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Abstract 

This paper presents a review of the research in the field of distance education 

since the 1960’s, as presented in the international as well as in the Greek literature. 

The main issues examined include the type of research efforts that have been 

developed, the theoretical schemes and models used, the type of research 

questions/problems that are core to the developed research efforts and, finally, the 

directions of future research. The review of research in distance education, which to 

our knowledge has not been presented before in the Greek literature, is considered as 

a prerequisite so that future research in the field can take into consideration the 

important research efforts of the past as well as the novel developments. 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µια ανασκόπηση της έρευνας στην από 

απόσταση εκπαίδευση από την δεκαετία του 1960 ως σήµερα, όπως παρουσιάζεται 

στη διεθνή αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία. Tα βασικά ερωτήµατα στα οποία 

επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις αφορούν κυρίως το είδος της έρευνας που έχει 

αναπτυχθεί, τα θεωρητικά σχήµατα ή µοντέλα που χρησιµοποιούνται, το είδος των 

ερευνητικών ερωτηµάτων ή προβληµάτων στα οποία η έρευνα αυτή επικεντρώνεται 

και τις τάσεις που διαµορφώνονται για το µέλλον. Η ανασκόπηση της έρευνας στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που από όσο γνωρίζουµε επιχειρείται για πρώτη φορά 

στην ελληνική βιβλιογραφία, αποτελεί προϋπόθεση ώστε οι µελλοντικές ερευνητικές 

δράσεις στο πεδίο να λαµβάνουν υπόψη τη σηµαντική ερευνητική παρακαταθήκη, 

αλλά και τις σύγχρονες εξελίξεις. 

Έννοιες κλειδιά: Σπουδές δια αλληλογραφίας, ανεξάρτητες σπουδές, συναλλαγή από 

απόσταση, καθοδηγούµενη διδακτική συνδιάσκεψη, έλεγχος και αλληλεπίδραση, 

αίσθηση κοινωνικής παρουσίας, κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον, εκπαιδευτικές 

τεχνολογίες  

Εισαγωγή 

Η ιδέα της εκπαίδευσης από απόσταση έχει της ρίζες της στις αρχές του 19
ου

 

αιώνα (Holmbreg 1986; Watkins 1991), αλλά η συστηµατική εφαρµογή της έχει 

ιστορία µικρότερη των εκατό χρόνων. Από την δεκαετία όµως του 1980 παρατηρείται 

µια τεράστια επέκταση της εφαρµογής της παγκοσµίως, λόγω κοινωνικο-οικονοµικών 

αιτίων και κυρίως λόγω της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών (Gunawardena & 

McIsaac, 2004), όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Η επέκταση της εφαρµογής της από 
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απόσταση εκπαίδευσης είχε ως επακόλουθο και την διεύρυνση της επιστηµονικής 

έρευνας που την αφορά. Και αυτό γιατί µέσα από την εφαρµογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης δηµιουργούνται ποικίλα και εύλογα ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία 

αφορούν κυρίως: α) το είδος της έρευνας που έχει αναπτυχθεί, β) τα θεωρητικά 

σχήµατα ή µοντέλα που χρησιµοποιούνται, γ) το είδος των ερευνητικών ερωτηµάτων 

ή προβληµάτων στα οποία η έρευνα αυτή επικεντρώνεται, και δ) τις τάσεις που 

διαµορφώνονται για το µέλλον. Αυτά είναι και τα βασικά ερωτήµατα στα οποία 

επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις µε την παρούσα εργασία.  

Αρχικά είναι σηµαντικό να διατυπωθούν ορισµένες επισηµάνσεις σχετικά µε 

την ανασκόπηση των ερευνών που αφορούν ένα γνωστικό αντικείµενο. Η 

ανασκόπηση των ερευνών σε ένα γνωστικό χώρο είναι συνήθως µια διαδικασία µε 

την οποία ένας  ερευνητής στοχεύει να: α) προσδιορίσει κατάλληλα θεωρητικά 

πλαίσια, β) προσδιορίσει κενά στην έρευνα, γ) εντοπίσει σε άλλες εργασίες νέες 

ερευνητικές προτάσεις, δ) εντοπίσει νέες τάσεις στην έρευνα, ε) αποφύγει άκαρπες 

ερευνητικές προσεγγίσεις, και στ) εντοπίσει καλές µεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Αυτού του είδους η ανασκόπηση γίνεται στα πλαίσια µιας οποιασδήποτε έρευνας. 

Υπάρχει όµως και η ανασκόπηση των ερευνών ενός γνωστικού χώρου που δεν έχει 

σκοπό να υποβοηθήσει µια ερευνητική διαδικασία, αλλά να παρουσιάσει µέσα από 

µια κριτική και αναστοχαστική διαδικασία τις τάσεις, τα ερωτήµατα και τις 

ακολουθούµενες µεθόδους σε ένα γνωστικό πεδίο. Στον τύπο αυτό ανήκει και η 

συγκεκριµένη ανασκόπηση.  

