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Περίληψη 
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της αντιληπτής ετοιμότητας  εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης. Η αξιολόγηση της ετοιμότητας καταγράφηκε με 
το εργαλείο Online Learning Readiness Scale, συνεξεταζόμενο με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Εξετάστηκαν η 
αποτελεσματικότητα στους υπολογιστές και το διαδίκτυο, η δεξιότητα της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, ο αυτοέλεγχος σε 
διαδικτυακές μαθησιακές διαδικασίες, τα κίνητρα για μάθηση και η αυτό-αποτελεσματικότητα στην διαδικτυακή (online) 
επικοινωνία. Από την επεξεργασία των δεδομένων παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διαθέτει σε 
ικανοποιητικό βαθμό τις δεξιότητες στους προσδιοριστικούς παράγοντες της ετοιμότητας, ωστόσο, και με δεδομένο το στόχο 
για αποτελεσματική και ποιοτική επιμόρφωση επί του συνόλου, θεωρείται απαραίτητη μια διαδικασία ομαλής μετάβασης από 
το διαπροσωπικό στο διαδικτυακό μοντέλο, ώστε να μην μειωθεί η πρόθεση συμμετοχής, όσο και να διασφαλιστεί η 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων για όσους συμμετέχοντες έχουν χαμηλό ποσοστό ετοιμότητας. Επίσης βρέθηκαν στοιχεία 
εξάρτησης από δημογραφικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τον επιμορφωτικό φορέα κατά τον 
σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων. 
 
Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως επιμόρφωση, διαδικτυακή ετοιμότητα, διαδικτυακή μάθηση, ψηφιακές δεξιότητες, αυτό-
αποτελεσματικότητα, αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the readiness of teachers working in secondary education in Greece to participate 
in online educational programmes. The evaluation of their readiness has been recorded with the Online Learning Readi-
ness Scale tool which was filled by 202 teachers. Their effectiveness in using computers and the internet was examined, 
as well as their self-study skills, their self-control in relation to the internet learning processes, the motivation for learn-
ing, and their effectiveness in online communication. The analysis of the data showed that the majority of educators have 
the necessary skills to a satisfactory degree. Nevertheless, given the goal for more effective and better-quality education, 
a process of a smooth transition from the intra-personal to the networking model is necessary. This process, which will 
include development of skills but also attitudes, will ensure that the intention to participate is not reduced and that those 
who have a lower level of readiness will participate and complete the training programmes. Certain demographic parame-
ters were found to affect readiness; especially post-graduate degrees, previous experience in distance learning pro-
grammes and age. Such information could be useful during the planning and decision-making process. 
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1.Εισαγωγή 
Στην κοσμογονία των αλλαγών του 21ου αιώνα, η ψηφι-
ακή τεχνολογία φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο επικοινω-
νίας, τον τρόπο εργασίας, τον τρόπο αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου, τον τρόπο οργάνωσης της καθημερι-
νότητάς μας αλλά και τον τρόπο απόκτησης των γνώσε-
ων και των πληροφοριών (Redecker, 2017). Το νέο κα-
θεστώς φέρνει τις υπάρχουσες γνώσεις αντιμέτωπες των 
τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς αυτές προσδιορίζουν τον 
χρόνο «ημιζωής» τους (Βεργίδης, 1998,1999), και τους 
πολίτες αντιμέτωπους με την ανάγκη αναθεώρησης και 
απόκτησης νέων, νοηματοδοτώντας την διαδικασία της 
δια βίου εκπαίδευσή τους.  

Η διαμόρφωση του νέου και εξελισσόμενου δυναμικά 
περιβάλλοντος, αποκαλύπτει στον εκπαιδευτικό τις προ-
κλήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας και, καθώς η αξιοποί-
ησή της προϋποθέτει επάρκεια γνώσεων στον αντίστοιχο 
τομέα, προκύπτει προδήλως η ανάγκη για άμεση απόκτη-
σή τους. Συγκυριακά, τα μέτρα αντιμετώπισης της παν-
δημίας του νέου κορονοϊού στην αρχή του 2020, ανέδει-
ξαν με έντονο τρόπο την σημασία και τη χρησιμότητα 
των εναλλακτικών, διαδικτυακών, τρόπων εκπαίδευσης 

καθώς και την αναγκαιότητα να κατέχουν όλοι οι εκπαι-
δευτικοί τις κατάλληλες διεξιότητες και μέσα όσον αφορά 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση του διαδικτύ-
ου.  

Προσδιοριστικά η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτή-
των, είναι έννοιες ταυτισμένες με την επιμόρφωση, ως 
πρακτική άλλωστε θεωρείται συνιστώμενη και αποδεκτή 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης της 
συνεισφοράς της στην βελτίωση των εκπαιδευτικών και 
κατά συνέπεια την ανύψωση της εκπαίδευσης (Μαυρο-
γιώργος, 1999).  

Στο στρατηγικό αναθεωρητισμό της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής η χρησιμότητα του e-learning (διαδικτυακή εκ-
παίδευση) είχε επισημανθεί αρκετά νωρίς ως εργαλείο 
«για την εκπαίδευση του αύριο», προτείνοντας «να κα-
ταστεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικής και συνεχιζόμε-
νης κατάρτισης κάθε καθηγητή», παροτρύνοντας  και 
τους ίδιους για κινητοποίηση προς αξιοποίησή του (COM, 
2000).  Η διαδικτυακή εκπαίδευση φέρεται ήδη να χρη-
σιμοποιείται σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα στον 
κόσμο για την προπτυχιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτι-
κών, για την κάλυψη των αναγκών εισόδου στο επάγ-
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γελμα αλλά και για την δια βίου κατάρτισή τους (Burns, 
2011). Σύμφωνα με τον Psycharis (2004), το e-learning 
μπορεί να αποτελέσει το πλέον κατάλληλο εργαλείο ανα-
νέωσης των γνώσεων, απόκτησης επαγγελματικών δεξιο-
τήτων, εκσυγχρονισμού των μεθόδων διδασκαλίας, σύμ-
φωνα με τις νέες επιστημονικές μεθόδους για μια οργα-
νωμένη, ποιοτική, επιστημονικά συνεπή και συνεχή κα-
τάρτιση των εκπαιδευτικών, ενταγμένο στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της Ελλάδας. 

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι ση-
μαντικά  για τους εκπαιδευτικούς, που μπορούν να συμ-
μετέχουν σε σχετικά μαθήματα παρά τις καθημερινές 
υποχρεώσεις που έχει το φορτωμένο πρόγραμμά τους 
(Ching & Hursh, 2014· Dede, Ketelhut, Whitehouse, 
Breit & McCloskey, 2009). Η χρήση της χαρακτηρίζεται 
από τις πλέον φιλικές και ελκυστικές επιμορφωτικές πρα-
κτικές για την κάλυψη των πολυδιάστατων επιμορφωτι-
κών τους αναγκών (Βούζας, Αργύτη & Παπαγεωργάκης, 
2016), ενώ φαίνεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει την ισότι-
μη συμμετοχή στο γεωγραφικά διάσπαρτο δυναμικό όλης 
της χώρας. Ωστόσο, παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα, η 
επιτυχής έκβαση ενός επιμορφωτικού προγράμματος δεν 
απομακρύνεται από την γενική αρχή ότι το ίδιο κρίνεται, 
«σε σημαντικό βαθμό από την ενεργητική συμμετοχή των 
συμμετεχόντων καθώς και από την αποτελεσματικότητα 
του ίδιου του προγράμματος» (Καλογιαννάκης 
&Παπαδάκης 2012). Εν προκειμένου, με το ταξίδι της 
γνώσης στο σύγχρονο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης να κυριαρχείται από τα τεχνολογικά μέσα, η συμ-
μετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει αποτελεσματι-
κές ικανότητες και δεξιότητες πλοήγησης σε διαδικτυακά 
περιβάλλοντα, δηλαδή να διαθέτουν «ετοιμότητα διαδι-
κτυακής μάθησης».  

