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Abstract: As interest in online education continues to grow, research is now focusing on
ways in which quality of learning can be assured. Teachers seem to play an important role.
The purpose of this literature review is to explore the teaching approaches and role of teachers
in online learning environments, the principles and methods that govern their teaching, and
the factors that influence their choices. The results show that teachers prefer student-centered
approaches that favor the development of social relationships and cooperation. The role of the
teacher is quite important, providing support and ensuring effective learning through his
actions.
Keywords: online e-learning, teacher, collaboration, learning, teaching approach
Πεπίληψη: Καζώο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ online εθπαίδεπζε ζπλερώο απμάλεηαη, νη έξεπλεο
πιένλ εζηηάδνπλ ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε πνηόηεηά ηεο
κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα θαηέρνπλ έλαλ ζεκαληηθό ξόιν. Ο ζθνπόο ηεο
παξνύζαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνύλ νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ν
ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα online πεξηβάιινληα κάζεζεο, νη αξρέο θαη νη κέζνδνη πνπ
δηέπνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. Σηα
απνηειέζκαηα θαίλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνύλ καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
επλννύλ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
είλαη αξθεηά ζεκαληηθόο, παξέρνληαο ππνζηήξημε θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ νπζηαζηηθή
κάζεζε κέζσ ησλ ελεξγεηώλ ηνπ.
Λέξειρ κλειδιά: online ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθόο, ζπλεξγαζία, κάζεζε,
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
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Διζαγωγή
H εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (distanceeducation, e-learning) πξνζθέξεη πξννπηηθέο αιιά θαη
πξνθιήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, δεδνκέλνπ όηη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία
«επέιηθησλ» καζεζηαθώλ πξνγξακκάησλ είλαη κεγάιε. Σε έλα ζύζηεκα εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο, όιεο νη δπλαηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ησλ
εθπαηδεπηώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ, ελώ ν ρξόλνο θαη ν
ηξόπνο εθκάζεζεο απνηεινύλ εύθακπηεο παξακέηξνπο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο (Race,
1999; Αξκαθόιαο, 2018). Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, ζπκβάιιεη ζην λα ππάξμνπλ πεξηζζόηεξεο
ελαιιαθηηθέο επηινγέο -ιύζεηο- πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζώο θαη κεγαιύηεξε πξόζβαζε ζε άηνκα πνπ αδπλαηνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηα ζπκβαηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Lionarakis, 1998; Αλαζηαζηάδεο,
2007).
Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε νπνία νξίδεηαη σο ε κάζεζε από ηε δηδαζθαιία ζε
απεπζείαο ζύλδεζε κέζσ ησλ δηθηπαθώλ ηερλνινγηώλ, είλαη αλακθηζβήηεηα κία από ηηο πην
ηζρπξέο απαληήζεηο ζηελ απμαλόκελε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε (Hrastinski, 2008). Ωο ηξόπνο
κάζεζεο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε μεθίλεζε κε ηελ αιιεινγξαθία κέζσ ηαρπδξνκείνπ
ρξεζηκνπνηώληαο δηδαθηηθό πιηθό ζε έληππε κνξθή θαη θαηά θύξην ιόγν ηα ήδε
δνθηκαζκέλα, ζπκβαηηθά βηβιία. Αξγόηεξα, εθκεηαιιεύηεθε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξείρε ην
ξαδηόθσλν, ε ηειεόξαζε θαη ην ηειέθσλν γηα ακεζόηεξε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, ελώ ηα
ηειεπηαία ρξόληα πηνζέηεζε όιεο ζρεδόλ ηηο κνξθέο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο (Keegan,
2001;Panagiotakopoulos, Tsiatsos, Lionarakis&Tzanakos, 2013). Ζ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε κε ρξήζε δηαδηθηύνπ, αθνινπζεί κία ζηαζεξά απμαλόκελε πνξεία πξνηηκήζεσλ
ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηόζν από πιεπξάο αξηζκνύ εθπαηδεπόκελσλ, όζν θαη από πιεπξάο
αξηζκνύ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη (Allen&Seaman, 2013; Lai, 2017; Martin, Budhrani,
Kumar & Ritzhaupt, 2019). Οη ζπλερώο απμαλόκελεο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο
πξαγκαηηθόηεηαο γηα απόθηεζε λέσλ, γεληθώλ θαη εηδηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ε
αδπλακία ησλ ζπκβαηηθώλ κνξθώλ εθπαίδεπζεο λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο
θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ
εθπαίδεπζεο, δειαδή ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Moore & Kearsley, 1996; Lionarakis,
2003). Με άιια ιόγηα ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δίλεη ιύζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα,
θαζώο επηηξέπεη ηελ εγγξαθή κεγάινπ αξηζκνύ θνηηεηώλ ρσξίο ηελ δεκηνπξγία
ππεξπιεζώξαο ηάμεσλ θαη κεηώλεη ζεκαληηθά ην θόζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή
λέσλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο (Clardy, 2009; Wang &Wiesenes, 2012), ελώ ηαπηόρξνλα
πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπόκελν επειημία, αθνύ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη όιεο ηηο ώξεο
δηαζέζηκν αιιά θαη θαιύηεξε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε (Hartnett, 2016).
1.1

