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Πεπίληψη 

Οη ΟΣΣ αληηκεηωπίδνληαη ωο ζεκαληηθή παξάκεηξνο ππνζηήξημεο ηωλ δηδαζθνκέλωλ 

ζε ζπζηήκαηα ΕμΑΕ. Σε απηέο, θαη ππό ζπλζήθεο επηθνηλωλίαο πξόζωπν κε πξόζωπν, 

επηηειείηαη ε αιιειεπίδξαζε όιωλ ηωλ παξαγόληωλ κάζεζεο θαη ε ζπλάξζξωζή ηνπο 

κε ην πιαίζην ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ  ηνπ ζπζηήκαηνο ΕμΑΕ. Μέζω ηεο θξηηηθήο 

αλάγλωζεο εκπεηξηθώλ εξεπλώλ ζην ζέκα ηωλ ΟΣΣ επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηεο ππν-

ζηεξηθηηθήο ηνπο δηάζηαζεο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηα γλωζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

νξγαλωζηαθά ζέκαηα ηωλ ζπνπδώλ. Τέινο, επηζεκαίλνληαη ζέκαηα πξνο δηεξεύλεζε 

ζηα όξηα ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΕμΑΕ.   

 

1 Πλαίζιο επικοινωνίαρ & αλληλεπίδπαζηρ ηων παπαγόνηων μάθη-

ζηρ ζε ζςζηήμαηα ΕξΑΕ 

Κάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ην βαζκφ αιιειεπί-

δξαζεο ησλ ζεκειηαθψλ ηεο παξαγφλησλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ – δηδαζθφλησλ – δη-

δαζθνκέλσλ, ιακβάλνληαο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο αλάινγα κε ηε βα-

ξχηεηα θάζε παξάγνληα. Σηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε αλαδεηθλχεηαη θπξίαξρε ε ζρέζε 

δηδάζθνληα – δηδαζθνκέλσλ, κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά. 

Αληίζεηα, ζηα ζπζηήκαηα Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο (ΔμΑΔ) ην εθπαηδεπηηθφ πιη-

θφ αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφο παξάγνληαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αλαπιεξψλν-

ληαο ηελ απνπζία ηνπ δηδάζθνληα θαη επηηειψληαο πνιιέο απφ ηηο δηδαθηηθέο ιεη-

ηνπξγίεο πνπ παξαδνζηαθά απηφο αζθνχζε  (Μαηξαιήο, 1999, ζ. 24). Ωζηφζν, ην δη-
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δαθηηθφ πιηθφ δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ξπζκηζηή ηεο πνξείαο πξνο ηε κάζεζε, θα-

ζψο απηή εθθηλεί θαη θαηεπζχλεηαη απφ ην δηδαζθφκελν πνπ βξίζθεηαη ζε κηα ελεξγε-

ηηθή θαη «επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε» (Κφθθνο, 1998, ζ. 38), δηακεζνιαβνχκελε 

απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ θα-

ζψο θαη άιισλ, φπσο ε νκάδα ησλ δηδαζθνκέλσλ ή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο
2
. 

1.1 Η επηθοηλωλία πρόζωπο κε πρόζωπο ζηης Οκαδηθές Σσκβοσιεσ-

ηηθές Σσλαληήζεης 

Ζ επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ κάζεζεο ζπληζηά θαζνξηζηηθή 

δηαδηθαζία θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΔμΑΔ, πνιιά ζπζηήκαηα ηεο νπνίαο ζπκπεξη-

ιακβάλνπλ, πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ή ζχγρξνλσλ κνξθψλ γξαπηήο θαη ειεθηξνλη-

θήο επηθνηλσλίαο, θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο πξόζωπν κε πξόζωπν (ΠκΠ). Απηή επη-

ηπγράλεηαη κέζσ, ζπλήζσο πξναηξεηηθψλ, Οκαδηθψλ Σπκβνπιεπηηθψλ Σπλαληήζεσλ 

(ΟΣΣ)
3
 πνπ πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα ζηελ πξνζπέιαζε ηνπ απηo-

θαηεπζπληηθνύ (self-instructional) εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ην δηδαζθφκελν (Fung & 

Carr, 2000, ζ. 35). Δθθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή πσο «θαλείο δε καζαίλεη κφλνο 

ηνπ» θαη φηη ε κάζεζε ζπλαξηάηαη άκεζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξα-

ζε δηδαζθνκέλσλ – δηδαζθφλησλ (Κφθθνο, 1998, ζ. 43), νη ΟΣΣ αλαδεηθλχνληαη σο 

πξνλνκηαθφ πεδίν αλάπηπμεο απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο, εμαζθαιίδνληαο ηηο πξνυ-

πνζέζεηο πνπ εληζρχνπλ ηνπο δηδαζθφκελνπο ζηελ πξνζσπηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

δφκεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ζπληεινχλ ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο (Fung, 2005 · 

Κφθθνο, 1998β). 