Ο Economist (2003) προσδιορίζοντας την ετοιμότητα 
μιας χώρας στην ηλεκτρονική μάθηση, την περιγράφει 
ως την ικανότητα παραγωγής, χρήσης και επέκτασης της 
μάθησης μέσω του διαδικτύου, τυπικής και άτυπης, στην 
εργασία, στο σχολείο, σε δομές του κράτους και σε ολό-
κληρη την κοινωνία. Περιγράφεται έτσι μια σχέση ετοιμό-
τητας των πολιτών συναρτώμενη της ετοιμότητας του 
κράτους. Για την Ελλάδα η ετήσια αξιολόγηση του πρώην 
δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας, και νυν δείκτη ψηφιακής 
οικονομίας και κοινωνίας DESI, την κατατάσσει στην 26η 
θέση από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(European Commission, 2017), ενώ παρόμοια θέση κα-
τέχει και στον παγκόσμιο δείκτη δικτυακής ετοιμότητας 
(NRI),όπου από την 48η θέση το 2006-07 έπεσε στην 
74η θέση το 2014 (Bilbao-Osorio, Dutta, Lanvin, 2014).  
Πολλοί λοιπόν θεωρούν ότι οι προαναφερόμενες αξιολο-
γήσεις αποτυπώνουν το ασταθές διαδικτυακό περιβάλ-
λον, παρουσιαζόμενο ως μη γόνιμο για την ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής μάθησης, επηρεάζοντας κατά προέκταση 
και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Επιβεβαιωτικά 
στοιχεία προέκυψαν κατά την συζήτηση στον σχετικά 
πρόσφατο διάλογο για την παιδεία με αναφορές να περι-
γράφουν τον εργασιακό χώρο των εκπαιδευτικών να 
αποτελείται από παλιούς υπολογιστές και αναποτελεσμα-
τικά ψηφιακά εργαλεία (Λιάκος, 2016). Άλλωστε το 
«ψηφιακά υποστηρικτικό σχολείο» ως δείκτης  για το 
προφίλ της εκπαίδευσης στη χώρα μας (European 
Schoolnet and University of Liege, 2012), βρέθηκε με 
χαμηλές τιμές σε μια επιβεβαίωση του κυρίαρχου φτωχού 
τεχνολογικά περιβάλλοντος, εκδηλούμενο με την μειω-
μένη εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στις δεξιότητές 
τους στις ΤΠΕ, κάτω από το μέσο όρο των συναδέλφων 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο η χώρα παρουσιάζει μια 
ενισχυμένη κινητικότητα στην εξελικτική διαδικασία της 
ψηφιακότητάς της, προσπαθώντας το 2020 να φτάσει 
τους ψηφιακούς στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (COM, 2010) μέσα από φιλόδοξα σχέδια 
υποδομών και υπηρεσιών, όπως η ανάπτυξη Super-Fast 
Broadband σε όλη την επικράτεια (Ελληνική Κυβέρνηση, 
2018), επ’ ωφελεία και της εκπαίδευσης. Εντός του νέου 

πλαισίου μπορεί να θεωρηθεί και η πρόσφατη προσθήκη 
στον νόμο για την δια βίου μάθηση (Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης, 2018), όπου πλέον εισήχθη η εννοιολογική 
υπόσταση της διαδικτυακής μάθησης με τον όρο «εξ α-
ποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση». Είχε προηγηθεί 
ωστόσο ο κοινωνικός διάλογος για το μέλλον της εκπαί-
δευσης, με αναφορές στην ανάγκη σε «ψηφιακή στρο-
φή» και με τις νέες τεχνολογίες να θεωρούνται σημείο 
αναφοράς για την προσδοκώμενη αλλαγή, σε συνδυασμό 
βεβαίως και με την επιμόρφωση (Επιτροπή Εθνικού και 
Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, 2016).  

Πέρα από τους οικονομικούς πόρους, τις υποδομές και 
την προετοιμασία των πολιτών ως ευθύνη του κράτους, η 
ετοιμότητα των εκπαιδευτικών δεν μπορεί παρά να θεω-
ρηθεί ότι ανήκει και στους ίδιους ως διαμοιρασμένη ευ-
θύνη, με δεδομένο ότι η αποτελεσματικότητα στην διδα-
σκαλία κρίνεται από τις γνώσεις και την ευθύνη τους για 
αυτές, σε μια αναθεώρηση των τρόπων και των συμπερι-
φορών τους ξεκινώντας πρώτα από τη δική τους μάθηση. 
Έτσι μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών Γυμνασίων και 
Λυκείων (40 % περίπου) καταφεύγουν σε πρόσθετα 
προσόντα (ΚΑΝΕΠ, 2016), στοιχείο που έχει αξιολογηθεί 
ότι τους φέρνει σε επαφή και με ευέλικτα μοντέλα επι-
μόρφωσης όπως είναι η ηλεκτρονική μάθηση (Ζγουβά, 
2013· Gallaher & Wentling, 2004). 

Την τρέχουσα περίοδο το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί 
την αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων των εκπαιδευ-
τικών μέσω προγραμμάτων ευρείας κλίμακας επιμόρφω-
σης στις ΤΠΕ, με τη συμμετοχή του μικτού και του εξ 
αποστάσεως διαδικτυακού μοντέλου (http://b-
epipedo2.cti.gr/el-GR/). Η εισαγωγή του μικτού σε πολ-
λές περιοχές της χώρας και η αποκλειστική χρήση του 
διαδικτυακού μοντέλου αλλάζουν το μέχρι σήμερα τοπίο 
πρακτικής στις μαζικές επιμορφώσεις, λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι σε κάποιες από τις περιοχές υλοποίησης δεν εξαγ-
γέλθηκε εναλλακτική λύση πλην του e-learning, όπως 
π.χ. περιοχές Κυκλάδων, Δωδεκάνησα κ.α. (ΥΠΕΠΘ-ΙΤΥΕ 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2017). Το νέο δεδομένο έρχεται σε αντί-
θεση με την επιλεξιμότητα της μεθόδου της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης με την χρήση των νέων τεχνολογιών, 
καθώς είχε καταγραφεί σύμφωνα με παλιότερη έρευνα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010) στο εξαιρετικά 
χαμηλό ποσοστό του 7%. Έτσι, παρότι η επιμόρφωση 
αποτελεί πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών (Δραγώνα κ.α., 
2016), αντιφατικά μπορεί να εξελιχθεί ως δίλημμα συμ-
μετοχής, αφού συνηθισμένοι στο οικείο μέχρι σήμερα 
περιβάλλον των παραδοσιακών επιμορφώσεων (διαπρο-
σωπικό μοντέλο), μπορεί να έλθουν αντιμέτωποι με τον 
σκεπτικισμό τον ψηφιακών δυσκολιών. Επιπροσθέτως μια 
σειρά από παράγοντες φέρεται να δυσκολεύουν το «το-
πίο», όπως η ετερογένεια, δηλαδή η ηλικία, η ειδικότητα, 
το επίπεδο επιμόρφωσης σε σχέση με τις ΤΠΕ καθώς και 
το πλήθος των εκπαιδευτικών, χωρίς να συμπεριλάβουμε 
και τις απόψεις υπερεκτίμησης των δυνατοτήτων στις 
απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές  τους 
(Σαχίνη & Καρούνος, 2016).  

Καταλήγοντας, η αχαρτογράφητη μέχρι σήμερα ετοιμό-
τητα μπορεί να αναδειχθεί αναμφισβήτητα ως πρόβλημα 
που μπορεί να κρίνει την αποτελεσματικότητα και αποδο-
τικότητα των διαδικτυακών μαθημάτων, με την ανα-
γκαιότητα της διερεύνησής της να αποτελεί ορθή πρακτι-
κή που προηγείται της υλοποίησής τους στους περισσό-
τερους επιμορφωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως.  
 
2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 
2.1 Ετοιμότητα ηλεκτρονικής μάθησης 

Η «μαθησιακή ετοιμότητα» ως έννοια ταυτισμένη με 
την ψυχολογία της μάθησης, συναντάται με τον προσδι-
ορισμό της θετικής προδιάθεσης του ανθρώπου για κά-
ποια επίδοση (Γεωργογιάννης, 2010). Σύμφωνα με 
την Parasuraman (2000) όταν η εκμάθηση γίνεται με την 
διαμεσολάβηση των νέων τεχνολογιών τότε η ετοιμότητα 
μπορεί να θεωρηθεί ως μια συνολική εγκεφαλική κατά-
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σταση που προκύπτει από τη διαμόρφωση των νοητικών 
παραγόντων και των αναστολέων, με αποτέλεσμα την 
συλλογική προδιάθεση του ατόμου να χρησιμοποιήσει τις 
τεχνολογίες αυτές. Η Chapnick (2000) μελετώντας τους 
όρους της ηλεκτρονικής μάθησης επικεντρώθηκε στη 
μαθησιοκεντρική διάσταση του θέματος συνδέοντας τη 
διάσταση της ετοιμότητας με την αξιολόγηση των ανα-
γκών, συνεισφέροντας στην οργανωτική διάγνωση, προ-
κειμένου μέσα από μια σε βάθος διερεύνηση να μπορεί 
να προσδιοριστεί το χάσμα μεταξύ του τι ξέρουν οι εκ-
παιδευόμενοι και τι θα έπρεπε να ξέρουν. Μια πιο συνο-
λική περιγραφή του όρου «διαδικτυακή ετοιμότητα», 
αποδόθηκε από τους Warnet et al. (1998) κατά την με-
λέτη τους στην υποστήριξη του τομέα της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθορίζοντας τους ό-
ρους της ηλεκτρονικής μάθησης σε τρεις πτυχές:  
α) στην αποδοχή της ηλεκτρονικής μάθησης από τους 
εκπαιδευόμενους για την παρακολούθηση των μαθημά-
των τους,  
β) την εμπιστοσύνη των εκπαιδευομένων στη χρήση της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μάθησης, ειδικότερα στην 
πειθαρχία και εμπιστοσύνη τους στη χρήση της επικοινω-
νίας μέσω διαδικτύου με τη διαμεσολάβηση του Η/Υ, και  
γ) την ικανότητά τους στην αυτόνομη μάθηση. 