Ηλεκηπονική μάθηζη

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ρξήζε δηαδηθηύνπ κπνξεί λα ιάβεη ρώξα κέζσ ηξηώλ θύξησλ
δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ δειαδή κέζσ ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ ξπζκνύ, κέζσ ηεο ζύγρξνλεο
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θαζώο θαη κέζσ ηεο αζύγρξνλεο κνξθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηύνπ (Keegan, 2001). Ωο εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε ή self-paced training,
ραξαθηεξίδεηαη ε εθπαίδεπζε πνπ δελ εκθαλίδεη άκεζε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε
κεηαμύ δηδάζθνληα θαη δηδαζθόκελνπ (Keegan, 2001) ελώ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ
απαηηείηαη είλαη δηαζέζηκν ζηελ πιαηθόξκα ηνπ καζήκαηνο, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνλ
εθπαηδεπόκελν λα απνθαζίζεη γηα ην ξπζκό ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζήο ηνπ (Keegan,
2001). Ζ αζύγρξνλε κνξθή ραξαθηεξίδεηαη από ηελ δπλαηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ λα
παξαθνινπζνύλ ηα καζήκαηα ζε νπνηνδήπνηε ηόπν θαη ρξόλν, θαζώο δελ απαηηείηαη ε
θπζηθή παξνπζία ηνπο ζην κάζεκα ελώ ηαπηόρξνλα ππάξρεη επειημία ζηνλ ρξόλν, ηνλ ρώξν
θαζώο θαη ηνλ ξπζκό κάζεζεο (Αλαζηαζηάδεο, 2014; Keegan, 2001).
Τέινο, ε ζύγρξνλε κνξθή απαηηεί ηε παξνπζία ηόζν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ όζν θαη ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ελώ ηαπηόρξνλα
επηδηώθεη ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο κηαο
εηθνληθήο ηάμεο (Anastasiades, Filippousis, Karvνunis, Siakas, Tomazinakis,
Giza&Mastoraki, 2010).
1.2

Δκπαίδεςζη ζε οnline πεπιβάλλον

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή θαη επηθνηλσλία όισλ ησλ κειώλ ζηα
online πεξηβάιινληα κάζεζεο θαζώο θαη ε εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο λα πξνζνκνηάδεη
κηα αίζνπζα δηα δώζεο δηδαζθαιίαο, είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε πιήζνπο εξγαιείσλ, ηα
νπνία δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο εηθόλαο, ήρνπ, αιιά θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ
κειώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά (Bates, 2005; Lim, 2017).
Ζ αμηνπνίεζε ηέηνησλ εξγαιείσλ (κηθξόθσλν, εηθνληθόο πίλαθαο ή εθαξκνγέο online
ζπλνκηιίαο) βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηύμνπλ απνηειεζκαηηθέο θνηλσληθέο
δεμηόηεηεο θαη λα νδεγεζνύλ ζε νπζηαζηηθή µάζεζε (Khan, 2006; Lim 2017; Thorpe &
Edmunds, 2011).
Οη ηερλνινγίεο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε
ελζσκαηώλνληαη καδηθά θαη δηαρεηξίδνληαη κέζα από εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο – ινγηζκηθά
πνπ πξνζθέξνληαη ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλα πεξηβάιινληα εθπαηδεπηηθώλ πιαηθόξκσλ. Οη
εθαξκνγέο απηέο ιεηηνπξγνύλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο θαη είλαη νη
αθόινπζεο:


Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο (Virtual Learning Environments- VLE):
Πξόθεηηαη γηα εθαξκνγέο web-based ή εθηειέζηκεο εθαξκνγέο (CD-ROM). Μέζσ ησλ
VLE, νη δηδάζθνληεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ καζήκαηα ζε
πεξηβάιινλ εηθνληθήο ηάμεο θαη λα δηαρεηξηζηνύλ ην πιηθό πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μεξηθέο από ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα
πεξηβάιινληα απηά είλαη ε δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ν
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δηακνηξαζκόο αξρείσλ, ε αλάζεζε εξγαζηώλ, ε πξνβνιή πξνζεζκηώλ, ε
παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ θαη ε αμηνιόγεζε ηνπο.


Σπζηήµαηα ∆ηαρείξηζεοΠεξηερνµέλνπ (ContentManagementSystem- CMS):
Πξόθεηηαη γηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία κε αλάινγεο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα
πξνζαξκνζηνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ δηαρείξηζε ηνπο γίλεηαη κέζσ
ηζηνζειίδσλ θαη ζθνπόο ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία πεξηερόκελνπ
δηαδηθηύνπ. Παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα δηάθξηζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ
αλάινγα ην επίπεδν ηνπο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ (κνξθνπνίεζε,
απνζήθεπζε, ζύλδεζε) θαζώο θαη επηπξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα εμεηδηθεπκέλεο
ρξήζεηο (add-ons, extensions, templates θ.α) (Martinez-Caro, Aledo-Hernandez,
Guillen-Perez, Sanchez-Iborra&Cano, 2018).



Σπζηήµαηα ∆ηαρείξηζεοΜάζεζεο (LearningManagementSystem- LMS):
Έλα ζύζηεκα LMS ιεηηνπξγεί σο έλα απνζεηήξην γλώζεο όπνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα
απνζήθεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ ζπλόινπ ηεο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίαο.
Όινη νη εμνπζηνδνηεκέλνη θάηνρνη µπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηνύο ηνπο
ειεθηξνληθνύο πόξνπο εθπαίδεπζεο από νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη ζε νπνηνδήπνηε
ρξόλν. Έλαο ηδηαίηεξνο θαη δεκνθηιήο ηύπνο εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ είλαη ηα ή
καδηθά αλνηρηά δηαδηθηπαθά καζήκαηα (Massive Online Open Courses, MOOCs)
(Τδηκνγηάλλεο, 2017).

1.3

Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού ζηην online μάθηζη

Ο εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ζηελ πξόθιεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελόο
ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο θαη ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο ζηα πεξηβάιινληα online
εθπαίδεπζεο, ελζαξξύλνληαο ηνπο καζεηέο ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο θαη κεηώλνληαο
ηα όπνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύληαη (Arbaugh, 2014; Li, Duan, Fu, &Alford, 2012; Pallof
& Pratt, 2007). Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο
επξσπατθήο επηηξνπήο «Horizon 2020» (Δπξσπατθή επηηξνπή, 2016), όπνπ ηνλίδεη ηε
ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε.
H δηδαζθαιία, ζύκθσλα κε ηνπο Moore et. al., (2017) γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή
νθείιεη λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ ζσζηή δόκεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ην δηάινγν ησλ κειώλ
ηεο ηάμεο, γύξσ από ην ζεκαηηθό πεδίν ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηα online
πεξηβάιινληα κάζεζεο έρνπλ πιεζώξα παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη εξγαιείσλ
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (Donlan, 2014; Bell, 2011; Tess, 2013), όπσο ηα θόξνπκ θαη νη
πίλαθεο ζπδεηήζεσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ νκαδηθή
εξγαζία (Oliveira, Tinoca&Pereira, 2011) θαζώο θαη ε ηειεδηάζθεςε, όπνπ νη
αιιειεπηδξάζεηο πνπ γίλνληαη ιόγσ ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθόλαο κπνξνύλ λα είλαη πνιύηηκεο
(Bell, 2011; Thorpe & Edmunds, 2011).
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Σηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο εκπιέθεηαη πιήζνο παηδαγσγηθώλ παξαγόλησλ, όπσο ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηδαζθνκέλσλ, ε ίδηα ε θύζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αληηθεηκέλνπ, νη ζηόρνη
θαη ε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ ζα επηιέμεη ν εθπαηδεπηηθόο (Hawkins, Graham,
Sudweeks&Barbour, 2013; Joksimović, Gašević, Kovanović, Riecke&Hatala, 2015). Οη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ώζηε λα ελζαξξύλνπλ ηελ
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, όπσο ε παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ θαη ηεο ζπκκέηνρήο
ησλ καζεηώλ παξέρνληάο ηνπο θαζνδήγεζε θαη αλαηξνθνδόηεζε (Cho&Cho, 2016).

