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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το Web Based Training αποτελεί ουσιαστική καινοτοµία στον τοµέα της 

εκπαίδευσης γιατί αξιοποιεί τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών, 
υπηρετώντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές παιδαγωγικές θεωρίες. Το Web 
Based Training δίνει τη δυνατότητα εύκολης διάδοσης και ανανέωσης του 
εκπαιδευτικού υλικού απευθυνόµενο σε όλους τους ενδιαφερόµενους 
χωρίς τους περιορισµούς του χρόνου και του τόπου. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται σήµερα, από όσους εµπλέκονται ενεργά σε αυτό το είδος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, στον ορθό σχεδιασµό, στην εξασφάλιση της 
ποιότητας και στην ενίσχυση της εξελικτικής διαδικασίας. Το e-Learning 
Fundamentals αποτελεί µια αντιπροσωπευτική περίπτωση µε ιδιαίτερη 
έµφαση: στην εφαρµογή των βασικών αρχών της διδακτικής, στην 
αξιοποίηση των διαθέσιµων τεχνολογικών µέσων  και στην ολοκληρωµένη 
αξιολόγηση. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Web Based Training, e-Learning, θεωρίες διδασκαλίας και 
µάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ WBT 

 Τελευταία γίνεται συχνά λόγος για την παιδαγωγική καινοτοµία στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, που εξασφαλίζεται από το Web-based training 
(WBT). Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι ανανεώνει την εκπαίδευση 
µέσω Η/Υ µε τις µεθόδους και τις τεχνολογίες που εξασφαλίζει το Internet 
και τα Intranets, γιατί δίνει τη δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης του 

εκπαιδευτικού υλικού και µιας ευέλικτης δοµής που επιτρέπει την 
εξατοµίκευση της µάθησης. Η δικτυοκεντρική εκπαίδευση (µε τον όρο αυτό, 
όπως επίσης και µε τον όρο διαδικτυακή εκπαίδευση, αποδίδουµε τον 
αντίστοιχο αγγλικό WBT)  είναι µια πλούσια σε εποπτικά µέσα εκπαιδευτική 
διαδικασία µε εξαιρετικές δυνατότητες ατοµικής αξιολόγησης, υιοθέτησης 
και προσαρµογής. Αν θα θέλαµε να δώσουµε ένα γενικό ορισµό θα 

λέγαµε ότι η δικτυοκεντρική εκπαίδευση είναι οποιοδήποτε εκπαιδευτικό 



υλικό διανέµεται µέσω Intranet/ Extranet  ή Internet και το οποίο 
απευθύνεται σε χρήστες που έχουν τη σχετική κατά περίπτωση πρόσβαση.  
 
 Κάποιοι θεωρούν το  Web Based Training ως το µέλλον της 
εκπαίδευσης και ο Gary Powell λέει χαρακτηριστικά ότι «ήρθε για να µείνει». 

Έτσι, ενώ αρχικά πολλές εταιρείες και οργανισµοί το αντιµετώπιζαν ως 
µανία, τώρα πρόθυµα θέλουν να το συµπεριλάβουν στην κατάρτιση που 
προσφέρουν, γιατί είναι οικονοµικό, ευέλικτο και προσφέρει δυνατότητες 
διαδραστικότητας. Μέσω του  WBT εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
συµµετοχής, ανεξάρτητα από τους περιορισµούς του χρόνου και του 
τόπου, σε έναν πληθυσµό που µπορεί να µην είναι καν οµοιογενής. Η  

αξιοποίηση, επίσης, της εικονικής πραγµατικότητας, των κινουµένων 
σχεδίων, της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, των 
οπτιακουστικών µέσων κ.λπ. ενισχύει τη διδακτική πράξη και τη µαθησιακή 
διαδικασία. Οι Νέες Τεχνολογίες µας δίνουν τη δυνατότητα να 
υλοποιήσουµε εκπαιδευτικά πακέτα υψηλών προδιαγραφών 
ανταποκρινόµενα σε διαφορετικές ανάγκες πληθυσµού. Οι υποστηρικτές 

της διαδικτυακής εκπαίδευσης θεωρούν ότι είµαστε µπροστά σε µια 
πραγµατική επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης (Downes, 2005).  
 