Για την σε βάθος ανάλυση των παραγόντων που επη-
ρεάζουν την ετοιμότητα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως 
οι υπάρχουσες συνιστώσες της συμβατικής μάθησης περί 
αυτό-αποτελεσματικότητας, αυτοκατευθυνόμενης μάθη-
σης, των κινήτρων και του μαθησιακού ελέγχου έβρισκαν 
εφαρμογή και στην διαδικτυακή εκπαίδευση, μέσα από 
μια προσαρμοστική αναθεώρηση και αποκαλυπτική διε-
ρεύνηση της κατανόησης και λειτουργίας της. Οι έννοιες 
αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
Α. Μαθησιακή αυτό-αποτελεσματικότητα 

Ο Bandura (1994) αναπτύσσοντας την θεωρία της «α-
ντιληπτής αυτό-αποτελεσματικότητας» την περιγράφει 
ως τις πεποιθήσεις των ανθρώπων σχετικά με τις δυνατό-
τητές τους να παράγουν αποτέλεσμα, ορίζοντας τα επί-
πεδα απόδοσής τους σε γεγονότα που επηρεάζουν τη 
ζωή τους. Η αυτό-αποτελεσματικότητα  για τον Bandura 
συνδέθηκε συστατικά με την θεωρία του της κοινωνικής 
μάθησης, σε ένα σύνολο που περιλαμβάνει τις ανεπτυγ-
μένες πεποιθήσεις των ανθρώπων να αισθάνονται, να 
σκέφτονται και να παρακινούν τον εαυτό τους να συμπε-
ριφέρεται. 

Η αξιοποίηση της θεωρίας στις απαιτήσεις της ηλεκτρο-
νικής μάθησης βρίσκει τους μελετητές να επιβεβαιώνουν 
την σχέση της με τις ψηφιακές δεξιότητες. Για παράδειγ-
μα οι Compeau και Higgins (1995) επικυρώνοντας 10 
χαρακτηριστικά της αυτό-αποτελεσματικότητας με το 
μοντέλο Computer Self-Efficacy (CSE), ταυτοποίησαν 
την σημαντική επιρροή της ως προς τον υπολογιστή, 
στην αποτελεσματικότητα χρήσης του, στις συναισθημα-
τικές αντιδράσεις που προκαλούνται και στις δεξιότητες 
που απαιτούνται. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η αυτό-
αποτελεσματικότητα στον Η/Υ δεν αντικατοπτρίζεται στις 
δεξιότητες μόνο κατά την εκκίνησή του, αλλά περιέχει τη 
συνδιαμορφωμένη αντίληψη του εκπαιδευόμενου για όλο 
το φάσμα των ικανοτήτων του, τη χρήση, την εκτέλεση 
ενός έργου, τη χρήση λογισμικού και την ανάλυση των 
δεδομένων που προκύπτουν. Αντίστοιχες απόψεις είχαν 
και οι Eastin και LaRose (2000) για το Internet Self-
Efficacy (ISE) προσδίδοντας μια πιο ολιστική θέση στην 
αυτό-αποτελεσματικότητα, η οποία δεν πρέπει να περιο-
ρίζεται στη δυνατότητα λήψης ή μεταφόρτωσης αρχείων, 
αλλά στην ικανότητα εφαρμογής υψηλότερου επιπέδου 
δεξιοτήτων όπως ο εντοπισμός σφαλμάτων των εφαρμο-
γών, αρχείων που λείπουν, της διαχείρισης των προβλη-
μάτων που προκαλούν οι ιοί, της αντιμετώπισης των α-
ποτυχιών σύνδεσης, κ.α. Γίνεται προφανές ότι η CSE και 
η ISE προδιαγράφουν διαφορετικές αντιλήψεις, με τη 
δεύτερη να απαιτεί ένα σύνολο συμπεριφορών για τη 
δημιουργία, τη διατήρηση και τη χρήση του διαδικτύου.  

H αυτό-αποτελεσματικότητα αναδεικνύεται ως αναγκαίο 
συστατικό και στην διαδικτυακή επικοινωνία, καθότι με 
αυτόν τον τρόπο αναπληρώνεται με επιτυχία η επικοινω-
νία και αλληλεπίδραση του επιμορφούμενου με τους δι-
δάσκοντες και τους συμφοιτητές του: η απώλεια του 
ενδιαφέροντος μπορεί να αναπληρωθεί με την ενθάρ-
ρυνση και την ανατροφοδότηση εντός του μαθήματος, 
και υπό αυτές τις συνθήκες παρουσιάζεται ως κίνητρο 
παραμονής στο πρόγραμμα (Hung, Chou, Chen & Owh, 
2010). Για τις ομάδες εκπαιδευτικών που είναι γεωγραφι-
κά διασκορπισμένες, η ανάπτυξη δεσμών λειτουργεί ως 
συνδετικός κρίκος του συνόλου των μεμονωμένων ατό-
μων, με την αξία της επικοινωνίας να θεωρείται κρίσιμη 
για το δίκτυο μάθησής τους (Burns, 2011). 
 
Β. Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 

Ο πιο γνωστός ορισμός για την αυτοκατευθυνόμενη 
μάθηση, Self Directed Learning (SDL), αποδόθηκε από 
τον Knowles (1975) ως «... μια διαδικασία, στην οποία τα 
άτομα αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, με ή χωρίς βοή-
θεια από άλλους, να διαγνώσουν τις μαθησιακές τους 
ανάγκες, να διαμορφώσουν τους μαθησιακούς τους στό-
χους, να προσδιορίσουν τις πηγές μάθησης, να επιλέξουν 
και να εφαρμόσουν στρατηγικές μάθησης και να αξιολο-
γήσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα». Οι διαστάσεις 
του Knowles ξεπερνούν τα όρια της εκπαιδευτικής πρα-
κτικής και αναδεικνύουν την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 
ως βασική ανθρώπινη ικανότητα, δηλαδή ως ικανότητα 
να μαθαίνει κανείς μόνος του, βασικό χαρακτηριστικό της 
ηλεκτρονικής μάθησης. 

Ο Garrison παρουσιάζοντας την δική του εκδοχή για 
την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση καθορίζοντας το πλαίσιο 
αναφοράς της, οριοθέτησε τις τρεις κύριες διαστάσεις 
της: την αυτοδιαχείριση, την αυτό-παρακολούθηση και 
τα κίνητρα (οπ. αναφ. Καμήλαρη, 2011). Η έννοια της 
αυτό-παρακολούθησης έχει σχέση με την αξιολόγηση και 
την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τη 
διαμόρφωση νέων στρατηγικών εξέλιξης των μαθησια-
κών δραστηριοτήτων, τα κίνητρα παίζουν σημαντικό ρό-
λο τόσο στην έναρξη της μαθησιακής διαδικασίας με την 
δέσμευση στον στόχο και τη διάθεση για δράση, όσο και 
στην κατάκτηση των γνωστικών στόχων με την επιμονή 
στις μαθησιακές δραστηριότητες. 

Το πιο διαδεδομένο μοντέλο, παρουσιάζεται το μοντέλο 
του Crow που στηρίζει την δημιουργία των αυτοκατευθυ-
νόμενων εκπαιδευόμενων να αποτελεί βασικό χαρακτηρι-
στικό για τη δια βίου εκπαίδευσή τους (Καλογρίδη, 
2014). Ο Crow αναπτύσσοντας το μοντέλο της σταδιακής 
αυτοκατευθυνόμενης μάθησης την παρουσιάζει ως μια 
δεξιότητα που διδάσκεται, αναλύοντας πως οι εκπαιδευ-
τές μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 
λειτουργήσουν ως αυτοκατευθυνόμενοι στην μαθησιακή 
τους διαδρομή.   

Με βάση τις θεωρητικές διατυπώσεις, οι ερευνητές δια-
μόρφωσαν κλίμακες επικύρωσης της ετοιμότητας για 
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, με τις πιο γνωστές να  είναι 
η Self Directed Learning Readiness Scale της 
Guglielmino (1978), που μετρά τις στάσεις, τις ικανότη-
τες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων για την 
προθυμία τους στη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαί-
δευσης (http://lpasdlrs.com/) και η κλίμακα Oddi 
Continuing Learning Inventory (Oddi,1986) που μετρά τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά των αυτοκατευθυνόμενων 
σπουδαστών.  
 