2

Μεθοδολογία

Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο online εθπαίδεπζεο
από ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δηεξεπλώληαο ηαπηόρξνλα ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. Σηόρνο είλαη ε
κειέηε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
δηεπθόιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο.
Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο:
 Πνηεο νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα online
πεξηβάιινληα κάζεζεο?
 Πνηεο κεζόδνπο ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ώζηε λα ππνζηεξίμνπλ ζπλεξγαζία θαη
ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ?
 Πνηνο ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ηνπ online πεξηβάιινληνο?
 Δπεξεάδνληαη νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από πξνζσπηθέο απόςεηο ή άιινπο
παξάγνληεο?
2.1

Δπεςνηηικό πλαίζιο

Όιεο νη έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε online πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο
ελώ εζηηάζακε ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινύζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί (Berry, 2019;
Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin, Budhrani, Kumar, &Ritzhaupt,
2019; Rehn et al, 2016; Op, 2018). Δμεηάζηεθε ε θύζε ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ (Berry,
2019; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al., 2019; Rose, 2018) είηε κέζσ
εξσηήζεσλ ή κε ζπλδπαζκνύ ηνπο κε ηελ άκεζε παξαηήξεζε από ηνπο εξεπλεηέο (Coker,
2018; Rehn et. al., 2016). Οη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο απμάλεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ
καζεηώλ θαζώο θαη ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν εθπαηδεπηηθόο ζε απηέο εμεηάζηεθαλ ζε έμη
έξεπλεο (Berry, 2019; Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al,
2019; Rose, 2018), ελώ νη ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο απμάλεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ εξεπλήζεθαλ ζε πέληε κειέηεο (Berry, 2019; De Gagne &
Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rehn et. al., 2016). Γηα ηελ απάληεζε ησλ
εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ησλ παξαπάλσ
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εξεπλεηηθώλ άξζξσλ θαη δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, πνπ δεκνζηεύζεθαλ ην δηάζηεκα 2010 –
2019, ζύκθσλα κε ηνπο Webster&Watson (2002).
Φξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ
επέηξεπαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ ειεύζεξα ζηα δηάθνξα ζέκαηα ρσξίο
πεξηνξηζκνύο ελώ ππήξρε δπλαηόηεηα λα ηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο γηα πεξαηηέξσ
δηεπθξηλήζεηο (Op, 2018). Τν εξεπλεηηθό ππόβαζξν ησλ εξεπλώλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.
Πίνακαρ 1. Δπεςνηηικό ςπόβαθπο επεςνών

Έπεςνα

Δπίπεδο
εκπαιδεςηικού
πεπιβάλλονηορ

Γείγμα
εκπαιδεςηικών

Σςλλογή δεδομένων

Coker (2018)

Τξηηνβάζκηα

15

Σπλέληεπμε,
παξαηήξεζε

De Gagne &
Walters
(2010)

Τξηηνβάζκηα

11

Σπλέληεπμε

Berry (2019)

Γηδαθηνξηθό
πξόγξακκα

13

Σπλέληεπμε

Rose (2018)

Τξηηνβάζκηα

5

Σπλέληεπμε

8

Σπλέληεπμε

Γεπηεξνβάζκηα

32

Δξσηεκαηνιόγηα

Γεπηεξνβάζκηα

6

Σπλέληεπμε,
εξσηεκαηνιόγηα,
παξαηήξεζε

Martinet.
(2019)

al.

Lai (2017)
Rehnet.
(2016)

3

al.

