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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Ένα φαινόµενο γνώσης που λέγεται MOOCs και λειτουργεί µε σκοπό αλλάξει τον τρόπο 

παροχής της διαδικτυακής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε όλον τον κόσµο έχει εδώ και αρκετό 

καιρό καταφθάσει στους υπολογιστές µας. Η ριζοσπαστική αλλαγή στην ηλεκτρονική µάθηση µε 

στόχο να αναδιαµορφώσει την παγκόσµια Τριτοβάθµια Εκπαίδευση πρωτοήρθε από την 

εταιρεία Coursera, η οποία ιδρύθηκε από δύο επιστήµονες υπολογιστών του Πανεπιστηµίου του 

Στάνφορντ. Η εταιρεία αυτή κατόρθωσε να συνασπίσει 16 από τα µεγαλύτερα και πλέον έγκυρα 

πανεπιστήµια του κόσµου, τα οποία  προσφέρουν περισσότερα από 100 δωρεάν προγράµµατα 

σπουδών µε διαδικτυακά µαθήµατα σε εκατοµµύρια ενδιαφερόµενους σπουδαστές από όλον 

τον κόσµο! 

Τα νέα αντικείµενα σπουδών των πανεπιστηµίων αυτών περιλαµβάνουν «εξωτικούς» ως 

τώρα τοµείς για διαδικτυακή εκπαίδευση, όπως λ.χ. ποίηση, µυθολογία, επιστηµονική φαντασία, 

κοσµολογία, κβαντική µηχανική, νανοτεχνολογία, ιστορία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ιατρική κτλ. 

Στο σύστηµα MOOCs -από τα αρχικά των λέξεων Massive Open Online Courses-  έχουν  

ενταχθεί εκατοµµύρια σπουδαστές και ενήλικοι εκπαιδευόµενοι σε παγκόσµιο επίπεδο, λόγω 

της µεγάλης φήµης των πανεπιστηµίων που συµµετέχουν. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη 

διεύρυνση της παγκόσµιας διαδικτυακής εκπαίδευσης στην ιστορία έως σήµερα.  

 Τα δωρεάν µαθήµατα τα παρέχουν κολοσσοί της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως το 

διάσηµο Κάλτεκ (το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας) το Στάνφορντ, το Πρίνστον, το 

Πανεπιστήµιο Τζονς Χόπκινς, το Μίσιγκαν, το Πεν, το Ντιουκ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της 

Τζόρτζια, το Πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον, καθώς και τα πανεπιστήµια του Εδιµβούργου, του 

Τορόντο, η Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάννης (που θα παρέχει µαθήµατα και στα γαλλικά) κ.ά. 

Tα υπόλοιπα µεγάλα ιδρύµατα στον τοµέα της δωρεάν online εκπαίδευσης 

περιλαµβάνουν κυρίως το EDX, µια κοινοπραξία µεταξύ του Χάρβαρντ και του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Το τελευταίο προσφέρει και το MIT Open Source, µία ακόµη 

µορφή διαδικτυακής µάθησης. 

Όλα αυτά τα πανεπιστηµιακά µαθήµατα στο ∆ιαδίκτυο είναι σύντοµης διάρκειας, 

σεµιναριακού χαρακτήρα (έως 10 µήνες τα περισσότερα) και παρέχονται δωρεάν. Το µόνο που 

χρειάζεται κανείς για να τα παρακολουθήσει είναι ένας υπολογιστής µε σύνδεση στο Ιντερνετ, 

γνώση αγγλικών και διάθεση. Ωστόσο αυτή η τάση έχει ανατραπεί, αφού κάποια από αυτά 

έχουν αρχίσει να παρέχουν στους φοιτητές τους πιστωτικές µονάδες οι οποίες θα µπορούν να 

αξιοποιούνται ως επαγγελµατικά προσόντα ή για συνέχιση σπουδών σε κανονικά 

πανεπιστήµια. Μάλιστα αρκετά ιδρύµατα σκέφτονται ακόµα και την παροχή κανονικών πτυχίων 

τύπου Ανοικτού Πανεπιστηµίου - διά µέσου αυτής της διαδικασίας, εφόσον προηγουµένως 

επιλυθούν τα ζητήµατα εγκυρότητας των εξετάσεων που σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 

διεξάγονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. MOOCS(Ανοικτά µαζικά ψηφιακά µαθήµατα) 
 

 

 

Εικόνα 1 

1.1. Τι είναι τα MOOCs (Ανοικτά µαζικά ψηφιακά 

µαθήµατα)  
 

Με την τεχνολογία καθηµερινά να αναπτύσσεται και να εξαπλώνεται σε όλους τους τοµείς 

της καθηµερινότητας του ανθρώπου ήρθαν στην επιφάνεια τα Massive Open Online Courses 

(MOOCs) για να δώσουν στην εκπαίδευση άλλο χαρακτήρα. Ο όρος Massive Open Online 

Courses (MOOCs), παρουσιάστηκε στην εκπαίδευση το 2008 σε µια οµιλία Καναδών 

καθηγητών πανεπιστηµίου. Κάπως έτσι δηµιουργήθηκαν τα Massive Open Online Courses 

(MOOCs), σε ελεύθερη µετάφραση: Ανοιχτά Μαζικά Ψηφιακά Μαθήµατα. Γνώρισαν τεράστια 

άνθηση κερδίζοντας τόσο την προσοχή των µέσων ενηµέρωσης όσο και των σπουδαιότερων 

διεθνώς ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  Ως ανοικτά ψηφιακά µαθήµατα ορίζεται η 

δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο που είναι 

οργανωµένο ως αυτοτελές µάθηµα.  

Αρχικά κάθε ενδιαφερόµενος κάνει την εγγραφή του σε όποιο µάθηµα επιλέξει , µέσα από 

µια πολύ µεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών σεµιναρίων , και κατόπιν ξεκινάει την παρακολούθηση 

µέσα από εκπαιδευτικά βίντεο και σηµειώσεις .Αφού ολοκληρώσει τον κύκλο των απαιτούµενων 

µαθηµάτων που απαιτείται ο χρήστης δοκιµάζεται σε ερωτηµατολόγια ή διαγωνίσµατα και 
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εφόσον πετύχει τον απαιτούµενο στόχο του αποστέλλεται είτε σε ηλεκτρονική µορφή είτε σε 

γραπτή µορφή η πιστοποίηση για το µάθηµα που ολοκλήρωσε .Εν αντιθέσει µε τον 

παραδοσιακό τρόπο εκµάθησης , αυτή η διαδικασία όπως θα µελετηθεί και παρακάτω δίνει 

στον µαθητή ελευθερία στην αξιοποίηση του χρόνου του και όχι µόνο. Τα MOOCs δηµιουργούν 

διαδικτυακές κοινότητες στις οποίες συµµετέχουν οι µαθητευόµενοι, οι καθηγητές και οι βοηθοί. 

Μία µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε ένα MOOC και σε ένα παραδοσιακό µάθηµα αποτελεί το 

γεγονός ότι η συµµετοχή σε ένα MOOC είναι εκούσια. Η απόφαση της συµµετοχής γίνεται βάση 

προσωπικών κριτηρίων και µε προσωπική θέληση χωρίς να υπάρχει κάποια υποχρέωση παρά 

µόνο τον προσωπικό στόχο που θέλει ο χρήστης να επιτύχει.   

Οι συµµετέχοντες σε ένα MOOC µπορεί να είναι από εκατοντάδες µέχρι κάποιες χιλιάδες. 

Ο αριθµός των εκπαιδευοµένων µειώνεται µέχρι τη λήξη των µαθηµάτων οπού συνήθως 

καταλήγει σε ένα ποσοστό που σπάνια ξεπέρνα το 7%-9% των αρχικών µαθητών. Αυτό 

οφείλεται σε ένα µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει εγγραφή στα 

µαθήµατα αυτά και δεν απαιτείται καµία ουσιαστική δέσµευση από τον συµµετέχοντα για την 

ολοκλήρωση του µαθήµατος, µε αποτέλεσµα να εγγράφονται πολλοί χωρίς ιδιαίτερο σκοπό. 

 Τα MOOCs γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή µέρα µε τη µέρα καθώς  γινόµαστε όλο και 

περισσότερο εξοικειωµένοι µε νέες έννοιες και τάσεις που επηρεάζουν την παροχή 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου µέσω του διαδικτύου . 

 

1.2.      Ιστορικά στοιχεία 
Θα µπορούσαµε να χωρίσουµε την ιστορική εξέλιξη των MOOCs στις ακόλουθες τρεις 

περιόδους: 

●  Πριν τα MOOCs. Πριν ανακαλυφθούν τα MOOCs υπήρχαν και υπάρχουν ακόµα 

παρόµοιοι  τρόποι εκπαίδευσης από απόσταση που  µπορούν να θεωρηθούν ως 

MOOCs τα µαθήµατα δια αλληλογραφίας και τα µαθήµατα µέσω ραδιοφώνου (π.χ. 

linguaphone).    

