτυχίο (44.4%) ενώ ορισμένοι (18.5%) κατείχαν και μεταπτυχιακό τίτλο. 
Μόνον ένας κατείχε διδακτορικό (3.7%). Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (33. 3%) 
δεν κατείχε ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών. Από αυτούς που κατείχαν ένα πτυχίο, μόνον 
το 18% ήταν φιλόλογοι ενώ το 7.4% τελείωσαν κάποια παιδαγωγική σχολή. Το 
40.7% δεν κατείχε πτυχίο σχετικό με την εκπαίδευση. Οι περισσότεροι (29.6%) 
είχαν διδακτική εμπειρία μέχρι πέντε χρόνια, ενώ ένα ίσο ποσοστό 22.2% 
αποτελούνταν από αυτούς που είτε δεν είχαν καθόλου εμπειρία είτε είχαν εμπειρία 
μέχρι δέκα χρόνια. Ένα σημαντικό ποσοστό (25.9%) είχε πάνω από δέκα χρόνια 
εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής. Δεκατέσσερις από τους συμμετέχοντες δεν 
είχαν πρότερη εμπειρία στην από απόσταση εκπαίδευση μέσω διαδικτύου ενώ οι 
δεκατρείς δήλωσαν έμπειροι σε αυτό το είδος της εκπαίδευσης, εκ των οποίων μόνον 
ένας δήλωσε ότι η εμπειρία του στην από απόσταση εκπαίδευση δεν ήταν μέσω του 
διαδικτύου. Οι εικοσιπέντε από τους είκοσι επτά δήλωσαν χρήστες του διαδικτύου 
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και από αυτούς, οι έντεκα δήλωσαν χρήστες του SKYPE ήδη πριν την έναρξη των 
μαθημάτων. Από τους δεκαέξι που δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούσαν το SKYPE 
πριν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, μόνον οι πέντε πείσθηκαν για την ‘αξία’ 
του στην επικοινωνία μετά το πρόγραμμα και δήλωσαν ότι θα συνέχιζαν να το 
χρησιμοποιούν, ενώ οι δεκαέξι που δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούσαν και μετά την 
λήξη του προγράμματος το βρήκαν χρήσιμο στην επικοινωνία τους και κατά την 
διάρκεια του προγράμματος. Οι περισσότεροι πληροφορήθηκαν για το πρόγραμμα 
από το αντίστοιχο γραφείο ενημέρωσης στα ελληνικά προξενεία (44.4%) ενώ 
ορισμένοι (ισόποσα 14.8%) ενημερώθηκαν είτε από έναν φίλο ή το ανακάλυψαν στο 
διαδίκτυο και ένα ποσοστό (22.2%) από πηγές που δεν διευκρίνισαν. Σε μία μόνον 
περίπτωση (3.7%) η ενημέρωση έγινε από φυλλάδιο. Αυτό δείχνει ότι ο καλύτερος 
τρόπος ενημέρωσης για ανάλογα προγράμματα παραμένει η πληροφόρηση από τις 
προξενικές αρχές. Η ενημέρωση από κάποιο φίλο αλλά και από το διαδίκτυο 
παραμένουν σχετικά ισχυρές με λιγότερο αποτελεσματική την ενημέρωση μέσω 
φυλλαδίων. 

