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Η αποκλειστική εφαρμογή  
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας  
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
ως πρόκληση για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση

Η πανδημία COVID-19 επεκτάθηκε σε παγκόσμια κλίμακα από τον Ιανουάριο 

του 2020 και συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία αλλά και για τον θεσμό 

της εκπαίδευσης. Διαπιστώνεται έντονη κρίση στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

εξ αιτίας του άγχους που προκαλεί η αιφνίδια και κατά περιπτώσεις απο-

κλειστική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Όπως τεκμηριώνεται 

από τη διεθνή βιβλιογραφία, συναισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλειας 

παρατηρούνται σε φοιτητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς, προβάλλοντας πα-

ράλληλα τις δυσκολίες της οικογενειακής τους ζωής. Σκοπός της παρούσας 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των προκλήσεων για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω της αιφνίδιας και αποκλειστικής εφαρμογής 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην περίοδο της πανδημίας COVID-19. Η 

κοινωνική αποστασιοποίηση που επιβάλλεται μέσω των περιοριστικών μέ-

τρων αναστολής δραστηριοτήτων επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, 

την ψυχική υγεία και την κοινωνικοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται σε 

αυτή, ενώ, παράλληλα, το άτομο καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο ψηφιακό 

περιβάλλον με νέα ερεθίσματα, προκλήσεις και περιβαλλοντικές καινοτομίες. 

Ωστόσο, η μεταβολή των περιβαλλοντικών και συναισθηματικών παραγόντων 

επιφορτίζει την αρνητική ψυχολογική κατάσταση των ατόμων και προβάλλει 

αδυναμίες της κοινωνικής του ένταξης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν 

είναι μια άγνωστη μορφή της εκπαίδευσης, καθώς πολύ συχνά αποτελεί ένα 

πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, 

η αιφνίδια και αποκλειστική χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας προξένησε την ανησυχία των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και επέφερε ριζικές αλλαγές σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. 

...............................................

Ε. Καρτσώνη,  

Α. Πατελάρου

Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτη 

Υποβλήθηκε 16.2.2021

Εγκρίθηκε 15.3.2021

The psychosocial adaptation  
of the academic community  
to the abrupt implementation  
of distance learning during  
the COVID-19 pandemic

Abstract at the end of the article

Λέξεις ευρετηρίου

Ακαδημαϊκή κοινότητα 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Κορωνοϊός 
Πανδημία 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Copyright  Athens Medical Society
www.mednet.gr/archives

ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (1.8.2020), λόγω της μακράς 

διάρκειας της πανδημίας, η οποία συνιστά μείζονα απειλή 

για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, η εφαρμογή 

της εξ αποστάσεως διδασκαλίας κρίνεται ως αναγκαιότη-

τα και όχι ως επιλογή.1 Ωστόσο, σε επίπεδο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, η αιφνίδια μετάβασή της από τη διά ζώσης 

στην εξ αποστάσεως μορφή της προκάλεσε κρίση στην 

ολότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας και συχνά δημι-

ούργησε προβλήματα σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές.2 

Όπως τεκμηριώνεται από τη βιβλιογραφία, δυσκολίες πα-

ρατηρούνται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, όπου 

διεξήχθη πρόσφατη ποιοτική έρευνα σε δείγμα φοιτητών 

Νοσηλευτικής, η οποία έδειξε ότι στις αγροτικές περιοχές 

με χαμηλό εισόδημα σημειώνονται σημαντικές ελλείψεις 

ηλεκτρονικών πόρων και, συνεπώς, αδυναμία διεξαγωγής 

της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.3 Παράλληλα, στην ίδια 

έρευνα παρουσιάζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη η ψυχολογική 

κατάσταση των φοιτητών, καθώς κυριαρχεί έντονη ανησυχία 

και φόβος για τη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία.3 

Παλαιότερη έρευνα είχε ήδη αναδείξει τη δυσκολία προσαρ-

μογής από την πλευρά των εκπαιδευτικών στην επικουρική 

μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας 

την πολυπλοκότητα της ηλεκτρονικής διδασκαλίας έναντι 

της διά ζώσης.4 Επίσης, πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα 

υπογράμμισαν την αδυναμία επίτευξης εκπαιδευτικών 
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στόχων αναπτυσσόμενων χωρών, όπως αυτοί τέθηκαν στο 

πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λόγω έλλειψης 

οικονομικών πόρων.5,6 Ως εκ τούτου, η ακαδημαϊκή κοινό-

τητα σε σύντομο χρονικό διάστημα κλήθηκε να προσαρ-

μοστεί και να βελτιώσει έγκαιρα τις παραλείψεις και να 

εκσυγχρονίσει τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης σε 

μια νέα πλέον ψηφιακή εποχή.7 

1.1.  Προκλήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω 
του νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελούσε μέχρι 

πρότινος μια άγνωστη μορφή εκπαίδευσης, καθώς πολλά 

προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα βασίζονταν σε 

αυτή επικουρικά ή αποκλειστικά. Η διαφορά όμως έγκειται 

στο ότι πλέον, λόγω της κοινωνικής αποστασιοποίησης 

κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, η επιλογή 

της σχετικής μεθόδου ήταν μονόδρομος, μετατρέποντάς 

την από επικουρική σε κύρια μορφή εκπαίδευσης. Η εν 

λόγω μετατροπή επέφερε σωρεία θεμάτων προς επίλυση 

σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση, όπως μη εξοικειωμένους χρήστες, δεδομένων των 

απαιτήσεων της χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Επίσης, οι επικρατούσες συνθήκες παγκοσμίως σε άτομα 

γεννούν αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη 

και ανασφάλεια, επηρεάζοντας ή ακόμη σε ορισμένες 

περιπτώσεις παρεμποδίζοντας την αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών μάθησης. Δεδομένων των συνθηκών που 

διαμορφώνουν τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως 

έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, 

η αιφνίδια και αποκλειστική χρήση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης ελλοχεύει κινδύνους για την ακαδημαϊκή 

κοινότητα συνολικά λόγω μη εξοικείωσης των υποκειμέ-

νων αυτής. Την ίδια στιγμή, η αιφνίδια μετάβαση στην εξ 

αποστάσεως διδασκαλία προκάλεσε αβεβαιότητα, ανα-

σφάλεια και αστάθεια, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες της 

οικογενειακής ζωής φοιτητών και εκπαιδευτικών στους 

ακαδημαϊκούς χώρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.8 

Η δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο αλλά και η πιθανή 

έλλειψη του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού για 

την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού, καθώς και 

η δυσκολία διεξαγωγής αξιολόγησης, αποτέλεσαν προβλή-

ματα που έχρηζαν άμεσης διαχείρισης και ανταπόκρισης 

προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, όπως αυτό 

υπογραμμίζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία.9,10

2.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

COVID-19 ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Δεδομένα ερευνών υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο ανταποκρίθηκε η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 

αιφνίδια εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω 

των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας COVID-19.11 Σε πρόσφατη μελέτη καταγρά-

φηκε θετική στάση των φοιτητών των Επιστημών Υγείας 

στη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως επικουρι-

κής, σημειώνοντας αυξημένο ποσοστό (45,9%), ενώ στη 

μετάβασή της σε κύρια μέθοδο διδασκαλίας το 32% των 

συμμετεχόντων ανέφερε προβλήματα στην εφαρμογή της.12 

Τεκμηριώνεται από τη βιβλιογραφία η υψηλή γνώση που 

διαθέτουν οι φοιτητές σε σχέση με τα μέτρα της κοινωνικής 

αποστασιοποίησης και η συμμόρφωσή τους σε αυτά, ενώ 

μια μερίδα φοιτητών φαίνεται να δυσκολεύονται στην 

πρακτική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω 

αδυναμιών, όπως η κακή συνδεσιμότητα, η ελλειμματική 

κοινωνικοποίηση, η ανεπάρκεια των τεχνολογικών πόρων 

κ.ά.13–15

2.1. Δυσκολίες εφαρμογής της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πρόσφατη μελέτη καταγράφει το υψηλό τεχνολογικό 

επίπεδο γνώσεων των φοιτητών προκειμένου οι τελευταίοι 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.16 Δεν φαίνεται ωστόσο να συμβαίνει το ίδιο 

και με τους εκπαιδευτικούς, στους οποίους εντοπίζεται 

ψηφιακό κενό που συσχετίζεται με την ηλικία και τις ψη-

φιακές τους γνώσεις.17 

Αξιοσημείωτη είναι και η δυσκολία που σημειώνεται, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στην προσβασιμότητα του 

διαδικτύου, με κενά και αδυναμίες στην επαρκή υποστήριξη 

της εξ αποστάσεως διδασκαλίας τόσο για τους εκπαιδευ-

τικούς όσο και για τους φοιτητές.11,18,19 

Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί ότι η χρήση και η 

συμμετοχή στις μεθόδους διδασκαλίας της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης απαιτεί υψηλού κόστους τεχνολογικά μέσα. 

