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1. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance education) – 

Ορισμός 

Πρόκειται για μια μέθοδο εκπαίδευσης που είναι εφικτό να εφαρμοστεί σε 

διάφορα επίπεδα. Σύμφωνα με αυτήν, ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται και μαθαίνει χωρίς 

τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και χωρίς να προσφέρεται η δυνατότητα άμεσης, 

συνεχούς επίβλεψής του από τον καθηγητή σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Μολονότι 

υπάρχει απόσταση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου (όσον αφορά τον χώρο και 

τον χρόνο), ο πρώτος αναλαμβάνει τον ρόλο του εμψυχωτή, καθοδηγητή, 

επικοινωνώντας συστηματικά με τον σπουδαστή του, μέσω κάποιου μέσου 

επικοινωνίας. Παράλληλα, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται κι εκείνη η 

εκπαίδευση που δραστηριοποιεί τον μαθητή και τον διδάσκει πώς να μαθαίνει μόνος 

του και να λειτουργεί αυτόνομα για την αναζήτηση της γνώσης (Βεργίδης και συν., 

1998). 

1.1. Κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάγκη για ΕξΑΕ: 

 Απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των 

εργαζομένων και ανάγκη για εξειδίκευση, παράλληλα με την εργασία τους, 

μέσα από ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα 

 Μαζική είσοδος γυναικών στην αγορά εργασίας και ανάγκη για παροχή 

εκπαιδευτικών ευκαιριών σε αυτές. 

 Αναγκαία για όλους η δια βίου εκπαίδευση, λόγω των συνεχών μεταβολών 

στην εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. (Βεργίδης και συν, 1998) 

2. Ιστορική Αναδρομή 

Οι εξελίξεις στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αφορούν κυρίως τις μεταβολές 

στις μορφές επικοινωνίας που αξιοποιούνται κατά καιρούς για τη διδασκαλία. 

Σύμφωνα με τις εν λόγω μορφές, οι μέθοδοι και οι τεχνικές της εξ΄ αποστάσεως 

εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρεις μεγάλες γενιές. 

Η πρώτη γενιά αναφέρεται στην εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας και χρήσης 

έντυπου υλικού. Το πρώτο Πανεπιστήμιο που παρέχει σπουδές μέσω αλληλογραφίας 

είναι το Illinois State University των ΗΠΑ, το 1874 και ακολουθούν κι άλλα. Εκτός 

του πανεπιστημιακού πλαισίου, το 1898 προσφέρονται μαθήματα δι’ αλληλογραφίας 

στη Σκανδιναβία και για πρώτη φορά, σχολική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με 
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επικοινωνία μέσω επιστολών το 1914 στην Αυστραλία, καθώς ο Καναδάς και η Νέα 

Ζηλανδία ακολουθούν. 

Η δεύτερη γενιά βασίζεται στη μαζική χρήση συσκευών όπως το ραδιόφωνο, η 

τηλεόραση και το βίντεο για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, λόγω της εξέλιξης της 

τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας. Ωστόσο, πρόκειται για μονόπλευρη τηλεπικοινωνία, 

καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Σημείο τομής αποτελεί η παράδοση 

μαθημάτων από το ραδιόφωνο, μέσω του BBC στη Μ. Βρετανία, το 1930. Επίσης, ο 

συνδυασμός αλληλογραφίας και ραδιοφώνου, ως μέσα επικοινωνίας για την σχολική 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, στη Γαλλία, το 1939. Το 1950 το Πανεπιστήμιο του 

Michigan στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί πρώτο τηλεόραση για να στηρίξει πρόγραμμα εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Τέλος, η τρίτη γενιά σηματοδοτεί την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρέχουν αμφίδρομη επικοινωνία και 

διάδραση μεταξύ εκπαιδευτή, εκπαιδευόμενου και μαθησιακού υλικού. Πρόκειται για 

τη χρήση τεχνολογίας συσσώρευσης και μετάδοσης της πληροφορίας, η οποία 

εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η πραγματοποίηση 

οπτικοακουστικών τηλεδιασκέψεων, χάρη στους δορυφόρους, μεταξύ διδάσκοντος και 

σπουδαστών, απομακρυσμένων μεταξύ τους. Από το 1990 έως και σήμερα 

παρατηρείται εκτενής χρήση των υπολογιστών, ενώ στο άμεσο μέλλον ευρέως 

διαθέσιμη θα είναι και η εικονική πραγματικότητα για την εξυπηρέτηση των 

μαθησιακών στόχων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. (Harting & Erthal, 2005) 

(Βεργίδης και συν, 1998) ( (Garrison, 1985) 

3. Αξιολόγηση 
(Ορισμός) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια ερευνητική διαδικασία, η 

οποία προσδιορίζει τον βαθμό υλοποίησης των στόχων που ορίζει  ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα, εξετάζοντας τα συστατικά μέρη αυτού, όπως είναι ένα μάθημα, μια διδακτική 

μέθοδος ή οι επιδόσεις των μαθητών.  