 Είναι όµως οι φορείς της κατάρτισης έτοιµοι για µια τέτοια αλλαγή; Πέρα 
από τον ενθουσιασµό, τις δυνατότητες και φυσικά την αίγλη που 
συνοδεύει µια τέτοια διαδικασία µπορούµε να διοργανώσουµε κάτι τέτοιο 

χωρίς να αναλύσουµε το ποιοι, που, πότε και γιατί; Αν δεν υπάρχουν 
τέτοιες αναλύσεις τότε µπορούµε να κάνουµε λόγο για πιθανή 
καταστροφή. Το να ξεκινήσουµε «στα τυφλά» µια τέτοια πρωτοβουλία είναι 
παρακινδυνευµένο, ανεξάρτητα από το πόσο νεωτεριστικό, µοντέρνο, 
δηµιουργικό, συναρπαστικό ή οικονοµικό είναι. Πολλά κέντρα εκπαίδευσης 

αναλαµβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες υπό την «πίεση» τεχνολογικών 
εταιρειών, γιατί θα πρέπει να δικαιολογηθούν κάποιες δαπάνες 
εξοπλισµού, όπως αυτές των Intranets. Παρά το γεγονός, όµως, ότι αυτές 
οι πρωτοβουλίες γίνονται υπό την πίεση κάποιων παραγόντων, κάποιες 
φορές αποφέρουν κέρδος, ανάπτυξη και προβολή. Για οποιοδήποτε λόγο 
και αν υλοποιείται κάτι τέτοιο, το WBT βρίσκεται σε µια περίοδο διαρκούς 

ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1999 είχαν καταµετρηθεί περίπου 
500 είδη διαδικτυακής εκπαίδευσης (Torode, 1999). Μια πιο «αισιόδοξη» 
εκτίµηση υπολόγιζε ότι το 2002  η εκπαίδευση κατά το ήµισυ θα βασιζόταν 
στο διαδίκτυο.  
 
 Οι εταιρείες σήµερα όλο και περισσότερο εντάσσουν τη διαδικτυακή 

εκπαίδευση στην επιµόρφωση του εργατικού τους δυναµικού. Θεωρούν 
ότι είναι µια αποδοτική επένδυση η οποία µπορεί να υπηρετήσει 



αποτελεσµατικά τη δια βίου µάθηση. Υπάρχουν όµως και πολλές άλλες 
που θεωρούν ότι είναι κάπως νωρίς να εκτιµηθεί η αποδοτικότητα µιας 
τέτοιας επένδυσης. 
 Το πιο σηµαντικό επιχείρηµα των υποστηρικτών του WBT είναι η 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης και συµµετοχής που εξασφαλίζεται από τα 

χρησιµοποιούµενα µέσα. Η µάθηση είναι µια µετοχική διαδικασία και η 
δηµιουργία οµάδων συζήτησης (chats) και συνεργατικών εργαλείων είναι 
ιδιαίτερα αποδοτική σε περιβάλλοντα µάθησης. Η γνώση µεταδίδεται 
άµεσα από τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα οποία λειτουργούν 
ως εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές ταυτόχρονα. Η γνώση λοιπόν έχει 
κατακόρυφη (εκπαιδευτής => εκπαιδευόµενος) και οριζόντια 

(εκπαιδευόµενος => εκπαιδευόµενος) κατεύθυνση (McCalla 2000). Εξίσου 
σηµαντική είναι η ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος, η αλληλεγγύη που 
αναπτύσσεται µεταξύ των µελών της οµάδας και η δυνατότητα 
συµµετοχής και ανάπτυξης της κοινωνικότητας των πιο συνεσταλµένων 
εκπαιδευοµένων (Chatterjea 2000 και Παναγιώτογλου, 2002). Επιπλέον, 
θεωρείται ότι η διαδικτυακή εκπαίδευση υποστηρίζει ουσιαστικά τη δια βίου 

µάθηση, γιατί δίνει τη δυνατότητα να µάθεις «στο χρόνο που θέλεις στην 
ποσότητα που θέλεις και όσο χρειάζεσαι». 
 