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η διαδικασία αυτή, η οποία ακολουθείται και 

στο παρόν κείµενο, δεν είναι ουδέτερη και περιλαµβάνει ρητές ή άρρητες αξιολογικές 

κρίσεις. Έτσι, µέσα από την εξέταση µεγάλου αριθµού ερευνών αναδύονται κρίσεις 

για βασικά και δευτερεύοντα ερωτήµατα µε βάση υποκειµενικά κριτήρια. Ακόµη και 

η κριτική που γίνεται για τις µεθόδους που χρησιµοποιούν οι εξεταζόµενες έρευνες 

εµπεριέχει απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις σχετικά µε το τι συνιστά µια καλή 

µεθοδολογία σε µια έρευνα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι απόψεις, στάσεις και 

αντιλήψεις µπορούν να µεταβάλλονται µέσα στο χρόνο, τότε είναι σηµαντικό να 

κατανοηθεί ο σχετικός χαρακτήρας των στοιχείων που εµπεριέχει ένα κείµενο 

ανασκόπησης, όπως το παρόν. Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, µε την διεύρυνση 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών, οι σχετικές γνώσεις και ερευνητικές διεργασίες 

αναπτύσσονται και µεταλλάσσονται ταχύτητα, ενώ διευκολύνεται η πλοήγηση στην 

υπάρχουσα γνώση µε την βοήθεια νέων εργαλείων, όπως είναι, για παράδειγµα, οι 

βάσεις δεδοµένων που υπάρχουν στο διαδίκτυο.  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µια ανασκόπηση της έρευνας στην από 

απόσταση εκπαίδευση από την δεκαετία του 1960 ως σήµερα, αναφέρεται στην 

έρευνα για την από απόσταση εκπαίδευση στην Ελλάδα και ολοκληρώνεται µε τις 

διαγραφόµενες προκλήσεις και προοπτικές στο ερευνητικό πεδίο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, αρχικά καταγράφονται οι βασικές θεωρίες που 

διατυπώθηκαν στο πεδίο της από απόστασης εκπαίδευσης και διερευνάται η επίδραση 

του κοινωνικό-πολιτιστικού περιβάλλοντος στην έρευνα για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Πραγµατοποιείται επίσης µια ανασκόπηση της έρευνας µετά την 

εξάπλωση της από απόστασης εκπαίδευσης, όπου δίδεται έµφαση στην συµβολή της 

χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Στη συνέχεια, 

αναφέρονται οι βασικές εξελίξεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη της έρευνας στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα και περιγράφεται η διαµόρφωση του 

ερευνητικού τοπίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι διαγραφόµενες προκλήσεις και 

προοπτικές στο ερευνητικό πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι πρώτες ερευνητικές προσπάθειες σχετικά µε την από απόσταση εκπαίδευση 
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Μέχρι την δεκαετία του 1970 η έρευνα σχετικά µε την από απόσταση 

εκπαίδευση επικεντρώνεται στην σύγκριση ανάµεσα στα µέσα διανοµής του 

εκπαιδευτικού υλικού. Προσπαθούσαν δηλαδή οι ερευνητές κυρίως να 

προσδιορίσουν πιο µέσο -  τηλεόραση, ραδιόφωνο ή βίντεο - ήταν πιο 

αποτελεσµατικό. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες δεν εντόπιζαν σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στα διαφορετικά µέσα (Boswell, Mocker & Hamlin, 1968; Chu & 

Schramm, 1967; Hoyt & Frye, 1972; Kruh, 1983). Προβαίνοντας σε µια κριτική 

επισκόπηση όλων αυτών των ερευνών πολλοί µετέπειτα ερευνητές διαπίστωσαν 

αδυναµίες όχι µόνο στο ερευνητικό σχεδιασµό αλλά και στις χρησιµοποιηθείσες  

µεθόδους (Spenser, 1991; Lockee, Burton & Cross, 1999; Saba, 2000). Εκτός όµως 

από τα όποια µεθοδολογικά προβλήµατα, το σηµαντικότερο πρόβληµα των πρώτων 

ερευνών ήταν ότι δεν παρείχαν συγκεκριµένες οδηγίες και κατευθύνσεις στην 

εκπαιδευτική πράξη αυτή καθαυτή. ∆εν απαντούσαν δηλαδή στο πώς πρέπει να 

σχεδιασθεί το υλικό ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιείται, καθώς και στο πως τα 

µέσα διασφαλίζουν την παιδαγωγικά αποτελεσµατική επικοινωνία. Τέλος, οι έρευνες 

αυτές δεν στηρίζονταν σε κάποια θεωρητική προσέγγιση ούτε οδηγούσαν στην 

διατύπωσή της, κάτι που χαρακτηρίζει τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης ενός 

ερευνητικού πεδίου. 