● Πρώτα MOOCs . Τα  πρώτα MOOCs (Massive Open Online Courses) προέρχονται από 

το κίνηµα των OER (Open Recourses). Ο όρος MOOCs (Massive Open Online Courses) 

επινοήθηκε το 2008 από τους Dave Cormier και Bryan Alexander στα πλαίσια ενός 

µαθήµατος που διεξαγόταν από τους George Siemens και Stephen Downes και το οποίο 

παρακολουθούσαν 2200 µαθητευόµενοι εντελώς δωρεάν, επηρεασµένοι προφανώς από 

την τάση για την παροχή σε όλους ελεύθερων εκπαιδευτικών πόρων (Open 

Education Resources). 

● Ολοκληρωµένα MOOCs. Μετά από διάφορες επιτυχηµένες προσπάθειες καθηγητών 

να δοκιµάσουν να προσφέρουν γνώσεις µέσω µαθηµάτων στο διαδίκτυο όπως ο 

καθηγητής του πανεπιστηµίου Στάνφορντ και αντιπρόεδρος της Google, Sebastian 

Thrun ,ο οποίος δηµιούργησε την πλατφόρµα πανεπιστηµιακής τηλεκπαίδευσης Udacity 

η οποία προσφέρει 15 διαφορετικά µαθήµατα κατάφεραν να µπούνε δυναµικά στον 

χώρο της διαδικτυακής εκπαίδευσης µε µεγάλη επιτυχία καθώς η απήχηση βάση του 

ενδιαφέροντος των φοιτητών ήταν πολύ µεγάλη.  Μετά από αυτή την µεγάλη επιτυχία ,το 

ΜΙΤ ξεκίνησε το δικό του διαδικτυακό κύκλο µαθηµάτων µε τίτλο MITx. Στο πρώτο του 

µάθηµα εγγράφηκαν 120.000 «φοιτητές». Πολλά αµερικανικά πανεπιστήµια ανήγγειλαν 

ότι µέσω της ΜΚΟ και φιλεκπαιδευτικού οργανισµού Coursera που ίδρυσαν, θα 
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προσφέρουν µαθήµατα µέσω ίντερνετ. Με 1,9 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους από 196 

χώρες και 35 συνεργαζόµενα πανεπιστήµια απ' όλο τον κόσµο, το διαδικτυακό Coursera 

είναι, το µεγαλύτερο ανοικτό και δωρεάν πανεπιστήµιο του κόσµου. Πλέον, το ΜΙΤ και το 

Χάρβαρντ έχουν  συνενώσει τις δυνάµεις τους, υπό την πλατφόρµα EdX.  

 

 

 

1.3.  Χαρακτηριστικά των MOOCs.  
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των MOOCs είναι τα εξής: 

• Τα MOOCs είναι ανοικτά στο ευρύ κοινό, γεγονός που σηµαίνει πως (α) υπάρχει άµεση 
πρόσβαση από τους ενδιαφερόµενους στο  ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο που 
διατίθεται µέσα από αυτά (β) δεν τούς υποχρεώνει κανείς να καταβάλουν δίδακτρα και 
χρηµατικά ποσά και (γ) το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο το οποίο 
ανακαλύπτουν οι εκπαιδευόµενοι κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και το ήδη υπάρχον, παροτρύνεται να διαµοιράζεται 
σε όλους τούς ενδιαφερόµενους. 

• Οι συµµετέχοντες έχουν συµµετοχή στις εκπαιδευτικές πλατφόρµες δηλαδή:(α) έχουν 
στην διάθεση τους το υπάρχον ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο, (β) έχουν 
επικοινωνία µεταξύ τους και (γ) µέσα από τις προσωπικές τους αναζητήσεις βρίσκουν 
επιπρόσθετο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός 
δικτύου συνεργασίας, µε ενεργή τη συµµετοχή όλων.  

• Το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο ενός MOOC δε µπορεί κάποιος να το βρει 
ολόκληρο σε ένα µοναδικό σηµείο στο διαδίκτυο, αλλά σε πολλαπλά σηµεία του , όπως 
σε διάφορες πηγές που αποτελούνται από wikis, blogs, κοινωνικά δίκτυα, φόρουµ, τα 
οποία διασυνδέονται µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο .Συνεπώς ο κάθε 
εκπαιδευόµενος ορίζει ο ίδιος τις πληροφορίες που θέλει να συλλέξει και να πάρει 
γνώσεις από αυτές .Έτσι δεν υπάρχει σωστός ή µοναδικός τρόπος συµµετοχής στο 
µάθηµα ,µε αποτέλεσµα να καλλιεργούνται νέες ιδέες και να υποστηρίζεται η συνύπαρξη 
πολλών διαφορετικών απόψεων.  

• Οι εκπαιδευόµενοι σε ένα MOOC που συµµετέχουν σε αυτό ορίζουν τις δικές τους 
επιλογές και προτιµήσεις, τον χώρο εργασίας τους και δηµιουργούν αυθεντικές 
κοινότητες οι οποίες έχουν για αρχή τούς το ίδιο το MOOC , αλλά συνεχίζουν να 
υπάρχουν και µετά την ολοκλήρωσή του, ενισχύοντας την έννοια της ∆ια Βίου Μάθησης. 
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Σχήµα 1: Τα χαρακτηριστικά ενός Μαζικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μαθήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Εικόνα 2 

 

 

      

     MOOCs 

     Είναι 
 Λειτουργούν 

   Ενισχύουν 

   ∆ιατίθενται 

Ανοικτά 

(Open) 

Συµµετοχικά 

(Participatory) 

      τη ∆ιά Βίου  

Συνεργατική Μάθηση 
Μοιρασµένα 

(Distributed) 
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1.3.1.  Πλεονεκτήµατα 
 

 

O κύριος στόχος των MOOCs ήταν να παρέχουν ανοιχτή µάθηση και ελεύθερη πρόσβαση 

πανεπιστηµιακού επιπέδου σε όσους περισσότερους φοιτητές. Τρία είναι τα  βασικά 

πλεονεκτήµατα των MOOCs: 

● Υποστηρίζουν µεγάλο πλήθος συµµετεχόντων καθώς επιτρέπουν σε πολύ 

περισσότερους ανθρώπους να λάβουν µέρος οι οποίοι ενδεχοµένως να µην µπορούσαν 

λόγω έλλειψης χρόνου και χώρου καθώς και οικονοµικών δυσκολιών . Το ότι δεν 

υπάρχει καταβολή διδάκτρων και το ότι είναι online οι πλατφόρµες  των MOOCs 

προσφέρει πρόσβαση και ευελιξία 

●  Οι πηγές πληροφόρησης είναι ανοικτές και τα µαθησιακά περιβάλλοντα που θα επιλέξει 

ο χρήστης είναι και αυτά ανοικτά, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συνθήκη ο χρήστης έχει 

την ελευθερία να επιλέξει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει. 

● Τα MOOCs ακριβώς επειδή είναι ανοικτά και αυτόνοµα, δηµιουργούν µια 

αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών, διδασκόντων και άλλων µαθητών µε σκοπό την 

ανταλλαγή πληροφοριών , γνώσεων και εµπειριών και µε αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται 

η επικοινωνία µεταξύ τους. Τα MOOCs χρησιµοποιούν στρατηγικές παρόµοιες µε 

εκείνες των κοινωνικών δικτύων προκειµένου να συνδέσουν τους µαθητές µε το 

επιπρόσθετο όφελος ότι υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι οργανώνουν το περιεχόµενο. 

  

 

1.3.2.  Μειονεκτήµατα 
 

Παρόλα τα πλεονεκτήµατα των MOOCs υπάρχουν και µερικά µειονεκτήµατα που πρέπει 

να αναφερθούν. Αυτά είναι : 

 

• ∆ηµιουργία προβλήµατος σε σχέση µε τα πνευµατικά δικαιώµατα συγγραφέων σε 

σχέση µε την αυθεντικότητα και την νοµιµότητα των πηγών πληροφόρησης. 

• Η µη εγκυρότητα αλλά και η  µη αναγνώριση των πιστοποιητικών µετά το πέρας των 

µαθηµάτων καθώς πολλές εταιρείες δεν τα εγκρίνουν ως έγκυρα. 

• ∆εν υπάρχει ευκολία και αµεσότητα στην επικοινωνία µεταξύ δασκάλου και µαθητών 

µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σωστή καθοδήγηση των τελευταίων.  

• Υποβάθµιση τού ρόλου του εκπαιδευτικού λόγω της αυτονοµίας καθώς οι 

εκπαιδευόµενοι δεν δίνουν σηµασία στο ερευνητικό έργο του εκπαιδευτικού αλλά στις 

διδακτικές ικανότητες του µε αποτέλεσµα να χάνεται η αξία του διδάσκοντα και στην 

συνέχεια η µετάδοση της γνώσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

2. Παρουσίαση Συστηµάτων MOOCs. 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες ιστοσελίδες που προσφέρουν δωρεάν 

διαδικτυακά µαθήµατα στους ενδιαφερόµενους αλλά και τα χαρακτηριστικά τους.  