(Η αναγκαιότητά της στην ΕξΑΕ) Εφαρμόζεται, βέβαια, στα προγράμματα 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των σπουδών 

τους, καθώς αυτά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, αλλά και χαρακτηρίζονται από 

συνεχείς αλλαγές στα μέσα διδασκαλίας τους, ως απόρροια της διαρκούς εξέλιξης στον 

χώρο της τεχνολογίας.  

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Harting,+Kathleen/$N;jsessionid=160E75C1548CF5AFAB3FF01D2CB7C8E2.i-069601ab38f3062d8
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Erthal,+Margaret+J/$N;jsessionid=160E75C1548CF5AFAB3FF01D2CB7C8E2.i-069601ab38f3062d8
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Συγκεκριμένα, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αξιολογείται βάσει των παρακάτω 

παραμέτρων: 

 Βαθμός υλοποίησης των στόχων 

 Ευκολία πρόσβασης και συμμετοχής 

 Αποτελεσματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας 

 Υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου 

 Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών 

 Επίδοση φοιτητών 

 Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση 

 Στάσεις φοιτητών και διδακτικού προσωπικού 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά φοιτητών και αιτούντων 

 Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων 

 Χρήση νέων τεχνολογιών 

 Σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας 

 Εκπαιδευτικό υλικό 

 Εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 

 Αναλυτικά προγράμματα 

 Αλληλεπίδραση διδάσκοντα- διδασκομένου 

Θα πρέπει πάντα, κατά την αξιολόγηση, να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική 

πραγματικότητα, μέσα στην οποία λειτουργεί το υπό αξιολόγηση αντικείμενο, αλλά 

και άλλοι παράγοντες που βρίσκονται σε σχέση αιτίου- αιτιατού με τις παραπάνω 

παραμέτρους. Για παράδειγμα, η αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού 

επηρεάζεται από την κατάρτιση των διδασκόντων, το μισθολόγιό τους, το ωράριο 

εργασίας κλπ. (Βεργίδης και συν, 1998) 
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4. Πλεονεκτήματα – Μειονέκτημα της Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης 

4.1. Πλεονεκτήματα 

 Η αποδέσμευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον χώρο παρέχει τη 

δυνατότητα εκπαίδευσης και απόκτησης τίτλου σπουδών σε πληθυσμούς 

γεωγραφικά απομονωμένους, σε άτομα με κινητικά προβλήματα (Evans &, 

2007).  

 Υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τον ατομικό προγραμματισμό μάθησης και 

παρακολούθησης, καθώς  η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό γίνεται 

σύµφωνα µε τις ατοµικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόµενου, επιλέγοντας ο 

ίδιος τους συνεργάτες, τις πηγές πληροφόρησης και τον ρυθµό εκπαίδευσης 

του. Επομένως, η διδασκαλία πραγματοποιείται μαθητοκεντρικά και ο ρόλος 

του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός (Evans &, 2007).  

 Προσφέρεται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία ιδεών, σκέψεων 

κατά τη μάθηση, απ’ ότι σε μια παραδοσιακή διδασκαλία, καθώς ως επί το 

πλείστον, δεν απαιτείται άμεση απόκριση και συμμετοχή σε ζωντανή συζήτηση 

(Evans &, 2007). 

 Προσφέρεται περισσότερος χρόνος και στον διδάσκοντα, προκειμένου αυτός 

να προετοιμαστεί και να επεξεργαστεί τη διδασκαλία του, ώστε να βελτιώνεται 

διαρκώς ποιοτικά (Evans &, 2007). 

 Εξοικονομείται χρόνος και πόροι, καθώς παλαιότερες συνεδρίες που έχουν 

βιντεοσκοπηθεί και αξιολογούνται θετικά, μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν 

σε επόμενα εξάμηνα (Evans &, 2007). 

 Ευνοείται η συνεργατική μάθηση και από έρευνες προκύπτει ότι η 

συμμετοχή των σπουδαστών κατά τη διάρκεια διαδικτυακών συζητήσεων και 

συνεδρίων είναι μεγαλύτερη, σε σύγκριση με αυτήν σε μία παραδοσιακή 

διδασκαλία διαλέξεων (Beldarrain, 2006). 

4.2. Μειονεκτήματα 

 Εξαιτίας της απόστασης και της έλλειψης φυσικής επαφής µε τον διδάσκοντα 

ή τους υπόλοιπους σπουδαστές, είναι πιθανό να μην επαρκεί η υποστήριξη που 
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δέχεται ο μαθητευόμενος και κατά συνέπεια, να εξασθενεί το κίνητρό του για 

μάθηση (Evans &, 2007). 

 Τα εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν μεγάλο κόστος 

υλοποίησης, αν και φαίνονται λιγότερο δαπανηρά από την παραδοσιακή 

εκπαίδευση. Απαιτούν (διδακτικό και μη) προσωπικό για να στελεχωθούν, 

hardware και software (Beldarrain, 2006)  (Hongmei, 2002). 