Μεηαπηπρηαθό
Γηδαθηνξηθό
πξόγξακκα

ή

Ανάλςζη

Σύκθσλα κε ηελ αλαζθόπεζε καο, νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηηκνύλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζην νnline πεξηβάιινλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη καζεηνθεληξηθέο, κε
έκθαζε ζηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ απόθηεζε ηεο λέαο
γλώζεο. Έηζη, νη νκαδνζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ην κνληέιν αλεζηξακκέλεο κάζεζεο, θαη
νη επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (Berry, 2019; Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010;
Lai, 2017; Martin et. al, 2019). Ζ θηινζνθία πίζσ από απηέο ηηο επηινγέο, έρεη ζαλ βάζε ηελ
ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηεο κάζεζεο. Σπγθεθξηκέλα, ε Rose (2018)
αλέθεξε πσο νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ γλώζε κόλν εάλ νη ίδηνη ηελ
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αλαθαιύςνπλ θαη θαηαζθεπάζνπλ ηα λνεηηθά ζρήκαηα, κέζα από έλα πξόβιεκα ζην νπνίν
ζα απνηύρνπλ λα επηιύζνπλ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο. Σε απηή ηελ άπνςε θαίλεηαη λα
ζπκθσλνύλ θαη νη De Gagne & Walters, (2010) θαζώο ζεώξεζαλ όηη ε παξαγσγή ησλ λέσλ
ηδεώλ είλαη ε βάζε γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη ελεξγή κάζεζε.
Σηε ζπλέρεηα, ζην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα, νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα ππνζηεξίδνπλ
ηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο κέζσ δύν βαζηθώλ ηξόπσλ, ηεο
άκεζεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο παξνρήο ζσζηνύ ππόβαζξνπ από ηνπο ίδηνπο. Ζ ζπδήηεζε ζηελ
ηάμε θάλεθε λα είλαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν πνπ εθκεηαιιεπηήθαλ νη θαζεγεηέο θαζώο
ηνπο παξείρε ηελ δπλαηόηεηα λα σζήζνπλ ζε άκεζεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο καζεηέο. Μέζσ
απηήο εκπιέθνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο καζεηέο, ηνπο ελζαξξύλνπλ ώζηε λα είλαη
πεξηζζόηεξν ελεξγνί θαζώο θαη λα παξνπζηάδνπλ λέεο ηδέεο δίλνληάο ηνπο ζπλερώο έλαπζκα
γηα αληαιιαγή απόςεσλ, γηα εμεξεύλεζε θαη αλαθάιπςε ηεο λέαο γλώζεο (Berry, 2019;
Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rose, 2018).
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ν δηάινγνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο, θαζώο αθηέξσζαλ κεγάιν
κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο, ώζηε λα ελζαξξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
αλαζηνραζηνύλ γηα ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο ή γηα θνηλσληθέο ζπδεηήζεηο θαη
αληαιιαγή πξνζσπηθώλ απόςεσλ θαη εκπεηξηώλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ
έλα πην άλεην θιίκα απμεκέλσλ αιιειεπηδξάζεσλ (Berry, 2019).
Ωο απάληεζε ζην ηξίην εξώηεκα δηαπηζηώζακε όηη, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ησλ
πεξηπηώζεσλ θαίλεηαη λα επηιέγνπλ έλαλ επηθνπξηθό ξόιν ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα, θαζώο δελ
θπξηαξρνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ δηάινγν, άιια παξεκβαίλνπλ όηαλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν
ή δεηείηαη ε βνήζεηά ηνπο. Σθνπόο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε παξνρή απηνλνκίαο ζηνπο
καζεηέο θαη ε εμεξεύλεζε ηεο λέαο γλώζεο από ηνπο ίδηνπο (Berry, 2019; Coker, 2018; De
Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rose, 2018). Ο επηθνπξηθόο ξόινο
πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο ππνθαηεγνξηώλ κέζα ζηηο νπνίεο ν θαζεγεηήο θηλείηαη θαη
ελαιιάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη (Berry, 2019; Coker, 2018; De
Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rose, 2018):


Καζνδεγεηηθόο ξόινο: Ο εθπαηδεπηηθόο μεθηλάεη ηελ ζπδήηεζε, δίλεη ελαύζκαηα γηα
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζθέςεο κέζσ ησλ αλαηξνθνδνηήζεσλ ελώ νη ίδηνη νη καζεηέο
αλαθαιύπηνπλ ηελ γλώζε.