 

 

2.1.COURSERA 

 
 

Μία εταιρεία κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που συνεργάζεται µε τα κορυφαία 

πανεπιστήµια στον κόσµο για να προσφέρουν διαδικτυακά µαθήµατα σε όποιον θέλει να τα 

παρακολουθήσει, δωρεάν. Η πλατφόρµα αυτή ιδρύθηκε το 2012 από τους Andrew Ng και 

Daphne Koller. Βασίζεται στην πλατφόρµα MOOC-Massive Open Online Courses (Μαζικά 

Ανοικτά - ∆ιαδικτυακά Μαθήµατα). Αποτελεί µια πλατφόρµα που προσφέρει δωρεάν 

διαδικτυακά µαθήµατα από µεγάλα Πανεπιστήµια του εξωτερικού. Οι διαδικτυακές διαλέξεις που 

γίνονται αφορούν σύγχρονα γνωστικά αντικείµενα. Τέχνες, Βιολογία, Οικονοµικά, Πληροφορική, 

Μαθηµατικά και πολλές ακόµα επιστήµες προσφέρονται µέσω των µαθηµάτων στους 

εγγεγραµµένους χρήστες. ∆ηλώνοντας συµµετοχή σε ένα από τα διαδικτυακά µαθήµατα, ο 

ενδιαφερόµενος εντάσσεται σε µια παγκόσµια κοινότητα χιλιάδων µαθητών που µαθαίνουν µαζί 

µε αυτόν.  

 Παρέχει βιντεοσκοπηµένες διαλέξεις ,σχετική βιβλιογραφία, δραστηριότητες και εργασίες, 

αξιολόγηση µεταξύ των φοιτητών, χρονική προθεσµία για κατάθεση εργασιών καθώς και 

πιστοποίηση µαθηµάτων. Όµως σταδιακά οι φοιτητές καλούνται να πληρώνουν για την 

πιστοποίηση των µαθηµάτων που ολοκληρώνουν, ενώ τα έσοδα θα διανέµονται στα 

πανεπιστήµια που συµµετέχουν στην κοινοπραξία µε ποσοστό 20% επί των ακαθάριστων 

κερδών. 

 

 

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας έγινε µια πρώτη αξιολόγηση του συστήµατος Coursera , 

πραγµατοποιήθηκε εγγραφή  στο www.coursera.org ,επιλέχθηκε ένα µάθηµα  προσωπικής 

επιλογής   και παρατίθεται βήµα, βήµα η διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

Κατά την είσοδο στο Coursera.org  εµφανίζονται οι επιλογές των δηµοφιλέστερων 

µαθηµάτων/εξειδικεύσεων καθώς και η επιλογή εγγραφής νέου χρήστη και σύνδεσης  

εγγεγραµµένου χρήστη όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3: Αρχική Σελίδα 

 

 

 

 

 Η εγγραφή προαπαιτεί τη δήλωση µίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθώς και ενός κωδικού 

ασφαλείας όπως συνηθίζεται σε όλες τις διαδικτυακές σελίδες(βλέπε Εικόνα 4).Εδώ αξίζει να 

αναφερθεί ο αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών που είναι 11,8 εκατοµµύρια και αυξάνεται. 
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Εικόνα 4.Φόρµα Εγγραφής χρήστη 

 

 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής αποκτάει κανείς πρόσβαση στη λίστα µε τα πάνω από 1000  

διαθέσιµα τρέχοντα µαθήµατα καθώς και µε προγραµµατισµένα για το µέλλον µαθήµατα κάποια 

από τα οποία είναι δωρεάν και κάποια  άλλα όχι .Επίσης υπάρχει η επιλογή για πιστοποιητικό 

µε το πέρας του µαθήµατος το οποίο βέβαια έχει χρηµατικό αντίτιµο µε το ποσό να είναι τα 50 

δολάρια. 

 

Είναι δυνατό να επιλεχθεί µε βάση τη κατηγορία επιστηµονικού ενδιαφέροντος , τη διαθέσιµη 

γλώσσα στην οποία είναι µεταφρασµένο το εκάστοτε µάθηµα ή µπορούµε να αναζητήσουµε και 

οτιδήποτε µας ενδιαφέρει στη γενική αναζήτηση . Επίσης στο ίδιο πεδίο δηλώνουµε συµµετοχή 

για µαθήµατα που επιθυµούµε να ακολουθήσουµε και το COURSERA µας ενηµερώνει µε 

ηλεκτρονικό µήνυµα όταν πλησιάζει η έναρξη τους. Τέλος , υπάρχουν και µαθήµατα στην ίδια 

πλατφόρµα που για ευκολία του χρήστη έχουνε ανοιχτή ηµεροµηνία που σηµαίνει πως τα 

παρακολουθείς όποτε θέλεις εσύ χωρίς συγκεκριµένη ηµεροµηνία έναρξης και λήξης όπως 

µπορείτε να παρατηρήσετε στην Εικόνα 5. 
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Εικόνα 5: Αναζήτηση Μαθηµάτων 

 

 

Αφού ολοκληρώσουµε τις παραπάνω διαδικασίες και επιλέξουµε ένα µάθηµα της αρεσκείας µας 

εµφανίζεται µια λίστα στην οποία αναφέρεται ο χρόνος και το πλήθος των διαλέξεων καθώς και 

των εκπαιδευτικών βίντεο που µπορούµε να παρακολουθήσουµε στο συγκεκριµένο µάθηµα 

(βλέπε Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6: Λίστα Μαθήµατος 

Τα εκπαιδευτικά βίντεο  δίνουν επιλογές ευκρίνειας και επιλογές µετάφρασης των υπότιτλων σε 

πληθώρα γλωσσών κάτι το οποίο αυτοµάτως τα µετατρέπει  αρκετά βατά και εύκολα στην 

κατανόηση. Οι γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιµο το Coursera είναι τα Αγγλικά, τα Ισπανικά, 

τα Γαλλικά, τα Κινέζικα, τα Αραβικά , τα Ρώσικα, τα Πορτογαλικά, τα Ουκρανικά, τα Εβραϊκά, τα 

Γερµανικά και τα Ιταλικά. Στα περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο η παρουσίαση του µαθήµατος 

γίνεται από κάποιον καθηγητή  που καθ’ όλη τη διάρκεια αναλαµβάνουν την επεξήγηση και την 

ορολογία του σχεδόν εξολοκλήρου (βλέπε Εικόνα 7).  

 

 
 

Εικόνα 7 : Εκπαιδευτικά Βίντεο 
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2.2. EdX 
 

Το EdX , είναι µια µη κερδοσκοπική επιχείρηση ιδρυτικών εταίρων, που ξεκίνησε από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα  Harvard University και MIT και έχει ως στόχο την επίτευξη µάθησης, µε 
τη δηµιουργία κατάλληλα σχεδιασµένων  ηλεκτρονικών µαθηµάτων, τα οποία είναι προσβάσιµα 
µέσω διαδικτύου. Πρόσφατα, άλλα δύο ιδρύµατα διεθνούς φήµης, το UC Berkeley και το 
University of Texas, ανακοίνωσαν τη συµµετοχή τους στην συνεργασία του EdX, επιτρέποντας 
την ανοικτή πρόσβαση σε έναν περιορισµένο αριθµό µαθηµάτων τους.  

Ταυτόχρονα µε το διαµοιρασµό των MOOCs, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αξιοποιούν το EdX, 
ώστε να κατανοήσουν αφενός τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν οι εκπαιδευόµενοι και 
αφετέρου τη συµβολή της τεχνολογίας στη διάδοση της γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο το edX, 
επιδιώκει την χωρίς περιορισµούς προσέγγιση εκπαιδευοµένων, αλλά και τη διάδοση 
εκπαιδευτικών πρακτικών από διδάσκοντες, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ποικιλοµορφία των 
εκπαιδευοµένων.  

Όπως πραγµατοποιήθηκε εγγραφή στο προαναφερθέν MOOC COURSERA έτσι  
πραγµατοποιείται και στο EdX. Υπάρχουν πάνω από 3 εκατοµµύρια εγγεγραµµένοι χρήστες και 
αυξάνονται. Κατά την είσοδο του χρήστη στην αρχική σελίδα του www.edx.org παρατηρεί 
όπως  βλέπουµε και στην Εικόνα 8 ότι υπάρχουν 3 επιλογές αλλά και 2 ακόµη που είναι η 
ΕΓΓΡΑΦΗ (REGISTER) ή εάν είχε προηγηθεί εγγραφή ή είσοδος  στον υπάρχον λογαριασµό 
(SIGN IN). Η πρώτη είναι  ένας σύνδεσµος µε τίτλο "ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ" (HOW IT WORKS) ο 
οποίος προωθεί σε µία άλλη σελίδα που  δίνει την δυνατότητα να πατηθεί ένας άλλος 
σύνδεσµος πού κάνει µεταφορά  αυτόµατα στην δεύτερη επιλογή της αρχικής σελίδας µε τίτλο 
"ΜΑΘΗΜΑΤΑ" (COURSES). 

