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https://www.youtube.com/watch?v=B81Xp4WO7w8
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Τα δύο χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν 
τα MOOCs  από τα άλλα παραδοσιακά e-
learning εκπαιδευτικά μοντέλα είναι ότι 

παρέχονται δωρεάν και ότι προσφέρονται σε 
μαζική κλίμακα (Aguaded – Gomez, J. 2013). 

Αυτό που διακρίνει τα MOOCs από την τυπική διαδικτυακή 
εκπαίδευση είναι ότι η δεύτερη είναι προσωπική υπόθεση που 
απαιτεί αυτενέργεια. Η εκπαιδευτική διαδικασία δε μοιράζεται. 

Αντίθετα, τα MOOCs είναι σαν μια πραγματική τάξη με 
ημερομηνία έναρξης, διαβάσματα, εργασίες, συζητήσεις και 
αξιολόγηση (Audsley, S. et al 2013; Rathemacker, A. 2013). 
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Μαζικότητα 
• Είναι μαζικά επεκτάσιμα. 

• Σχεδιάζονται για χιλιάδες χρήστες. 

• Μεγάλος μαθητικός πληθυσμός. 

Πρόσβαση 
• Χρειάζεται ένας η/υ. 

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

• Ελάχιστος ψηφιακός αλφαβητισμός. 

Ευελιξία 

• Η διαδικασία της διδασκαλίας προσαρμόζεται στο 
χρονοδιάγραμμα των μαθητών. 

• Δεν υπάρχουν επίσημες απαιτήσεις εγγραφής.  

• Μπορείς να διακόψεις την εγγραφή για οποιοδήποτε 
λόγο χωρίς καμία επίπτωση. 
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Βαθμολογία 

• Χρησιμοποιούνται συστήματα βαθμολόγησης από η/υ. 

• Ή και μέθοδοι αξιολόγησης από τους συμμαθητές. 

• Συχνά πολλαπλές ή και απεριόριστές προσπάθειες 
επιτρέπονται για αξιολόγηση. 

Χρήση 
βιβλίων 

• Οι υπότιτλοι στις βίντεο-διαλέξεις, στις διαφάνειες 
διαλέξεων και οι ψηφιακές σημειώσεις μειώνουν ή και 
εξαλείφουν την ανάγκη για τη χρήση ενός βιβλίου. 

Αλληλεπί- 

δραση 

• Μεταξύ μαθητών: ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε 
φόρουμ και η επικοινωνία δια ζώσης με το σχηματισμό 
τοπικών ομάδων μελέτης. 

• Μεταξύ μαθητή-εκπαιδευτή: η επικοινωνία τους γίνεται 
σε φόρουμ, μέσα από webcast συνεδρίες ή ακόμη και 
συναντήσεις. 
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Περιεχόμενο • Οποιοδήποτε θέμα μπορεί να διδαχθεί. 

Απτή εμπειρία 
• Η χρήση πειραμάτων υποκαθίσταται από 

διαδραστικές προσομοιώσεις. 

Ηθικά ζητήματα 

• Τα περισσότερα MOOCs δεν απαιτούν πιστοποίηση ταυτότητας και 
φυσικά απευθύνονται σε ανθρώπους με διαφορετικό ήθος. Αν και 
η υπογραφή ενός συμφώνου τιμής είναι υποχρεωτική, οι τρόποι 
πρόληψης της αντιγραφής είναι περιορισμένοι. 
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http://www.timetoast.com/timelines/mooc-history-f12756fa-534f-431a-ba13-315fa0074892
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https://www.udacity.com/ 

• STEM (science, technology, engineering and math). 

 

https://www.edx.org/ 

• STEM (science, technology, engineering and math). 

• Χημεία, μέθοδοι έρευνας. 

https://www.coursera.org/ 

• Πάνω από 300 μαθήματα (Αγγλικά, Γαλλικά και 
Γερμανικά). 

