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Τα πιο ςθμαντικά πλεονεκτιματα τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ περιλαμβάνουν τεράςτια εξοικονόμθςθ χρόνου 

- δεν το ςπαταλάμε όταν ταξιδεφουμε ςτα μζρθ όπου πραγματοποιοφνται ςτάςιμεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Μποροφμε επίςθσ να ςχεδιάςουμε και να προγραμματίςουμε τθν ίδια τθ διαδικαςία μάκθςθσ με τζτοιο τρόπο 

ώςτε να είναι ςυμβατι με άλλα κακθμερινά κακικοντα και δραςτθριότθτεσ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ εξ 

αποςτάςεωσ μάκθςθ μειώνει επίςθσ τα οικονομικά ζξοδα για τθν εκπαίδευςθ - δεν φζρουμε το κόςτοσ ταξιδιοφ ι 

πικανισ διαμονισ ςτον προοριςμό. Στθν περίπτωςθ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, αςχολοφμαςτε εδώ με τθν 

εξατομίκευςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ και, κατά ςυνζπεια, τθ μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα τθσ 

εκπαίδευςθσ. Η μάκθςθ ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ προςαρμόηεται ςτον ατομικό ρυκμό των ατόμων. 

Ζνασ ςυμμετζχων ςτο πρόγραμμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ μακαίνει να παρακινεί και να ενκαρρφνει τον εαυτό του 

να εργαςτεί ςκλθρότερα και να εμβακφνει τισ γνώςεισ από μόνοσ του. 

Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ χρθςιμοποιεί πολλζσ διαφορετικζσ μορφζσ παρουςίαςθσ και ζτςι οι μζκοδοι που 

χρθςιμοποιοφνται είναι ικανζσ να κάνουν τον ακροατι περίεργο με πολλοφσ τρόπουσ. Στισ περιςςότερεσ 

περιπτώςεισ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, μποροφμε να διακρίνουμε δφο προςεγγίςεισ - τθν πρώτθ, ςτθν οποία ζνα 

άτομο αποφαςίηει τι κζλει να μάκει και αφομοιώνει μόνο τισ γνώςεισ που χρειάηονται και θ δεφτερθ, όταν 

επιβάλλεται ζνα μάκθμα. ςολ. από τον οργανιςμό, τθν εταιρεία ι το ίδρυμα ςτο οποίο εργαηόμαςτε και που 

απαιτεί εκπαίδευςθ και βελτίωςθ των επαγγελματικών τθσ προςόντων. 

Προσ το παρόν, οι διακοπζσ βρίςκονται ςε εξαιρετικι κατάςταςθ. Όλοσ ο κόςμοσ πολεμά ενάντια ςτον κοροναϊό 

CoV-2, ο οποίοσ, όπωσ γνωρίηουμε, εξαπλώνεται μόνο μζςω τθσ διαδρομισ ςτάγδθν. Για να ςυμβεί λοιμώξεισ, 

πρζπει να ζχουμε επαφι με το μολυςμζνο άτομο. Επομζνωσ, το πιο ςθμαντικό πράγμα ςε αυτό το ςθμείο ςτθν 

καταπολζμθςθ του ιοφ είναι να περιορίςουμε όςο το δυνατόν περιςςότερο τθν εξάπλωςθ του ιοφ, κάτι που μπορεί 

να επιτευχκεί με τον περιοριςμό τθσ επαφισ. Πρζπει απλώσ να μείνουμε ςπίτι για να περιορίςουμε τθν επαφι με 

άλλα άτομα που ενδζχεται να μολυνκοφν. 

 

                                                                   