Θα ήταν παράλειψη όμως να μην τονιστούν πρόσφατα 

δεδομένα ερευνών, στα οποία επισημαίνεται η οικονομική 

δυσχέρεια που βιώνουν αρκετές οικογένειες εξ αιτίας της 

εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας 

COVID-19. Συγκεκριμένα, πρόσφατη μελέτη ανέδειξε την 

αδυναμία των συμμετεχόντων να προμηθευτούν τον κατάλ-

ληλο τεχνολογικό εξοπλισμό για την πρακτική εφαρμογή 

της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.16 

2.2.  Προσαρμογή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων  
στη νέα πραγματικότητα 

Αποτελεί γενική παραδοχή η παρατεταμένη δοκιμασία, 

στην οποία καλούμαστε ως κοινωνικό σύνολο να ελέγξουμε 

τα συναισθήματά μας και να διατηρήσουμε την ψυχική μας 
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υγεία εξ αιτίας των μεταβολών που προκαλούνται από την 

πανδημία COVID-19. Είναι γεγονός πλέον ότι σε μια τόσο 

δύσκολη περίοδο επηρεάζεται η ανθρώπινη υπόσταση στο 

σύνολό της, προκαλώντας σοβαρές αλλαγές για το άτομο σε 

όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.18 Ο τομέας της εκπαίδευσης 

και στο σύνολό τους τα ιδρύματα και τα μέλη της ακαδημαϊ-

κής κοινότητας κλήθηκαν άμεσα να αντιμετωπίσουν τις νέες 

συνθήκες και να προσαρμοστούν στη νέα αυτή πραγματι-

κότητα.11 Πρόσφατες έρευνες υπογραμμίζουν ότι, παρά τις 

όποιες αδυναμίες, οι φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως αυτή εφαρμόστηκε εξ 

αιτίας της κρίσης της πανδημίας COVID-19 σε παγκόσμιο 

επίπεδο.11,20 Τεκμηριώνεται από τη βιβλιογραφία η διεθνής 

προσπάθεια της πλειοψηφίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 

να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών τους, 

προμηθεύοντάς τα με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα.21 

Εξετάζοντας όμως τα δεδομένα από ένα άλλο οπτικό πρί-

σμα, παρατηρήθηκαν αναβολές στις εξεταστικές περιόδους 

των φοιτητών και δυσκολία στην αντικειμενική αξιολόγησή 

τους. Αυτό σημαίνει αύξηση του άγχους και της ανασφάλειας 

για την εφαρμογή της αξιολόγησής τους, σε συνδυασμό 

με αδυναμία της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων των 

μελών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το υψηλό επίπεδο 

άγχους των φοιτητών σ’ ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική και 

στην επαγγελματική τους πορεία οδηγεί στην άμβλυνση 

του κενού μεταξύ μαθησιακής ικανοποίησης και ψυχι-

κής ηρεμίας.16 Ειδικότερα, ευρήματα πρόσφατης έρευνας 

επεσήμαναν τον διττό χαρακτήρα του φόβου των μελών 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ο φόβος 

σχετιζόταν με την ενδεχόμενη μη επιτυχή ολοκλήρωση του 

ακαδημαϊκού έτους (85,7%), αλλά και με τις μελλοντικές 

επαγγελματικές τους προσδοκίες και τη μετέπειτα πορεία 

τους (84,7%).22 Αναμφισβήτητα, ο θεσμός της εκπαίδευσης 

συνιστά πεδίο που χρήζει ευρύτερης μελέτης, δεδομένων 

των υφιστάμενων συνθηκών και των νέων προκλήσεων.11

2.3.  Κοινωνική προσαρμογή των μελών  
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Με αφετηρία το δραστικότερο μέτρο ελέγχου της δια-