Καζφζνλ ζηηο ΟΣΣ δε γίλνληαη ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα, θάηη πνπ αληηβαίλεη 

ζην θηινζνθηθφ θαη κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο ΔμΑΔ, ε ιεηηνπξγία 

ηνπο έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο εθπαη-

δεπηηθήο νκάδαο, ζηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ, ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ, 

ηελ πξνεηνηκαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ, ηελ εκπέδσζε θαη εκπινπ-
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ηηζκφ ήδε απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξη-

με πξνο ηνπο δηδαζθφκελνπο (Κφθθνο, 1998β). Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ε ππνζηε-

ξηθηηθή δηάζηαζε ησλ ΟΣΣ ζπληζηά κία εθ ησλ ζεκειηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, θαζφ-

ζνλ δχλαηαη λα ζπγθεθαιαηψλεη κεγάιν κέξνο ησλ ππφινηπσλ ιεηηνπξγηψλ. Τη είλαη 

φκσο απηφ πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ ππνζηήξημε ζηα ζπζηήκαηα ΔμΑΔ θαη γηαηί α-

λαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή ε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ ζην πεδίν απηφ; 

1.2 Η σποζηερηθηηθή δηάζηαζε ηωλ ΟΣΣ 

Σρεηηθά κε ην πξψην εξψηεκα, θαηά ην Sewart (1993), ε ΔμΑΔ πξνζεγγίδεηαη σο κηα 

βηνκεραλνπνηεκέλε (industrialised) κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ νπνία ιεη-

ηνπξγνχλ επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα (π.ρ. παξαγσγή θαη δηάζεζε πιηθνχ, δηδαζθαιία) 

θαη δηαδηθαζίεο (αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο, επηθνηλσ-

λίαο θ.ιπ.). Ζ δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, εγγελέο ζηνηρείν ηεο ΔμΑΔ, επη-

ηείλεη ηελ θαηάηκεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ζε επηκέξνπο δηα-

θξηηά ζηνηρεία, θαζηζηψληαο απαξαίηεηε ηε ζπλάξζξσζή ηνπο ζε έλα ζπλεθηηθφ νξ-

γαλσζηαθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη ζπνπδαζηέο λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Ζ 

παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ εμαζθαιίδεη ηε δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ππν-

ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο, ν αλαζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ΔμΑΔ, σο 

απνηέιεζκα ελζσκάησζεο ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ), 

θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ην δηδαζθφκελν 

σο ρξήζηε θαη θαηαλαιωηή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, εληάζζνληαο ηε ζπδήηεζε πεξί 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζηελ αλαδπφκελε ξεηνξηθή πεξί Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηε-

ηαο (Long, Tricker, Rangecroft, & Gilroy, 1999 · McIlroy & Walker, 1993 · Tait, 

2000). 

Ζ απάληεζε ζην δεχηεξν εξψηεκα ζπλδέεηαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ΟΣΣ. Σε φιν ην εχξνο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο ΔμΑΔ νη ΟΣΣ απνηεινχλ ην 

κφλν πεδίν άκεζεο θαη αδηακεζνιάβεηεο ζπκπαξνπζίαο ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ 

κάζεζεο, δειαδή δηδαζθφλησλ, δηδαζθνκέλσλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Ζ πεξίζηαζε 

ηεο άκεζεο ΠκΠ επηθνηλσλίαο εληζρχεη ηηο ζρέζεηο δηδάζθνληα – δηδαζθνκέλσλ, επη-

ηξέπνληαο ζηνλ Καζεγεηή – Σχκβνπιν (ΚΣ) λα αλαπηχμεη ην δηηηφ ηνπ ξφιν, πέξα 

απφ ηε δηδαζθαιία θαη ζηελ θαζνδήγεζε – ππνζηήξημε. Παξάιιεια, νη ΟΣΣ παξέ-

ρνπλ ην πιαίζην δφκεζεο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ δηδαζθνκέ-

λσλ, εληάζζνληάο ηνπο ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα θαζνδήγεζεο – ππνζηήξημεο,  ε ιεη-
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ηνπξγία ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο κειέηεο, ζηε 

κείσζε ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ θαη ζηελ ελ γέλεη ελδπλάκσζε ησλ δηδαζθν-

κέλσλ, ηδηαίηεξα φζσλ πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 

(Boyle, Kwon, Ross, & Simpson, 2010) ή απφ θνπιηνχξεο «πςειήο εμάξηεζεο», φ-

πσο ε ειιεληθή (Παπαεπζπκίνπ-Λχηξα, 2001).   