Πέρα όµως από τα όποια προβλήµατα παρουσίαζαν, αυτές οι έρευνες έφεραν 

στο προσκήνιο ένα ερώτηµα που θα γεννήσει στην επόµενη ιστορική περίοδο 

αντιπαρατιθέµενες απαντήσεις. Το ερώτηµα αφορά το κατά πόσο η χρήση ενός 

συγκεκριµένου µέσου επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της µαθησιακής 

διαδικασίας και εν τέλει το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα. Η επικρατούσα άποψη που 

τελικά διαµορφώθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1990 είναι ότι το µέσο δεν 

φαίνεται να επηρεάζει το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα, αλλά επηρεάζει την δυνατότητα 

διανοµής και πρόσβασης του εκπαιδευτικού υλικού (Kozma, 1994) καθώς και τα 

χαρακτηριστικά της επικοινωνίας. Στις µέρες µας το ίδιο ερώτηµα έχει επανέλθει 

διαφοροποιηµένο ως εξής: «Με ποιο τρόπο µπορούµε να αξιοποιήσουµε  τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των µέσων σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό ή γενικότερα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα;» (Gunawardena & McIsaac, 2004).  

Η εποχή της διατύπωσης θεωριών για την από απόσταση εκπαίδευση 

Η εποχή της διατύπωσης θεωριών για την εκπαίδευση από απόσταση ξεκινά 

τη δεκαετία του 1970. Από τότε και µέχρι σήµερα ποικίλες θεωρητικές κατασκευές 

και ερευνητικές προσπάθειες έχουν παρουσιαστεί από διάφορους µελετητές που 

αφορούν σε µια πλειάδα παραµέτρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές θεωρίες και ερευνητικές κατευθύνσεις µε 

χρονολογική σειρά από τη δεκαετία του 1970 µέχρι σήµερα. Η χρονολογική σειρά 

παρουσίασης επιλέχθηκε σκόπιµα καθώς µε τον τρόπο αυτό ουσιαστικά αναδύεται 

και ο εν εξελίξει θεωρητικός και ερευνητικός προβληµατισµός για την εκπαίδευση 

από απόσταση. 

Από την δεκαετία του 1970 και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η 

έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση παρουσιάζει ένα πλουραλισµό. Μεγάλο 

µέρος των ερευνητικών προσπαθειών της περιόδου αυτής επικεντρώνεται στην 

θεωρητική θεµελίωση της από απόσταση εκπαίδευσης. Είναι άλλωστε η εποχή που ο 

γνωστικός χώρος µετονοµάζεται από σπουδές δια αλληλογραφίας (correspondence 

study) σε εκπαίδευση από απόσταση (distance education). Έτσι η έρευνα στην από 

απόσταση εκπαίδευση από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 έως τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 επικεντρώνεται κυρίως στα πεδία: α) της φιλοσοφίας και θεωρίας 

της από αποστάσεως εκπαίδευσης, β) του περιβάλλοντος, των συνθηκών και των 
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κινήτρων των εκπαιδευόµενων, γ) της µελέτης ειδικών περιπτώσεων (case studies), δ) 

της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτικού 

οργανισµού (σύµβουλοι καθηγητές, διοικητικοί υπάλληλοι, βιβλιοθήκες, άλλοι 

εκπαιδευόµενοι), ε) της οικονοµίας, στ) της οργάνωσης και διοίκησης, ζ) της 

ιστορίας, και η) της αξιολόγησης και σύγκρισης των συστηµάτων της από απόσταση 

εκπαίδευσης (Holmberg, 1987).  

Οι µεγάλες θεωρητικές κατασκευές που αφορούν την από απόσταση 

εκπαίδευση, συµπεριλαµβάνουν αρχικά την άποψη του Otto Peters ότι η από 

απόσταση εκπαίδευση είναι ένα µοντέλο παροχής γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων 

που χαρακτηρίζεται από την χρήση της τεχνολογίας αλλά και την ορθολογική 

εφαρµογή µεθόδων παραγωγής και διανοµής του εκπαιδευτικού υλικού (Peters, 

1971). Για τον Peters η από απόσταση εκπαίδευση παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