σποράς του κορωνοϊού (COVID-19), την κοινωνική αποστα-

σιοποίηση, επήλθε η κοινωνική απομόνωση και αναπόφευ-

κτα ο εγκλεισμός κατ’ οίκον. Η εφαρμογή του μέτρου της 

κοινωνικής αποστασιοποίησης μείωσε μεν τη διασπορά του 

ιού, αλλά ταυτόχρονα ελαχιστοποίησε τις ευκαιρίες κοινωνι-

κοποίησης των μελών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου 

και μάλιστα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε συνάρτηση 

με αυτό το θέμα, μέσω της εφαρμογής της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, η φοιτητική ζωή χαρακτηρίζεται από στοιχεία 

κοινωνικής απομόνωσης συνοδευόμενης από αβεβαιότητα, 

ανασφάλεια και συναισθηματικές δυσκολίες.23 Από την άλλη 

πλευρά, τα μέλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οδηγούνται 

στην εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

αποζητώντας την αλληλεπίδραση μέσω της ανταλλαγής 

ιδεών, ανησυχιών και απόψεων.16 Αυτό συμβαίνει κυρίως 

γιατί η μετάβαση φαίνεται να επηρέασε σημαντικά την 

απόδοση της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεδομένου ότι συχνά 

τα μέλη της διακατέχονται από αρνητικά συναισθήματα, 

σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα.17 Ιδιαίτερα σημαντική 

παρουσιάζεται, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η επικοι-

νωνία εκπαιδευτικών και φοιτητών, η οποία είναι αναγκαίο 

να στηρίζεται στην άμεση και όχι στην ετεροχρονισμένη 

ανταπόκριση των μαθησιακών διαδικασιών.24 Μέσω αυτής 

της αλληλεπίδρασης καλλιεργείται η αλληλοϋποστήριξη 

και η ψυχική ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και φοιτητών.21 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσφέρουν 

μεταξύ άλλων στους φοιτητές ψυχική ενδυνάμωση, καθώς 

οι ίδιοι αποτυπώνονται στη βιβλιογραφία ως αγωγοί ελπίδας 

και δύναμης, συμβάλλοντας θετικά στην κοινωνικοποίηση 

και στην αλληλεπίδραση με τους φοιτητές τους.15,24

2.4.  Ψυχική υγεία των μελών  
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Η πανδημία COVID-19 επέφερε σημαντικές μεταβο-

λές στην ψυχική υγεία των φοιτητών της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εξ αιτίας της αιφνίδιας μετάβασης στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση σε συνδυασμό με τα περιοριστι-

κά μέτρα, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο πληθώρας 

μελετών παγκοσμίως.25,26 Έτσι, πρόσφατη πολυκεντρική 

μελέτη μεταξύ τριών ευρωπαϊκών χωρών έδειξε ότι πο-

σοστό 59,1% των συμμετεχόντων φοιτητών Νοσηλευτικής 

παρουσίαζαν μέτριο προς σοβαρό βαθμό κατάθλιψης 

λόγω των εφαρμοσθέντων περιοριστικών μέτρων κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας, ενώ ως προγνωστικός παράγοντας 

για την κατάθλιψη αναδείχθηκε ο τόπος κατοικίας των 

φοιτητών και η σύνδεσή του με τον αυξανόμενο αριθμό 

των κρουσμάτων ή των θυμάτων από την πανδημία CO-

VID-19.13,27 Επιπρόσθετα, υπάρχει σημαντική βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση για την εμφάνιση αρνητικών συναισθημάτων, 

όπως κατάθλιψης, άγχους και ανασφάλειας, τα οποία φαί-

νεται να απασχολούν τους φοιτητές για την εκπαιδευτική 

τους πορεία, σε συνδυασμό με την έλλειψη κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης που βιώνουν λόγω της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστασιοποί-

ησης.28 Επί πλέον, η μη ικανοποίηση των φοιτητών με τα 

μέτρα πρόληψης συνδέεται με την πρόκληση κατάθλιψης 

που επηρεάζει την ψυχική τους υγεία, ενώ ταυτόχρονα στην 

ίδια μελέτη τονίζεται η ανησυχία για τη μόλυνση και την 

κοινωνική αποστασιοποίηση για τους ίδιους και τα μέλη 

των οικογενειών τους.29
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Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η σημαντικότητα της 

κρατικής διαχείρισης των περιοριστικών μέτρων και ο 

τρόπος εφαρμογής τους για την ψυχική υγεία των μελών 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς σύμφωνα με ευρή-

ματα πρόσφατης μελέτης αρκετοί συμμετέχοντες δήλωσαν 

θετική στάση απέναντι στα περιοριστικά μέτρα, όπως αυτά 

εφαρμόστηκαν στη χώρα τους.