 H έλλειψη της φυσικής επαφής σε πραγματικό χρόνο δημιουργεί δυσκολίες 

στην κατανόηση, καθώς ασάφειες μπορούν να προκύψουν, επειδή δεν υπάρχει 

η δυνατότητα για άμεση επικοινωνία. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 

απουσία μη λεκτικής επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο καθηγητής θα μπορούσε 

να ανιχνεύσει τον βαθμό, στον οποίο κατανοούν οι μαθητές τις έννοιες (Evans 

&, 2007). Γι’ αυτό επιχειρούνται διαδικτυακές συζητήσεις, συνέδρια, 

τηλεφωνήματα για να υπάρχει επαφή σε συγχρονισμό (Beldarrain, 2006). 

 Μολονότι,  η συνεργατική μάθηση είναι ευκταία, η απόσταση δυσχεραίνει την 

επικοινωνία και αυτή δεν είναι πάντα το ίδιο αποτελεσματική (Evans &, 2007). 

 Η τεχνολογία ως μέσο διδασκαλίας είναι δυνατό να προκαλέσει προβλήματα. 

Διδάσκοντες και διδασκόμενοι που δεν είναι εξοικειωμένοι µε τη χρήση νέων 

τεχνολογιών είναι διστακτικοί απέναντι στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. 

Ωστόσο, ακόμη και οι εξοικειωμένοι, αντιλαμβάνονται τη δυσκολία συνεχούς 

παρακολούθησης των εξελίξεων στον τεχνολογικό τομέα, καθώς αυτός αλλάζει 

με φρενήρεις ρυθμούς. Το λογισμικό, επίσης, είναι πιθανό να δυσκολέψει 

αμφότερες τις πλευρές κατά τη χρήση του. (οκ) Εν κατακλείδι, αναπτυσσόμενες 

χώρες (πχ χώρες στην Αφρική) είναι πιθανό να αποκλειστούν από αυτή τη 

μορφή εκπαίδευσης λόγω οικονομικών δυσκολιών στην απόκτηση του 

hardware (Beldarrain, 2006). 

 Δυσκολίες, επίσης, προκύπτουν όταν ο διδάσκων δεν είναι αυτός που είναι 

υπεύθυνος για τον διαμοιρασμό του υλικού προς παρακολούθηση και μελέτη 

μέσω διαδικτύου ή για το πρόγραμμα σπουδών, κατά συνέπεια, η ποιότητα 

δεν είναι πάντα η επιθυμητή (Hongmei, 2002). 
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5. Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ) 

 Οι Γραπτές Εργασίες (ΓΕ) και οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις 

(Ο.Σ.Σ) αποτελούν κομβικά δομικά χαρακτηριστικά στο οργανόγραμμα 

σπουδών του ΕΑΠ. 

 Η  εκπόνηση των ΓΕ είναι υποχρεωτική για την επιτυχή αποπεράτωση 

των Θεματικών Ενοτήτων μέσα στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα 

σπουδών που κάθε ενότητα ακολουθεί. 

 Οι Ο.Σ.Σ είναι τετράωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται 

πέντε φορές στην διάρκεια παρακολούθησης μιας Θεματικής Ενότητας με 

σκοπό την «πρόσκτηση» της γνώσης από τους μαθητευόμενους μέσα από την 

επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη που παρέχει ο διδάσκοντας. Στην 

διάρκειά τους παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, 

προγραμματίζονται και αξιολογούνται εκπαιδευτικές δράσεις και αναλύονται 

τα θέματα των ΓΕ (Κόκκος, 2001). 

Οι Ο.Σ.Σ αποτελούν τη μοναδική περίπτωση πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας, 

του καθηγητή-συμβούλου με τους μαθητευόμενους και κρίνεται ως η πιο σημαντική, 

χρήσιμη και ουσιαστική μορφή επαφής με αυτούς (Λοϊζίδου-Χατζηθεοδούλου, 

Βασάλα, Κακούρης, Μαυροειδής, & Τάσιος, 2001), γεγονός που εξηγεί και το υψηλό 

ποσοστό συμμετοχής των μαθητευομένων σε αυτές, παρά τον προαιρετικό τους 

χαρακτήρα (Κόκκος, 2001). 

 Στο ΕΑΠ οι Ο.Σ.Σ αποτελούν ένα σημαντικό δομικό στοιχείο υποστήριξης και 

ανάπτυξης τόσο της αλληλεπίδρασης, όσο και της αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης. Η προσωπική επαφή των μαθητευομένων με τον καθηγητή-σύμβουλο 

και η άμεση διαπραγμάτευση του συμβολαίου μάθησης (Κόκκος, 1998δ), 

αφενός επιτρέπει τον αυτοπροσδιορισμό των μαθητευομένων στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο μάθησης και αφετέρου παρέχει την δυνατότητα ελέγχου 

της μαθησιακής διαδικασίας, στοιχεία που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης (Zimmerman, 2000). 

 Ο πολυσύνθετος ρόλος που διαδραματίζουν οι Ο.Σ.Σ στο διδακτικό έργο που 

προσφέρει το ΕΑΠ (ΕΑΠ, 2013), επιτρέπει την προσέγγισή τους μέσα από την 

οπτική ενός διαδραστικού πολυεργαλείου μάθησης στο επίπεδο των γνώσεων, 

στο επίπεδο των δεξιοτήτων και στο επίπεδο των στάσεων. 
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 Είναι αναγκαία μια διαδικασία επιλογής ενεργειών , μέσα από την οποία θα 

διασφαλισθεί η προσέγγιση των σημείων ζωτικής σημασίας για την επίτευξη 

των εκπαιδευτικών στόχων. Χωρισμός ενεργειών σε τρεις κατηγορίες : 

αναγκαίες, χρήσιμες , σχετικές ενέργειες. 