WEB BASED TRAINING ή COMPUTER BASED TRAINING;  
Πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές  µεταξύ του 
WBT (Web Based Training) και του CBT (Computer Based Training). Η 
απάντηση είναι καταφατική και φυσικά οι διαφορές δεν είναι λίγες (Neill, 
2004). Το CBT δεν έχει τους περιορισµούς του διαδικτύου. Αυτό σηµαίνει ότι 
ένα πλήθος εποπτικών µέσων µπορούν να χρησιµοποιηθούν, τις 

περισσότερες φορές σε άριστη ποιότητα και απόδοση. Το διαδίκτυο ακόµα 
και στις καλύτερες δυνατές συνθήκες έχει περιορισµένες δυνατότητες σε 
αυτό τον τοµέα. Η κατάρτιση, όµως, που προσφέρεται διαδικτυακά µπορεί 
να είναι διαθέσιµη σε κάθε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο Internet ή 
σε κάθε οργανισµό που διαθέτει Intranet. Επιπλέον, η διαδικτυακή 
κατάρτιση τη στιγµή που ετοιµάζεται είναι έτοιµη και διαθέσιµη για κάθε 

χρήστη. Η ανανέωση είναι άµεση και χωρίς κόστος. Και φυσικά, το CBT σε 
σύγκριση µε το WBT δεν επιτρέπει την αλληλεπίδραση διδασκόντων και 
διδασκοµένων, ή των διδασκοµένων µεταξύ τους. 
 
Τα πλεονεκτήµατα του Web Based Training σε σχέση µε το Computer 
Based Training εντοπίζονται στα εξής: 

• Εύκολη διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού στους χρήστες. 
• ∆υνατότητα οµαδικής αλλά και ατοµικής κατάρτισης (ασύγχρονη 

και σύγχρονη).  



• Υψηλό ποσοστό αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων 
αλλά και εκπαιδευοµένων µεταξύ τους. Οι κύκλοι σπουδών που 
χρησιµοποιούν προγράµµατα ψηφιακής διδασκαλίας 
παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση της αλληλεπίδρασης και της 
συµµετοχής όλων των εκπαιδευοµένων (Παναγιώτογλου, 2002 ). 

• ∆υνατότητες χρήσης πολλών περιβαλλόντων (Windows, Mac, 
UNIX, PDA, phone, other wireless devices). Το ευέλικτο περιβάλλον 
µάθησης δίνει τη δυνατότητα στο δηµιουργό ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος µάθησης να επιλέξει αυτό που ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις ανάγκες του πληθυσµού στον οποίο απευθύνεται. 

• Ευκολία ανανέωσης εκπαιδευτικού υλικού. Ένα από τα πιο 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα του WBT είναι η διαρκής ανανέωση και 
συνεχής ενηµέρωση πρωτογενών πληροφοριών σε βαθµό και 
έκταση που είναι δυνατή µόνο µέσω της τεχνολογίας 
(Παναγιώτογλου, 2002).  

• Υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές και οι εκπαιδευόµενοι 
αποκτούν παράλληλα δεξιότητες χρήσης των ΝΤ ( Albright, 1996).  

• Ευκολότερη διακίνηση του τελικού προϊόντος.  
• Λιγότερη τεχνική υποστήριξη. 
• Ευκολότερη παρακολούθηση της δραστηριοποίησης των 

εκπαιδευοµένων (συχνότητα πρόσβασης, χρόνος παραµονής 
κ.λπ.). 

• Έλεγχος της πρόσβασης. 

• ∆υνατότητες ιδιωτικών ή ελεγχόµενων δικτύων για ασφάλεια. 
• ∆υνατότητα συνδέσµου µε άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα. 
• ∆υνατότητα να απευθυνθεί σε µεγάλο µέρος πληθυσµού. 
• Βέλτιστη αντιµετώπιση των ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες ή 

άλλες ειδικές ανάγκες.  

• Χαµηλό κόστος εφαρµογής.  
Όµως: 

• Οι περιορισµοί των browser µπορεί να περιορίσουν την 
εκπαιδευτική µεθοδολογία. 