βιοµηχανοποίησης. Την ίδια περίπου εποχή στην Αµερική ο Charles Wedemeyer 

δίνει έµφαση στην ανεξάρτητη φύση της µαθησιακής ή εκπαιδευτικής διαδικασίας 

που ακολουθεί ο εκπαιδευόµενος στην από απόσταση εκπαίδευση και µιλάει για 

ανεξάρτητες σπουδές (Independent Studies). Μέσα από αυτή την προσέγγιση 

αναδεικνύονται ως σηµαντικά στοιχεία η αυτό-κατευθυνόµενη και αυτό-ρυθµιζόµενη 

µάθηση (Wedemeyer, 1977). Ο Borje Holmberg διατυπώνει την ιδέα της 

καθοδηγούµενης διδακτικής συνδιάσκεψης (Guided Didactic Conversation) που θα 

γίνει για πολλά χρόνια βασικό βοήθηµα για τους σχεδιαστές του εκπαιδευτικού 

υλικού στην από απόσταση εκπαίδευση (Holmberg, 1983). Το 1986 ο Michael Moore 

διατυπώνει την ιδέα της συναλλαγής από απόσταση ως βασικής έννοιας της από 

απόσταση εκπαίδευσης. Στη βάση αυτής της προσέγγισης ο Moore θεωρεί ότι η 

παράµετρος της απόστασης δεν πρέπει να προσλαµβάνεται ως γεωγραφική αλλά ως 

παιδαγωγική. Για τον Moore, η απόσταση αναφέρεται στις εκπαιδευτικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Περισσότερες σχέσεις συνεπάγονται 

µικρότερη απόσταση (Moore & Kearsley, 1996). Αναλυτικά στοιχεία για τις 

θεωρητικές κατασκευές που αφορούν την από απόσταση εκπαίδευση παρουσίασε ο 

Keegan (1996), ο οποίος βάσει των θεωριών αυτών διερεύνησε τις έως τότε 

τυπολογίες των συστηµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προχώρησε στην 

διατύπωση µιας νέας τυπολογίας.  

Κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον και από απόσταση εκπαίδευση  

Στα πλαίσια των ερευνών σχετικά µε την επίδραση του περιβάλλοντος στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο κοινωνικό-πολιτιστικό 

περιβάλλον (socio-cultural context). Το κύριο στοιχείο ενδιαφέροντος ήταν να 

κατανοηθεί το πώς αυτό το περιβάλλον επηρεάζει τα κίνητρα, τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών, καθώς επίσης και πως επηρεάζει 

την διαδικασία τόσο της µάθησης όσο και της διδασκαλίας (Evans & Nation, 1992). 

Η διεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσµα να αναπτυχθούν κριτικές προσεγγίσεις για την 

από απόσταση εκπαίδευση. Μια ιδιαίτερα παραγωγική έννοια που αναπτύσσεται την 

περίοδο εκείνη, και που την συναντάµε ακόµη και σήµερα, είναι αυτή της αίσθησης 

κοινωνικής παρουσίας (social presence). Πολλές έρευνες πραγµατοποιούνται στο 

πλαίσιο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, και ειδικότερα της εκπαίδευσης που 

χρησιµοποιεί το διαδίκτυο, για να συσχετισθεί η αίσθηση της κοινωνικής παρουσίας 

σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε παράγοντες όπως ο βαθµός ικανοποίησης ή η 

αντίληψη του εκπαιδευοµένου για την µάθηση (Jelfs & Whitelock, 2000; Tu & 

McIsaac, 2002). Τέλος ορισµένοι ερευνητές επικεντρώνονται στην µαθησιακή 

διαδικασία και επεξεργάζονται θεωρητικά την έννοια του ελέγχου (Garrison, 1989; 
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Baynton, 1992) και την έννοια της αλληλεπίδρασης (Hillman, Willis & 

Gunawardena, 1994).    

 Την ίδια σχεδόν περίοδο η από απόσταση εκπαίδευση καταξιώνεται στο χώρο 

γενικότερα της εκπαίδευσης και ειδικότερα της τριτοβάθµιας πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης, κυρίως µε την ίδρυση του Open University της Αγγλίας. Η από 

απόσταση εκπαίδευση παύει να είναι µια περιφερειακή και εναλλακτική µορφή, πλάι 

στην παραδοσιακή εκπαίδευση και γίνεται ισότιµη µέσα από την υψηλή ποιότητα 

των παρεχοµένων προγραµµάτων σπουδών. Ως αποτέλεσµα, τα ζητήµατα του 

εκπαιδευτικού σχεδιασµού και του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση αναδεικνύονται και αυτά ως πολύ σηµαντικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

εξετάζεται το πρόβληµα της ανατροφοδότησης του από απόσταση εκπαιδευόµενου 

(Howard, 1987), καθώς και το πρόβληµα της ορθής επιλογής των µέσων που θα 

χρησιµοποιηθούν στο εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος επιλογής τους (Willen, 1988).  