1.2.1 Οι λειηοςπγίερ ενόρ ζςζηήμαηορ ςποζηήπιξηρ ζηην ΕξΑΕ 

Ο Tait (2000) πξνζδηνξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο σο εμήο : 

 Γλωζηηθή: ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηη-

θνχ πιηθνχ 

 Σπλαηζζεκαηηθή: εμαζθάιηζε ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δεκη-

νπξγεί δέζκεπζε θαη εληζρχεη ηελ απην-εθηίκεζε 

 Σπζηεκηθή: ζέζπηζε απνηειεζκαηηθψλ, δηαθαλψλ θαη θηιηθψλ πξνο ην 

δηδαζθφκελν δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ.   

Τελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή πξνζεγγίδεη ελ κέξεη θαη ε Thorpe (2002), δηαθξί-

λνληαο δπν πιαίζηα ππνζηήξημεο, ην ζεζκηθό πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα 

θαη ην πιαίζην δηδαζθαιίαο πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα κειέηεο, εθπιήξσζεο ππν-

ρξεψζεσλ, ζπλεξγαζίαο θ.ιπ., θάηη αλάινγν κε ην αθαδεκαϊθό θαη κε-αθαδεκαϊθό 

κνληέιν ππνζηήξημεο ηνπ Simpson (2012), κε ην κελ πξψην λα αθνξά γλσζηηθά θαη 

δηαλνεηηθά ζέκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην δεχηεξν λα ζπκπεξηιακβάλεη  ηε ζπλαη-

ζζεκαηηθή θαη νξγαλσζηαθή πηπρή ησλ ζπνπδψλ. Δπί απηψλ ησλ πιαηζίσλ θαη ιεη-

ηνπξγηψλ αλαπηχζζεηαη ν ξφινο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα, πνπ ζχκθσλα κε 

ην Mason (1991) είλαη δηαλνεηηθέο, σο εθπαηδεπηηθφο δηεπθνιπληήο, θνηλωληθέο, σο 

ζπλαηζζεκαηηθφο ξπζκηζηήο θαη νξγαλωηηθέο, σο ηεξεηήο δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ, 

ρξνλνδηαγξακκάησλ θ.ιπ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ κηα πιήξε ηαχηηζε κεηαμχ ησλ ιεη-

ηνπξγηψλ ηεο ππνζηήξημεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα.  

2 Αποηύπωζη – ζύνθεζη επεςνών 

Έρνληαο νξίζεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ ππνζηεξηθηηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΟΣΣ, ζα πξνζεγγίζνπκε θξηηηθά νξηζκέλεο εκπεηξηθέο έξεπλεο, αλαδεηψληαο ηα 

πεδία ζχγθιηζεο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην ζεσξεηηθφ αλάπηπγκα πνπ πξνεγή-

ζεθε.  
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2.1 Η επηιογή ηωλ ερεσλώλ 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εξεπλψλ θαζνξίζηεθε απφ δχν παξακέηξνπο. Ζ πξψηε  

πξνέθπςε απφ ην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο, ζρεηηδφκελε κε ηελ θαηαιιειφ-

ηεηα θαη ηε ζπλάθεηα ησλ εξεπλψλ σο πξνο ην ζέκα θαη ηελ επηιεγείζα δηάζηαζε. Ζ 

δεχηεξε πξνέθπςε θαηά ηε θάζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο, φηαλ αλαδχζεθε ην 

ζέκα ηεο δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ νηθνπκεληθψλ νξηζκψλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζηα ζπ-

ζηήκαηα ΔμΑΔ ησλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ θξαηψλ θαη ησλ πινπνηήζεψλ ηνπο ζε 

επηκέξνπο πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ.  