• Το διαδίκτυο περιορίζει την ποιότητα του ήχου ή του βίντεο και την 
ποιότητα των γραφικών . 

• Κάποιος θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης, να 
ελέγχει τη χρήση και τους λογαριασµούς των χρηστών. 

• Η αδυναµία πρόσβασης στο διαδίκτυο ενός µέρους του 
πληθυσµού, εξαιτίας κοινωνικοοικονοµικών αδυναµιών αποκλείει 
ένα σηµαντικό αριθµό ατόµων (Albright, 1996). 

• Αν και στις µέρες µας ολοένα και περισσότεροι µπορούν και 

χειρίζονται τις ΝΤ, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι πολλοί έχουν κάποιο 



φόβο γι’ αυτές και θεωρούν το Internet χαοτικό και πολύπλοκο 
(Albright, 1996).  

• Πολλές φορές η ψηφιακή εκπαίδευση εστιάζει στη χρήση των 
µέσων περισσότερο από το ίδιο το περιεχόµενο της εκπαίδευσης. 

• Τέλος, οι αργές συνδέσεις µπορεί να αποβούν χρονοβόρες για την 

επιτυχή παρακολούθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης. 
 ∆ε λείπουν βέβαια και έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η διαδικτυακή 
εκπαίδευση δεν έχει καταξιωθεί εµπειρικά σε βαθµό που να µπορούµε να 
κάνουµε λόγο για µια υπεροχή σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία 
και µάθηση (Sitzmann, 2006). 
  

 Πιστεύουµε ότι η ανάπτυξη της διαδικτυακής εκπαίδευσης σήµερα, θα 
πρέπει να εστιάσει τόσο στην αξιοποίηση των διαθέσιµων µέσων όσο και 
στην καλή οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού µέσα στο πλαίσιο της 
ορθής πρακτικής της διδακτικής διαδικασίας. Πώς όµως εξασφαλίζουµε 
έναν ορθό σχεδιασµό και την ποιότητα που απαιτείται; Στη συνέχεια θα 
αναφερθούµε συνοπτικά στην εξασφάλιση της ποιότητας, στους κανόνες 

σχεδιασµού και στα στάδια ανάπτυξης ενός WBT. 
 

Εξασφάλιση Ποιότητας 
Όσοι ενεργά εµπλέκονται στο WBT θεωρούν ότι η ποιότητα της κατάρτισης 
είναι αδιαµφισβήτητη. Η αλήθεια όµως είναι ότι υπάρχει µεγάλη δυσκολία 
αξιολόγησης της όλης διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες για µια 
θετική αποτίµηση της ποιότητας, όπως, ο φτωχός σχεδιασµός, µικρή 
χρηµατοδότηση ή υπερβολικών αξιώσεων προγράµµατα. Το ίδιο 
ανασταλτικά λειτουργεί η έλλειψη ενδιαφέροντος των εκπαιδευοµένων, ο 

υπερβολικά µεγάλος αριθµός εκπαιδευοµένων και φυσικά ο οίστρος 
αυτών που σχεδιάζουν στην επιµόρφωση διοχετεύοντας έναν υπερβολικά 
µεγάλο αριθµό πληροφοριών. Η ανάγκη µιας µεθοδολογικά ορθής 
αξιολόγησης είναι επιτακτική για την ίδια την εξασφάλιση της ποιότητας 
αλλά και για την άρση προκαταλήψεων (Phillips, 2004). Μια ολοκληρωµένη 
αξιολόγηση περιλαµβάνει τον/τους σχεδιαστές, τον/τους διαχειριστές, το 

σύστηµα και τη διαχείριση του, τον Server, και φυσικά τους χρήστες.  
 