Υπνζηεξηθηηθόο ξόινο: Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο άκεζεο θαη ζπρλήο επηθνηλσλίαο
κε ηνπο καζεηέο παξέρεη αζθάιεηα ελώ ηαπηόρξνλα παξνπζηάδεη εθαξκόδεη ηε λέα
γλώζε θαη ηελ παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ησλ καζεηώλ.



Γηακεζνιαβεηηθόο ξόινο: Ο εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη ηελ ζπλεξγαζία, ηελ
εμεξεύλεζε, ηελ έθθξαζε ηδεώλ θαη απόςεσλ ησλ καζεηώλ ζηνλ δηάινγν
παξνηξύλνληάο ηνπο ζηελ ζπκκεηνρή αθόκε θαη ησλ κε ελεξγώλ καζεηώλ θαζώο
δίλεη έκθαζε ζηνλ αλαζηνραζκό κέζσ ηεο αληαιιαγήο απόςεσλ.

Σειίδα 369 από 376

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Τόκνο 8, Τεύρνο 3, 2020 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576



Κνηλσληθόο ξόινο: Μέζσ ησλ ζπλερώλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνλ ίδην θαη ηελ
ελζάξξπλζε κε ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο, ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία νκαδηθνύ
θιίκαηνο θαη ε θάιπςε ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ.



Σρεδηαζηηθόο ξόινο: Οη ελέξγεηεο πνπ ν εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα θάλεη αθνξνύλ ηνλ
ζσζηό ζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη ε δεκηνπξγία ζεκαληηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ νκάδα, ειθπζηηθνύ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ δηδαζθαιίαο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπο αλάινγα κε ηελ
δπλακηθή πνπ εκθαλίδνπλ νη νκάδεο.

Τέινο, σο απάληεζε ζην ηέηαξην εξώηεκα δηαπηζηώζακε όηη, ν ρώξνο ηεο online
εθπαίδεπζεο θάλεθε λα ειθύεη ηνπο θαζεγεηέο ησλ εξεπλώλ ελώ νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ε δπλακηθόηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξνώζεζαλ ηηο
αιιειεπηδξάζεηο πνίθηιαλ θαη επεξεάζηεθαλ από έλα πιήζνο παξαγόλησλ. Απηνί αθνξνύζαλ
ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ, ηηο ηερλνινγηθέο δεμηόηεηεο, ηελ εκπεηξία, ηελ δπλακηθή ηνπ εθάζηνηε
ηκήκαηνο θαζώο θαη ην ίδξπκα κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη. Σπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηηο
αληηιήςεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έδηλαλ κεγαιύηεξε έκθαζε
ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο, έζεζαλ ηνλ εαπηό ηνπο σο κέινο ηεο νκάδαο,
ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζόηεξεο πξαθηηθέο ελίζρπζεο αιιειεπηδξάζεσλ θαη παξόηξπλαλ ηελ
ελεξγό ζπκκεηνρή ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έδηλαλ βάζε
ζηελ απόθηεζε ηεο γλώζεο ή ζηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ (Berry, 2019; Coker, 2018; De
Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017; Martin et. al, 2019; Rose, 2018). Όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο
ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ δύλαηαη λα επεξεάζνπλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, άηνκα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο επηθνηλσληαθά, κε ηθαλόηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ θαη κε ζεηηθή
πξνδηάζεζε πξνο ηε γλώζε λέσλ πξαγκάησλ, είλαη πην πηζαλό λα επηιέμνπλ ζπλεξγαηηθέο
κεζόδνπο δηδαζθαιίαο (De Gagne & Walters, 2018; Martin et. al., 2019; Rehn et. al., 2016).
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ κε κεγάιε εκπεηξία, ην ίδξπκα ζην νπνίν
ιακβάλεη ρώξα έλα δηαδηθηπαθό κάζεκα, θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ, είηε άκεζα (θηινζνθία, πξνηεξαηόηεηεο θαη παηδαγσγηθή πνπ ζα
αθνινπζεζεί) είηε έκκεζα (ππνζηήξημε, ηερλνινγία θαη ρξόλνο πνπ παξέρεηαη γηα
πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ) (Martin et. al., 2019).