Γ. Έλεγχος του εκπαιδευομένου σε διαδικτυακά 
περιβάλλοντα μάθησης 

Οι θεωρίες των Merrill (1983) και των Reigeluth και 
Stein (1983) ανέδειξαν ότι ο έλεγχος που διαθέτει ο εκ-
παιδευόμενος είναι μια σημαντική πτυχή της αποτελεσμα-
τικής μάθησης και του επιπέδου ελέγχου που δημιουργεί 
ο ίδιος, στην προσπάθειά του για τη μεγιστοποίηση των 
επιδόσεών του. Δείχνει το βαθμό που μπορεί να δημιουρ-
γεί τη δική του εμπειρία εκμάθησης, τη δυνατότητα να 
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την κατευθύνει ως διαδικασία δημιουργώντας διδακτικές 
αποφάσεις, ώστε να βιώνει τα αποτελέσματα των εν λό-
γω αποφάσεων (Shyu & Brown, 1992). 

Στην πολυπλοκότητα του διαδικτυακού περιβάλλοντος 
ο «έλεγχος μαθητή» περικλείει την δυνατότητα του ελέγ-
χου της προόδου του, της προσήλωσης στις μαθησιακές 
δραστηριότητες και της αντίληψης για την πληρότητα 
κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιεί. 
Ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί τις δικές του οδηγίες, δημι-
ουργεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση επαναλαμβάνο-
ντας ή παρακάμπτοντας τμήματα, ακολουθώντας διαδρο-
μές ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία οι πληροφορί-
ες είναι τοποθετημένες. Σύμφωνα με τους Hung et al. 
(2010) ο μαθητής σε διαδικτυακό περιβάλλον έχει περισ-
σότερη ευελιξία και ελευθερία μελέτης, σε αντίθεση με 
τις συμβατικές μορφές εκπαίδευσης όπου το εκπαιδευτικό 
πακέτο (έντυπο υλικό, εκπαιδευτικό βίντεο κ.α.) είναι 
σχεδιασμένο ώστε να μελετάται γραμμικά. Οι μαθητές 
μπορούν να επιλέξουν το περιεχόμενο, την ακολουθία 
και τον ρυθμό της μάθησης επωφελούμενοι της ελευθε-
ρίας και της ευελιξίας που προσφέρονται (Hannafin, 
1984˙ Reeves, 1993).  
   
 
Δ. Κίνητρα για μάθηση και διαδικτυακή επιμόρφω-
ση 

Τα κίνητρα είναι από τα πιο σημαντικά μαθησιακά συ-
στατικά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον 
(Maehr, 1984). Με τον όρο "κίνητρο" μπορεί να εκφρα-
στεί οτιδήποτε καθορίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και 
μπορεί να υποκαταστήσει τις λέξεις: ανάγκη και επιθυμία. 
Συνήθως στα λεξικά μπορούμε να δούμε τη λέξη "κίνη-
τρο", ως το λόγο που ωθεί κάποιον σε μια συγκεκριμένη 
ενέργεια, ή κάτι που δημιουργεί θετικό κλίμα για να υπο-
κινήσει έναν άνθρωπο να δραστηριοποιηθεί. Ως ισχυρής 
αξίας κίνητρα για την ηλεκτρονική μάθηση μπορούν να 
θεωρηθούν εσωτερικά κίνητρα και η αυτοπειθαρχία, 
στοιχεία απαραίτητα για την ανταπόκριση των εκπαιδευ-
ομένων στις απαιτήσεις των προγραμμάτων και στο μα-
θησιακό τους αντικείμενο (Mupinga, Nora & Yaw, 2006˙ 
Schreurs et al., 2008). Οι Miltiadou και Savenye (2003) 
εξετάζοντας το πως θα μπορούσε να στεφθεί με επιτυχία 
η διαδικτυακή μάθηση, επικαλέστηκαν την θεωρία της 
κοινωνικής γνωσιακής μάθησης, υποστηρίζοντας ότι τα 
κίνητρα είναι συνάρτηση των σκέψεων του ανθρώπου 
και όχι των παραγόντων του ενστίκτου, της ανάγκης ή 
της κίνησης για δράση, όπως είχε παρουσιαστεί παλιότε-
ρα από άλλους επιστήμονες. Αξιοποιώντας την οπτική της 
κοινωνικής γνωστικής θεωρίας, οι Pintrich και De Groot 
(1990) δημιούργησαν τρεις ομάδες κινήτρων. Η πρώτη 
αναφέρεται στις αντιλήψεις των ατόμων σχετικά με την 
ικανότητά τους να ολοκληρώσουν μια εργασία, περιλαμ-
βάνοντας τα κίνητρα της αυτο-αποτελεσματικότητας, του 
ελέγχου και της απόδοσης. Η δεύτερη σχετίζεται με τους 
λόγους για εμπλοκή σε μια εργασία, περιλαμβάνοντας τα 
κίνητρα του προσανατολισμού στον στόχο και τα εγγενή 
σε σχέση με τα εξωγενή κίνητρα. Η τρίτη περιλαμβάνει 
τις τεχνικές και στρατηγικές των εκπαιδευομένων για την 
επίτευξη μιας εργασίας, με κύριο παράγοντα κινήτρου 
την δεξιότητα της αυτορρύθμισης.  
 
3. Μεθοδολογία της έρευνας  
 
3.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να διερευνήσει την ετοι-
μότητα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης για επιμόρφωση τους με τη χρήση Προηγμένων 
Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου, στη βάση δύο 
βασικών ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία είναι: 

• Η καταγραφή του συνολικού βαθμού ετοιμότητας 
των εκπαιδευτικών, ως αποτέλεσμα των πέντε 
προσδιοριστικών διαστάσεων της κλίμακας OLRS 
(Online Learning Readiness Scale): της αυτό-
αποτελεσματικότητας στην χρήση Η/Υ και του δια-

δικτύου, της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης σε δια-
δικτυακές εφαρμογές, της δυνατότητας αυτοελέγ-
χου στην μαθησιακή διαδικασία σε διαδικτυακό πε-
ριβάλλον, των κινήτρων για διαδικτυακή επιμόρ-
φωση και της αυτό-αποτελεσματικότητας στην δια-
δικτυακή (online) επικοινωνία,  

• Το πως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαι-
δευτικών, δηλαδή ηλικία, φύλο, οικογενειακές υπο-
χρεώσεις, προϋπηρεσία, επίπεδο γνώσεων και πρό-
τερη εμπειρία, επηρεάζουν την εξεταζόμενη ετοιμό-
τητα.  

 
3.2 Ερευνητική στρατηγική και δείγμα 

Η μελέτη ακολούθησε το μοντέλο της ποσοτικής έρευ-
νας. Το δείγμα περιελάμβανε εκπαιδευτικούς δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης από το Νομό Μαγνησίας. Η συλλο-
γή δεδομένων έγινε τον Μάιο του 2017, αφορούσε 14 
σχολεία της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, η αντι-
προσώπευση των σχολείων ήταν 3 Γυμνάσια, 6 ΕΠΑΛ και 
5 ΓΕΛ, με την πλειοψηφία τους να βρίσκονται στο πολεο-
δομικό συγκρότημα του Βόλου.  

Στους ερωτώμενους δόθηκαν τα ερωτηματολόγια σε 
έντυπη μορφή. Από τα 240 ερωτηματολόγια που μοιρά-
στηκαν επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 202. Το ποσο-
στό συμμετοχής ήταν 84%, κάτι που θεωρείται ικανοποι-
ητικό για αντίστοιχες έρευνες εθελοντικής συμμετοχής.  
 
3.3 Εργαλείο έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο αποτελούταν από δύο τμήματα. Το 
πρώτο αφορούσε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευτικών με κλειστού τύπου ερωτήσεις αναφορικά 
με: 

• φύλο, 
• ηλικία, 
• οικογενειακή κατάσταση, 
• προϋπηρεσία, 
• επίπεδο εκπαιδευτικών προσόντων και  
• επιμόρφωση/ εμπειρία. 

 
Το δεύτερο τμήμα αφορούσε τις μεταβλητές που περι-

λαμβάνονται στο εργαλείο OLRS των Hung et al. (2010), 
μετά από μετάφραση και την προσαρμογή του στα δεδο-
μένα της μελέτης. Αποτελείται από 18 ερωτήσεις κατανε-
μημένες στις ακόλουθες 5 διαστάσεις:  

• Αυτό-αποτελεσματικότητα σχετικά με τους υπο-
λογιστές και το διαδίκτυο (3 ερωτήσεις). 

• Δεξιότητα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης σε δια-
δικτυακές εφαρμογές (5 ερωτήσεις).  

• Έλεγχος εκπαιδευόμενου (σε διαδικτυακό περι-
βάλλον) (3 ερωτήσεις).  

• Κίνητρο για μάθηση (σε διαδικτυακό περιβάλ-
λον) (4 ερωτήσεις).  

• Αυτό-αποτελεσματικότητα στην online επικοινω-
νία (3 ερωτήσεις).  