Αλαγλσξίδνληαο ηελ χπαξμε θαη ην δηραζκφ κεηαμχ «εγεκνληθψλ θαη πεξηθε-

ξεηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηζκψλ» (Απνζηνιίδνπ, 2011, ζ. 36), θαζψο θαη ηε ζε-

καζία ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηθείκελνπ, αθφκε δε θαη ηνπ 

γεσγξαθηθνχ δηακειηζκνχ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ΔμΑΔ, επηδηψμακε νη έ-

ξεπλεο λα απνηππψλνπλ θαηά ην δπλαηφλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Έηζη ζπκπεξηιήθζε-

ζαλ αλαθνξέο ζε δεηήκαηα ΔμΑΔ ηεο ρψξαο καο (Βαζάια & Αλδξεάδνπ, 2010 · 

Βαζηινγηάλλεο, 2007 · Τδνπηδά, 2010), απφ ηελ εγεκνληθή παξνπζία ηνπ Open Uni-

versity (Price, Richardson, & Jelfs, 2007)  θαη απφ κία γηα ζπζηήκαηα ζην Φνλγθ 

Κνλγθ (Fung & Carr, 2000), ζηελ Ηλδνλεζία (Hiola & Moss, 1989) θαη ζηε Νακίκπηα 

(Mӧwes, 2005). Οη έξεπλεο απηέο ζα παξνπζηαζηνχλ ππφ κνξθή ζεκαηηθήο αλαζθφ-

πεζεο (Creswell, 2011). 

2.2 Θεωρεηηθός προβιεκαηηζκός  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζέκα, ε έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο ζπληζηά ηνλ ππξήλα ηνπ ζε-

σξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ φισλ ησλ εξεπλψλ, είηε απηφλνκα σο θπξίαξρν ζεσξεηη-

θφ πιαίζην (Βαζάια & Αλδξεάδνπ, 2010 · Mӧwes, 2005) είηε ζε ζπλεμάξηεζε κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ΠκΠ επηθνηλσλίαο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηδαζθαιία ζηηο ΟΣΣ  

(Βαζηινγηάλλεο, 2007 · Fung & Carr, 2000 · Hiola & Moss, 1989  Price θ.ζπλ., 2007 · 

Τδνπηδά, 2010). Σην ηξίπηπρν επηθνηλσλία – ππνζηήξημε – κάζεζε ηνλίδεηαη ε ζεκα-

ζία ηεο επηθνηλσλίαο ελ γέλεη θαη ηδηαίηεξα ηεο ΠκΠ θαηά ηηο ΟΣΣ γηα ηελ επηηπρία 

ησλ ζπνπδψλ απφ απφζηαζε. Ζ επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε δεκηνπξγεί ππν-

ζηεξηθηηθφ πιαίζην πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε, ζηελ έληαμε ζηε 

καζεζηαθή νκάδα (Τδνπηδά, 2010) θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε δηαδη-

θαζία ηεο κάζεζεο, ηδηαίηεξα φζσλ πξνέξρνληαη απφ δαζθαινθεληξηθά θαη εμεηαζην-

θεληξηθά ζπζηήκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Fung & Carr, 2000). 
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Σην ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην ηεο ΠκΠ επηθνηλσλίαο ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη 

ζην ξφιν θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα (Βαζηινγηάλλεο, 2007 · Hiola & Moss, 

1989 ·  Price θ.ζπλ., 2007, ζ. 15 · Τδνπηδά, 2010)  αιιά θαη ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο 

ησλ ζπκθνηηεηψλ, πνπ σο θνηλσληθφ θεθάιαην ιεηηνπξγεί επνηθνδνκεηηθά ζηελ α-

ληαιιαγή απφςεσλ, ζθέςεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ θαη ζηε δηαλνκή καζεζηαθψλ πφξσλ 

εληφο ηνπ δηθηχνπ (Βαζάια & Αλδξεάδνπ, 2010 · Price θ.ζπλ., 2007). 

Τν ζεσξεηηθφ θαη ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξεπλψλ πξνζεγ-

γίδεη ηελ έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο πεξηνξηζηηθά, ζηα φξηα δξαζηεξηνηήησλ ζπλαιια-

γήο ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζην πξφγξακκα ησλ ζπνπδψλ (δηδά-

ζθσλ – δηδαζθφκελνη – δηδαθηηθφ πιηθφ). Μφλε εμαίξεζε ζπληζηά ε έξεπλα ηεο 

Mӧwes (2005), ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε ζπζηεκηθή δηάζηαζε ηεο ππνζηήξημεο, φπνπ 

ην ππν-ζχζηεκα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζπλαξζξψλεηαη θαη αιιειεπηδξά κε 

ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα ηεο ΔμΑΔ, πξνζεγγίδνληαο 

έηζη ηελ άπνςε ηνπ Sewart (1993). 