Στοιχεία από τις εξαρτημένες μεταβλητές: Οι περισσότεροι (48.1%) δήλωσαν ότι 
μελέτησαν το υλικό και με τους δύο τρόπους (από οθόνη και εκτύπωση) ενώ οι 
υπόλοιποι που έδειξαν προτίμηση σε έναν μόνο τρόπο φάνηκαν μοιρασμένοι 
(25.9%), ανάμεσα στους δύο που προσφέρονταν. Δεν δηλώθηκαν δυσκολίες στην 
εκτύπωση (66.6%), με δύο εξαιρέσεις, ενώ οι υπόλοιποι (25.9%) δεν εκτύπωσαν 
καθόλου καθώς δήλωσαν σε προηγούμενη ερώτηση ότι μελέτησαν από την οθόνη. 
Όσον αφορά στις ερωτήσεις σχετικά με το χρόνο που αφιέρωσαν για την μελέτη των 
τριών κεφαλαίων που συμπλήρωναν την ενότητα με θέμα τη χρήση των 
υπολογιστών στη γλωσσική διδασκαλία (η ενότητα αυτή χρησιμοποιείται εδώ ως 
δείγμα) οι απαντήσεις αποτυπώνονται στο γράφημα 1. Η πρώτη ράβδος αφορά στο 
κεφάλαιο 2.1, η δεύτερη στο 2.2 και η τρίτη στο 2.3, ενώ οι ράβδοι πάνω από τον 
αριθμό 1 αφορούν σε εργασία έως και πέντε ώρες, το 2 έως και δέκα ώρες, το 3 έως 
και 15 ώρες και το 4 πάνω από δεκαπέντε ώρες. 
  

 
Γράφημα 1. 
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Όπως αποτυπώνεται και στο παραπάνω γράφημα, οι συμμετέχοντες είναι 
μοιρασμένοι ως προς τον χρόνο που διέθεσαν στο κάθε κεφάλαιο, με την 2.3 (τρίτη 
ράβδος) να αποτελεί ίσως την ενότητα που χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για να 
ολοκληρώσουν. Ίσως αυτό να οφείλεται και στο γεγονός ότι για αυτήν την ενότητα 
δεν υπήρχαν εργασίες που έπρεπε να αποσταλούν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αξίζει 
να σημειωθεί ότι μόνον όσοι βρίσκονται στο στάδιο 1 του γραφήματος και διέθεσαν 
λιγότερο από πέντε ώρες ολοκλήρωσαν το υλικό μέσα στις προβλέψεις των 
συγγραφέων που προέβλεπαν δύο με τρεις ώρες ενασχόλησης για κάθε κεφάλαιο(!). 
Σε αυτές τις ερωτήσεις επιζητήθηκε τεστ συσχέτισης με τις ανεξάρτητες μεταβλητές 
(ανά ζεύγος) που αφορούν στην κατοχή πτυχίου φιλολογίας αλλά και στην εμπειρία 
στη διδασκαλία της ελληνικής για να διαπιστωθεί αν υπήρχε στατιστικά σημαντική 
σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές, όπως ίσως θα αναμενόταν. Το τεστ συσχέτισης δεν 
έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές, δηλαδή στον χρόνο 
ολοκλήρωσης ενός κεφαλαίου και του αντικείμενου σπουδών ή την εμπειρία στη 
διδασκαλία της ελληνικής. Αυτό ίσως να είναι ενδεικτικό μόνο για το συγκεκριμένο 
υλικό που σχετίζεται με τη χρήση υπολογιστών στη γλωσσική διδασκαλία, 
αντικείμενο που διδάσκεται μόνον τα τελευταία χρόνια σε φιλολογικά τμήματα και 
συνεπώς αποτελεί νέο αντικείμενο για όλους τους συμμετέχοντες.  

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν φυσικοί ομιλητές της ελληνικής (74%) 
ενώ το 18,5% ήταν στο επίπεδο Γ2 και μόνον το 7.4% σε επίπεδο Γ1. Το τεστ 
συσχέτισης ανάμεσα στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών και το επίπεδο της 
γλώσσας που ήταν γραμμένο το υλικό έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση (r=0.27 
στο 0.05 επίπεδο σημαντικότητας) ανάμεσα σε αυτούς που ήταν φυσικοί ομιλητές 
και στο επίπεδο Γ2. Σε δύο περιπτώσεις μόνον επιλέχθηκαν τα στάδια λίγο και έτσι 
και έτσι της κλίμακας Likert, στοιχεία που δείχνουν ότι το επίπεδο της γλώσσας του 
υλικού κρίνεται κατάλληλο για δασκάλους της ελληνικής, είτε με πτυχίο φιλολογίας 
είτε χωρίς. 