 
Οι ερωτώμενοι καλούταν να αξιολογήσουν τον βαθμό 

διαφωνίας ή συμφωνίας με τις παραπάνω δηλώσεις χρη-
σιμοποιώντας 5βάθμια κλίμακα Likert, με την τιμή 1 να  
αντιστοιχεί σε βαθμό αξιολόγησης ΚΑΘΟΛΟΥ και άρα σε 
απόλυτη διαφωνία και την τιμή 5, σε βαθμό αξιολόγησης 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ και άρα σε υψηλό βαθμό συμφωνίας.  
Για το σύνολο των 18 ερωτήσεων ακολουθήθηκε κοινή 
κλίμακα αξιολόγησης.  
 
3.4 Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Για την επιβεβαίωση ότι οι παράγοντες του ερευνητικού 
εργαλείου και όλες του οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να 
αντιπροσωπεύσουν τα υπό διερεύνηση στοιχεία της μελέ-
της, ζητήθηκε η γνώμη δύο ειδικών, ενός ειδικού στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και ενός εξειδικευμένου επιστή-
μονα που διδάσκει το αντικείμενο της έρευνας στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το ερωτηματολόγιο δόθηκε 
δοκιμαστικά για συμπλήρωση σε 4 εκπαιδευτικούς. Από 
την διαδικασία προέκυψε ότι έννοιες όπως η αυτό-
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αποτελεσματικότητα, η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και ο 
έλεγχος που διατηρεί ο εκπαιδευόμενος κατά την διαδι-
κασία της μάθησής του σε διαδικτυακό περιβάλλον, έ-
χρηζαν διευκρινήσεων και αυτές θα έπρεπε να είναι δια-
θέσιμες στους ερωτώμενους. Αυτό έγινε με συνοπτική 
προσθήκη των ανωτέρω εννοιών στις εισαγωγικές πλη-
ροφορίες του ερωτηματολογίου. 

Όσον αφορά στην αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, η 
συνολική τιμή του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a του 
εργαλείου βρέθηκε 0,910, η οποία κρίνεται πολύ ικανο-
ποιητική, καθώς τιμή υψηλότερη της τιμής 0,7 στη συνο-
λική κλίμακα θεωρείται αξιόπιστη (Cortina,1993). Θεω-
ρήθηκε υψηλός επίσης και ο δείκτης αξιοπιστίας των υ-
ποενοτήτων με τις τιμές εσωτερικής συνάφειας να είναι 
μεγαλύτερες του 0,6, με τιμές: 0,883 ως προς την αυτό-
αποτελεσματικότητα σχετικά με τους υπολογιστές και το 
διαδίκτυο, 0,675 ως προς την δεξιότητα αυτοκατευθυνό-
μενης μάθησης σε διαδικτυακές εφαρμογές, 0,649 ως 
προς τον έλεγχο εκπαιδευόμενου (σε διαδικτυακό περι-
βάλλον), 0,755 ως προς το κίνητρο για μάθηση (σε δια-
δικτυακό περιβάλλον), και 0,781 ως προς την αυτό-
αποτελεσματικότητα στην online επικοινωνία. 
Συνεπώς, το σύνολο των ερωτήσεων ανά ενότητα μπό-
ρεσε να αξιοποιηθεί για την δημιουργία σύνθετων μετα-
βλητών  αξιολόγησης των πέντε κλιμακών/παραμέτρων 
του εργαλείου. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματο-
ποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS. 
 
4. Αποτελέσματα της έρευνας 
  
4.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Το δείγμα αποτελείτο από 52% άντρες και 48% γυναί-
κες. Οι ηλικίες ήταν 0,5% μικρότερες ή ίσες με 35 χρόνι-

α, 14,4% μεταξύ 36-45 χρόνων, 65,3% μεταξύ 46-55 
χρόνων και 19,8% μεγαλύτερες ή ίσες με 56 χρόνια. Η 
οικογενειακή κατάσταση έδειξε ότι το 7,9% ήταν άγαμοι, 
το 89,1% έγγαμοι και 3% άλλες περιπτώσεις (διαζευγμέ-
νοι, κτλ.). Ο αριθμός των παιδιών που δηλώθηκε αντι-
στοιχούσε σε: κανένα παιδί το 13,9%, ένα παιδί το 
18,8%, 2 παιδιά το 45%, 3 παιδιά το 11,4%, 4 παιδιά το 
10,5% και 5 παιδιά το 0,5%. Τα χρόνια που οι εκπαιδευ-
τικοί διέθεταν ως προϋπηρεσία ήταν: 7% μικρότερη ή ίση 
των 10 χρόνων, 42,8% μεταξύ 11-20 χρόνων, 45,3% 
μεταξύ 21-30 χρόνων, και 5% μεγαλύτερη ή ίση των 31 
χρόνων. Η δήλωση για επιπλέον τίτλους σπουδών ήταν 
θετική στο 32,2%. Επίσης το 41,6% δήλωσε ότι έχει 
παρακολουθήσει παλιότερα προγράμματα διαδικτυακά και 
άρα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία παρακολούθησης. 
 
4.2 Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής 

Τα αποτελέσματα της πρώτης διάστασης του εργαλείου 
αφορούσαν την αυτό-αποτελεσματικότητα σχετικά με 
τους υπολογιστές και το internet και παρουσιάζονται σε 
κάθε περίπτωση με θετικό πρόσημο, με τις μέσες τιμές να 
είναι 78,4, 66,8 και 82% στις αντίστοιχες ερωτήσεις (πί-
νακας 1). Τα αθροιστικά ποσοστά των θέσεων ΑΡΚΕΤΑ 
και ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ στις ερωτήσεις 1 και 3 καταγράφηκαν 
υψηλά και άρα το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτι-
κών φαίνεται να διαθέτει την απαιτούμενη αυτοπεποίθη-
ση στην εκτέλεση των βασικών προγραμμάτων του 
office, όπως και στην χρήση των φυλλομετρητών για 
ανεύρεση και συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδί-
κτυο. Ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η αυξημένη 
αθροιστική τιμή 26,9% των θέσεων ΚΑΘΟΛΟΥ και ΛΙΓΟ 
σχετικά με την διαθέσιμη αυτοπεποίθηση στην διαχείριση 
λογισμικών για διαδικτυακή/online μάθηση (ερώτηση 2).   

 
 

 
Στη δεύτερη διάσταση του εργαλείου σχετικά με την δεξιότητα της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης στις διαδικτυακές εφαρ-
μογές, οι κυρίαρχες αθροιστικές πλειοψηφίες ήταν μεταξύ των επιλογών ΜΕΤΡΙΑ και ΑΡΚΕΤΑ (πίνακας 2). Τα υψηλότερα 
ποσοστά τα είχαν οι ερωτήσεις «θέτω τους δικούς μου μαθησιακούς στόχους» και «έχω υψηλές προσδοκίες για την απόδο-

σή μου ως μαθητής» ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις αθροιστικά εκφρασμένες πάνω από το 25% του δείγματος είχαν οι ε-
ρωτήσεις «εκτελώ το δικό μου προσωπικό  σχέδιο στη διαδικτυακή μελέτη» και «ζητώ υποστήριξη/βοήθεια όταν αντιμετω-
πίζω προβλήματα στη διαδικτυακή μάθηση» δηλωμένες στο ΛΙΓΟ και ΜΕΤΡΙΑ.  

 
Πίνακας 2. Δεξιότητα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης σε διαδικτυακές εφαρμογές: Παρουσίαση αποτελεσμά-

των 
 
 

Δεξιότητα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης σε διαδικτυακές ε-
φαρμογές καθόλου λίγο  μέτρια αρκετά  

πάρα 
πολύ 

μέση τιμή σε 
κλίμακα 1-5 & % 

% % % % % ΜΤ % 

4. Εκτελώ το δικό μου προσωπικό σχέδιο στη διαδικτυακή 
μελέτη. 

7,40 23,80 22,80 34,20 11,90 3,19 63,80 

5. Ζητώ υποστήριξη/βοήθεια όταν αντιμετωπίζω προβλήματα 
στην διαδικτυακή μάθηση. 

7,40 19,80 28,20 36,60 7,90 3,18 63,60 

 
Πίνακας 1.  Αυτό-αποτελεσματικότητα σχετικά με τους υπολογιστές και το internet: Παρουσίαση αποτελεσμά-

των  
 

Αυτό-αποτελεσματικότητα σχετικά με τους υπολογιστές και το internet Καθό- 
λου λίγο μέτρια αρκετά 

πάρα  
πολύ 

μέση τιμή σε 
κλίμακα 1-5 & 

% 
% % % % % ΜΤ % 

1.Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση όταν εκτελώ τις βασικές λειτουργίες των 
προγραμμάτων Microsoft Office (MS Word, MS Excel και MS Power Point). 

          
5,00  

          
5,00  

        
17,80  

        
37,60  

        
34,70  

     
3,92      78,40  

2. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητές μου 
στη διαχείριση 
λογισμικών για online μάθηση. 