 
 

 
 

Εικόνα 8.Αρχική σελίδα ΕdΧ 
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Ως νέος χρήστης κάποιος διαλέγει την επιλογή εγγραφής και αυτόµατα µεταφέρεται σε 

µία φόρµα την οποία πρέπει και να συµπληρώσει ώστε να πραγµατοποιηθεί επιτυχώς η 
εγγραφή (βλέπε Εικόνα 9) σε αντίθεση µε τα COURSERA και UDACITY στα οποία δεν υπάρχει 
κάποια εκτενή φόρµα συµπλήρωσης. Η φόρµα έχει πεδία όπως το e-mail , ένα όνοµα για το 
λογαριασµό µου στην πλατφόρµα, το πλήρες όνοµα και επώνυµο µου, έναν κωδικό πρόσβασης 
που καθορίζει µόνο ο χρήστης, την χώρα καταγωγής , το φύλο και την ηµεροµηνία γέννησης  
που όλα παίζουν σηµαντικό ρόλο καθώς έχουν αντίκτυπο στο προφίλ  του χρήστη για 
παράδειγµα αν κάποιος ήταν κάτω των 18 ετών δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει 
εγγραφή. Τέλος υπάρχει ερώτηση που έπρεπε να απαντηθεί σε σχέση µε το για ποιό λόγο θέλει 
ο ενδιαφερόµενος να  εγγραφεί αλλά και το επίπεδο µόρφωσης από την εκάστοτε εκπαίδευση 
του χρήστη. Αποδεχόµενος τους όρους χρήσης της πλατφόρµας και αφού υπάρξει ειδοποίηση 
για ενεργοποίηση του λογαριασµού του χρήστη µέσω e-mail από τους διαχειριστές του EdX 
γίνεται  πλέον ο ενδιαφερόµενος χρήστης και υποψήφιος εκπαιδευόµενος. 

 

 
Εικόνα 9. Φόρµα Εγγραφής Χρήστη 

 
 
 
 
Αυτόµατα µετά την εγγραφή  µεταφέρεται ο χρήστης σε µια σελίδα πού έχει τα στοιχεία 

του στο δεξί µέρος της αλλά και έναν σύνδεσµο που πατώντας τον µάς µετέφερε και αυτός στην 
δεύτερη επιλογή της αρχικής δηλαδή στο σύνολο των µαθηµάτων προς επιλογή (βλέπε Εικόνα 
10). 
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Εικόνα 10.Επιτυχής Εγγραφή 

 

 

 

Στην σελίδα µε τα µαθήµατα (COURSES) υπάρχει  δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 513 

µαθήµατα διαφορετικού αντικειµένου και τύπου(βλέπε Εικόνα 11). Στο δεξί µέρος της σελίδας 

παρατηρείται η δυνατότητα εύκολης αναζήτησης µαθήµατος µε χρησιµοποίηση µπάρας. Στην 

εύκολη αναζήτηση  υπάρχουν πεδία όπως το αντικείµενο του µαθήµατος (πχ αρχιτεκτονική, 

βιολογία, προγραµµατισµός κλπ. ),6 επιλογές διαφορετικής γλώσσας  που θα επιθυµούσε ο 

χρήστης να διαθέτει το µάθηµα επιλογής του, επίπεδο δυσκολίας όπως για αρχάριους, για 

εξοικειωµένους  αλλά και προχωρηµένους µαθητές και τέλος τον τύπο µαθήµατος δηλαδή αν 

είναι για επαγγελµατικό σκοπό η για κάποιο πιστοποιητικό κ.α. Τέλος είχε την επιλογή εύρεσης 

µαθήµατος  ανάµεσα σε διάφορα πανεπιστήµια και  ανώτατα ιδρύµατα πού συνεργάζονται µε 

την πλατφόρµα EdX. Όλο αυτό το εγχείρηµα είναι σηµαντικό και αναγκαίο και κάνει την επιλογή 

µαθήµατος πολύ πιο εύκολη καθώς είναι δύσκολο και χρονοβόρο να αναζητήσει ο χρήστης 

µάθηµα ψάχνοντας ανάµεσα σε πολύ µεγάλο αριθµό µαθηµάτων. 
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Εικόνα 11.Μαθήµατα (COURSES) 

Για να παρατηρηθούν καλύτερα τα µαθήµατα επιλέχθηκε τυχαία το πρώτο µάθηµα στην λίστα 

το Introduction with Java Part 1(Αρχές προγραµµατισµού Java Μέρος 1).Αρχικά παρατηρείται 

ένας σύνδεσµος που παραπέµπει σε ένα βίντεο στο YouTube δείχνοντας το τί θα µάθει κανείς 

παρακολουθώντας το εν λόγω µάθηµα. Έπειτα µπορεί ο χρήστης  να διαβάσει την περιγραφή 

του µαθήµατος αλλά και το πόσο χρόνο θα διαρκέσει (το συγκεκριµένο 5 βδοµάδες).Στα δεξιά 

της σελίδας υπάρχουν τα χαρακτηριστικά του µαθήµατος δηλαδή το επίπεδο δυσκολίας του ,το 

αντικείµενο ενασχόλησης, τις γλώσσες που είναι διαθέσιµες και τις µεταφράσεις των βίντεο µε 

υπότιτλους αλλά και την ηµεροµηνία έναρξης του. Τελευταίο χαρακτηριστικό αλλά και πολύ 

σηµαντικό είναι το κόστος παρακολούθησης το οποίο είναι δωρεάν αλλά µε  επιλογή εάν ο 

χρήστης επιθυµεί να αποκτήσει κάποιο επίσηµο πιστοποιητικό µε το πέρας του µαθήµατος να 

πληρώσει για αυτό το αντίτιµο των 25 δολαρίων(βλέπε  Εικόνα 12).  

 
Εικόνα 12.Χαρακτηριστικά µαθήµατος 
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Τέλος υπάρχει µία λίστα µε τα πρόσωπα των διαθέσιµων εκπαιδευτικών ούτως ώστε να µπορεί 

ο χρήστης να έχει εικόνα για τον καθηγητή του και να κάνει επιλογή ανάλογη µε τις απαιτήσεις 

του(βλέπε Εικόνα 13).  

 

 
Εικόνα 13.Επιλογή Εκπαιδευτικού 

 

Η τρίτη  είναι και η τελευταία επιλογή της αρχικής σελίδας µε τίτλο ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

(SCHOOLS AND PARTNERS).Εδώ παρατηρεί κανείς την µεγάλη ποικιλία ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού τα οποία ξεπερνούν τον αριθµό των 60 (βλέπε 

Εικόνα 14) που συνεργάζονται µε την πλατφόρµα EdX. Με την επιλογή ενός ιδρύµατος µπορεί 

ο χρήστης να επιλέξει τα µαθήµατα που προσφέρει αυτό µέσα από µία συγκεκριµένη λίστα 

κάτω από την περιγραφή του εκάστοτε ιδρύµατος (βλέπε Εικόνα 15). 
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Εικόνα 14.Ιδρύµατα και Συνεργάτες 

 

 
Εικόνα 15.Μαθήµατα του ΜΙΤ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



23 
 

 
 

 

2.3. OpenUpEd 
 
         Η Ευρωπαϊκή Ένωση για Πανεπιστήµιά µε  ∆ιδασκαλία εξ Αποστάσεως (EADTU), που 
περιλαµβάνει κυρίως ανοικτά πανεπιστήµια από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την 
Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Τουρκία και το 
Ισραήλ , ξεκίνησε το πανευρωπαϊκό MOOCs.Περιλαµβάνει µαθήµατα µαθηµατικών, οικονοµίας, 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, ηλεκτρονικού εµπορίου, κλιµατικής αλλαγής, πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, εκµάθησης γλωσσών 
και λογοτεχνίας. Κάθε εταίρος προσφέρει µαθήµατα µέσω δική του πλατφόρµας µάθησης και 
τουλάχιστον στη γλώσσα καταγωγής του. Όλα τα µαθήµατα µπορεί να οδηγήσουν σε 
αναγνώριση: ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ή ένα  πιστοποιητικό που µπορεί να θεωρηθεί ως 
πτυχίο. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει ο µαθητευόµενος να πληρώσει για το 
πιστοποιητικό, µε το κόστος να κυµαίνεται από € 25 έως € 400, ανάλογα µε το µάθηµα και το 
ίδρυµα. Στην Εικόνα 16 και 17, παρουσιάζεται ο ιστότοπος, στον οποίο είναι διαθέσιµο το 
σύνολο των MOOCs του OpenUpEd. 
 

 
Εικόνα 16.Αρχική Σελίδα OpenupEd 
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Εικόνα 17. Αρχική Σελίδα OpenupEd 

Την στιγµή που κάποιος ανοίξει την αρχική σελίδα του OpenupEd καταλαβαίνει ότι πρόκειται για 

ένα εύκολο και εύχρηστο περιβάλλον περιήγησης. Υπάρχουν διάφοροι υπερσύνδεσµοι που 

πατώντας τους µεταφέρεσαι στις επιλογές και τις υπηρεσίες που προσφέρει η πλατφόρµα. Σε 

αντίθεση µε άλλες πλατφόρµες εδώ δεν υπάρχει επιλογή εγγραφής χρήστη παρά µόνο µια 

υποβολή e-mail  για απλή ενηµέρωση νέων µαθηµάτων και δραστηριοτήτων της πλατφόρµας. 