 Πιο αναλυτικά, η ποιότητα της επιµόρφωσης εξακριβώνεται από:  
α) το βαθµό επίτευξης των στόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι σχετικοί µε το 
γενικό σκοπό της επιµόρφωσης, συνδεδεµένοι µε τη σύγχρονη 
πραγµατικότητα και φυσικά αντικειµενικά και εύκολα αξιολογήσιµοι (Wright, 

2003) β) τη µαθητοκεντρικότητα της διαδικασίας, γ) τη διαδραστικότητα, δ) 
το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων, ε) την εξατοµίκευση της µάθησης, στ΄) 
την αποτελεσµατική χρήση του διαδικτύου, ζ) την παραγωγικότητα των 
εκπαιδευοµένων, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουν τη ροή 



της πληροφόρησης, η)  τη δυνατότητα επέκτασης και αξιοποίησης των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, θ) την οµαδοσυνεργατική 
προσέγγιση του µαθησιακού αντικειµένου, ι) τη δυνατότητα 
αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευοµένων και αξιολόγησης της µαθησιακής 
πορείας, και  κ) την αποτελεσµατική χρήση των Νέων Τεχνολογιών και τη 

θετική τους αντιµετώπιση (Burke, 2004), κ.ά.) για την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των γνώσεων στην επαγγελµατική ενασχόληση των 
εκπαιδευοµένων. 
 
 Φυσικά η αξιολόγηση των παραπάνω διαφέρει. Όλα όσα 
αξιολογούνται δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, γι’ αυτό και το επόµενο στάδιο 

είναι η βαθµονόµηση των παραπάνω κριτηρίων, τα οποία θα 
αποτελέσουν τη βάση της ορθής αξιολόγησης.  

 

Κανόνες Σχεδιασµού 
Η ανάπτυξη ενός online σεµιναρίου θα πρέπει πάντοτε να ακολουθεί 

κάποιους βασικούς κανόνες: α) θα πρέπει να έχει πάντοτε ως κέντρο τους 
στόχους και το αντικείµενο µάθησης, β) η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
θα πρέπει να γίνεται µε µέτρο και πάντα ως µέσο επίτευξης των 
συγκεκριµένων στόχων και όχι ως αυτοσκοπός (Toth, 2003), γ) θα πρέπει 
να επιδιώκεται η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η δηµιουργική µάθηση σε 
αντίθεση µε τη µηχανική αποµνηµόνευση και ενστικτώδη ανταπόκριση στο 

µαθησιακό ερέθισµα, δ) το επίπεδο και η ποσότητα του µαθησιακού 
αντικειµένου θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες του µέσου 
εκπαιδευοµένου και να µην ξεπερνούν τα όρια που ο εκπαιδευόµενος 
µπορεί να αφοµοιώσει και να αξιοποιήσει (Zeidman, 2003), ε) η µαθησιακή 
πορεία θα πρέπει να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους 
σκέψης και µάθησης, στ΄) καλό είναι να αποφεύγεται η ευθύγραµµη 

προγραµµατισµένη µάθηση, ζ) ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να νιώθει την 
ελευθερία που παρέχει η γνώση, η) κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης θα 
πρέπει να ενισχύεται ο εκπαιδευόµενος και όχι να νιώθει ότι υπακούει σε 
αυστηρούς κανόνες, όπως επίσης και να ενισχύεται η δηµιουργικότητά του 
(Clemons, 2005), και θ) ο σχεδιασµός µιας επιτυχηµένης επιµόρφωσης θα 
πρέπει να έχει δοκιµαστεί σε ένα δείγµα πληθυσµού πριν την οριστική 

εφαρµογή του (Zeidman, 2003). 
 

Εξελικτική διαδικασία 
Η επιτυχία της διαδικτυακής επιµόρφωσης εξαρτάται από την επιτυχή 
ολοκλήρωση όλων των σταδίων ανάπτυξής της, από τη σύλληψη, την 

εφαρµογή έως και την αξιολόγηση.  
 
 Συνοπτικά τα στάδια ανάπτυξης του WBT είναι:  



α) εξακρίβωση των µαθησιακών αναγκών, β) διάγνωση του επιπέδου 
γνώσεων και δεξιοτήτων, γ) προσωπικές επαφές, όπου είναι δυνατόν, δ) 
διαγνωστικά τεστ µε τη συνδροµή ειδικοτήτων, ε) επιλογή κριτηρίων για 
εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες, στ΄) σχεδιασµός µαθησιακού 
περιβάλλοντος, ζ) κατασκευή εργαλείων και πολυµέσων, η) επιλογή 

εκπαιδευτικού υλικού, θ) διαχείριση και διατήρηση του ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντος µάθησης (Dobrovolny, 2003), και ι) αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση. 