          
7,50  

        
19,40  

        
25,90  

        
26,40  

        
20,90  

     
3,34      66,80  

3. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση στη χρήση του  internet (Google, Yahoo) για  
να βγω ή να  
συγκεντρώσω πληροφορίες για online μάθηση. 

          
2,50  

          
6,40  

        
10,90  

        
38,60  

        
41,60  

     
4,10  82 
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6. Διαχειρίζομαι το χρόνο καλά όταν μαθαίνω διαδικτυακά. 4,50 10,90 28,70 43,10 12,90 3,49 69,80 

7. θέτω τους δικούς μου μαθησιακούς στόχους. 2,00 7,90 20,30 53,00 16,80 3,75 75 

8. Έχω υψηλότερες προσδοκίες για την απόδοσή μου ως μα-
θητής. 

2,50 5,50 17,60 59,80 14,60 3,78 75,60 

 
 
Η τρίτη διάσταση του εργαλείου, αφορούσε την δυνατότητα του αυτοελέγχου στην διαδικτυακή μάθηση (Πίνακας 3). Και 
εδώ κυριάρχησαν οι αθροιστικές πλειοψηφίες μεταξύ των επιλογών ΜΕΤΡΙΑ και ΑΡΚΕΤΑ. Παρά τις συνολικά θετικές τιμές σε 
όλη την ομάδα, το αθροιστικά υψηλά ποσοστό του 28,7% στο ΚΑΘΟΛΟΥ και ΛΙΓΟ  της ερώτησης σχετικά με την δυνατότη-
τα για απερίσπαστη μάθηση από δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή στην μάθηση μέσω διαδικτύου - όπως παρεμ-
βολή άμεσων μηνυμάτων, πτυσσόμενων μενού και άλλων δραστηριοτήτων που δεν εντάσσονται στην διαδρομή του μαθή-
ματος - μπορούν να προκαλέσουν μείωση της απόδοσης και αύξηση του χρόνου παρακολούθησης. 

 
Πίνακας 3. Έλεγχος εκπαιδευόμενου σε online περιβάλλον: Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 
 

Έλεγχος εκπαιδευόμενου σε online περιβάλλον καθόλου λίγο μέτρια αρκετά 
πάρα  
πολύ 

μέση τιμή σε 
κλίμακα 1-5 & % 

% % % % % ΜΤ % 

9. Μπορώ να κατευθύνω τη δική μου πρόοδο μάθησης. 4,50 10,40 21,90 52,20 10,90 3,55 71,00 

10. Δεν αποσπώμαι από άλλες online δραστηριό-τητες όταν 
μαθαίνω online (άμεσα μηνύματα, πλοήγηση στο internet). 

15,80 12,90 23,30 37,60 10,40 3,14 62,80 

11.  Επαναλαμβάνω το online εκπαιδευτικό υλικό, με βάση τις 
ανάγκες μου.  

3,00 10,90 20,80 52,50 12,90 3,61 72,2 

 
 

Η τέταρτη διάσταση του εργαλείου αφορούσε τα κίνητρα για μάθηση σε διαδικτυακό περιβάλλον και παρουσίασε και στις 
τέσσερες ερωτήσεις υψηλά θετικές καταγραφές, αποτυπωμένες στις επιλογές ΑΡΚΕΤΑ και ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (πίνακας 4). Οι ερω-
τήσεις σχετικές με: την τάση αποδοχής νέων ιδεών, την τάση για αύξηση των γνώσεων, την πρόθεση κοινοποίησης των 
ιδεών σε άλλους και την αυτοβελτίωση μέσα από τα λάθη, δείχνουν την θετική στάση και ετοιμότητα για βελτίωση και πρό-
οδο των συμμετεχόντων.  

 
Πίνακας 4. Κίνητρο για μάθηση σε online περιβάλλον: Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 
 

Κίνητρο για μάθηση σε online περιβάλλον καθόλου λίγο  μέτρια αρκετά  
πάρα  
πολύ 

μέση τιμή σε 
κλίμακα 1-5 & % 

% % % % % ΜΤ % 

12. Είμαι ανοικτός σε νέες ιδέες. 0,50 3,50 7,40 46,00 42,60 4,27 85,40 

13. Έχω κίνητρα για να αυξήσω τις γνώσεις μου. 3,00 5,90 16,30 47,00 27,70 3,91 78,20 

14.Βελτιώνομαι από τα λάθη μου.  0,50 1,50 9,90 58,90 29,20 4,15 83 

15. Μου αρέσει  να μοιράζομαι τις ιδέες μου με άλλους. 0,50 3,00 12,90 43,10 40,60 4,13 82,60 

 
 
Η πέμπτη διάσταση του εργαλείου έχει σχέση με τη αυτό-αποτελεσματικότητα στην διαδικτυακή επικοινωνία (πίνακας 5). Οι 
απαντήσεις δείχνουν υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης στη χρήση εργαλείων όπως e-mail, άμεσες συζητήσεις κ.α., καθώς και 
στην δεξιότητα για επικοινωνία μέσω γραπτού λόγου με αυξημένη την δυνατότητα της έκφρασης των συναισθημάτων, εν-
σωματώνοντας και χιούμορ στο κείμενο. Αντιθέτως, στην ερώτηση σχετικά με την αυτοπεποίθηση ως προς τις online συζη-
τήσεις και ερωτήσεις, οι επιλογές ΚΑΘΟΛΟΥ και ΛΙΓΟ ενσωματώνουν αθροιστικά το 25% περίπου του δείγματος. 

 
Πίνακας 5. Αυτό-αποτελεσματικότητα στην online επικοινωνία: Παρουσίαση αποτελσμάτων 
 

Αυτό-αποτελεσματικότητα στην online επικοινωνία 
Καθόλου λίγο  μέτρια αρκετά  

πάρα  
πολύ 

μέση τιμή σε κλί-
μακα 1-5 & % 

% % % % % ΜΤ % 

16. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση όταν χρησιμοποιώ online 
εργαλεία (e-mail,συζητήσεις κτλ.) για να επικοινωνώ. 3,00 6,40 26,70 40,10 23,80 3,75 75,00 

17. Ασθάνομαι αυτοπεποίθηση όταν εκφράζομαι (εκφράζω 
συναισθήματα και χιούμορ) μέσω γραπτού κειμένου. 

2,00 12,40 27,20 36,10 22,30 3,64 72,80 

18. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση να θέτω ερωτήσεις σε online 
συζητήσεις.  

5,90 17,80 33,70 32,70 9,90 3,23 64,60 
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Από την συγκριτική παρουσίαση των πέντε διαστάσεων του εργαλείου, διαπιστώνεται ότι οι μέσες τιμές βρίσκονται πάνω 
από την τιμή 3,0 που αντιστοιχεί στην απάντηση μέτρια και άρα όλοι οι παράγοντες κρίνονται ότι συνεισφέρουν με θετικό 
πρόσημο στην ετοιμότητα (Πίνακας 6). Αναλυτικά με την παραμετροποίηση των πέντε διαστάσεων, η συνολική εικόνα της 
συνολικής ετοιμότητας μας δίνει μέση τιμή 3,67 ή 73,4%.  
 
Πίνακας 6. Συγκριτική παρουσίαση μέτρων θέσης και διασποράς των σύνθετων μεταβλητών 
 
 N ελάχιστη  μέγιστη ΜΤ ΤΑ 

Αυτό-αποτελεσματικότητα σχετικά με τους υπολογιστές και το internet 202 1,00 5,00 3,7880 ,99181 

Δεξιότητα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης σε διαδικτυακές εφαρμογές 202 1,00 5,00 3,4762 ,67460 