2.3 Ερεσλεηηθά ερωηήκαηα &  σποζέζεης 

Σε φιεο ηηο έξεπλεο θαηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ε δήισζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, σζηφζν 

απηφο δελ πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο ζην ζχλνιφ ηνπο ππφ κνξθή εξεπλεηηθψλ εξσηε-

κάησλ.  

Ωο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο ππνζηήξημεο δηαηππψλνληαη εξσηήκαηα πνπ δηεξεπ-

λνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ δηδαζθνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ θαη ηελ επη-

θνηλσλία πνπ αλαπηχρζεθε κε ηνπο ΚΣ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο (Βαζάια & 

Αλδξεάδνπ, 2010), γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξείρε ην ζχζηεκα 

ΔμΑΔ θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηηο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αληαπνθξηζηκφ-

ηεηαο ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο (Mӧwes, 2005). Τα εξσηήκαηα εμεηδηθεχ-

νληαη θαη θαιχπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ, φπνπ, κεηαμχ άιισλ, δηεξεπλψληαη νη 

ζηάζεηο ησλ δηδαζθνκέλσλ γηα απηέο θαη γηα ην ξφιν ηνπ ΚΣ, νη πξνηάζεηο ηνπο θα-

ζψο θαη ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο απηψλ ζηε βάζε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ φπσο 

ην θχιν θαη ε ειηθία (Βαζηινγηάλλεο, 2007).  

Σηηο έξεπλεο πνπ δελ θαηαγξάθνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο εξσηήκαηα, ηα πξνζεγ-

γίζακε παξαγσγηθά κέζσ ηεο δήισζεο ηνπ ζθνπνχ ή ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο ζηφρσλ. 

Απηή ε ζπιινγηζηηθή πνξεία κάο νδεγεί ζε παξαπιήζηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ γηα ηηο ΟΣΣ, ηε ζεκαζία ηεο επη-
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θνηλσλίαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα βειηίσζε 

(Fung & Carr, 2000 ·Τδνπηδά, 2010). Δπίζεο εξεπλάηαη ε επίδξαζε ηεο ΠκΠ επηθνη-

λσλίαο ζηελ αθαδεκατθή πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ θαη ζηελ αθαδεκατθή εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (Price θ.ζπλ., 2007). Τέινο, δηεξεπλψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ν ξφ-

ινο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ΚΣ γηα ηηο δηεπζεηήζεηο ησλ ΟΣΣ σο πξνο ην γλσζηηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηε δηαρείξηζε γεληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζχζηε-

κα ΔμΑΔ θαη ην ζπκβνπιεπηηθφ – ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν (Hiola & Moss, 1989). 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ κφλν κία πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ, πξνβιέπνληαο αθελφο ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη 

ζηηο ΟΣΣ θαη αθεηέξνπ ην ξφιν ησλ ΚΣ σο ππνζηεξηθηηθψλ παξαγφλησλ ηεο καζεζη-

αθήο δηαδηθαζίαο (Βαζηινγηάλλεο, 2007). 

2.4  Μεζοδοιογηθή προζέγγηζε 

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ νληνινγηθψλ θαη επηζηε-

κνινγηθψλ παξαδνρψλ  ησλ εξεπλεηψλ (Guba & Lincoln, 1994). Απηφ είλαη εκθαλέο 

ζηελ έξεπλα ηεο Mӧwes (2005) θαη κεξηθψο εληνπίδεηαη ζηελ έξεπλα ηνπ 

Βαζηινγηάλλε (2007). Σηηο ππφινηπεο ε επηζηεκνινγηθή ηνπο πξνζέγγηζε κπνξεί κφ-

λν λα πξνζεγγηζηεί ζπιινγηζηηθά κέζσ ησλ κεζνδνινγηθψλ ηνπο επηινγψλ. Κπξίαξρε 

αλαδεηθλχεηαη ε ζεηηθηζηηθή νπηηθή ησλ εξεπλεηψλ, κε κφλε ηε Mӧwes (2005) λα επη-

ιέγεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη κηα εξκελεπηηθή νπηηθή γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο εκπεηξίεο 

θαη ηα πξνζσπηθά λνήκαηα ησλ δηδαζθνκέλσλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Τν ζχλνιν ησλ εξεπλψλ απνηειεί επηζθνπήζεηο κηθξήο θιίκαθαο πνπ αμην-

πνηνχλ πνζνηηθέο – ζηαηηζηηθέο εξεπλεηηθέο ηερληθέο γηα λα αληιήζνπλ θαη λα επε-

μεξγαζηνχλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο δεδνκέλα  θαη λα εμαγάγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. 