Επομένως, αν οι Ο.Σ.Σ εκληφθούν ως ένα διδακτικό εργαλείο περιεχομένων, 

παράδοσης και αξιολόγησης, μέσα από τον περιγραφόμενο μηχανισμό λειτουργίας των 

γνωστικών διαδικασιών υιοθετούνται ταυτόχρονα τα ερευνητικά δεδομένα σε 

περιβάλλοντα διαδικτυακής μάθησης (Dabbach & Kitsantas, 2005) που υποστηρίζουν 

ότι τα εργαλεία περιεχομένου, παράδοσης και αξιολόγησης ενισχύουν και προάγουν 

τις στρατηγικές της στοχοθεσίας, της αυτο-παρακολούθησης και της αυτο- 

αξιολόγησης, που αποτελούν σημαντικές στρατηγικές της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης 

(Zimmerman, & Martinez-Pons, 1986). 

 Οι Dabbach και Kitsantas (2005) υποστηρίζουν πως τα εργαλεία επικοινωνίας, 

συνεργασίας και διαχείρισης στην εξΑΕ, ενισχύουν τις στρατηγικές της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης που αφορούν την διαχείριση χρόνου και την 

αναζήτηση βοήθειας.  

 Η επιλογή και εφαρμογή συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών από τον 

καθηγητή-σύμβουλο στις Ο.Σ.Σ, όπως είναι η μελέτη περίπτωσης, η συζήτηση, 

η χιονοστιβάδα κ.ά. (Κόκκος, 2001), παρέχει στους μαθητευόμενους την 

δυνατότητα της κοινωνικής συνδιαλλαγής και υποστήριξης, της ενεργητικής 

εμπλοκής και της χρησιμοποίησης με ενοποιημένο τρόπο των πολλαπλών 

γνωστικών τους διαδικασιών. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας, επικυρώνεται η κοινωνική 

διάσταση της μάθησης ως αποτέλεσμα των γνωστικών συγκρούσεων και των 

εννοιολογικών αλλαγών που αυτές επιφέρουν (Ματσαγγούρας, 2002) και προάγεται η 

αλληλεπίδραση των μαθητευομένων (Holmerg, 2002). Ταυτόχρονα, παρέχεται στους 

μαθητευόμενους η δυνατότητα της ανταλλαγής πληροφοριών, της αναζήτησης 

βοήθειας, της ενημέρωσης για πηγές πρόσθετης πληροφόρησης (ΕΑΠ, 2013), της 

αξιολόγησης για την αποτελεσματική διαχείριση του χρονοδιαγράμματος μελέτης και 

το ενδεχόμενο ρύθμισής του και της τήρησης σημειώσεων.  

 Ως εκ τούτου, με την αποτίμηση των Ο.Σ.Σ ως εργαλείων επικοινωνίας-

συνεργασίας και διαχείρισης, καθίσταται δυνατή η υιοθέτηση της άποψης πως 
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αυτές, σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα (Dabbach & Kitsantas, 

2005), υποστηρίζουν τις αναφερόμενες στρατηγικές αυτο-ρυθμιζόμενης 

μάθησης δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας των 

μαθητευομένων στο ΕΑΠ. 

5.1. Η πρώτη επαφή διδάσκοντος – διδασκομένων 

Η πρώτη επαφή έχει στόχο 

 Τη γνωριμία του διδάσκοντος με τους διδασκομένους 

 Τη πλήρη ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα σπουδών 

 Τη διασφάλιση ενός κλίματος φιλικότητας 

 Τη διαβεβαίωση ενός κλίματος υποτήριξης 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διδασκόμενων για την προετοιμασία της πρώτης 

επαφής είναι: 

 Η ηλικία 

 Το φύλλο 

 Η εθνική και θρησκευτική ταυτότητα 

 Αν ο διδασκόμενος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες 

 Η εργασιακή κατάσταση 

 Ο τόπος διαμονής 

5.2. Τύποι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

Επικοινωνία καθηγητή- συμβούλου (ΚΣ) – φοιτητή 

Επικοινωνία φοιτητών – κοινοτήτων μάθησης 

Τα συνηθέστερα προβλήματα που αφορούν την ομαδική επικοινωνία οφείλονται 

σε παράγοντες όπως: 

 Τη σύσταση των ομάδων που δεν αποδεικνύεται λειτουργική. 

 Την ύπαρξη ατόμων που δεν θέλουν να συνεργαστούν με άλλους. 

 Την διατάραξη των σχέσεων στην ομάδα όταν τα μέλη της έχουν διαφορετική 

επίδοση κατά την τελική αξιολόγηση. 
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 Την έλλειψη εμπιστοσύνης στην ομάδα όταν κάποια μέλη της βλέπουν την 

ομαδική εργασία ως ευκαιρία να καταμερίσουν τις απαιτήσεις ανισομερώς έτσι 

ώστε να περιοριστεί η ατομική συμμετοχή τους. 