Σςμπεπάζμαηα
Ζ επηινγή ηεο online δηδαζθαιίαο έρεη γεληθά κία ζεηηθή απνδνρή από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο.
Ο πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηεο ελ ιόγσ κάζεζεο απαηηεί ηελ νξγαλσκέλε πξνζέγγηζή ηνπ
αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ
επηκνξθνύκελσλ (Bloom, 2006). Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηόλ ηξόπν δηδαζθαιίαο εθηηκνύλ όηη
ε δπλακηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δηεπθνιύλνπλ
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αθνύ επηιύνπλ νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα θαη βνεζνύλ πην
απνηειεζκαηηθά ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπόκελν (Κνθθνλόο, 2007).
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Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ κάζεζε, ζεσξείηαη ζεκειηώδεο αξρή, θαζώο κόλν κε
απηό ηνλ ηξόπν θαίλεηαη λα θαηαθηάηαη ε γλώζε (Rose, 2018). Δπηπξόζζεηα ν ξόινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζηα online πεξηβάιινληα αλαπξνζαξκόδεηαη, θαζώο κέζσ ησλ ελεξγεηώλ πνπ
ζα επηιέμεη λα θάλεη, θαιείηαη λα μεπεξάζεη ην εκπόδην ηεο απόζηαζεο θαη ηεο έιιεηςεο
νπηηθώλ αλαηξνθνδνηήζεσλ από ηνπο καζεηέο ελώ επηπιένλ ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη
πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα θαηεπζύλνπλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή θαη ηελ ζπλεξγαζία
ησλ καζεηώλ (Park, 2015; Arbaugh 2014). Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θαίλεηαη λα
επηιέγνπλ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα απηό ηνλ ζθνπό είλαη θπξίσο ζπλεξγαηηθέο
θαη καζεηνθεληξηθέο (Berry, 2019; Coker, 2018; De Gagne & Walters, 2010; Lai, 2017;
Martin et. al, 2019; Rose, 2018). Μέζσ απηώλ, νη καζεηέο θαιύπηνπλ θνηλσληθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο ειιείςεηο θαη ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά θαη νπζηαζηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηνπ
καζήκαηνο αιιά θαη ζηελ απόθηεζε λέαο γλώζεο. Παξάιιεια ε θαιιηέξγεηα ελόο θιίκαηνο
αιιεινβνήζεηαο, όπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηθαλόηεηα λα βειηηώλνληαη ζπλερώο όρη κόλν από
ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαζεγεηή αιιά κέζα από ηηο ζπλνκηιίεο θαη ηηο
παξαηεξήζεηο
από
ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπο
(Κνθθνλόο,
2007;
Armakolas,
Panagiotakopoulos&Magkaki, 2018) απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο αζύγρξνλεο απηήο
δηδαζθαιίαο. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ επηιέγεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλεη ζην ρξόλν πνπ επηζπκεί
θαη κε ην ξπζκό πνπ επηδηώθεη. Έλα αθόκε ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη
πσο δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε, ηα νπνία
απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο (Larsson, 2001). Αθόκε, ε
αζύγρξνλε απηή εθπαίδεπζε δελ απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ
εθπαηδεπόκελνπ, αιιά νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο επηιέγνπλ κόλνη ηνπο ηνλ ηξόπν πνπ ζα
δηαρεηξηζηνύλ ην ρξόλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Με άιια ιόγηα, ε αζύγρξνλε
εθπαίδεπζε απνηειεί πην επέιηθηε κνξθή δηδαζθαιίαο από ηελ ζύγρξνλε (Park, 2015). Ο
θάζε εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό νπνηαδήπνηε ζηηγκή
θαη από νπνηνδήπνηε κέξνο επηζπκεί (Armakolas, 2018). Δπηπξόζζεηα, επλνείηαη ε
ζπλεξγαζία θαη δελ ππάξρνπλ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεύζεηο (Harris, Mishra,
&Koehler, 2009; Simonson, Smaldino, Albright&Zvacek, 2014). Μηα αίζζεζε θνηλόηεηαο
θαη ζπλεξγαηηθόηεηαο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπόκελνπο είλαη πάληνηε ζεκαληηθή γηα λα
πξνάγεη ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο. Έηζη ηα αζύγρξνλα ζπλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη
πάληνηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα πξνσζνύληαη (Er, Özden&Arifoglu, 2009). Σηελ
πξννπηηθή απηνύ ηνπ πεξηβάιινληνο ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε δεκηνπξγηθή κάζεζε κπν-ξνύλ
λα πξνζθέξνπλ έλα πιήζνο ελαιιαθηηθώλ θαη απξόζκελσλ ιύζεσλ, κέζα από έλα πιή-ζνο
ελαιιαθηηθώλ θαη αιιειεπηδξαζηηθώλ ηερληθώλ (Kηνπιάλεο, 2018).
Τέινο έλα αθόκε ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηδαζθαιίαο απηήο είλαη πσο ν εθπαηδεπηήο
ιεηηνπξγεί σο ζύκβνπινο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη παξαθηλεηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Ησαθεηκίδνπ, 2016; Martin et. al, 2019). Ζ παξαθίλεζε κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε κία ππνζηεξηδόκελε απηνδηδαζθαιία ε νπνία κπνξεί λα εθηείλεηαη από ην
ζρεδηαζκό κηαο ζπκθσλίαο κεηαμύ δαζθάινπ/εθπαηδεπηή θαη καζεηή, ζηελ νπνία ηα κέιε
ζπκθσλνύλ ζην είδνο θαη ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο πνπ ζα επηηεπρζεί, κέρξη ηελ αηνκηθή
πξόζβαζε ζε έλα κεγάιν εύξνο πεγώλ κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιύ αηνκηθώλ
Σειίδα 371 από 376