• Ανθρωπιστικές, κοινωνικές, φυσικές επιστήμες, 
τεχνολογία, μουσική και κινηματογράφος. 

https://www.udacity.com/
Introduction to Udacity.mp4
https://www.edx.org/
Welcome to edX.mp4
https://www.coursera.org/
Welcome To Coursera.mp4
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Ανεπίσημη πιστοποίηση. 

Σύντομες βιντεο-διαλέξεις και παρουσιάσεις, online quizzes και σύγχρονα forum. 

Αξιολόγηση των quiz από συμμαθητές, εργασίες και προβλήματα για το σπίτι. 

Online forum, ομάδες μελέτης και συναντήσεις. 

Δωρεάν και ανοιχτή άδεια χρήσης. 

Επίσημη πιστοποίηση. 

edX open source και βίντεο. 

Αυτόματη διόρθωση των τεστ και των εργασιών για το σπίτι μέσω λογισμικού. 

Διαδικτυακές ομάδες συζήτησης. 

Δωρεάν και ανοιχτή άδεια χρήσης. 

Ανεπίσημη πιστοποίηση. 

Σύντομα βίντεο, quizzes και ανατροφοδότηση. 

Βαθμολόγηση  των τεστ και των προβλημάτων μέσω λογισμικού. 

Διαδικτυακά forums και ομάδες μελέτης, συναντήσεις μαθητών οργανώνονται σε 
πάνω από 450 πόλεις. 

Online και δωρεάν υλικό. Δεν αντιγράφεται, δεν αναπαράγεται, δε διανέμεται, δε 
δημοσιεύεται ούτε τροποποιείται. 

Introduction to Udacity.mp4
Welcome to edX.mp4
Welcome To Coursera.mp4
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Το μάθημα του Sebastian Thrun με 
τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη» που έλαβε 
χώρα το Δεκέμβριο του 2011 στο 
Stanford University είχε 160.000 
εγγραφές, σε πάνω από 190 χώρες. 

Το Coursera 
ισχυρίζεται ότι έχει 
πάνω από 1 
εκατομμύριο μαθητές 

Περίπου 180 εκατομμύρια 
μαθητές γράφτηκαν σε 
περισσότερα από 20.000 
ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης παγκοσμίως.  

Προβλέπεται ότι μέχρι 
το 2025 οι εγγραφές 
θα φτάσουν τα 260 
εκατομμύρια. 
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Αυτά τα ιλλιγγιώδη νούμερα στην πραγματικότητα σημαίνουν ότι τα MOOCs 
στοχεύουν στο να δημοκρατικοποιήσουν την εκπαίδευση όπως η Wikipedia και τα  

Blogs  δημοκρατικοποίησαν τη διαδικασία δημιουργίας και διάδοσης της 
πληροφορίας. 

260 
εκατομμύρια 

μαθητές 

160.000 
εγγραφές 

180 
εκατομμύρια 

μαθητές 
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Μαθητές κάτοχοι πτυχίου ή 
μεταπτυχιακού 

70% 

Ακαδημαϊκό υπόβαθρο μαθητών 

MOOCs are "textbooks on steroids"
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Σύμφωνα με τους Anderson και 
Dron (2011) υπάρχουν 3 γενιές 
παιδαγωγικών θεωριών για την 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η 
γνωστικο-συμπεριφοριστική, ο 
κοινωνικός κονστρουκτιβισμός 
και ο κοννεκτιβισμός. Και οι 
τρεις γενιές εξελίχθηκαν σε 

συνδυασμό με την τεχνολογία 
και συνεχίζουν να υπάρχουν και 

σήμερα (Rodriguez, O. 2012). 

Τα MOOCs κάνουν χρήση της 
κοννεκτιβιστικής 

παιδαγωγικής που στοχεύει 
στη δημιουργία της από 

κοινού κατανόησης 
σημαντικών θεμάτων μέσω 
διαλόγου παρέχοντας στους 

μαθητές ευκαιρίες για 
καλύτερη κατανόηση των 

παραπάνω θεμάτων (Forsey, 
M. 2013).  