6. Μορφές εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης 

Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση διακρίνεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: 

την αυτοδύναμη, την συμπληρωματική και τη μεικτή ανάλογα με το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο αναπτύσσεται. (Μιμίνου & Σπανακά, 2013) 

Η αυτοδύναμη  αναφέρεται σε ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που 

παρέχουν αναγνωρισμένους τίτλους ισότιμους με το παραδοσιακό σχολείο σε επίπεδο 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το 

συμβατικό σχολείο. Σε πολλές χώρες,  η σχολική εξΑΕ εκπαίδευση είναι η μόνη 

μέθοδος για τη μόρφωση των μαθητών και μαθητριών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Η διάκριση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν αυτοδίδακτη εξΑΕ γίνεται 

ανάλογα με το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν, αλλά και τον τρόπο 

με τον οποίο επικοινωνούν οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους.(Βασάλα, 2005) 

Ενώ, η συμπληρωματική είναι μια «εκπαιδευτική διαδικασία που αναπτύσσεται 

και τίθεται σε εφαρμογή παράλληλα με τη συμβατική εκπαίδευση».(Καραγιάννη & 

Αναστασιάδη 2009) Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα 

που προσφέρουν άλλοι εκπαιδευτικοί με τη μέθοδο της εξΑΕ με στόχο να τους 

παρακινήσει να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Επίσης, μέσω αυτής ενισχύεται η 

ανακαλυπτική μάθηση καθώς οι μαθητές δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, αποκτούν δεξιότητες στην προσπάθεια τους να επιλύσουν τα 

προβλήματα που συναντούν. είναι μια «εκπαιδευτική διαδικασία που αναπτύσσεται και 

τίθεται σε εφαρμογή παράλληλα με τη συμβατική εκπαίδευση».(Καραγιάννη & 

Αναστασιάδη 2009) 

Τέλος, η Μεικτή/ Πολυμορφική/ Συνδυαστική εκπαίδευση «η οποία συνιστά μια 

όσο το δυνατό καλύτερη όσμωση μεταξύ συμβατικών τρόπων μάθησης και εξ 

αποστάσεως διαδικτυακών μορφών εκπαίδευσης, με στόχο την ουσιαστική 

αλληλεπίδραση.(Μιμίνου & Σπανακά, 2013) 
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6.1. Σχολική  εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Τ.Π.Ε. 

Η εξΑΕ είναι μια μέθοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από ευελιξία στη διδασκαλία 

και στη μάθηση. Απαιτεί διαφορετικό σχεδιασμό για το εκπαιδευτικό υλικό, δίνοντας 

έναν νέο ρόλο στον εκπαιδευτικό διαφορετικό, από αυτό που είχε στην παραδοσιακή 

εκπαίδευση. (Lionarakis, Panagiotakopoulos και Xenos, 2005). Σε μια ιστορική 

αναδρομή του όρου «τεχνολογίες» αποδεικνύεται ότι ο όρος αυτός έχει διαφορετική 

σημασία σε κάθε περίοδο. Αρχικά, έως το 1920, ήταν το έντυπο υλικό που 

αποστέλλονταν μέσω ταχυδρομείου, ύστερα μέχρι το 1960 ήταν ο ήχος και η εικόνα 

μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, κατόπιν με τον ερχομό των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών το ψηφιακό περιεχόμενο και τέλος στις μέρες μας με τη δημιουργία του 

παγκόσμιου ιστού και του Διαδικτύου το πολυμεσικό, διαδραστικό ψηφιακό 

περιεχόμενο. (Σοφός, Κώστας & Παράσχου, 2015). Σύμφωνα με τους Lionarakis, 

Panagiotakopoulos και Xenos (2005) αυτές οι τεχνολογίες δεν χρησιμοποιήθηκαν από 

την αρχή ως εκπαιδευτικά μέσα αλλά κατόπιν μόλις έγινε αντιληπτό ότι συμβάλλουν 

στην προώθηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο Λιοναράκης (2006) 

επισημαίνει ότι παράλληλα με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών αναπτύσσεται και η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και δίχως την εξέλιξη της τεχνολογίας ίσως να μην υπήρχε η 

αντίστοιχη της εξ αποστάσεως. 

6.2. Μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση ΤΠΕ 

Κατά τον Αναστασιάδη (2014) η εξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ διακρίνεται σε  

Ασύγχρονη, Σύγχρονη και Μεικτή-Συνδυαστική.   

Η Ασύγχρονη μορφή ΕξΑΕ παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευόμενους  να αλληλεπιδρούν μέσω των προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου 

ασύγχρονης μετάδοσης σε διαφορετικό χρόνο ανεξάρτητα του γεωγραφικού χώρου 

στον οποίο μπορεί να βρίσκονται. Σημαντικότερα οφέλη της είναι ότι παρέχει ευελιξία 

σχετικά με το χρόνο, τον τόπο και το ρυθμό της μάθησης. Ορισμένα παραδείγματα 

εργαλείων αυτής της μορφής αποτελούν οι πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης που 

διακρίνονται σε: α) συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) όπως το Joomla β) 

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) όπως το Moodle και τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά. (Αναστασιάδης, 2014) 

Η σύγχρονη εξΑΕ επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους  να 

αλληλεπιδρούν μέσω τηλεδιασκέψεων ή ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat) σε 
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πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση που τους χωρίζει. 