Για τις τρεις ερωτήσεις (βλ. Γράφημα 2) που αφορούσαν: α) στη συμμετοχή τους 
στα fora της δεύτερης ενότητας (πρώτη ράβδος), β) στα fora των υπολοίπων 
ενοτήτων (δεύτερη ράβδος) και για το αν έκριναν τη συμμετοχή τους στα fora 
χρήσιμη (τρίτη ράβδος) και με τα ακόλουθα στάδια στην κλίμακα: καθόλου (όπου 1 
στο γράφημα 2), λίγο (όπου 2), έτσι και έτσι (όπου 3), αρκετά (όπου 4), πολύ (όπου 
5), οι περισσότεροι συμμετέχοντες (48.1%) δήλωσαν ότι δεν συμμετείχαν καθόλου 
στο forum της δεύτερης ενότητας με ένα μικρό ποσοστό να δηλώνει αρκετή (29.6%) 
συμμετοχή. Οι υπόλοιποι μοιράσθηκαν ανάμεσα στα λίγο (2) και έτσι και έτσι (3) 
στάδια επιλογής της κλίμακας. Περίπου ανάλογη υπήρξε και η συμμετοχή στα fora 
των υπολοίπων ενοτήτων αν και οι περισσότεροι συμμετέχοντες έκριναν τη 
συμμετοχή στα fora αρκετά (4) έως πολύ (5) χρήσιμη (τρίτη ράβδος, επιλογές 4 και 
5). Το τεστ συσχέτισης που ακολούθησε έδειξε πολύ σημαντικές σχέσεις ανάμεσα 
στις μεταβλητές, στη δεύτερη και στην τρίτη (r=0.004) και στην πρώτη και την τρίτη 
(r=0.023), ενώ καταγράφηκε ανυπαρξία σχέσης ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη 
(r=0.000). Αυτό δείχνει ότι εάν κάποιος συμμετείχε σε ένα forum μίας ενότητας, 
συνέχιζε την συμμετοχή του και στις επόμενες ενότητες καθώς το έβρισκε χρήσιμο 
για την μάθησή του. Στη διευκρινιστική ερώτηση, όπου ζητήθηκε από τους μαθητές 
να αιτιολογήσουν την συμμετοχή τους, οι απόψεις που εκφράστηκαν ήταν: α) για 
ανταλλαγή πληροφοριών με τους συναδέλφους τους, β) για άντληση νέων 
πληροφοριών από τους συναδέλφους τους και γ) για ανταλλαγή εμπειριών. 
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Δυστυχώς το ερωτηματολόγιο δεν προέβλεπε διευκρινιστική απάντηση για όσους 
δεν συμμετείχαν στα fora, στοιχείο που ίσως να πρέπει να συμπληρωθεί σε 
μελλοντική έρευνα.  

 

 
Γράφημα 2. 

 
Στις τρεις ερωτήσεις που αφορούσαν: α) στον τρόπο ανάπτυξης του υλικού και 
ειδικότερα στην υπόδειξη του κεφαλαίου που υπήρξε πιο κατανοητό/διαφανές ως 
προς τον τρόπο ανάπτυξης, β) ως προς τον τρόπο ανάπτυξης που βοηθάει καλύτερα 
στη μάθηση, αλλά και γ) στον τρόπο ανάπτυξης που προτιμούν οι ίδιοι, οι 
περισσότεροι υποψήφιοι υπέδειξαν σχεδόν ταυτόσημη κρίση. Στις τρεις αυτές 
ερωτήσεις η κυκλική ανάπτυξη έλαβε ποσοστό 51.8%, ενώ μικρότερα ποσοστά 
έλαβαν η αστεροειδής (29.6%) και η σειριακή (14.8%). Ίσως αυτή η κρίση να 
δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες, αλλά και εν γένει οι μαθητές, να 
αντιλαμβάνονται τη διαδικασία της μάθησης: «αν το προτιμώ εγώ, είναι περισσότερο 
κατανοητό με τον αυτόν τον τρόπο και είναι καλό για τη μάθηση». 