 

e-LEARNING FUNDAMENTALS – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
(http://fecone.passionforlearning.eu/course/view.php?id=3 ) 
 

 
 
Το σεµινάριο αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από µια οµάδα ειδικών για 
το e-Learning και χρηµατοδοτήθηκε από την ΕΕ. Το online αυτό 
εκπαιδευτικό τµήµα έδωσε τη δυνατότητα δωρεάν επιµόρφωσης για το e-

learning, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταλλαγή εµπειριών και 
γνώσεων από τους εκπαιδευοµένους, που προέρχονταν από πολλές 



χώρες και ήταν εκπαιδευτικοί, σπουδαστές, διαχειριστές ηλ. περιβάλλοντος 
µάθησης κ.λπ.  
Γενικά, δεν υπήρξε απαίτηση προηγούµενης γνώσης στον τοµέα του e-
Learning. Η γνώση, όµως, βασικών αρχών της διδακτικής διευκόλυνε την 
καλύτερη εξέλιξη του σεµιναρίου.  

 

Στόχοι  
Οι εκπαιδευόµενοι µε τη λήξη θα έπρεπε: 

• Να γνωρίζουν και να χρησιµοποιούν τις βασικές έννοιες του e-

Learning. 
• Να αναγνωρίζουν τις καλύτερες πρακτικές και να αποφεύγουν τις 

παγίδες αυτού του είδους µάθησης. 
• Να εντοπίζουν σχετικά ζητήµατα στο χώρο της εργασίας και της 

εκπαίδευσης. 

• Να έχουν µια ξεκάθαρη άποψη για την εφαρµογή του e-Learning 
στο ίδρυµα από το οποίο προέρχονται. 

 

Τα θέµατα που αναπτύχθηκαν ήταν:  
• Βασικές γνώσεις για το e-learning. 
• ∆ηµιουργία ενός e-learning τµήµατος.  

• Επικοινωνία και συνεργασία.  
• Εργαλεία και περιβάλλον µάθησης.   
• Καινοτοµίες και σύγχρονες τάσεις. 

 
 Το επιµορφωτικό σεµινάριο διήρκεσε 6 εβδοµάδες και, σύµφωνα µε την 

αρχική εκτίµηση των δηµιουργών του σεµιναρίου, απαιτούνταν 2 ώρες 
απασχόλησης εβδοµαδιαίως. Συνολικά, η απαιτούµενη εργασία διαρκούσε 
12 ώρες και η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης απαιτούσε 
περίπου 30 λεπτά. Στην πραγµατικότητα, όµως, ο χρόνος που 
δαπανήσαµε για το συγκεκριµένο σεµινάριο ήταν πολύ περισσότερος. 
 

Πιο αναλυτικά το πρόγραµµα του σεµιναρίου ήταν: 
1η Εβδοµάδα 
Βασικές έννοιες για το e-Learning, κατανεµηµένες σε διαφορετικές ενότητες 
και δραστηριότητες. 
 Στο τέλος της εβδοµάδας οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε να είσαι σε θέση να 
περιγράψουν την ιστορία του e-Learning, τα βασικά χαρακτηριστικά του, 

να µπορούν να εκφράσουν σε γραπτό κείµενο τις ιδέες τους, να 
αντιληφθούν πως µπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν 
στο ίδρυµα από το οποίο προέρχονταν και να παρουσιάζουν τις ιδέες 
τους σε άλλους. 



 
 Η πρώτη εβδοµάδα περιλάµβανε ένα κούιζ  στο οποίο απαντούσαν οι 
εκπαιδευόµενοι, εφόσον είχαν ήδη διαβάσει το πληροφοριακό υλικό της 
συγκεκριµένης εβδοµάδας. Στην ίδια εβδοµάδα οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε 
να ετοιµάσουν µια παρουσίαση µε τα βασικά στοιχεία του πληροφοριακού 

υλικού της εβδοµάδας (υπήρχαν οδηγίες και έτοιµα templates) και να 
εκφράσουν σε κείµενο τις σκέψεις και τον προβληµατισµό τους για όσα 
είχαν µάθει (reflection).  
 