 Συγχρόνως αναδεικνύεται η σηµασία των ζητηµάτων της οικονοµίας, 

οργάνωσης και διοίκησης της από απόσταση εκπαίδευσης. Αρκετές έρευνες 

εστιάζονται στο κόστος της από απόσταση εκπαίδευσης (Orivel, 1979; Markowitz, 

1987) ή στη σχέση κόστους-αποτελέσµατος (Chale, 1992). Τέλος, θέµατα οργάνωσης 

και διοίκησης απασχολούν σηµαντικά την έρευνα σε χώρες της Ασίας και της 

Ευρώπης, όπου αναπτύσσονται την περίοδο εκείνη συγκροτηµένες εθνικές πολιτικές 

για την από απόσταση εκπαίδευση (McIsaac & Koymen, 1988; McIsaac, Murphy & 

Demiray, 1988). 

Οι έρευνες µετά την εξάπλωση της από απόσταση εκπαίδευσης  

Η επέκταση της εφαρµογής της από απόσταση εκπαίδευσης, σε παγκόσµιο 

επίπεδο, παρατηρείται κυρίως µετά την δεκαετία του 1980. Τότε παρατηρούνται 

ραγδαίες και κυρίως ανατρεπτικές εξελίξεις στον κλάδο. Και αυτό λόγω: α) της 

χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, β) των εξελίξεων 

στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα, γ) των εξελίξεων 

στον χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, και δ) της ανάπτυξης πολύ µεγάλων 

Πανεπιστηµίων που χρησιµοποιούν την από απόσταση εκπαίδευση (Gunawardena & 

McIsaac, 2004; Perraton, 2000). Ειδικότερα οι εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα παίξουν καταλυτικό ρόλο για δύο λόγους: 

πρώτον, θα προσφέρουν µια ποικιλία νέων τρόπων παρουσίασης και διανοµής του 

εκπαιδευτικού υλικού και δεύτερον, οι εξελίξεις αυτές θα στρέψουν το ενδιαφέρον 

των ερευνητών - µετά από ένα πρώτο διάστηµα άκριτης εφαρµογής των νέων 

τεχνολογιών - στη µελέτη των παιδαγωγικών προδιαγραφών που αυτές πρέπει να 

πληρούν (Frank, Reich, & Humphreys, 2003; Jones & Issroff, 2005). Η στροφή αυτή 

θα συντελεσθεί εν µέρει και εξαιτίας της διάδοσης του διαδικτύου ως εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος και ως µέσου επικοινωνίας στην εκπαίδευση.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Bates (1993) διακρίνει στην από απόσταση 

εκπαίδευση τα µέσα από τις τεχνολογίες. Ως µέσα ορίζει τους τρόπους παρουσίασης 

και επικοινωνίας της γνώσης. Τα µέσα στην από απόσταση εκπαίδευση είναι το 

γραπτό κείµενο, ο προφορικός λόγος και ήχος, η εικόνα (κινούµενη και σταθερή) και, 

τέλος, τα ποικίλα ψηφιακά δεδοµένα που εµπεριέχουν οι αυτοµατοποιηµένες 

υπολογιστικές µηχανές (computing). Κάθε µέσο µπορεί όµως να εξυπηρετηθεί από 

µια ποικιλία τεχνολογιών. Για παράδειγµα, το γραπτό κείµενο µπορεί να υπάρξει 

µέσα από έντυπο κείµενο αλλά και από την οθόνη ενός υπολογιστή, ο προφορικός 

λόγος και ήχος µπορεί να υπάρξει µέσα από το ραδιόφωνο, τις κασέτες ήχου ή το 

τηλέφωνο, η εικόνα µέσα από την τηλεόραση αλλά και τις βιντεοκασέτες ή τα dvd-

roms. Τέλος, τα ψηφιακά δεδοµένα που εµπεριέχουν οι αυτοµατοποιηµένες 
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υπολογιστικές µηχανές µπορεί να υπάρξουν µέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

αλλά και από το τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό). Η διάκριση αυτή είναι χρήσιµη για 

τον σχεδιαστή της από απόσταση εκπαίδευσης, καθώς τον κατευθύνει ώστε να λάβει 

υπόψη του τους περιορισµούς και τις προϋποθέσεις τόσο των µέσων όσο και των 

τεχνολογιών διανοµής τους. 