Στην αρχική σελίδα αρχικά µπορεί κανείς να διαβάσει διάφορες πληροφορίες για την 

πλατφόρµα όπως το τί προσφέρει, την ιστορία της το πώς ξεκίνησε και που έχει φτάσει δηλαδή 

µε κύριο χαρακτηριστικό το ότι η πλατφόρµα είναι µη επικερδής και προσφέρει ανοιχτή και 

δωρεάν µάθηση σε όλους βάσει το πώς θέλει ο καθένας να µάθει. Στα δεξιά της σελίδας µπορεί 

κανείς να διαβάσει και να ενηµερωθεί για τα νέα της πλατφόρµας και τις εκδηλώσεις που 

πραγµατοποιούνται σε διάφορα µέρη για την διάδοση της πλατφόρµας. Επίσης φαίνεται ο 

επικοινωνιακός χαρακτήρας της πλατφόρµας καθώς διακρίνονται σύνδεσµοι για µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης µε κυρίαρχο το  Twitter παραθέτοντας τα τελευταία "tweets" από τον 

κόσµο της πλατφόρµας.  Τέλος υπάρχει ένα σύνδεσµος που λέγεται "δέκα πλεονεκτήµατα" και 

πατώντας τον βλέπει κάποιος  δέκα πλεονεκτήµατα όπως ότι είναι δωρεάν, δεν υπάρχει ωράριο 

,ο καθένας µπορεί να παρακολουθήσει, πιστοποίηση µε το πέρας των µαθηµάτων και άλλα. 

Στον σύνδεσµο  Courses µπορεί κανείς να δει τα µαθήµατα µέσα από µία λίστα 177 µαθηµάτων 

διαφόρων αντικειµένων. Υπάρχει εύκολη αναζήτηση µέσα από επιλογές γλώσσας, ηµεροµηνία 

έναρξης µαθήµατος, ωρών παρακολούθησης και εργασιών και τέλος το ινστιτούτο που 

αναλαµβάνει το εκάστοτε  µάθηµα (βλέπε Εικόνα 18).   
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Εικόνα 18.Επιλογές µαθήµατος 

Επιλέγοντας ένα µάθηµα ο ενδιαφερόµενος µεταφέρεται στην  σελίδα του µαθήµατος που 

επέλεξε. Εκεί υπάρχει η περιγραφή του µαθήµατος, η µέθοδος µάθησης που µπορεί να διαφέρει 

από µάθηµα σε µάθηµα αλλά και το επίπεδο δυσκολίας του (βλέπε Εικόνα 19).  

 

 
Εικόνα 19.Περιγραφή µαθήµατος 

 

Επίσης υπάρχει ένας σύνδεσµος του ινστιτούτου που αναλαµβάνει το µάθηµα και από εκεί 

µπορεί ο ενδιαφερόµενος να αρχίσει το µάθηµα και να υποβάλλει τις απορίες του στον 

καθηγητή του. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι κάθε µάθηµα πραγµατοποιείται από τις 

πλατφόρµες των ινστιτούτων που συνεργάζεται το OpenupEd. Τέλος διακρίνονται διάφορες 
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σηµαντικές πληροφορίες για το µάθηµα όπως η γλώσσα, η ηµεροµηνία έναρξης, η διάρκεια του 

µαθήµατος, το κόστος για παρακολούθηση, τα προσόντα του ενδιαφερόµενου, η πιστοποίηση 

και άλλα (βλέπε Εικόνα 20).  

 

 

 
Εικόνα 20.Πληροφορίες µαθήµατος 

Η επιλογή Framework της αρχικής σελίδας διαθέτει πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η 

πλατφόρµα σε σχέση µε τους ενδιαφερόµενους αλλά και το µε ποιόν τρόπο µπορούν να 

παρακολουθούν µαθήµατα. Ο κύριος παράγοντας µάθησης για την πλατφόρµα OpenupEd είναι 

ο µαθητής για αυτό και ο σκελετός των υπηρεσιών έχει επίκεντρο  τον µαθητή. Με µία σύνδεση 

στο διαδίκτυο και έναν υπολογιστή είναι δυνατή η δωρεάν και ανοιχτή σε όλους µάθηση. 

Προσφέρει ανοικτό λογισµικό, ανοιχτές πληροφορίες και δεδοµένα µαθήµατος στον χρήστη µε 

δυνατότητα αλλαγής και επαναλαµβανόµενης χρησιµοποίησης δεδοµένων. Υποστήριξη 

ηλεκτρονικών µέσων για διευκόλυνση µάθησης αλλά και επικοινωνίας των µαθητών µέσα από 

βίντεο και ηχητικά αρχεία. Με το πέρας των µαθηµάτων υπάρχει αναγνωρισµένη πιστοποίηση 

για µετέπειτα χρήση στην αγορά εργασίας για τον µαθητή καθώς τα ινστιτούτα που 

συνεργάζονται και προσφέρουν τα µαθήµατα είναι αναγνωρισµένα και υψηλής ποιότητας. Τέλος 

υποστηρίζεται η διαφορετικότητα µέσα από την κάλυψη µίας ποικιλίας δώδεκα γλωσσών ώστε 

να µπορεί ο κάθε καταγωγής µαθητής να παρακολουθήσει κάποιο µάθηµα ελεύθερα και µε 

άνεση (βλέπε Εικόνα 21).  
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Εικόνα 21.Σκελετός µάθησης 

Ακόµα υπάρχει σύνδεσµος που αναφέρεται στην πιστοποίηση της υψηλής ποιότητας της 

πλατφόρµας µέσα από κείµενα αναγνωρισµένων καθηγητών µε δυνατότητα αποστολής  

αρνητικών η θετικών σχολίων για την ποιότητα της πλατφόρµας από τους ενδιαφερόµενους. 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας νέων αναγνωρισµένων ινστιτούτων που θα πληρούν 

τις προδιαγραφές για συµβολή στα µαθήµατα µε αναφορά στα ήδη συνεργαζόµενα ινστιτούτα 

(βλέπε Εικόνα 22) αλλά και πληροφορίες για διάφορες εκδηλώσεις που πραγµατοποιεί η 

πλατφόρµα κατά καιρούς (βλέπε Εικόνα 23).  

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 22.Συνεργάτες 
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Εικόνα 23.∆ραστηριότητες 

 

 Τέλος υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε 

τούς διαχειριστές της πλατφόρµας για περαιτέρω πληροφορίες και απορίες (βλέπε Εικόνα 24). 

 

 
Εικόνα 24.Επικοινωνία 
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2.4. UDACITY  

Το Udacity είναι µια πλατφόρµα, που ξεκίνησε από τρεις (3) καθηγητές πανεπιστηµίων 

(Stanford University, University of Virginia), µε αντικείµενο τη ροµποτική, οι οποίοι είχαν την 

πεποίθηση πως η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, µπορεί ταυτόχρονα να είναι ποιοτική και να 

διατίθεται σε χαµηλό κόστος. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες του παγκόσµιου ιστού, οι 

συγκεκριµένοι καθηγητές, έφεραν σε επαφή ορισµένους από τους καλύτερους καθηγητές 

παγκοσµίως, στον τοµέα της Πληροφορικής, µε χιλιάδες φοιτητές. Τα MOOCs του 

συγκεκριµένου κινήµατος, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο κάποιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, αλλά 

διατίθενται ανεξάρτητα, µε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο ακαδηµαϊκού επιπέδου, το οποίο 

έχει ενταχθεί σε µαθήµατα Προγραµµάτων Σπουδών διεθνών Πανεπιστηµίων, σε τµήµατα µε 

αντικείµενο την Πληροφορική και την Επιστήµη των Υπολογιστών. 

Κάνοντας περιήγηση στην αρχική σελίδα (βλέπε Εικόνα 25)  του MOOC UDACITY 

www.udacity.com κατά την εγγραφή χρήστη παρατηρούµε ότι ζητούνται λίγα πράγµατα για τα 

προσωπικά δεδοµένα εκ των οποίων είναι  το όνοµα,  το επώνυµο, µια ηλεκτρονική διεύθυνση 

που χρησιµοποιείται και ως όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης (βλέπε Εικόνα 26).Αφού 

ολοκληρωθεί η διαδικασία στέλνεται αυτόµατα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουµε 

δηλώσει για ενεργοποίηση του λογαριασµού.Oι καταγεγραµµένοι χρήστες στην πλατφόρµα 

αυτή αγγίζουν τα 1,6 εκατοµµύρια άτοµα. 

 

Εικόνα 25.Αρχική Σελίδα 
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Εικόνα 26.Εγγραφή Χρήστη 

 

Αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ή έµφαση που δίνεται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

καθώς γίνεται αναφορά στους δηµιουργούς των µαθηµάτων µε εικόνες των λογότυπων τους 

(π.χ.  Facebook, Google κ.α.). Κάτι ακόµα που καταλαβαίνει ο χρήστης είναι η προώθηση του 

στο υπολογιστικό και προγραµµατιστικό περιβάλλον καθώς δίνεται µεγάλη σηµασία σε 5 

µαθήµατα που έχουν ως αντικείµενο τους κυρίως τον προγραµµατισµό. Στο UDACITY έχει 

ξεκινήσει ένα ειδικό πρόγραµµα εκµάθησης των εκπαιδευόµενων πάνω στον προγραµµατισµό 

κάθε µορφής και αυτό ονοµάζεται Nanodegree Formula (βλέπε Εικόνα 27).  
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Εικόνα 27.Nanodegree Formula 

Τα πέντε µαθήµατα που προωθεί στην αρχική σελίδα το UDACITY είναι αυτό που προσφέρει το 

πρόγραµµα Nanodegree. ∆ηλαδή µαθήµατα που έχουν µοναδικό στόχο να βγάλουν από τις 

τάξεις τους έµπειρους προγραµµατιστές έτοιµους να µεγαλουργήσουν στην αγορά εργασίας. 