Έλεγχος εκπαιδευόμενου (σε περιβάλλον online) 202 1,00 5,00 3,4307 ,81777 

Κίνητρο για μάθηση (σε περιβάλλον online) 202 1,00 5,00 4,1312 ,62254 

Αυτό-αποτελεσματικότητα στην online επικοινωνία 202 1,00 5,00 3,5413 ,84948 

Valid N (listwise) 202 
    

 
4.3 Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής 
  Ελέγχοντας τα αποτελέσματα με το τεστ των Kolmogorov-Smirnov, προκύπτει ότι σε όλες τις περιπτώσεις των μεταβλη-
τών δεν ακολουθείται κανονική κατανομή (p<0,05). Συνεπώς, για την διερεύνηση του ελέγχου εξαρτήσεων και συσχετίσε-
ων επιλέχθηκε η εφαρμογή των μη παραμετρικών ελέγχων. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
  Η εξέταση του δείγματος με το test Mann-Whitney έδωσε στατιστικά σημαντική (p=0,047<0,05) συσχέτιση ως προς το 
φύλο σχετικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα στους Η/Υ και το διαδίκτυο. Η σχετική μέση τιμή ήταν υψηλότερη στους 
άνδρες (ΜΤ=3,89 ή 77,8%) σε σχέση με τις γυναίκες (ΜΤ=3,67 ή 73,4%). Για τις υπόλοιπες εξεταζόμενες παραμέτρους 
δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο.  
  Όσον αφορά στον έλεγχο των εξεταζόμενων παραμέτρων ως προς την μεταβλητή της ηλικίας, το δείγμα κατηγοριοποιή-
θηκε για εξέταση σε δυο ομάδες: α) ≤ των 45 και β) ≥ των 46 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική 
(p=0,023<0,05) εξάρτηση της αυτό-αποτελεσματικότητας στους Η/Υ και το διαδίκτυο ως προς την ηλικία, με τους εκπαι-
δευτικούς κάτω των 45 ετών να έχουν μεγαλύτερο βαθμό αυτό-αποτελεσματικότητας. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ε-
ντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση για τις υπόλοιπες εξεταζόμενες παραμέτρους ως προς την ηλικία. 
  Όσον αφορά στην παράμετρο «χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση», τα δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο ομάδες: 
α) ≤ των 20 και β) ≥ των 21 χρόνων. Από τα αποτελέσματα δεν εξήχθη εξάρτηση/στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση για 
καμία από τις εξεταζόμενες παραμέτρους. 
  Ενδιαφέρον είχαν τα αποτελέσματα της συσχέτισης σχετικά με τους επιπλέον τίτλους σπουδών των ερωτώμενων (σε σχέ-
ση με το αρχικό τους πτυχίο, χωρίς να εξετάζεται το είδος τους), όπου βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση για τέσσε-
ρις από τις εξεταζόμενες παραμέτρους (Πίνακας 7). Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι όσοι διαθέτουν μεγαλύτερο επίπεδο 
σπουδών έχουν και αυξημένη ετοιμότητα για διαδικτυακή μάθηση. Η μόνη διάσταση για την οποία δεν βρέθηκε εξάρτηση 
από τους επιπλέον τίτλους σπουδών ήταν ο αυτοέλεγχος που πρέπει να διακρίνει τον εκπαιδευόμενο στην μαθησιακή του 
διαδρομή μέσω διαδικτύου. 

 
Πίνακας 7. Πίνακας μέσων τιμών και εφαρμογής έλεγχου Mann-Whitney σε σχέση με τους επιπλέον τίτλους 
σπουδών 
 
ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ N MT TA Mann-

Whitney U 
Z p 

Αυτό-αποτελεσματικότητα/ υπολογιστές και internet            ΝΑΙ 65 4,0513 ,86649 3522,500 -2,416 ,016 

           ΟΧΙ 137 3,6630 1,02551    

Δεξιότητα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης σε διαδικτυα-
κές εφαρμογές 

           ΝΑΙ 65 3,6669 ,59387 3312,000 -2,956 ,003 

           ΟΧΙ 137 3,3858 ,69353    

Έλεγχος εκπαιδευόμενου (σε περιβάλλον online)            ΝΑΙ 65 3,5692 ,76085 3804,000 -1,690 ,091 

           ΟΧΙ 137 3,3650 ,83811    

Κίνητρο για μάθηση (σε περιβάλλον online)            ΝΑΙ 65 4,2577 ,58123 3639,500 -2,113 ,035 

           ΟΧΙ 137 4,0712 ,63445    

Αυτό-αποτελεσματικότητα στην online επικοινωνία 
           ΝΑΙ 65 3,7385 ,84264 3540,500 -2,368 ,018 

          ΟΧΙ 137 3,4477 ,83962    
 

 
  Στατιστικά σημαντική εξάρτηση έδειξε και έλεγχος μεταξύ της παραμέτρου σχετικά με την πρότερη εμπειρία σε επιμορφώ-
σεις μέσω e-learning, και όλων των εξεταζόμενων παραμέτρων του εργαλείου. Όσοι είχαν παρακολουθήσει τέτοιου είδους 
προγράμματα είχαν σαφώς υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας (Πίνακας 8). Ωστόσο και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών 
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χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε επιμορφωτικά προγράμματα e-learning, ο μέσος βαθμός ετοιμότητας παραμένει υψηλότε-
ρος της τιμής 3 και, άρα, τουλάχιστον μέτριος. 

 
Πίνακας 8. Πίνακας μέσων τιμών και εφαρμογής έλεγχου Mann-Whitney ως προς την προηγούμενη εμπειρία σε 
e-learning 
 

ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩ- 
ΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ  ΜΟΝΤΕΛΟ E-LEARNING   N MT TA Mann- 

Whitney U Z p 

Αυτό-αποτελεσματικότητα/ υπολογιστές και internet ΝΑΙ 84 4,3135 ,81049 2136,000 -6,944 ,000 

ΟΧΙ 118 3,4138 ,94047    

Δεξιότητα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης σε δια- 
δικτυακές εφαρ. 

ΝΑΙ 84 3,7119 ,58653 3109,000 -4,537 ,000 

ΟΧΙ 118 3,3085 ,68520    

Έλεγχος εκπαιδευόμενου (σε περιβάλλον online) ΝΑΙ 84 3,5913 ,73240 4104,500 -2,103 ,035 

ΟΧΙ 118 3,3164 ,85828    

Κίνητρο για μάθηση (σε περιβάλλον online) ΝΑΙ 84 4,3363 ,55223 3204,000 -4,316 ,000 

ΟΧΙ 118 3,9852 ,63067    

Αυτό-αποτελεσματικότητα στην online επικοινωνία 

ΝΑΙ 84 3,8810 ,68771 3057,000 -4,674 ,000 

ΟΧΙ 118 3,2994 ,87314    

 
 

  Η τελευταία παράμετρος που εξετάστηκε αφορούσε τις 
οικογενειακές υποχρεώσεις (ύπαρξη παιδιών). Με την 
εφαρμογή έλεγχου με τα εργαλεία Mann-Whitney, 
Spearman και Pearson δεν βρέθηκε εξάρτηση μεταξύ 
όσων διέθεταν παιδιά και σε όσους δεν διέθεταν. Η πα-
ράμετρος εξετάστηκε και με την μέθοδο Kruskal-Wallis 
με επίπεδο αναφοράς τις ανεξάρτητες μεταβλητές, «Άγα-
μος», «Έγγαμος χωρίς παιδιά», και, «Έγγαμος με παι-
διά», όπου και πάλι δεν παρουσιάστηκε εξάρτηση. 
 
5. Συζήτηση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 
  Τα ευρήματα της ανάλυσης δείχνουν ένα συνολικό 
βαθμό ετοιμότητας (πρώτο ερευνητικό ερώτημα) 3,67 ή 
73,4% (μέση συνολική τιμή). Το αποτέλεσμα δηλώνει 
την αποδοχή της εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευ-
σης και την σχετική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, ανα-
θεωρώντας παλιότερη έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου (2010) περί μη επιλεξιμότητας της μεθόδου, και 
συμφωνώντας με έρευνα που διενεργήθηκε σε εκπαιδευ-
τικούς ομογενειακών σχολείων το 2013-14 (Αναστασιά-
δης, 2016). Ενδιαφέρον έχει η διερεύνηση των ποσοτι-
κών καταγραφών ανά βαθμίδα της κλίμακας Likert, και 
ανά ομάδα ερωτήσεων, καθώς σύμφωνα με τον Burns 
(2011) η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να 
θεωρηθεί μια πολύπλοκη διαδικασία για τους εκπαιδευτι-
κούς, καθώς εμπίπτει στις αρχές καθιέρωσης μιας καινο-
τομίας.  
  Στο πλαίσιο αυτό η οριοθέτηση της «κρίσιμης μάζας» 
περιλαμβάνει το αθροιστικό ποσοστό που καταγράφηκε 
στις τέσσερες πρώτες κατηγορίες της κλίμακας. Η πέμπτη 
επιλογή περιέχει την κατηγορία όσων πρωτοστατούν, 
αγκαλιάζουν και δραστηριοποιούνται στην υιοθέτηση των 
νέων καινοτομιών (ομοίως με την κατ' αναλογία ανάλυση 
του Burns), αλλά λόγω του μικρού τους ποσοστού δεν 
μπορεί να κρίνουν την επιτυχία του εγχειρήματος. Έτσι, 
το ποσοστό της κρίσιμης μάζας μπορεί να μοιραστεί μετα-
ξύ δύο κατηγοριών ετοιμότητας, τη μεσαία (που περι-
λαμβάνει τους επιλέξαντες το ΜΕΤΡΙΑ και το ΑΡΚΕΤΑ) και 
τη χαμηλή (που περιλαμβάνει το ΚΑΘΟΛΟΥ και το ΛΙΓΟ). 
Με δεδομένο ότι η διαβάθμιση αντιπροσωπεύει αντίστοιχα 
τον διαφορετικό βαθμό δυσκολίας στην παρακολούθηση 
(λαμβάνοντας υπόψη και το πολύ μικρό ποσοστό της 
βαθμίδας ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ), θα πρέπει να υπάρξει κάποιου 
είδους υποστήριξη των εκπαιδευομένων  κατά το στάδιο 