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι έρευνες στρέφονται σε παλιά ζητήµατα, 

µε νέους όµως προβληµατισµούς. Ένα από αυτά είναι το ζήτηµα των 

χαρακτηριστικών του από απόσταση εκπαιδευόµενου. Οι προβληµατισµοί 

σχετίζονται όχι µόνο µε τα κίνητρα και το είδος της υποστήριξης που χρειάζονται οι 

εκπαιδευόµενοι, αλλά και µε τους ρόλους που αυτοί αναλαµβάνουν, ιδιαίτερα σε 

περιβάλλον κοινοτήτων µάθησης, καθώς και µε τα γνωστικά και µαθησιακά στυλ που 

χρησιµοποιούν (Gibson, 1998; Lee, Cheng, Rai & Depickere, 2005). Ένα επίσης 

παλιό ζήτηµα το οποίο τώρα εξετάζεται σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες, είναι αυτό 

της αλληλεπίδρασης (Peterson, 1998; Offir & Lev, 1999; Fahy, 2002; Weller, 2000; 

Strijbos, Martens & Jochems, 2004).  Για την µελέτη άλλωστε της αλληλεπίδρασης, 

προτείνονται και συγκεκριµένα θεωρητικά µοντέλα που στηρίζονται στην ανάλυση 

περιεχοµένου  (Henri, 1992). Ερευνητικά ζητήµατα που αναδεικνύονται σε σχέση µε 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αφορούν τα εκπαιδευτικά λογισµικά και τα 

περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης (Anastasiadis, 2003, 2006; Wegerif, 2004; 

Veermans & Cesareni, 2005; Schellens & Valcke, 2006), καθώς την σύγκρισή τους 

µε τις κλασικές εκπαιδευτικές µεθόδους (Beyth-Marom, Chajut & Sagiv, 2003; Kelly, 

Ponton & Rovai, 2007). 

Σηµαντική επίσης είναι και η διερεύνηση του κοινωνικό-πολιτιστικού 

πλαισίου µέσα στο οποίο αναπτύσσονται προγράµµατα από απόσταση εκπαίδευσης, 

ειδικότερα όταν αυτά απευθύνονται σε κοινό από πολλές και διαφορετικές εθνικές ή 

πολιτιστικές οµάδες (Lionarakis, 1989). Χαρακτηριστικά οι Mason & Gunawardena 

(2001) επισηµαίνουν τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα που διαµορφώνονται από 

προγράµµατα σπουδών που αναπτύσσονται σε αυτό το πλαίσιο, όπως: «Τι σηµαίνει 

να δηµιουργείς εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ένα πολύ-πολιτισµικό πλαίσιο; Τι είδους 

περιβάλλον και τι είδους υποστήριξη πρέπει να έχει ο εκπαιδευόµενος;» κ.ά. 

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που απασχολεί την έρευνα στην από απόσταση 

εκπαίδευση την ίδια περίοδο είναι οι λόγοι εγκατάλειψης των από απόσταση 

σπουδών, ειδικότερα στο χώρο της Ευρώπης και της Ασίας, όπου η από απόσταση 

εκπαίδευση συνδυάζεται µε ανοικτά Πανεπιστήµια (Ali, 2002; Herman, 2002; Visser, 

2001; Stevenson, Muda, Karlsson, Szeky, Gallego & Sander, 1998; Levy, 2007; 

Xenos, Pierrakeas & Pintelas, 2002). Στο χώρο της Ευρώπης κυρίως, αναπτύσσεται 

επίσης η συζήτηση και η έρευνα γύρω από θέµατα όπως η διασφάλιση ποιότητας και 

η αξιολόγηση προγραµµάτων (Baumeister, 1998).    

 Οι έρευνες για την από απόσταση εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η έρευνα για την από απόσταση εκπαίδευση στην Ελλάδα ξεκινά στην ουσία µε την 

ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), στα τέλη της δεκαετίας του 

1990. Συγχρόνως, η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα οδήγησε και στην 

ανάπτυξη προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τµήµατα - κυρίως 

Πληροφορικής - συµβατικών Πανεπιστηµίων. Από τα τµήµατα αυτά ξεκίνησαν 

ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην αξιοποίηση των 

µέσων και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (π.χ. Παντάνου-Ρόκκου, 2000; 

Καρούλης, 2001). Οι ερευνητικές αυτές προσπάθειες συνέβαλλαν στην εξάπλωση και 

ανάπτυξη του ερευνητικού πεδίου της εκπαίδευσης από απόσταση, καθώς η σύγχρονη 
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τεχνολογία συµβαδίζει και αναπτύσσεται παράλληλα µε την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση (Λιοναράκης, 2006).  

Μεταξύ των πρώτων επιστηµονικών εργασιών που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα 

στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν αυτές που 

επιχείρησαν να επεξεργαστούν θεωρητικά την έννοια της πολυµορφικότητας 

(Λιοναράκης, 2001α, 2006). Με την ίδρυση του ΕΑΠ δηµιουργήθηκε θεµατική 

ενότητα στο αντικείµενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕΑΠ, 2007), 

στο πλαίσιο της οποίας εκπονούνται διπλωµατικές εργασίες σε ποικίλα ερευνητικά 

πεδία της από απόσταση εκπαίδευσης. Τα πεδία αυτά αφορούν κυρίως την παραγωγή 

και αξιολόγηση έντυπου ή πολυµορφικού εκπαιδευτικού υλικού (σε ποσοστό άνω του 

60%), καθώς και την εφαρµογή µοντέλων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης), τις στάσεις και τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευόµενων, το ζήτηµα της επικοινωνίας και υποστήριξης των 

εκπαιδευόµενων, τον ρόλο των διδασκόντων, τα οικονοµικά της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, κ.ά. 