Στην σελίδα που µεταφερόµαστε πατώντας σε ένα από αυτά τα µαθήµατα παρατηρείται αρχικά 

ότι για να συµµετάσχει κανείς ενεργά σε αυτό θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 200 

δολαρίων τον µήνα µετά από µια εβδοµάδα ελεύθερης δοκιµής , µε το επίπεδο δυσκολίας να 

αναγράφεται αλλά και η διάρκεια των µαθηµάτων στην περίπτωση µας 4 µε 6 µήνες (βλέπε 

Εικόνα 28).Επίσης για την έναρξη των µαθηµάτων λαµβάνει ειδοποίηση ο χρήστης αφού δεχτεί 

να συµµετάσχει στο µάθηµα.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τρτεργδφ

 

Εικόνα 28.Μάθηµα 
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Ακόµα υπάρχει εκτενής περιγραφή για το τι προσφέρει το µάθηµα στους χρήστες αλλά 

και µία λίστα µε τους αρµόδιους καθηγητές µε εικόνες τους και µία περιγραφή µε τις ικανότητες 

και τα προσόντα του καθενός. (βλέπε Εικόνα 29).  

 

Εικόνα 29.Καθηγητές 

Τελευταίο που παρατηρεί ο χρήστης είναι το τι µπορεί να αποκοµίσει ο εκπαιδευόµενος από το 

πέρας του µαθήµατος όπως  αναγνωρίσιµο πιστοποιητικό, έτοιµη  επικυρωµένη βεβαίωση για 

το βιογραφικό  (βλέπε Εικόνα 30).   

 
Εικόνα 30.Παροχές  
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Εκτός από τα πέντε αυτά προτεινόµενα µαθήµατα υπάρχει και λίστα 75 µαθηµάτων διαφόρων 

αντικειµένων  που πάντα έχουν να κάνουν µε υπολογιστικό περιβάλλον (βλέπε Εικόνα 

31).Υπάρχει και εδώ η εύκολη αναζήτηση µε λειτουργία εύρεσης µαθηµάτων µε βάση το 

αντικείµενο τους, το επίπεδο δυσκολίας τους και του κατασκευαστή του εκάστοτε µαθήµατος 

όπως Google κ.α. 

 

 
 

 

 
Εικόνα 31.Λίστα Μαθηµάτων 
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Κάτι αξιοσηµείωτο επίσης από την περιήγηση στην αρχική σελίδα  του UDACITY είναι η 

παρότρυνση  των εργοδοτών να χρησιµοποιούν την πλατφόρµα για να εκπαιδεύουν οι ίδιοι τους 

εργαζοµένους τούς αλλά και να ανακαλύπτουν νέους µε την βοήθεια της αξιολόγησης τους µέσα 

από τούς βαθµούς των εκπαιδευόµενων στο πρόγραµµα Nanodegree(βλέπε Εικόνα 32).   

 

Εικόνα 32.Πάροχοι Εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος αυτό που υπάρχει τελευταίο στην αρχική σελίδα είναι η αναφορά στην δωρεάν παροχή 

υλικού για τα  µαθήµατα κάτι που δεν ισχύει όπως αναφέρθηκε πρότερα µε τα µαθήµατα 

Nanodegree. Παρόλα αυτά η µάθηση δεν είναι δωρεάν ούτε εδώ καθώς µετά από µία µε δύο 

βδοµάδες ελεύθερης χρήσης ζητείται καταβολή διδάκτρων ανά µήνα(βλέπε Εικόνα 33). 

 



35 
 

 
 

 

 
  

 

 
Εικόνα 33.∆ωρεάν υλικό 

 

 
 

 
 
Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε πάνω στα προαναφερθέντα MOOCs έχουµε τα εξής 
συµπεράσµατα: 
 

1. Ο ενδιαφερόµενος συµµετέχει σε µια διαδικτυακή κοινότητα µε πάνω από 10 
εκατοµµύρια χρήστες. Οι τρείς µεγαλύτερες πλατφόρµες MOOC, οι Coursera , Edx και 
Udacity οργανώνουν πάνω από 1500 διαδικτυακά µαθήµατα µε πάνω από 8,5 
εκατοµµύρια σπουδαστές από περισσότερες από 225 χώρες σε συνεργασία µε τα 
µεγαλύτερα και µη πανεπιστηµιακά ινστιτούτα και ιδρύµατα.   

2. Ο κάθε σπουδαστής έχει µια µοναδική και παράλληλα πολύτιµη ευκαιρία µε το να 
παρακολουθήσει κάποιο διαδικτυακό µάθηµα. Είναι πολύ εύκολο να βρεθεί κανείς 
µπροστά  από τούς υπόλοιπους συµφοιτητές και υποψήφιους εργαζόµενους όσον 
αφορά την ύλη του πεδίου που ακολουθεί και να είναι καλύτερα προετοιµασµένος στο 
µέλλον αν έχει παρακολουθήσει κάποιο εισαγωγικό η πιο εξειδικευµένο µάθηµα 
πρότερα. Κάποια από τα δωρεάν διαδικτυακά µαθήµατα είναι εισαγωγικά, για αυτούς 
που θέλουν απλώς να αποκτήσουν µια πρώτη επαφή µε το αντικείµενο  που επιθυµούν, 
ενώ άλλα είναι πιο πολύπλοκα µε υλικό σε προπτυχιακό η µεταπτυχιακό επίπεδο. 

3. Προσφέρει επιπλέον γνώσεις και πιστοποιήσεις σε άτοµα που έχουν ήδη κάποιο πτυχίο 
στο πεδίο τους µε την χορήγηση αναγνωρισµένων πιστοποιητικών και αυτό τους 
βοηθάει στην ανέλιξη τους στο χώρο που εργάζονται η πρόκειται να εργαστούν. 

4. Η γκάµα µαθηµάτων είναι τεράστια σε έκταση και επιλογές πάρα πολλών αντικειµένων 
για µάθηση και εξειδίκευση που βοηθά πάρα πολύ τον ενδιαφερόµενο στον 
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επαγγελµατικό και µη προσανατολισµό του. Μπορεί κάποιος να σπουδάσει τα πάντα 
από βιοτεχνολογία µέχρι διακόσµηση χώρου. 

5. Η ελευθερία σε χώρο και χρόνο που παρέχουν τα MOOCs στους µαθητές σηµαίνει ότι 
µπορούν να παρακολουθούν ταυτόχρονα όσα προγράµµατα θέλουν και να µαθαίνουν 
µε τον ρυθµό που αυτοί επιθυµούν. Μπορεί λοιπόν κανείς πραγµατικά να µάθει 
πράγµατα που µπορεί να µην είχε την δυνατότητα  να µάθει σε κάποιο πανεπιστήµιο για 
διάφορους λόγους δικούς του η λόγω της οικονοµικής και πολιτικής  κατάστασης της 
χώρας του. 

6. Υπάρχει επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο ανάµεσα στους σπουδαστές. Η αξιολόγηση 
των σπουδαστών µεταξύ τους, τα forum που πραγµατοποιούνται συζητήσεις για όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν τα µαθήµατα αλλά και τα ίδια τα MOOCs και η συζήτηση σε 
πραγµατικό χρόνο κατά την διάρκεια των βίντεο-διαλέξεων κάνουν την διαδικτυακή 
εκπαίδευση πολύ πιο ευχάριστη και φιλική προς τον χρήστη. Αυτό έχει  ως αποτέλεσµα 
την πιο εύκολη και προσφέρει περισσότερη διάθεση στο χρήστη να µάθει και να 
εκπαιδευτή. 

 
Επίσης προκύπτουν  ακόµα κάποια συµπεράσµατα σε σχέση µε τις πλατφόρµες και τους 
µαθητές. Τα διαδικτυακά µαθήµατα είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε έχει την δυνατότητα 
σύνεσης στο διαδίκτυο αλλά και την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρέχονται σε πολλές 
γλώσσες ούτως ώστε να µπορούν µαθητές από κάθε γωνιά της γης να παρακολουθήσουν 
κάποιο διαδικτυακό µάθηµα. Χρειάζονται βασικές γνώσεις υπολογιστή και όχι εξειδικευµένες 
που πάλι κάνει πιο εύκολο το έργο του χρήστη. Στην πλειοψηφία τους τα διαδικτυακά µαθήµατα 
διαρκούν από δύο βδοµάδες µέχρι και ολόκληρο εξάµηνο. Η γνώση που προσφέρεται είναι 
προσβάσιµη σε όλους από δεδοµένα και πληροφορίες µέχρι λογισµικά και διαχείριση τους. 
Ακόµα η επαφή µε τους υπόλοιπους σπουδαστές είναι σηµαντική γιατί µπορεί να αποτελέσει 
µέχρι και κίνητρο για µάθηση και γνώση. Η γνώση οποιουδήποτε µπορεί να βελτιωθεί και να 
εξειδικευτεί εύκολα και πάνω από όλα  δωρεάν. ∆ιευκολύνει την δια βίου εκπαίδευση αφού 
µπορεί κανείς να βρει χρόνο στο πρόγραµµα του για µάθηµα ακόµα και αν δουλεύει η έχει 
οποιαδήποτε υποχρέωση  καθώς έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί από το σπίτι του ότι ώρα 
και στιγµή θέλει. Τέλος προσφέρει µία ωραία εµπειρία εκπαίδευσης αφού ο χρήστης δεν 
βρίσκεται σε κάποια αίθουσα µε κόσµο τριγύρω του που ενδεχοµένως να του δηµιουργούσε 
στρες και άγχος. 
 