Σημαντικότερα πλεονεκτήματα της είναι η αίσθηση ότι ανήκεις σε μια  κοινότητα, η 

αμεσότητα στην επικοινωνία,  η ευελιξία στον χώρο και το χρόνο, ο επαρκής χρόνος 

που έχει ο διδασκόμενος να αλληλεπιδρά, (Ανασταστασιάδης 2014) η άμεση 

ανατροφοδότηση και υποστήριξη του εκπαιδευόμενου,  και τέλος μέσα από τις 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητας δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές με χαμηλά 

κίνητρα μάθησης να παρακινηθούν. (Lionarakis, et al.2005) 

Κατά τους Christensen, Horn και Staker (2013) η μεικτή μάθηση είναι η 

διδασκαλία κατά την οποία ο μαθητής διδάσκεται ένα μέρος σε εξΑΕ, η οποία μπορεί 

να είναι ηλεκτρονική, διαδικτυακή και έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το χρόνο, το 

ρυθμό  και τον τρόπο μελέτης του και ένα άλλο σε «πρόσωπο με πρόσωπο» 

διδασκαλία. Κατά τον Αναστασιάδη (2014) αυτή η μορφή εξΑΕ περιγράφει 4 

διαφορετικές διαστάσεις: α) Το συνδυασμό διαφορετικών συνδυασμών μάθησης με 

στόχο τη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού αποτελέσματος με ή χωρίς απαραίτητα 

να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία. β) Το συνδυασμό διαφόρων μορφών δικτυακής 

τεχνολογίας για να επιτευχθεί ο εκπαιδευτικός στόχος που έχει τεθεί. γ) Το συνδυασμό 

της διδακτικής τεχνολογίας σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες  δ) Το συνδυασμό  

της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας με οποιαδήποτε μορφή διδακτικής τεχνολογίας. 

Για την επιτυχή εφαρμογή της Μεικτής μάθησης θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα 

προγράμματα σπουδών, καλά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί και οι απαραίτητες 

υποδομές. 

6.3. Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Τα κυριότερα εξ αποστάσεως σχολικά προγράμματα που έχουν καταγραφεί σε 

Ελληνικά σχολεία είναι τα εξής: 

 Το έργο «Νησί των Φαιάκων» (1998-2001- εξ-αποστάσεως συμπληρωματική 

σχολική εκπαίδευση με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών) αποτελεί την 

πρώτη προσπάθεια εισαγωγής και εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών σε 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Αναστασιάδης, 2014) 

 Τα προγράμματα ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ I ΚΑΙ II του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που 

είχαν ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

εισαγωγής υπολογιστών. Αυτά προέβλεπαν την επιμόρφωση των εκπαιδευτών, 

τον εξοπλισμό των σχολείων με υπολογιστές και την εφαρμογή νέων μεθόδων 

στην προσέγγιση της γνώσης.  Το πρόγραμμα ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ι εφαρμόστηκε 
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το 1995 και αφορούσε την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το πρόγραμμα 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΙ εφαρμόστηκε το διάστημα 1998-2000. (Μιμίνου & Σπανακά, 

2013) 

 Το πρόγραμμα ΣΧΕΔΙΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ξεκίνησε το 2000 με 

στόχο την εισαγωγή της πληροφορικής σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπάιδευσης στη νησιωτική Ελλάδα. (Μιμίνου & Σπανακά, 2013) 

 Το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ  είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

συμπληρωματικής σχολικής εξΑΕ με τη χρήση ΤΠΕ. Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα διαδραστικών τηλεδιασκέψεων που εφαρμόστηκε που σε Δημοτικά 

σχολεία της Ελλάδας (2004-2013) με φορέα υλοποίησης το Παιδαγωγικό 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης και της Κύπρου (2000-2013) με φορέα 

υλοποίησης το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

(Αναστασιάδης, 2014) 

 Ένα πρόγραμμα εξΑΕ για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού ολιγοθέσιων 

σχολείων είναι το πρόγραμμα «Ταξίδι στη Μεσόγειο με τον Καπετάν ΣΟΣ», το 

οποίο εφαρμόστηκε σε μαθητές απομονωμένων περιοχών με σκοπό την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση αυτών στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης 

Ζώνης. (Μιμίνου & Σπανακά, 2013) 

 Το πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ που εφαρμόστηκε το διάστημα 1999-2013, 

αξιοποιώντας την τηλεδιάσκεψη για την επικοινωνία και τη συνεργασία 

μαθητών από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια με στόχο να συνδέσει 

τους Έλληνες μαθητές μεταξύ τους και να αναπτύξει τους πνευματικούς και 

πολιτισμικούς δεσμούς τους. (Αναστασιάδης 2017) 