2η και 3η Εβδοµάδα 
∆ηµιουργία ενός e-Learning σεµιναρίου. 

 Στη 2η εβδοµάδα οι εκπαιδευόµενοι έµαθαν έννοιες κλειδιά και τις 
βασικές αρχές σχεδιασµού ενός e-Learning σεµιναρίου. Στο τέλος της 
εβδοµάδας οι συµµετέχοντες έπρεπε να είσαι σε θέση να περιγράψουν τη 
σχέση µεταξύ στόχων και χαρακτηριστικών ενός τέτοιου σεµιναρίου, να 
περιγράψουν το ρόλο των εκπαιδευοµένων, να αναγνωρίζουν τον 
«κρυφό» σχεδιασµό ενός e-Learning σεµιναρίου και τη διαφοροποίηση 

των linear sequences, hypertexts, και simulations. Σε αυτή την εβδοµάδα το 
πληροφοριακό υλικό αξιοποιούνταν στη δηµιουργία ενός σεµιναρίου από 
τους ίδιους τους εκπαιδευοµένους, και στις συζητήσεις οι οποίες 
αφορούσαν αυτή την εβδοµάδα, µεγάλες ή µικρές οµάδες (είχαν 
δηµιουργηθεί οµάδες 3-4 ατόµων για οµαδική εργασία και δύο forum στα 
οποία συµµετείχαν όλοι οι εκπαιδευόµενοι). 

 
 Την 3η εβδοµάδα οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε να αποφασίσουν τελικά 
ποια ήταν τα βασικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούσαν για τη δηµιουργία 
του δικού τους σεµιναρίου, τη δοµή, το περιεχόµενο και φυσικά το κοινό 
στο οποίο θα απευθύνονταν.  Όλοι οι εκπαιδευόµενοι κατέθεσαν το δικό 

τους σχεδιασµό για ένα e-Learning σεµινάριο και αξιολόγησαν τα 
σεµινάρια των άλλων. Στο τέλος αναδείχθηκαν τα καλύτερα σχεδιασµένα 
σεµινάρια από τη βαθµολογία που έδωσαν οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι.  

 
 Στο τέλος της 2ης και 3ης εβδοµάδας οι εκπαιδευόµενοι κατέθεσαν τις 
σκέψεις και τους προβληµατισµούς τους, συµµετέχοντας σε κοινές 

συζητήσεις και σχολιάζοντας τους προβληµατισµούς που είχαν καταθέσει 
οι άλλοι εκπαιδευόµενοι. 
 
4η Εβδοµάδα 
Άνθρωποι και αλληλεπίδραση. 
 Σε αυτή την ενότητα έγινε µια προσπάθεια να αντιληφθούν οι 

εκπαιδευόµενοι το ρόλο της αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της µάθησης. 



Παρουσιάστηκαν επιλεγµένες θεωρίες µάθησης και εκτιµήθηκε η 
προσφορά της online διδασκαλίας. 

 
 Αυτή την εβδοµάδα οι εκπαιδευόµενοι συγκρίνανε µοντέλα 
µάθησης/διδασκαλίας και απαντούσαν σε σχετικό ερωτηµατολόγιο. Στη 

συνέχεια διέκριναν πίσω από αλληγορικές καταστάσεις ή περιγραφές 
διδασκαλίας διδακτικά µοντέλα. Τα διδακτικά αυτά µοντέλα τα πρότειναν 
στηρίζοντάς τα µε επιχειρήµατα σε forum. Ο προβληµατισµός στο τέλος 
κατατέθηκε σε χώρο όπου «συναντηθήκαν» όλοι εκπαιδευόµενοι και 
κατέθεταν τις απόψεις τους. Ταυτόχρονα έπρεπε να σχολιάσουν 
τουλάχιστον δύο άλλες απόψεις εκπαιδευοµένων. 