Οι ιδιότητες καθώς και οι πληροφορίες που προσφέρουν µέσα από  µαζικά διαδικτυακά 
µαθήµατα οι µεγαλύτερες πλατφόρµες  (Coursera, edX, Udacity) έχουνε βασικά κοινά στοιχεία 
και διαφορές. Όπως παρατηρείται λοιπόν και συνοψίζοντας από τη προσωπική έρευνα που 
έγινε οι Coursera, edX και Udacity χαρακτηρίζονται µε τα παρακάτω κοινά στοιχεία: 

 

• διαθέτουν σηµειώσεις για όλες τις διαλέξεις που υπάρχουν προς παρακολούθηση , 

• δεν διαθέτουν θέµατα εξετάσεων από προηγούµενες διαλέξεις , 

• διαθέτουν προτεινόµενες ασκήσεις καθώς και λύσεις , 

• διαθέτουν διαδικτυακά ερωτηµατολόγια και τεστ , 

• είναι ανοικτά µαθήµατα προς τους ενδιαφερόµενους µε µοναδική απαίτηση την 
εγγραφή του χρήστη , 

• διαθέτουν βίντεο-διαλέξεις , εκπαιδευτικά βίντεο , φόρουµ συζήτησης για επιπλέον 
πληροφορίες  και  βοηθητικό επιπρόσθετο υλικό ,  

• δεν υπάρχει καµία δέσµευση στο τρόπο συµµετοχής των ενδιαφερόµενων , 

• δυνατότητα αξιοποίησης εκπαιδευτικού περιεχοµένου , 

• δηµιουργία αυθεντικών κοινοτήτων για επικοινωνία σε θέµατα που τους αφορούν , 
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• ελευθερία στο χρόνο συµµετοχής και ενασχόλησης καθώς και στον τόπο εργασίας 
του ενδιαφερόµενου µέσα από µαθήµατα που δεν έχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες 
µαθηµάτων και εκπόνησης εργασιών, 

• ο αριθµός των µαθητών που παρακολουθούν ένα µάθηµα δεν έχει περιορισµό, 
 

Σε συνέχεια της σύγκρισης αυτής παρατηρείται πως και στις τρεις πλατφόρµες είναι εφικτή η 
πιστοποίηση παρακολούθησης αλλά στην πλατφόρµα edX η πιστοποίηση γίνεται µε υπογραφή 
από το πανεπιστήµιο που συνεργάζεται απ’ την άλλη στην πλατφόρµα Coursera η πιστοποίηση 
γίνεται βάση της απόδοσης του χρήστη/µαθητή και στην πλατφόρµα Udacity η πιστοποίηση 
γίνεται µε χρηµατική καταβολή και βάση της απόδοσης του χρήστη/µαθητή. Σε αυτό το σηµείο 
είναι αξιόλογο να αναφερθεί πως η Coursera έχει τον υψηλότερο αριθµό εγγραµµένων µαθητών 
που αγγίζει τα 12 εκατοµµύρια καθώς και το µεγαλύτερο σύνολο διαθέσιµων µαθηµάτων περί 
τον αριθµό που ξεπερνάει τα 1000 χωρίς απαραίτητη καταβολή διδάκτρων. Στην edX το σύνολο 
των εγγεγραµµένων χρηστών είναι σχεδόν 3 εκατοµµύρια µε τα µαθήµατα που είναι διαθέσιµα 
να ξεπερνάνε τον αριθµό των 513 , τέλος , στην Udacity οι εγγεγραµµένοι χρήστες ξεπερνούν 
τους 1,6 εκατοµµύρια ενώ το σύνολο των µαθηµάτων που προσφέρει είναι 75 τα οποία είναι 
µερικά δωρεάν και άλλα απαιτούν καταβολή διδάκτρων περί τα 199 δολάρια και 5 Nanodegree 
µαθήµατα που απαιτείται µετά από µια εβδοµάδα ελεύθερης συµµετοχής η καταβολή του 
ποσού των 200 δολαρίων τον µήνα. Όσον αφορά την διάρκεια των µαθηµάτων στην Coursera  
τα µαθήµατα διαρκούν κυρίως από 4 εβδοµάδες και µπορούν να φτάσουν τις 10 , στην edX  τα 
µαθήµατα µπορεί να διαρκέσουν από 4 εβδοµάδες µέχρι και 6 µήνες και τέλος στην Udacity η 
διάρκεια των µαθηµάτων µπορεί να είναι από 4 µήνες µέχρι και 12 µήνες. Η συχνότητα και η 
ποσότητα των διαλέξεων σε κάθε πλατφόρµα εξαρτάται από το κάθε µάθηµα ξεχωριστά και από 
τη διάθεση του χρήστη να παρακολουθήσει , καθώς δεν υπάρχει περιορισµός στα περισσότερα 
µαθήµατα.  
Από την περιήγησή στις  πλατφόρµες των Coursera, edX, OpenupEd  παρατηρήθηκε πολύ 

µεγάλη ποικιλία µαθηµάτων αλλά πολλοί και διαφορετικοί εκπαιδευτικοί κλάδοι σε αντίθεση µε 
την πλατφόρµα  Udacity που έχει τάση προς τους υπολογιστικούς κλάδους και τα µαθήµατα 
που προσφέρει είχαν να κάνουν κυρίως µε προγραµµατισµό και εξοικείωση σε  
προγραµµατιστικά περιβάλλοντα. Επίσης υπήρξε µεγάλη ευκολία στη περιήγηση στις σελίδες 
των πλατφορµών στο διαδίκτυο µε πολλές επιλογές για δικτύωση ,όµορφα εικονικά 
περιβάλλοντα µε φιλόξενο χώρο για τούς ενδιαφερόµενους παραδείγµατος χάρη εικόνες, 
χρώµατα, ευδιάκριτες επιλογές συνδέσµων. Παρόλα αυτά πρέπει κάποιος να έχει τις βασικές 
γνώσεις χειρισµού του υπολογιστή για να είναι εύκολη η περιήγηση. Ακόµα και κάποιος 
αρχάριος µπορεί να κάνει την εγγραφή του και να παρακολουθήσει τα µαθήµατά του χωρίς 
ιδιαίτερο κόπο. Άλλο ένα συµπέρασµα που προέκυψε είναι το ότι για να µπορέσει κάποιος να 
ενταχθεί στις τάξεις των MOOCs θα πρέπει οπωσδήποτε και αναφέροµαι για τούς Έλληνες να 
γνωρίζει κάποια ξένη γλώσσα κυρίως την αγγλική καθώς δεν υπάρχει ευχέρεια µετάφρασης των 
σελίδων και των µαθηµάτων στα ελληνικά και στην µετέπειτα πορεία στα µαθήµατα άλλα και 
στην επικοινωνία µε άλλους χρήστες αλλά και εκπαιδευτικούς θα αντιµετωπίσει πολλά 
προβλήµατα .Μια ενδεχόµενη  δυσκολία  που θα αντιµετωπίσει κάποιος έχει να κάνει µε τις  
προθεσµίες στις ηµεροµηνίες έναρξης-λήξης σε κάποια συγκεκριµένα µαθήµατα .Για αυτό το 
λόγο βέβαια θα πρότεινα οι ενδιαφερόµενοι να διαλέξουν µαθήµατα µε ανοικτή ηµεροµηνία 
διδασκαλίας .Όσον αφορά το κοµµάτι της καταβολής διδάκτρων υπάρχουν συγκεκριµένα 
µαθήµατα που απαιτούν την καταβολή διδάκτρων ,ειδικά στο Udacity στο οποίο στα 
περισσότερα µαθήµατα απαιτείται χρηµατικό ποσό µετά από κάποια χρονική περίοδο που 
προσφέρεται δωρεάν µάθηση (µία µε δύο βδοµάδες)  και άλλα που είναι δωρεάν .Παρόλα αυτά 
η πιστοποίηση από την ολοκλήρωση κάποιου µαθήµατος σε όλες τις πλατφόρµες απαιτεί την 
καταβολή χρηµατικού ποσού συνήθως χαµηλού και είναι από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά 
µιας πλατφόρµας γιατί αυτό είναι που θα ζήταγε κάποιος για µετέπειτα αξιοποίηση των όσων 
διδάχτηκε  στην αγορά εργασίας. 
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Σε κάθε περίπτωση  προτείνεται η εγγραφή όλων των ενδιαφερόµενων καθώς είναι µια πολύ 

καλή ευκαιρία για µάθηση εύκολα και στις περισσότερες των περιπτώσεων δωρεάν που είναι 

σηµαντικότατο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
3. Συµπεράσµατα 

3.1. Θεωρητικά ζητήµατα 
 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η καθηµερινότητα του ανθρώπου στις µέρες µας 

αναµφισβήτητα δεν του αφήνει χρόνο να επεκτείνει τους επιστηµονικούς του ορίζοντες ακόµα 

και να ακολουθήσει κάποια επιθυµία για εκπαίδευση , διαφορετική από αυτή που ήδη έχει 

ακολουθήσει µέχρι σήµερα, που µπορεί να την κουβαλάει από τα πολύ νεανικά του χρόνια . Η 

ανερχόµενη και συνεχώς αναπτυσσόµενη διαδικτυακή εκπαίδευση έχει δώσει στον σύγχρονο 

άνθρωπο την ευκαιρία να πιστέψει και να επενδύσει χρόνο στην επιπλέον εκπαίδευση του.    