Παρόλα αυτά ο 
κοννεκτιβισμός 

αμφισβητείται με 
αποτέλεσμα να υπάρχει η 

ανάγκη για τη 
διαμόρφωση μιας θεωρίας 

για τα MOOCs.  
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Οι πλατφόρμες ενσωματώνουν εργαλεία της κοινωνικής δικτύωσης (Audsley, S. et al. 
2013). 

Στο πρώτο MOOC, CCK08, χρησιμοποιήθηκαν ιστολόγια και φόρουμ (Mak, S. et al. 
2010). 

cloud computing 

εργαλεία αναπαράστασης και ανάλυσης δεδομένων  

mobile computing 

παιχνίδια 
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Φοιτητές 

Εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 

Εκπαιδευτικοί  
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Για τους 
φοιτητές 

Προσβασιμότητα στη μάθηση, εξάλειψη  γεωγραφικών, ηλικιακών  
ή μορφωτικών περιορισμών 

Ευελιξία στο χρόνο, το χώρο και το ρυθμό μάθησης  

Ποικιλία θεμάτων–εμπλουτισμός γνώσεων 

Δωρεάν  μαθήματα-κόστος μόνο για χορήγηση πιστοποιητικού 

«Δια βίου μάθηση» 

Δημιουργία κοινοτήτων μάθησης με κοινό ενδιαφέρον γύρω από 
ένα θέμα 

Αυθεντικά δίκτυα μάθησης 
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Φοιτητές 

Εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 

Εκπαιδευτικοί  



Για τους 
φοιτητές 

Τα βίντεο που παρακολουθούν είναι χαμηλής ποιότητας και μη 
αλληλεπιδραστικά. 

Αισθάνονται μόνοι, λόγω έλλειψης προσωπικής επαφής με τον 
καθηγητή. 

Δεν παρέχονται εγχειρίδια για περαιτέρω μελέτη ούτε 
ανατροφοδότηση. 

Δεν προκαλούνται διανοητικά. Απαιτείται υψηλό επίπεδο 
κινήτρων και αφοσίωσης για να μάθει κάποιος βλέποντας 
αποκλειστικά άψυχες οθόνες. 

*
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Για τους 
φοιτητές 

Δε γνωρίζουν την πρόοδό τους. 

Τα μαθήματα δεν είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. 

Υπάρχει περιορισμένη υποστήριξη από την πλατφόρμα Coursera για 
τεχνολογικά ζητήματα. 

Τα φόρουμ, αν και έχουν σχεδιαστεί για μικρές ομάδες, 
κατακλύζονται από φοιτητές και πληροφορίες, γεγονός που 
δυσκολεύει την παρακολούθησή τους. 
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• Δεν παρέχονται γνώσεις μέσω των MOOCs, αλλά 
παρατίθενται πληροφορίες. Επιστημολογία 

• Δε λαμβάνεται υπόψη η διαλογική ή κοινωνική φύση της 
δημιουργίας της γνώσης, ο φοιτητής δε συμμετέχει ενεργά 
στην κατασκευή  της γνώσης ούτε εμπλέκεται με τους 
άλλους. Δεν υπάρχει ούτε επιστημονική αλληλεπίδραση. 

Παιδαγωγική 

• Η πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες διαδραματίζει ένα 
κρίσιμο ρόλο για το ποιο ίδρυμα θα έχει την πρωτιά στην 
ανάπτυξη ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού με μεγάλη 
απήχηση. 

Ηγεμονία 
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Δίνεται 
έμφαση στην 
τεχνολογία 
και όχι στην 
παιδαγωγική 

Λογοκλοπή 
και αδυναμία 
εξακρίβωσης 

της 
ταυτότητας 

των φοιτητών 

Τρόπος 
αξιολόγησης 

Το ποσοστό 
εγκατάλειψης 

είναι πολύ 
υψηλό (90%) 
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History and institutions 
of European union 