προετοιμασίας ή/και κατά την διάρκεια του προγράμμα-
τος. Η υποστήριξη μπορεί να είναι ανάλογη των ελλεί-
ψεων, και σίγουρα ενισχυμένη και εξατομικευμένη για 
όσους βρίσκονται στη χαμηλότερη κατηγορία, με κατάλ-
ληλη ενημέρωση και δράσεις αλλαγής στάσεων (καθώς 
πιθανών η κατηγορία αυτή να επιλέχθηκε εκδηλούμενη 
ως πρόθεση αντίστασης στην αλλαγή).  
  Ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς που δείχνουν χαμηλό 
βαθμό ετοιμότητας, θα μπορούσαν να προηγηθούν ειδικά 
προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων και εξοικείωσης με 
σύντομα, εστιασμένα, μαθήματα που να εισάγουν στη 
μάθηση σε διαδικτυακό περιβάλλον, ενώ η διατήρηση 
του μικτού μοντέλου (διαπροσωπικό και διαδικτυακό) 
μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα καλύπτοντας σταδια-
κά την μετάβαση.  
  Όσον αφορά τις επί μέρους διαστάσεις που διερευνήθη-
σαν, για την αυτό-αποτελεσματικότητα στις δεξιότητες 
χρήσης Η/Υ και διαδικτύου, ο μέσος όρος είναι αρκετά 
υψηλός, 3,79, δείχνοντας την αύξηση των ποσοστών 
στις δεξιότητες Η/Υ τα τελευταία χρόνια (Αναστασιάδης, 
2016). Όσον αφορά στις δεξιότητες αυτοκατευθυνόμενης 
μάθησης σε διαδικτυακές εφαρμογές, η αξιολόγηση θεω-
ρείται θετική, με τις μέσες τιμές των απαντήσεων να βρί-
σκονται μεταξύ 3,18 και 3,78, δηλαδή όχι ιδιαίτερα υψη-
λή. Χρειάζεται συνεπώς ενδυνάμωση στον τομέα αυτό, 
καθώς, σύμφωνα με τον Hung (2015), αρκετοί μελετητές 
έχουν αποφανθεί ότι η δεξιότητα της αυτοκατευθυνόμε-
νης μάθησης με την χρήση των νέων τεχνολογιών συμ-
βάλλει στην επιτυχία της εκπαίδευσης. Όσον αφορά τον 
έλεγχο που ασκεί ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος στη διαδικα-
σία της μάθησής του, διαπιστώνεται γενικά θετική τάση, 
με μέση τιμή 3,43. Η τιμή φαίνεται πως θα μπορούσε να 
είναι υψηλότερη αν δεν συγκρατούνται από την επιμέ-
ρους παράμετρο που αφορά στη μειωμένη δυνατότητα 
συγκέντρωσης στην οπτική δραστηριότητα, λόγω από-
σπασης προσοχής από άλλες διαδικτυακές δραστηριότη-
τες. Τα κίνητρα για μάθηση φαίνεται ότι αποτελούν τον 
ισχυρότερο παράγοντα για τους εκπαιδευτικούς, με μέση 
τιμή 4,13. Τα κίνητρα φαίνεται πως αποτελούν μια από 
τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δια βίου 
εκπαίδευσης, μαζί με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για 
εκπαίδευση (Dave, 1976), ενώ δρουν ενισχυτικά στις 
προσπάθειες για την συμμετοχή και παραμονή σε ένα εξ 
αποστάσεως πρόγραμμα, καθώς και στην ενίσχυση της 
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μαθησιακής διεργασίας των συμμετεχόντων (Hung et al., 
2010). Τέλος, όσον αφορά στην αυτό-
αποτελεσματικότητα για επικοινωνία, ο μέσος όρος βρί-
σκεται στο 3,54. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συστήμα-
τα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (όπως το Skype), το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο και άλλα εργαλεία θεωρούνται 
πλέον φιλικά για το χρήστη, και συμβάλλουν στην επι-
κοινωνία και ανταλλαγή απόψεων χωρίς να απαιτούν από 
τους επιμορφούμενους ιδιαίτερες γνώσεις και ειδικό εξο-
πλισμό (Βούζας κ.α., 2016).   
  Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η μετα-
βλητή του φύλου αποτελεί σημαντικό στοιχείο προς εξά-
λειψη των επαγγελματικών ανισοτήτων, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο ότι οι 
γυναίκες, και ιδίως οι μητέρες, λόγω του ρόλου τους 
στην οικογένεια υπολειπόταν τα προηγούμενα χρόνια 
των ίσων ευκαιριών. Στα αποτελέσματα της μελέτης βρέ-
θηκε οι άντρες να έχουν (λίγο) μεγαλύτερο βαθμό ετοι-
μότητας μόνο στην παράμετρο που αφορά στην αυτό-
αποτελεσματικότητα στους Η/Υ και το διαδίκτυο, σε επι-
βεβαίωση άλλων ερευνών (Lang, 1992· Charalambous & 
Papaioannou, 2012).  
  Όσον αφορά στην ηλικία, η μη-ανανέωση του εκπαι-
δευτικού προσωπικού για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλε-
σμα η πλειοψηφία των ερωτώμενων να συγκεντρώνεται 
στις μεγαλύτερες ηλικίες, επιβεβαιώνοντας το φαινόμενο 
της ηλικιακής γήρανσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
οι νεότεροι ηλικιακά, και άρα οι πιο πρόσφατα αποφοιτή-
σαντες, παρουσίασαν υψηλότερη αυτο-
αποτελεσματικότητα δεξιοτήτων στον Η/Υ και το διαδί-
κτυο. Το φαινόμενο επαγωγικά σχετίζεται με την διαπί-
στωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υστέρηση των εκ-
παιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πλειονότητα απέκτησε τα γνωστικά προσόντα και 
τις δεξιότητές τους 25 ή και περισσότερα χρόνια πριν, 
κατά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο (COM, 
2001).  
  Όσον αφορά τους επιπρόσθετους τίτλους σπουδών (ό-
πως δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι) τα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι αυξάνουν την ετοιμότητα, συμβάλλο-
ντας θετικά  στις δεξιότητες της αυτό-
αποτελεσματικότητας στη χρήση του Η/Υ και του διαδι-
κτύου, στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, στα κίνητρα 
για μάθηση σε διαδικτυακό περιβάλλον και στην αυτό-
αποτελεσματικότητα στην διαδικτυακή επικοινωνία. Όσοι 
επιζητούν την αύξηση των προσόντων τους μέσα από 
διαδικασίες εκπαίδευσης αποκτούν αυξημένες δεξιότητες, 
παραμένουν επαγγελματικά ενεργοποιημένοι και είναι πιο 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της δια 
βίου εκπαίδευσής τους. Ανάλογα αποτελέσματα διαπι-
στώθηκαν και σε σχέση με προηγούμενη εμπειρία στις 
διαδικτυακές επιμορφώσεις, καθώς όσοι την διέθεταν, 
παρουσίασαν υψηλότερη ετοιμότητα, σε συμφωνία και με 
άλλες αντίστοιχες μελέτες (Ζγουβά, 2013).  
  Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη 
περίοδο για την εκπαίδευση, η οποία βρισκόμενη σε 
σταυροδρόμι αλλαγών πρέπει να λάβει υπόψη της την 
ωρίμανση των αναγκών για θεσμικές αλλαγές, την πίεση 
της οικονομικής συγκυρίας, τις προτάσεις των καλών 
πρακτικών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και για χρήση 
των νέων τεχνολογιών για την αναβάθμισή της και την 
κάλυψη του κενού που είχε παρουσιαστεί από την αδρά-
νεια των τελευταίων χρόνων. Τα μέτρα που πρόσφατα 
ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου 
κορονοϊού (COVID-19) δείχνουν για άλλη μια φορά τη 
σημασία και χρησιμότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης και επιμόρφωσης, καθώς και την ανάγκη απόκτησης 
των σχετικών δεξιοτήτων από όλους τους εκπαιδευτι-
κούς, αλλά και της συχνής ανανέωσης τους ώστε οι δε-
ξιότητες αυτές να συμβαδίζουν με τη ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας.  
  Τέλος, η παρούσα μελέτη θα πρέπει να εξεταστεί υπό το 
πρίσμα ορισμένων περιορισμών σχετικά με την δυνατό-
τητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων, όσο αφορά το σχε-

τικά περιορισμένο δείγμα και τα δημογραφικά του χαρα-
κτηριστικά. Η διαμόρφωση μιας ευρύτερης άποψης για το 
θέμα μπορεί να συμπεριλάβει και άλλες διαστάσεις όπως 
οι απαιτήσεις και ικανότητες των εκπαιδευτικών, ο συ-
σχετισμός τους με τις μαθησιακές τους ιδιαιτερότητες, η 
ειδικότητα και τα ενδιαφέροντά τους, κ.α.  
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