Τξεηο απφ απηέο είλαη ηχπνπ εθ ηωλ πζηέξωλ ή αηηηώδνπο ζπζρέηηζεο (Βαζάια & 

Αλδξεάδνπ, 2010 · Mӧwes, 2005 · Price θ.ζπλ., 2007), εξεπλψληαο πιεζπζκφ πνπ 

είρε νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, ελψ ζηηο ππφινηπεο ην δείγκα αθνξνχζε δηδαζθφ-

κελνπο θαη δηδάζθνληεο ελ ελεξγεία. Πξφθεηηαη θαη’ νπζίαλ γηα εθαξκνγή πξνθαζν-

ξηζκέλωλ ζρεδίωλ (Robson, 2007) πνπ θαζνδεγνχληαη απφ ην ζεσξεηηθφ αλάπηπγκα 

ησλ εξεπλψλ.  

Κνηλή εξεπλεηηθή ηερληθή είλαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δνκήζεθε γηα ηηο αλά-

γθεο ησλ εξεπλψλ, εθηφο απφ ηελ πνιπεπίπεδε έξεπλα ησλ Price θ.ζπλ. (2007) φπνπ 
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αμηνπνηνχληαη ήδε ζηαζκηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Παξάιιεια ζπιιέγεηαη θαη πνηνηη-

θφ πιηθφ. Σε δχν έξεπλεο (Βαζάια & Αλδξεάδνπ, 2010 ·  Mӧwes, 2005) γίλεηαη κέζσ 

εξσηήζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Άιιεο 

δχν πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ εξεπλεηηθή ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο  (Price θ.ζπλ., 2007 · 

Τδνπηδά, 2010), ε κελ πξψηε σο απνθιεηζηηθφ κέζν γηα άληιεζε δεδνκέλσλ απφ ζπ-

γθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνπ δείγκαηνο θαη ε δεχηεξε σο ζπκπιεξσκαηηθή (follow up) 

δηαδηθαζία γηα ηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ λνεκάησλ ησλ εξεπλψκε-

λσλ. 

Αλάινγα κε ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο αθνξνχζε ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ δηδαζθνκέλσλ ζε ζπζηήκαηα ΔμΑΔ, κία 

ζηφρεπε ζηνπο δηδάζθνληεο (Hiola & Moss, 1989) θαη κία ηαπηφρξνλα ζε δηδάζθνληεο 

θαη δηδαζθφκελνπο (Τδνπηδά, 2010). Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη δηαδηθαζίεο 

επηινγήο θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ απνηέιεζκα ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ απαίηεζε γηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, πιελ ησλ εξεπλψλ ησλ 

Βαζηινγηάλλε (2007) θαη Τδνπηδά (2010) πνπ δειψλεηαη ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία θαη 

ε κε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα απηήο. Σε φιεο ηηο έξεπλεο κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο ην 

εξεπλεηηθφ ηνπο δείγκα πξνήιζε απφ «αηρκάισηα αθξναηήξηα» (Cohen & Manion, 

1997, ζ. 130).  

2.5 Είδος ηεθκερίωλ ποσ σποζηερίδοσλ ηελ επητεηρεκαηοιογία ηωλ 

ζσγγραθέωλ 

Οη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ησλ εξεπλψλ νδεγνχλ ζην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπι-

ιέγνληαη θαη ζηνπο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ηνπο. Καζψο νη επηιερζείζεο έξεπλεο είλαη 

πξνθαζνξηζκέλνπ ζρεδίνπ, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη είλαη θαηά βάζε πνζνηηθά 

θαη ππνβάιινληαη ζε κηα επηβεβαησηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Robson, 2007). Ζ α-

πνπζία πνιπ-κεζνδηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηερληθψλ κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο 

πεξηνξίδεη ηελ πνηθηιία ησλ δεδνκέλσλ ζε φζα ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνιν-