European area of 
freedom, security and 

justice 

The European legal and 
political system 

The economics of 
European integration 

Understanding Europe: 
why it matters and 

what it can offer you 

The Eurozone Crisis The Law of the 
European Union: An 

Introduction 

The European union in 
global governance 

http://www.openuped.eu/courses/details/1/18
http://www.openuped.eu/courses/details/1/22
http://www.openuped.eu/courses/details/1/146
http://www.openuped.eu/courses/details/1/93
https://www.coursera.org/course/europe
http://mruniversity.com/courses/eurozone-crisis
https://www.coursera.org/course/introeulaw
https://iversity.org/courses/the-european-union-in-global-governance
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Digital literacies II ICT in primary education: 
transforming children's 

learning across the 
curriculum 

Emerging Trends & 
Technologies in the Virtual 

K-12 Classroom 

E-learning and digital 
cultures 

Advanced Instructional 
Strategies in the Virtual 

Classroom 

Performance Assessment 
in the Virtual Classroom 

Educational Technology Task-based Language 
Teaching with Digital Tools 

Foundations of virtual 
instruction 

Video Games and Learning 

https://www.canvas.net/courses/digital-literacies-ii-1
https://www.coursera.org/course/ictinprimary
https://www.coursera.org/course/k12virtualtrends
https://www.coursera.org/course/edc
https://www.coursera.org/course/advancedvirtual
https://www.coursera.org/course/virtualassessment
http://flexible.learn.edu/
https://www.canvas.net/courses/task-based-language-teaching-with-digital-tools-1
https://www.coursera.org/course/virtualinstruction
https://www.coursera.org/course/videogameslearning
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Art & Activity: 
Interactive Strategies 
for Engaging with Art 

Art and Inquiry: 
Museum Teaching 

Strategies For Your 
Classroom 

Get A Grasp! A Primer 
Course for Getting 
Your Comic Started 

Social issues through 
comic books 

https://www.coursera.org/course/artactivity
https://www.coursera.org/course/artinquiry
https://making-comics.appspot.com/course
https://www.canvas.net/courses/social-issues-through-comic-books
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Η ανώτατη εκπαίδευση 
μετατρέπεται σε μια 

παγκόσμια δραστηριότητα 
μέσω των MOOCs (Aguaded 

– Gomez, J. 2013). 

 

 

Τα MOOCs δεν είναι πανάκεια 
αλλά περισσότερο μία ακόμη 

μορφή μάθησης που είναι 
καλύτερη όταν συνδυάζεται με 
άλλα μοντέλα μάθησης (Wu, K. 

2013). 

 

Συνεισφέρουν στην ιδέα της 
δια βίου μάθησης που είναι 

ένα από τα καθοριστικά 
στοιχεία της αειφόρου 

ανάπτυξης (Leontyev, A. & 
Baranov, D. 2013). 

Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα 
MOOCs που στηρίζονται στον 
κοννεκτιβισμό αποτελούν μια 

παραδειγματική στροφή στον τρόπο με 
τον οποίο η εκπαίδευση προσεγγίζεται 

στον 21ο αιώνα (Leontyev, A. & 
Baranov, D. 2013). 

MOOC 
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*http://europestartsmooc.weebly.com/

* Τι είναι τα MOOCs; 

* Ιστορικά στοιχεία 

*Πλατφόρμες 

*Παιδαγωγικά ζητήματα 

* Τεχνολογικά ζητήματα 

* To mooc or not to mooc? 

* Κριτική και μελλοντική έρευνα 

* Υλικό παρουσίασης 

*Προτεινόμενα μαθήματα 

* Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

* Βιβλιογραφία 

* Επικοινωνία 

http://europestartsmooc.weebly.com/
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το έναυσμα και τις πρώτες γνώσεις, για την 
ενασχόληση μας με το συγκεκριμένο θέμα. 
Επίσης, τις συμφοιτήτριές μας Γουρνά Στεφανία 
και Κουτσικουρή Αθηνά, με τις οποίες 
συνεργαστήκαμε στα πλαίσια αντίστοιχης 
εργασίας στο Π.Μ.Σ., καθώς μέρος της εισήγησής 
μας είναι και δική τους δουλειά.  