 Το πρόγραμμα e-omogeneia εφαρμόστηκε με στόχο την καλύτερη 

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση, μέσω της επικοινωνίας των μαθητών από την 

Ελλάδα και την Ομογένεια. (Μιμίνου & Σπανακά, 2013) 

 Το 2005 ξεκίνησε η δράση eTwinning προωθώντας με τη χρήση των ΤΠΕ τη 

σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και 

υπηρεσίες με στόχο τα σχολεία να αναπτύξουν συνεργασίες σε οποιαδήποτε 

μάθημα. (Αναστασιάδης, 2014) 

 Άλλες προσπάθειες εξ αποστάσεως προγραμμάτων διεθνών συνεργασιών είναι 

το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σωκράτης», το διεθνές πρόγραμμα 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και το πρόγραμμα e-Hermes της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(Μιμίνου & Σπανακά, 2013) 

 Το 2011 υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας μια ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού  «ψηφιακό σχολείο» 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/manuals/sxoleio.php η οποία παρέχει : όλα 

τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένα και μη), σχέδια μαθήματος για 

κάθε ενότητα με ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία, πρόσθετο ψηφιακό υλικό 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/manuals/sxoleio.php
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ανά ενότητα μαθημάτων και  δυνατότητες τοπικής εκπαιδευτικής διαχείρισης 

της κάθε τάξης (ανακοινώσεις, διαγωνίσματα, ανταλλαγή εργασιών μεταξύ 

μαθητών-εκπαιδευτικών κλπ.) (Αναστασιάδης, 2014) 

 

7. Το εκπαιδευτικό υλικό στην Εξαε  

7.1. Η λειτουργία του εκπαιδευτικού υλικού στην ΕξΑΕ  

Η διαφορετική φιλοσοφία και μεθοδολογία της ΕξΑΕ από τη συμβατική 

παραδοσιακή εκπαίδευση προκάλεσε μια σημαντική καινοτομία: το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και παραγωγή ενός «ειδικού» εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για 

σπουδές από απόσταση (Lionarakis, 1999, Λιοναράκης, 2001, Ματραλής, 1998, 1999). 

Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξΑΕ αποτελεί τον κύριο μοχλό της διδακτικής 

διαδικασίας (Λιοναράκης, 1999, 2001) ενώ στη συμβατική εκπαίδευση ο κύριος 

πομπός πληροφοριών και επίκεντρο της διδασκαλίας είναι ο εκπαιδευτής. 

Μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι παράγοντες αποκτούν 

διαφορετικούς ρόλους: 

 Το εκπαιδευτικό υλικό γίνεται πιο άμεσο, αμφίδρομο και αποτελεσματικό µε 

ασκήσεις και δραστηριότητες που ενεργοποιούν το φοιτητή να ενταχθεί στη 

διαδικασία της μάθησης. 

 Ο καθηγητής – σύμβουλος δεν είναι απλά κάτοχος και πομπός γνώσεων αλλά 

εμψυχωτής και υποστηρικτής στη δημιουργία συνθηκών που προάγουν τη μάθηση 

και την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

 Ο σπουδαστής είναι αυτόνομος και μεθοδολογικά μελετά το εκπαιδευτικό υλικό 

ακολουθώντας ένα χρονοδιάγραμμα μελέτης και εμπλέκεται ενεργητικά σε μια 

διαδικασία διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης µε την εκπόνηση 

δραστηριοτήτων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, τη συγγραφή των γραπτών 

εργασιών.  

7.2. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού  

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού στη εξΑΕ στοχεύει στη δημιουργία 

ενός παροτρυντικού, ενισχυτικού, διευκολυντικού, υποστηρικτικού, εµψυχωτικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος (Σιάκας, Λιοναράκης, 2007).  
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Η μέθοδος διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού στην εξΑΕ για να 

αντισταθμίσει την έλλειψη επικοινωνίας εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου επιδιώκει 

έντονα χαρακτηριστικά υποστήριξης του εκπαιδευόμενου, δυνατότητα 

αυτοαξιολόγησης της προόδου του και συνεχή ανατροφοδότηση στη μαθησιακή 

πορεία καθώς και ενεργητική εμπλοκή του σπουδαστή στη λογική του κειμένου του 

διδακτικού υλικού που επεξεργάζεται (Κόκκος, 2005).  

7.2.1. Μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού 

για την ΑεξΑΕ 

Στην εξΑΕ το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται έτσι ώστε να αναπληρώνει τη 

φυσική απουσία του διδάσκοντα. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

υλικού περιλαμβάνει (Ματραλής, 1998, 1999).  

α) Το διερευνητικό στάδιο. 

β) Το στάδιο σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού.  

γ) Στάδιο συγγραφής – παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού 

δ) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού από τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  

7.2.2. Προϋποθέσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού  

Το εκπαιδευτικό υλικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εξΑΕ πρέπει να 

δημιουργείται µε τέτοιο τρόπο ώστε:  

 Να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του. 