Στα ερωτήματα που αφορούσαν: α) στη διαφάνεια του σχεδιασμού (ανεξάρτητα 
από το περιεχόμενο), β) στην πλοήγηση μέσα στις ενότητες, γ) στον τρόπο εργασίας 
αλλά και αν έκριναν το περιεχόμενο ενδιαφέρον, χρήσιμο και χρηστικό για την 
δουλειά τους (δηλαδή αν θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στη 
γλωσσική τάξη), η συντριπτική πλειοψηφία των υποψήφιων επέλεξαν τις δύο 
θετικότερες βαθμίδες της κλίμακας Likert, αρκετά και πολύ, πλην δύο εξαιρέσεων 
που επέλεξαν το στάδιο έτσι και έτσι. Όμοια αντίδραση είχαν οι συμμετέχοντες και 
για τις ερωτήσεις που αφορούσαν στην ανατροφοδότηση και συγκεκριμένα αν 
υπήρξε βοηθητική και αν οι απαντήσεις ήταν άμεσες. Αν και οι περισσότεροι 
(51.8%) έκριναν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στα ερωτήματα από πλευράς των 
εκπαιδευτών του προγράμματος δεν δημιούργησε πρόβλημα στην εκπλήρωση των 
εργασιών, ένα παρόμοιο ποσοστό (αν αθροιστεί) εξέφρασε την ακριβώς αντίθετη 
άποψη επιλέγοντας τα στάδια λίγο, έτσι και έτσι, αρκετά, πολύ σε συνολικό ποσοστό 
48.1%. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό (40.7%) φαίνεται να επιλέγει ξεκάθαρα την 
επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον δάσκαλο για να λύνει τις 
απορίες του, ενώ ισόποσα ποσοστά συμμετεχόντων (14.8%) επιλέγουν να τις λύνουν 
είτε μόνοι τους, είτε με κάποιον συνάδελφό τους. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 
επέλεξαν περισσότερες από μία επιλογές σε αυτήν την ερώτηση. Αν και η 
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πλειονότητα των ερωτήσεων (σε σύνολο 118 ερωτημάτων που καταγράφηκαν και 
απαντήθηκαν) αφορούσε στο περιεχόμενο των ενοτήτων (35.5%), αρκετές 
αφορούσαν σε τεχνικά ερωτήματα (29.6%) τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν 
σχέση είτε με την συγκεκριμένη γραμματοσειρά της ελληνικής που δεν 
αναγνωρίζονταν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με τη χρήση του SKYPE 
(5.9%), είτε αφορούσαν σε διοικητικά θέματα (5.9%), είτε σε προβλήματα με τα 
λογισμικά με τα οποία καλούνταν να εργασθούν. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (με 
δύο εξαιρέσεις) βρήκαν τις γενικές οδηγίες στην αρχή του προγράμματος είτε 
αρκετά, είτε πολύ χρήσιμες.  
 