Τον Νοέµβριο του 2013 πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι το ετήσιο συνέδριο της EADTU 

(European Association of Distance Teaching Univeristies). Το θέµα του συνεδρίου ήταν η 

µετάβαση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης σε ανοιχτή και διαδικτυακή, καθώς η “ανοιχτή 

εκπαίδευση” εξελίσσεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς και αποτελεί την κυρίαρχη τάση στις 

τάξεις της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα περισσότερα πανεπιστήµια έχουνε δεχτεί τη µέθοδο 

των µαζικών διαδικτυακών µαθηµάτων και την αποτελεσµατικότητα του και µια πληθώρα από 

τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια συνεργάζονται και στις διαλέξεις καθώς και στην πιστοποίηση 

αργότερα . Παρόλα αυτά ακόµα και σήµερα υπάρχουν διδάσκοντες που ίσως δεν αποδέχονται 

τις πλατφόρµες διαδικτυακής εκπαίδευσης ως το κατάλληλο µέσο εκπαίδευσης και για αυτό οι 

επιστηµονικές κοινότητες επιµένουν όλο και περισσότερο στον έλεγχο για τη διασφάλιση 

ποιότητας ακριβώς όπως γίνεται και στις υπόλοιπες και νοµοθετηµένες µεθόδους εκπαίδευσης. 

Με αυτό τον τρόπο θα περιοριστούν τα φαινόµενα αµφισβήτησης των ανοιχτών µαζικών 

διαδικτυακών µαθηµάτων και θα δοθεί η ευκαιρία σε ακόµα περισσότερους ανθρώπους 

ανεξαρτήτου ηλικίας να τα γνωρίσουν και να τα δοκιµάσουν.      

 Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα  κατά τη µετάβαση στην διαδικτυακή διδασκαλία  

είναι ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών, γεγονός που δεν έχει λογαριαστεί τόσο από τους 

δασκάλους, όσο και από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η αναλογία καθηγητή/φοιτητών δεν πρέπει 

να διαφοροποιείται, συνεπώς τα νέα εκπαιδευτικά διαδικτυακά προϊόντα θα πρέπει να 

σχεδιαστούν µε βάση αυτήν την αναλογία, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην υλοποίηση ενός 

αντίστοιχου επιχειρηµατικού µοντέλου. Αν όµως για το περιεχόµενο του MOOC δεν τηρείται η 

αναλογία αυτή και είναι διαθέσιµο σε πολυπληθές κοινό, θα υπάρχει µεγάλο πρόβληµα στον 

τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών που παρακολουθούν το MOOC, καθώς θα χρειαστούν και οι 

αντίστοιχοι βαθµολογητές. Βέβαια αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί σε µερικές περιπτώσεις όπως 

µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών όπου η αξιολόγηση γίνεται αυτόµατα. 

 Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα MOOCs είναι η αντιγραφή. 

Τη στιγµή που δεν υπάρχει περιορισµός συµµετεχόντων, είναι σχετικά δύσκολο να εξασφαλιστεί 

η ταύτιση φοιτητή και εργασίας. Σε αυτή τη περίπτωση όλες οι πλατφόρµες θα πρέπει να 

βρούνε ένα τρόπο να διατηρήσουν την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία τους και σίγουρα ο 

έλεγχος ποιότητας θα ήταν µια καλή αρχή όπως και στις υπόλοιπες µεθόδους εκπαίδευσης που 

γνωρίζουµε και χρησιµοποιούµε µέχρι σήµερα. Το Coursera έλυσε αυτό το πρόβληµα µε τον 

ακόλουθο τρόπο: αφότου πληρώσει ο φοιτητής ένα αντίτιµο, δίνει δείγµα του γραφικού του 
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χαρακτήρα και µέσω κάµερας την φωτογραφία του. Όταν του ζητηθεί να παραδώσει µία 

εργασία, γίνεται σύγκριση της φωτογραφίας και του γραφικού του χαρακτήρα. 

 Παρά τα πλεονεκτήµατά τους, όµως, τα MOOCs αποτελούν µία σχετικά πρόσφατη 

καινοτοµία στην εκπαίδευση. Συνεπώς, πολλά θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή τους 

χρειάζονται προσοχή, όπως για παράδειγµα το κόστος της οργάνωσής τους, από πλευράς όχι 

µόνο οικονοµικής, αλλά και χρόνου του διδάσκοντα, και η προσαρµοστικότητα των χρηστών 

τους καθώς, καθηγητές και µαθητές, είναι δύσκολο να αλλάξουν φιλοσοφίες και συνήθειες ετών 

σχετικά µε τον τρόπο µάθησης. Η χρησιµότητα των διαδικτυακών µαθηµάτων έχει αποδειχθεί 

µέσω αρκετών σεναρίων χρήσης, γεγονός που δείχνει πως µπορούν να εφαρµοστούν σε 

διάφορους επιστηµονικούς τοµείς. Άλλες επιστηµονικές περιοχές στις οποίες έχουν εφαρµοστεί 

MOOCs είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη, η Επιχειρηµατικότητα, η Υγεία, η Νοσηλευτική, η Χηµεία, η 

Ηλεκτρονική και γενικότερα τοµείς της Επιστήµης των Υπολογιστών.                                      

Πρόσφατες έρευνες, πραγµατοποιηµένες από το 2010 έως και το 2014, δείχνουν πως τα 

MOOCs µπορούν να ενισχύσουν το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση των συµµετεχόντων, να 

αυξήσουν την εµπλοκή τους στο ίδιο το µάθηµα , την αυτόνοµη οργάνωση τους  και σε πολλές 

περιπτώσεις, να ενισχύσουν και τη συνεργασία µεταξύ των χρηστών τους. Επίσης, φαίνεται 

πως οι πιο έµπειροι χρήστες τέτοιων συστηµάτων µάθησης καταφέρνουν να πλοηγούνται πολύ 

πιο άνετα και µε µη-γραµµικό τρόπο στο περιεχόµενο της κάθε πλατφόρµας .  Αποθαρρυντικά, 

όµως, είναι τα αποτελέσµατα των ερευνών όσον αφορά στη διάρκεια της ουσιαστικής 

συµµετοχής των µαθητών στα MOOCs. Μεγάλος αριθµός χρηστών που εγγράφονται σε κάποιο 

MOOC, το εγκαταλείπει κατά την πάροδο του εξαµήνου, µε αποτέλεσµα να ολοκληρώνει τα 

προγραµµατισµένα µαθήµατα µόνο ένα ποσοστό των αρχικών συµµετεχόντων. Αυτά τα 

αποτελέσµατα στηρίζονται στο γεγονός της εύκολης εγγραφής στα µαθήµατα, χωρίς να 

απαιτείται καµία ουσιαστική δέσµευση από τους ίδιους τους συµµετέχοντες για την ολοκλήρωσή 

τους, µε αποτέλεσµα να εγγράφονται πολλοί χωρίς ιδιαίτερο στόχο και σκοπό. Παρόλα αυτά, 

έχει αποδειχθεί ότι όσοι συνεχίζουν την παρακολούθηση των µαθηµάτων µέχρι το 

προγραµµατισµένο τέλος τους, έχουν σηµαντικά µαθησιακά αποτελέσµατα. 

H µετάβαση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης σε ανοιχτή και διαδικτυακή, είναι ένα 

θέµα που απασχολεί πολλά ιδρύµατα, καθώς φαίνεται πως στις επόµενες δεκαετίες 

προβλέπεται αύξηση της ζήτησης ανώτατης εκπαίδευσης, µε αρκετούς ενήλικες να χρειάζονται 

εκ νέου εξειδίκευση. Συνεπώς, η εισαγωγή καινούριων µεθόδων διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση για την ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να 

λάβει σοβαρά υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες των σηµερινών µαθητευοµένων. 

Σε µια εποχή που η τεχνολογική εκπαίδευση αναπτύσσεται µέρα µε τη µέρα και όχι 

µόνο στον τρόπο διδασκαλίας αλλά κυρίως στην ποιότητα είναι πολλά τα προβλήµατα που θα 

εµφανιστούν όπως και οτιδήποτε καινούριο εµφανίζεται στην επικαιρότητα . Στην περίπτωση 

των MOOCs τα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι µηδαµινά µπροστά στο 

µεγαλείο «ξεκούραστης» και «αποτελεσµατικής» εκπαίδευσης που σου παρέχεται.      
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