 Να προάγει τη σημαντική αλληλεπίδραση του σπουδαστή µε το μαθησιακό υλικό  

 Να επιτρέπει τη δυνατότητα επιλογής τόπου, χρόνου και ρυθμού μελέτης. 

 Να εμψυχώνει και να ενθαρρύνει τον σπουδαστή. 

 Να συνδέει τη θεωρία µε πράξη, βοηθώντας στην ανάδυση προγενέστερων 

εμπειριών του σπουδαστή και τη σύνδεση τους µε την πορεία της μάθησης. 

Επομένως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού επιδιώκουν την 

ενεργητική μάθηση και την κριτική διείσδυση στο περιεχόμενο του κειμένου. 
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7.3. Ορισμός και στόχος των δραστηριοτήτων  

Το εκπαιδευτικό υλικό ως ευέλικτο διδακτικό εργαλείο περιλαμβάνει 

δραστηριότητες µε στόχο την προώθηση της αλληλεπίδρασης του σπουδαστή µε το 

διδακτικό υλικό και την κατάκτηση της γνώσης µε δημιουργικό τρόπο (Λιοναράκης, 

2004) καθώς ο φοιτητής μαθαίνει πράττοντας (Race, 1999, Rogers, 1999, Ματραλής, 

1998, 1999).   

Έτσι κατά τον Λιοναράκη (2004) προωθούνται αντίστοιχα οι ακόλουθοι διδακτικοί 

στόχοι: 

α) Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα   

β) Εφαρμογή – Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών  

γ) Ανάδειξη και αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών  

δ) Επαλήθευση – αυτοαξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

Στόχος των δραστηριοτήτων είναι η επίτευξη της μάθησης και η αξιοποίηση 

των γνώσεων και των γνωστικών εργαλείων εφόσον οι γνώσεις ως δέσμες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά πρέπει να υποστηρίζονται από 

δέσμες γνωστικών δεξιοτήτων όπως: η δημιουργικότητα, η κρίση, η σύγκριση και η 

αντιπαράθεση, η παρατήρηση, η περιγραφή, η ερμηνεία και η ανάλυση, ο έλεγχος και 

η αξιολόγηση (Λιοναράκης, 2004). 

7.3.1. Οι Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης στο Διδακτικό Υλικό της Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης  

Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ζητούν από τον σπουδαστή να εκτελέσει μια 

μικρής έκτασης εργασία ή άσκηση που σχετίζεται άμεσα µε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα της μελέτης του, κυρίως στο γνωστικό πεδίο. 

7.3.2. Μορφές ασκήσεων αυτοαξιολόγησης  

Ο Ματραλής (1998, 1999) επισημαίνει ότι οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο 

εξ αποστάσεως διδακτικό υλικό παρουσιάζουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων – 

ενεργειών που καλείται ο σπουδαστής να εκτελέσει Τυπολογία ασκήσεων 

αυτοαξιολόγησης.  
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Στο εκπαιδευτικό υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συναντώνται οι 

ακόλουθοι τύποι: 

1. ασκήσεων κλειστού – αντικειμενικού τύπου 

2. Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών  

3. Ασκήσεις αντιστοιχίας ή Ερωτήσεις σύζευξης  

4. Ασκήσεις διαζευκτικής απαντήσεως  

5. Ασκήσεις τύπου «Σωστό – Λάθος »  

6. Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών 

7. Ασκήσεις σωστής ακολουθίας ή Ερωτήσεις διάταξης ή ιεράρχησης 

8. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

7.3.3. Ο διδακτικός ρόλος των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης 

Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης επιτελούν διδακτική λειτουργία καθώς παρέχουν 

ευκαιρίες για ενεργητική μάθηση επιτυγχάνοντας τη μάθηση µέσω της πράξης καθώς 

οι ασκήσεις βασίζονται σε νοητικές διεργασίες (σκέψη, απόφαση, εξάσκηση) που 

προωθούν την ενεργητική συμμετοχή του σπουδαστή στη μάθηση και την 

αλληλεπίδραση του µε το διδακτικό υλικό. Πρωταρχικός ρόλος των ασκήσεων 

αυτοαξιολόγησης και των ανατροφοδοτήσεων τους είναι να παρέχουν ευκαιρίες 

μάθησης µέσω της πράξης και συνοπτική αξιολόγηση της προόδου του σπουδαστή σε 

άμεση σύνδεση µε την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε διδακτικής 

ενότητας του εκπαιδευτικού υλικού. 

8. Μέσα διδασκαλίας 

Τα μέσα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν να είναι: 

1. Οι ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

2. Internet (Διαδίκτυο) 

2.1. Σύγχρονη 

Μαθητές και εκπαιδευτικός βρίσκονται ταυτόχρονα στο Διαδίκτυο 

2.2. Ασύγχρονη 

Μαθητές και εκπαιδευτικός δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται 

ταυτόχρονα στο Διαδίκτυο 

3. Web based Μαθήματα 

4. Εκπαιδευτικό λογισμικό 

5. Οπτικοακουστικό υλικό 

6. Ηχητικό Υλικό 

7. Οπτικό Υλικό 

8. Multimedia (Πολυμέσα) 

9. Τηλεκπαίδευση 
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