Από το 2001 διοργανώνεται ανά διετία συνέδριο αποκλειστικά στο 

αντικείµενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το 1
ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Λιοναράκης, 2001β) 

επικεντρώθηκε σε θεωρητικά ζητήµατα, όπως ο προσδιορισµός του επιστηµονικού 

πεδίου της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι φιλοσοφικές 

προσεγγίσεις του, η εφαρµογή εξ αποστάσεως συστηµάτων εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό και στην Ελλάδα (ΕΑΠ), καθώς και τα συστατικά στοιχεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως αυτά διαµορφώνονται στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση (σπουδαστές, διδακτικό υλικό, διδασκαλία και επικοινωνία). Παρόµοια 

ζητήµατα απασχόλησαν και το 2
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση (Λιοναράκης, 2003), του οποίου όµως η θεµατολογία 

µετατοπίστηκε και προς θέµατα που αφορούσαν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας, τον ρόλο του διδάσκοντα, την αξιολόγηση, την οργάνωση και 

διαχείριση εκπαιδευτικών σχηµάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

καθώς και την αξιοποίησή της για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Καθώς το αντικείµενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης άρχισε 

πλέον να εδραιώνεται και στην Ελλάδα, το συνέδριο αναβαθµίστηκε σε διεθνές. Η 

θεµατολογία του 3
ου

 Συνεδρίου (Λιοναράκης, 2005) επικεντρώθηκε σε ζητήµατα 

παιδαγωγικών και τεχνολογικών εφαρµογών. Οι κατευθύνσεις των ερευνητικών 

εργασιών του συνεδρίου αφορούσαν κυρίως τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές 

προϋποθέσεις για την χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση από απόσταση, 

τη χρήση ευέλικτων διδακτικών µεθοδολογιών, καθώς και θέµατα που σχετίζονται µε 

την υλοποίηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Το 2007 πραγµατοποιήθηκε το 4
ο
 ∆ιεθνές Συνέδριο, µε 

έµφαση στις µορφές δηµοκρατίας στην εκπαίδευση σε σχέση µε την ανοικτή 

πρόσβαση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο Συνέδριο αυτό αναδείχθηκε η 

µεγαλύτερη πλέον σύγκλιση της έρευνας στην Ελλάδα µε τις ερευνητικές δράσεις σε 

διεθνές επίπεδο (Λιοναράκης, 2007). Το συνέδριο επικεντρώθηκε, µεταξύ άλλων, σε 

θέµατα ανοικτής πρόσβασης και δηµοκρατίας στην εκπαίδευση, ανταλλαγής 

εµπειριών για τις µορφές ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που υλοποιούνται 

σε διαφορετικές χώρες, καθώς και στην διερεύνηση νέων τρόπων αξιοποίησης των 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως, εφαρµογές διαδικτύου, τηλεδιασκέψεις µε 

χρήση προηγµένων τεχνολογιών, blogs, wikis κ.ά. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 σε συνέδρια που διοργανώνονται µε θεµατολογία 

που αφορά την εκπαίδευση ή και τις νέες τεχνολογίες, παρουσιάζονται όλο και 
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περισσότερες ερευνητικές εργασίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (π.χ. 

Αναστασιάδης, 2004; Μακράκης, 2001; Τσολακίδης, 1999, 2001).  

Τέλος, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της ανοικτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ως ερευνητικού πεδίου στην Ελλάδα συνέβαλλε και η ίδρυση το 2003 

της επιστηµονικής εταιρείας «Ελληνικό ∆ίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης (Ε∆ΑΕ)», στους σκοπούς της οποίας εντάσσεται και η συνεισφορά στην 

ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης, στο αντικείµενο 

της ανοικτής και από απόσταση εκπαίδευσης (Ε∆ΑΕ, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, από 

το 2005, εκδίδεται από το Ε∆ΑΕ το επιστηµονικό περιοδικό Open Education για την 

ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία.  

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το αντικείµενο της ανοικτής και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης γνωρίζει από τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1990 

αλµατώδη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη αυτή δεν αφορά µόνο ζητήµατα 

εφαρµογής στην εκπαίδευση, αλλά και την έρευνα στο γνωστικό πεδίο της ανοικτής 

και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία οδήγησε στη σύγκλιση των ερευνητικών 

αναζητήσεων στην Ελλάδα µε την έρευνα στο διεθνή χώρο. 