 
5η Εβδοµάδα 
Εργαλεία 
 Σε αυτή την ενότητα η διδασκαλία είχε στόχο την περιγραφή διαφόρων 
εργαλείων για τη δηµιουργία e-Learning σεµιναρίων, την ένταξή τους σε 
διαφορετικά στάδια της εξελικτικής διαδικασίας, την αξιολόγησή τους σε 

σχέση µε την κατάσταση/θέση των εκπαιδευοµένων και την αναγνώριση 
των εκπαιδευτικών αρχών που ισχύουν  για το καθένα από αυτά. Με βάση 
το πληροφοριακό υλικό αυτής της εβδοµάδας, οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε 
να δηµιουργήσουν ένα χάρτη εννοιών για τα εργαλεία που αξιοποιούνται 
και χρησιµοποιούνται στο e-Learning. Οι εκπαιδευόµενοι έκαναν τις δικές 
τους προτάσεις για εργαλεία που είχαν χρησιµοποιήσει ή γνώριζαν και 

αξιολογούσαν τα εργαλεία που είχαν προτείνει οι άλλοι συµµετέχοντες. Στο 
τέλος, όπως και στα προηγούµενα στάδια κατέθεσαν σκέψεις και 
προβληµατισµούς γι’ αυτή την ενότητα.  
 
6η Εβδοµάδα 

Τάσεις και προοπτικές για το e-Learning 
 Στόχοι αυτής της ενότητας ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευόµενοι τις 
διαφορετικές τοποθετήσεις και τάσεις ως προς το e-Learning, να κάνουν 
τις δικές τους εκτιµήσεις για το προσεχές µέλλον, να εκτιµήσουν ποια 
µορφή του e-Learning είναι κατάλληλη για το δικό τους ίδρυµα, να 
αξιολογήσουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, το συνεργατικό περιβάλλον 

online µάθησης, το pod και το vodcasting.  
 Το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της εβδοµάδας ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο για 
τη συµµετοχή σε forum και για τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 
από τους εκπαιδευοµένους. Προαιρετικά δοκίµασαν εκπαιδευόµενοι και 
εκπαιδευτές να δηµιουργήσουν µια ραδιοφωνική αναµετάδοση. 
∆ηµιουργήθηκαν οµάδες συζήτησης και σχολίων για τα θέµατα αυτής της 

εβδοµάδας.  
 



 Συµπερασµατικά, το σεµινάριο e-Learning Fundamentals ακολούθησε 
τις βασικές αρχές ανάπτυξης ενός WBT µε αξιοσηµείωτη επιτυχία. Ο 
σχεδιασµός του ήταν σύµφωνος µε τις πιο πρόσφατες κατευθύνσεις της 
διδακτικής και η αξιολόγηση της πορείας του ήταν υποδειγµατική. Σε κάθε 
στάδιο, εκτός από το πληροφοριακό υλικό, υπήρχαν ερεθίσµατα για 

επιπλέον έρευνα µε πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευοµένων. Η 
καθοδήγηση των εκπαιδευτών ήταν διακριτική και µόνο όπου υπήρχε 
ανάγκη παρέµβασης για συντονισµό των εκπαιδευοµένων. Γενικά 
επιδιώχθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των 
εκπαιδευοµένων και η προώθηση της αλληλεπίδρασης µε την ίδια την 
πληροφορία και µε τους άλλους συµµετέχοντες.  Η ίδια η ροή της 

πληροφόρησης απαιτούσε σε κάποια στάδια τη συµµετοχή των 
εκπαιδευοµένων (απαντήσεις σε ερωτήσεις, κουίζ κ.ά.) και η συµµετοχή σε 
συζητήσεις και αξιολογήσεις των εργασιών των άλλων µελών της οµάδας 
ήταν υποχρεωτική. Σε κάθε στάδιο οι εκπαιδευόµενοι κατέθεταν τις σκέψεις 
και τις εκτιµήσεις τους και ασκούνταν σε όσα είχαν µάθει. Σε όλη τη 
διάρκεια του σεµιναρίου η πληροφορία συσχετιζόταν µε την έµπρακτη 

εφαρµογή στο ίδρυµα από το οποίο προέρχονταν κάθε εκπαιδευόµενος 
(πανεπιστήµιο, εκπαίδευση, εταιρείες κ.λπ.). Στο τέλος η αξιολόγηση και τα 
συµπεράσµατα ήταν στη διάθεση όλων των εκπαιδευοµένων.  
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