γίσλ. Μφλν ζηελ έξεπλα ηεο Mӧwes (2005) αμηνπνηείηαη ε δηα-κεζνδηθή ηξηγσλνπνί-

εζε (Denzin, 1989) κε ηελ παξάιιειε εθαξκνγή ζπλέληεπμεο, πξνθεηκέλνπ λα α-

ληιεζνχλ πνηνηηθά δεδνκέλα. Σηελ έξεπλα ηεο Τδνπηδά (2010) ε αμηνπνίεζε ηεο ζπ-

λέληεπμεο αθνξά κία εθ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη δε γίλεηαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε άιιε κέζνδν. 
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Σρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ ηα επεμεξγαζκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα παξνπ-

ζηάδνληαη σο ηεθκήξηα ππφ κνξθή πηλάθσλ θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ (ζρεηηθψλ θαη 

απνιχησλ), ελψ γίλεηαη θαη ρξήζε κέηξσλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, εηδηθφηεξα κέ-

ηξσλ θεληξηθήο ηάζεο φπσο ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο. Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ζε 

νκάδεο κεηαβιεηψλ πξνο αλαδήηεζε ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπο αθνξά πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ εξεπλψλ (Mӧwes, 2005 · Βαζηινγηάλλεο, 2007), φπσο θαη ε ρξήζε γξαθηθψλ 

απεηθνλίζεσλ ππφ κνξθή δηαγξακκάησλ (Βαζηινγηάλλεο, 2007 · Τδνπηδά, 2010). 

Τα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ ππέζηεζαλ επεμεξγαζία κέζσ ζεκαηηθήο 

αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο πνπ νδήγεζε ζηελ αλάδεημε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπο. 

Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο  (Βαζάια & Αλδξεάδνπ, 2010 · Βαζηινγηάλλεο, 2007) ε 

αλάδεημε θαηεγνξηψλ θαη ε πνζνηηθή επεμεξγαζία ηνπο απνηππψζεθε ζε πίλαθεο θα-

ηαλνκήο ζπρλνηήησλ, άιινηε ε θαηεγνξηθή αλάιπζε παξνπζίαζε ζπγθεθαιαησηηθά 

ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζε ελλνηνινγηθνχο θαη εξκελεπηηθνχο πίλαθεο (Price θ.ζπλ., 

2007), ελψ ππήξρε θαη κηα πεξίπησζε (Βαζάια & Αλδξεάδνπ, 2010) φπνπ ε επηρεη-

ξεκαηνινγία ησλ εξεπλεηψλ ππνζηεξίρηεθε άκεζα κε παξάζεζε απνζπαζκάησλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

2.6 Εσρήκαηα 

Παξά ηελ εγγχηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο εξεπλψκελεο δηάζηαζεο, νη επηιερζείζεο έ-

ξεπλεο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε δήισζε ηνπ ζθνπνχ, ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ 

θαη ησλ εξσηεκάησλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζα δνκε-

ζεί επί ηνπ ζεσξεηηθνχ αλαπηχγκαηνο πνπ παξνπζηάζακε
4
 θαη αληηζηνηρίδεη ηηο ιεη-

ηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο (Tait, 2000) κε ην ξφιν θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

δηδάζθνληα (Mason, 1991). 

Ωο πξνο ηηο απφςεηο ησλ δηδαζθνκέλσλ, απηνί αλαγλσξίδνπλ ηελ ππνζηεξηθηη-

θή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΣ, ελψ ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ΟΣΣ βεβαηψλεηαη θαη απφ 

ην πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε απηέο, θαηάζηαζε πνπ παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο 

έξεπλεο. Πξνηάζζνπλ φκσο ηελ ππνζηήξημε ζε γλσζηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θα-

ηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ θαζνδήγεζε ηεο κειέηεο θαη ηηο εμεηάζεηο, 

                                                 

 

4
 Υπφ ηελ έλλνηα φηη ζα παξαιείςνπκε επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ δελ εληάζζνληαη ζε 

απηφ πνπ επηιέμακε σο πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο. 
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έλαληη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο, ηεο δηακφξθσζεο επηθνηλσληαθνχ θιίκα-

ηνο θαη ηεο ελζάξξπλζεο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ ζπκβνιή ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ αθνινπζεί ζε θζίλνπζα θαηάηαμε έλαληη ησλ άιισλ δπν 

ιεηηνπξγηψλ ηεο ππνζηήξημεο. Τελ ίδηα αθξηβψο ηεξάξρεζε εκθαλίδνπλ θαη νη απφ-

ςεηο ησλ ΚΣ γηα ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ησλ ΟΣΣ, φπνπ πξνηάζζεηαη ε αθαδεκατθή 

ππνζηήξημε έλαληη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο (Hiola & Moss, 1989 · Τδνπηδά, 2010), ελψ 

αμηνζεκείσην είλαη πσο θαη ζηηο δπν ζρεηηθέο έξεπλεο απνπζηάδνπλ εξσηήκαηα ζρε-

ηηθά κε ηε ζπζηεκηθή ππνζηήξημε ησλ ΟΣΣ θαη ηνλ νξγαλσηηθφ ξφιν ησλ ΚΣ. 