6. Συμπεράσματα – Επίλογος 
Οι απόψεις των συμμετεχόντων που κατεγράφησαν σε αυτή τη μελέτη υπήρξαν 
κυρίως θετικές. Διαφαίνεται από τα δεδομένα ότι οι συμμετέχοντες σε από 
απόσταση εκπαίδευση είναι έμπειροι σε αυτήν την μορφή εκπαίδευσης και στη 
χρήση του διαδικτύου. Ως προς την μέθοδο προσέγγισης του υλικού όμως, κρίνεται 
ότι για αρκετά ακόμη χρόνια θα πρέπει να προσφέρεται και σε μορφή κειμένου για 
εκτύπωση καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δείχνει να χρησιμοποιεί ακόμη 
αυτόν τον τρόπο μελέτης. Όσον αφορά στη διάχυση των πληροφοριών έγινε φανερό 
ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί μοναδική πηγή πληροφόρησης αλλά και ότι η 
δημιουργία φυλλαδίων όχι μόνον δεν εξυπηρετεί αλλά επιβαρύνει και το 
περιβάλλον. Η πληροφόρηση μέσω γραφείων ενημέρωσης ή μέσω φίλου δείχνουν 
ακόμη ισχυρές στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Υπάρχουν όμως και μία σειρά από συμπεράσματα που θα πρέπει να συζητηθούν. 
Ειδικότερα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος πριν την 
έναρξη των μαθημάτων καθώς αρκετοί χρήστες του διαδικτύου έχουν την συνήθεια 
να διατηρούν περισσότερες από μία διευθύνσεις, καθώς συχνά αλλάζουν 
προμηθευτή πρόσβασης, και τις οποίες δεν ελέγχουν τακτικά. Οι φοιτητές θα πρέπει 
να ενημερώνουν συχνότερα τους μέντορες για την πρόοδο των εργασιών τους και 
αντίστοιχα να ενημερώνονται για την προσέγγιση των ημερομηνιών αποστολής των 
εργασιών τους. Οι διορθώσεις στις εργασίες τους θα πρέπει να γίνονται σε τακτά 
διαστήματα και όχι μόνον στο τέλος. Αυτό βέβαια απαιτεί τεράστιο χρόνο από τους 
μέντορες και για αυτό προτείνεται η δημιουργία σώματος πλοηγών (navigators ή 
facilitators) που μπορεί να αποτελείται από παλαιούς μαθητές (σε εθελοντική βάση) 
οι οποίοι με τη σχετική εκπαίδευση θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμη έναν 
κρίκο στην κλίμακα της ανατροφοδότησης και έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους 
μέντορες και τους μαθητές. Οι πλοηγοί αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν ακόμη 
περισσότερα στο επίπεδο της ψυχολογικής υποστήριξης των συμμετεχόντων καθώς 
πέρασαν από την ίδια ψυχολογική πίεση που συνήθως δημιουργείται σε από 
απόσταση μαθητές. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο ή 
χρονική ζώνη (time zone) έτσι ώστε να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της χώρας των 
συμμετεχόντων αλλά και να αποτελέσουν την βάση για τη δημιουργία Κοινοτήτων 
(Κοινής) Πρακτικής στη χώρα αυτή. Ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα αξίζει να 
σημειωθεί ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί δύο κοινότητες για τη διδασκαλία της 
ελληνικής στο facebook (διαδικτυακό χώρο κοινωνικής δικτύωσης), ο πρώτος από 
την κ. Μαρία Καβούρη (Ιταλία) και ο δεύτερος από τον κ. Alexander Facklis 
(Ηνωμένες Πολιτείες). Προτείνεται επίσης η δημιουργία διαδρομών μάθησης 
(learning paths) με βάση την πρότερη γνώση στο αντικείμενο της ενότητας που 
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δηλώνουν οι μαθητές. Οι διαδρομές αυτές μπορούν να κατασκευαστούν με τη μορφή 
βάσης δεδομένων και να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιλογές των μαθητών καθώς 
προχωρούν στο μαθησιακό υλικό. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να εμπλουτισθεί το υλικό 
με ηχητικά αρχεία (όπως αυτά που περιγράφονται στην ενότητα 3 ή σε μορφή mp3) 
που θα ενίσχυαν την αμεσότητα της διδασκαλίας αλλά παράλληλα θα έδιναν και τη 
δυνατότητα ακρόασης της διάλεξης ακόμη σε χρόνο που συνήθως χαρακτηρίζεται 
‘νεκρός', όπως αυτός που ξοδεύεται καθημερινά από και προς το χώρο εργασίας. 
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