∆ιαγραφόµενες προκλήσεις και προοπτικές της έρευνας στην από απόσταση 

εκπαίδευση 

Οι σύγχρονες κοινωνίες αναζητούν ευέλικτες µορφές εκπαίδευσης που θα 

ικανοποιούν την ανάγκη για δια βίου µάθηση. Καθώς η από απόσταση εκπαίδευση 

είναι ευέλικτη και µπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, 

διαφαίνεται ότι τον 21
ο
 αιώνα θα γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη. Είναι συνεπώς λογικό 

και η έρευνα σχετικά µε την από απόσταση εκπαίδευση να αναπτυχθεί παράλληλα. 

Με ποια όµως προβλήµατα αυτή θα ασχοληθεί; Ο Garrison (2000) θεωρεί ότι η 

πρόκληση για την έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση του 21
ου

 αιώνα βρίσκεται 

στην διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιορισµών της εκπαίδευσης από 

απόσταση µε συνδυασµό ποικίλων µέσων και µεθόδων. Θα πρέπει όµως, καθώς ο 

21ος αιώνας θα θέσει και ερωτήµατα που σχετίζονται µε τον πολιτισµό και την 

πολιτική, οι σχετικές έρευνες να ξεφύγουν από τις συγκρίσεις των µέσων και των 

µεθόδων µεταξύ τους και από τις απλές περιγραφές, όπως επισηµαίνουν και οι 

Gunawardena & McIsaac (2004). Για παράδειγµα, θα τεθούν ερωτήµατα όπως: «πως 

ο πολιτισµός επηρεάζει ή επηρεάζεται από την εφαρµογή προγραµµάτων από 

απόσταση εκπαίδευσης σε ένα διεθνοποιηµένο πλαίσιο;» Ή, «ποιος έχει τον έλεγχο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα πρόγραµµα ενηλίκων που αναπτύσσεται σε 

περιβάλλον από απόσταση εκπαίδευσης;» Οι προκλήσεις όµως εξακολουθούν να 

αφορούν και θέµατα θεωρίας και µεθοδολογίας. Συνεπώς, καθώς η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση είναι ένα συνεχώς εξελισσόµενο πεδίο, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν 

κατάλληλα θεωρητικά µοντέλα και να µελετηθεί η ερµηνευτική τους επάρκεια. Αυτά 

τα θεωρητικά µοντέλα µπορούν να προέλθουν µέσα από την συνεργασία µε άλλα 

γνωστικά πεδία όπως η γνωστική ψυχολογία και οι κοινωνικές επιστήµες. Επίσης, 

είναι απαραίτητο να εµπλουτισθεί η από απόσταση εκπαίδευση µε µελέτες που 

συνδυάζουν έρευνα ποιοτικού και ποσοτικού τύπου. Έτσι, αφενός θα αναδειχθεί ο 

πολύπλοκος και πολυσύνθετος χαρακτήρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

συντελείται, αφετέρου θα διερευνηθούν σχέσεις συνάφειας, συσχέτισης ή αιτίας-

αιτιατού µεταξύ κρίσιµων µεταβλητών.  

Συµπεράσµατα 

O ρόλος της έρευνας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός και η σχετική έρευνα έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί διεθνώς, κυρίως από 



Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology 

Volume 4, Number 1, 2008 / Section one.  © Open Education   ISSN: 1791-9312 

________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                          
 

την δεκαετία του 1970 και έπειτα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναπτύσσεται 

ραγδαία και στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, κυρίως µέσω της 

ίδρυσης του ΕΑΠ και της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας. Πλέον, έχει προχωρήσει σε µία περίοδο ενηλικίωσης και οι 

κατευθύνσεις της σχετικής έρευνας στην Ελλάδα συγκλίνουν µε τις ερευνητικές 

δράσεις σε διεθνές επίπεδο. Η από απόσταση εκπαίδευση, λόγω της ευελιξίας της, 

διαφαίνεται ότι τον 21
ο
 αιώνα θα γνωρίσει πολύ µεγάλη ανάπτυξη και συνεπώς 

αναµένεται ότι η σχετική έρευνα θα έχει παράλληλη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσµα 

ερευνητικών προβληµατισµών. Καθώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η έρευνα σε 

αυτή αναπτύσσονται µε ταχύτατους ρυθµούς, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 

µελετώνται προσεκτικά και να λαµβάνονται υπόψη, κάτω από το πρίσµα των 

νεότερων εξελίξεων και της συσσωρευµένης πλέον γνώσης, οι προηγούµενες 

ερευνητικές συµβολές στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Bunker, 1998), 

καθώς περιλαµβάνουν πολύ χρήσιµα στοιχεία τόσο σε επίπεδο θεωρητικών 

προσεγγίσεων, όσο και σε επίπεδο έρευνας, αλλά και σε επίπεδο επαγγελµατικών 

πρακτικών.  
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