Οη απφςεηο δηδαζθνκέλσλ θαη δηδαζθφλησλ σο πξνο ηε θζίλνπζα ηεξάξρεζε 

ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ΟΣΣ (γλσζηηθή – ζπλαηζζεκαηηθή – ζπζηεκη-

θή) αληηζηνηρίδνληαη πιήξσο κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ΚΣ (δηαλνεηηθφο - 

θνηλσληθφο – νξγαλσηηθφο) φπσο απηέο πξνζιακβάλνληαη απφ ηνπο δηδαζθφκελνπο 

αιιά θαη δειψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ΚΣ. Ζ δηαπίζησζε απηή ηνλίδεη ην ξφιν 

ησλ ΚΣ σο θξίζηκσλ ξπζκηζηψλ ηεο πνξείαο πξνο ηε κάζεζε, αθφκε θαη ζε ζπζηήκα-

ηα ΔμΑΔ πνπ θηινζνθηθά θαη κεζνδνινγηθά πξνηάζζνπλ ηελ απηελεξγφ πνξεία ησλ 

δηδαζθνκέλσλ πξνο ηε γλψζε. Ωζηφζν, ε επηζήκαλζε απηή δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί 

αλεμάξηεηα απφ ην γλσζηηθφ βάξνο (ηηο απαηηήζεηο) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηηο 

πξνγελέζηεξεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ησλ δηδαζθνκέλσλ. 

Ωο πξνο ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηεο νκάδαο ησλ δηδαζθνκέλσλ ζηα πιαίζηα 

ησλ ΟΣΣ, φπνπ απηφο εξεπλήζεθε έδσζε αληηθξνπφκελα ζηνηρεία γηα ηελ εκπινθή 

ησλ δηδαζθνκέλσλ ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία – ζπλεξγαζία, δηαπηζηψζεθε λα εί-

λαη πεξηνξηζκέλνο θαη λα αθνξά παξαδνζηαθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο φπσο ε ζπδήηε-

ζε θαη νη εξσηαπαληήζεηο, αλ θαη θξίζεθε πσο ζπλέβαιε ζεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο (Βαζάια & Αλδξεάδνπ, 2010, ζ. 135 · Βαζηινγηάλλεο, 2007 · Mӧwes, 

2005). 

3 Κπιηική αποηίμηζη  

Τα ζπκπεξάζκαηα ησλ επηιερζεηζψλ εξεπλψλ παξνπζηάδνπλ επξχ πεδίν ζχγθιηζεο 

ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκαηηθφ πεδίν. Οη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπ νξγαλσζηαθνχ, ηερλνινγηθνχ, πνιη-

ηηζκηθνχ θαη γεσγξαθηθνχ πιαηζίνπ ησλ ζπζηεκάησλ ΔμΑΔ, εληφο ησλ νπνίσλ δηεμή-

ρζεζαλ νη έξεπλεο, δε θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ 
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ηνπο, ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηα εγγελή ραξαθηε-

ξηζηηθά ηεο ΔμΑΔ. 

Παξά ην φηη απαληψληαη πιήξσο ηα ηηζέκελα εξσηήκαηα, ε ππνζηεξηθηηθή ιεη-

ηνπξγία ησλ ΟΣΣ πξνζεγγίδεηαη ζηαηηθά, ζρεδφλ πεξηνξηζηηθά ζην γλσζηηθφ ηνκέα 

θαη ζην επίπεδν ηεο ΠκΠ επηθνηλσλίαο, ρσξίο λα ζπζρεηίδεηαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξα-

θηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ εκπεηξία ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη ην ξφιν 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο νκάδαο απηψλ. Τέινο, απνπζηάδεη πιήξσο ε ζπζηεκηθή πξν-

ζέγγηζε, θάηη ζεκαληηθφ γηα ηελ ειιεληθή εκπεηξία ηνπ ζπζηήκαηνο ΔμΑΔ ηνπ ΔΑΠ 

θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη (Σπαλαθά, 2011). 
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