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Τόκνο 8, Τεύρνο 3, 2020 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

καζεζηαθώλ/δηδαθηηθώλ αλαγθώλ (Armakolas, Panagiotakopoulos&Karatrantou, 2018). Οη
πεγέο απηέο κπνξεί λα είλαη ηόζν πιηθέο όζν θαη ειεθηξνληθέο, κε ηε κνξθή ελόο
αληηθεηκέλνπ κάζεζεο, ηζηνζειίδσλ, δνκεκέλσλ καζεζηαθώλ πξνγξακκάησλ θ.ι.π.
(Panagiotakopoulos, Lionarakis, Xenos, 2003; Roblyer, 2008; Laurillard, 2013).
Τν πιένλ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν απηνύ ηνπ κνληέινπ κάζεζεο είλαη ε θύζε ηεο
ππνζηήξημεο. Ίζσο λα είλαη ζηε κνξθή ελόο αηόκνπ (κέληνξαο, πξνπνλεηήο, δάζθαινο) ή ζηε
κνξθή ελόο παθέηνπ πιηθνύ, πνπ ίζσο λα πεξηέρεη έλα ζύλνιν πξνηεηλόκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ ή ζηόρσλ, ή ζε θάπνηα κνξθή «ζθαινπαηηνύ» γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ
επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ ηνπ καζεηή (Mikroyannidis, Connolly&Law, 2012;
Σνθόο 2013; Αξκαθόιαο, Παλαγησηαθόπνπινο & Βαζηινπνύινπ, 2014).
Οη πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλά καο πεξηιακβάλνπλ ην κηθξό δείγκα εξεπλώλ, θαζώο δελ καο
επέηξεςε λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ θαη
ηνπο παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο, ελώ ν κηθξόο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ επέηξεςε
ηελ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, θαζώο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
πνηθίινπλ σο πξνο ηελ δηάξζξσζε ηνπο θαη ηελ θηινζνθία ηνπο, είλαη πηζαλόλ ηα
ζπκπεξάζκαηα λα κελ ηζρύνπλ ζε θάζε online πξόγξακκα εθπαίδεπζεο.
Οη πεξηνξηζκνί απηνί παξέρνπλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο θαηεπζύλζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
Πξώηνλ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξαηηέξσ κειέηεο, νη νπνίεο ζα εμεηάδνπλ ηηο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο από ηελ κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη όρη από απηήλ ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ή ηεο επηξξνήο ηνπο ζηνπο καζεηέο. Γεύηεξνλ, ζα πξέπεη λα
δηεμαρζνύλ έξεπλεο νη νπνίεο λα εζηηάδνπλ αθξηβώο ζηνλ ηξόπν πνπ πξνσζείηαη ε
ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαζώο θαη άιιεο πνπ ζα κειεηάηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπκπίπηνπλ κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο. Τξίηνλ, ζα πξέπεη λα
δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ν ρώξνο ηεο online εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαζώο θαη νη ελέξγεηεο
ησλ ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθώλ.
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