2.5.  Ανησυχία για τη μελλοντική επαγγελματική 
εξέλιξη των μελών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παρουσιάζεται η υγεία των με-

λών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς η παραδοσιακή 

μορφή της εκπαίδευσης καταρρέει εν μέσω του κοινω-

νικού φαινομένου της πανδημίας COVID-19 και αιφνίδια 

αντικαθίσταται από την εξ αποστάσεως.22 Ειδικότερα, η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζει προβλήματα στις 

Επιστήμες Υγείας, τα οποία εστιάζονται στην αδυναμία της 

πρακτικής της εφαρμογής.16 Βιβλιογραφικά τεκμηριώνεται 

η κορύφωση της ανησυχίας των φοιτητών των Επιστημών 

Υγείας στον μη οικείο τρόπο αξιολόγησής τους, αλλά και 

στην ελλειμματική πρακτική γνώση της εφαρμογής της 

επιστήμης τους εξ αιτίας της μη προσβασιμότητας στους 

χώρους υγείας για την πρακτική τους άσκηση.22 Πρόσφατη 

έρευνα κατέγραψε την ανησυχία των φοιτητών να αποδε-

χθούν προγράμματα προσομοίωσης για την πρακτική τους 

άσκηση, θεωρώντας τα μη επαρκείς μεθόδους απόκτησης 

της γνώσης.16,21 Αντίστοιχες ανησυχίες παρατηρούνται και 

στους εκπαιδευτικούς, επειδή συχνά κωλυσιεργεί η ακαδη-

μαϊκή τους πορεία λόγω των αναβολών και των ακυρώσεων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων κ.λπ.30 Ως εκ τού-

του, η ψυχική αποθάρρυνση των φοιτητών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας σε σχέση με τη μελλοντική επαγγελματική τους 

πορεία συχνά οδηγεί σε απομάκρυνση ή και σε εγκατάλειψη 

των σπουδών τους.16,22,30 Επί πλέον, συμβολή στην απομά-

κρυνση των μελών από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά 

και από τις εκπαιδευτικές διεργασίες έχει το πένθος που 

βιώνουν ορισμένα μέλη εξ αιτίας της απώλειας αγαπημένων 

προσώπων τους λόγω της νόσου COVID-19, γεγονός που 

τα οδηγεί στη θλίψη, στη μοναξιά και στην απομόνωση.21

2.6.  Οι προοπτικές από την πρακτική εφαρμογή  
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η πανδημία COVID-19 και τα αναγκαία μέτρα περιο-

ρισμού της διασποράς της επηρέασαν και τον τομέα της 

εκπαίδευσης, εκτός από αυτόν της υγείας. Ειδικότερα, 

στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης 

κατά τις δύο καθολικές αναστολές δραστηριοτήτων, η εξ 

αποστάσεως διδασκαλία μετατράπηκε από επικουρική σε 

κύρια μέθοδο εκπαίδευσης.18 

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης βασίζεται στη χρήση της τεχνολογίας και 

διεκπεραιώνεται μέσω αυτής. Όπως υποστηρίζεται από 

τη βιβλιογραφία, με την υποστήριξη των τεχνολογικών 

μέσων η μάθηση μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας 

γνώση στους φοιτητές, καθώς τους παρέχει ευελιξία στον 

χρόνο και στον τόπο απόκτησής της, αλλά και πληθώρα 

διεπιστημονικών πεδίων με βάση τα ενδιαφέροντά τους.24,31 

Πρόσφατη έρευνα τόνισε τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης να ενδυναμώσει ψυχικά φοιτητές, εκπαιδευ-

τικούς και επαγγελματίες υγείας μέσω της χρήσης οπτικών 

εργαλείων (video), ψυχολογικής υποστήριξης, βοηθώντας 

τους να ανακτήσουν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότη-

τες.19 Σημαντικό, επίσης, πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, όπως αυτό παρουσιάζεται σε πρόσφατες με-

λέτες, συνιστά η ευελιξία που προσφέρει, δεδομένου ότι αφ’ 

ενός γεφυρώνεται το γεωγραφικό χάσμα απομόνωσης και 

αφ’ ετέρου παρέχεται η δυνατότητα μέσω της ασύγχρονης 

μάθησης να ακολουθήσουν οι φοιτητές την εκπαιδευτική 

διαδικασία στον δικό τους χώρο και χρόνο.12,18,21

3.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, τα οποία προβάλ-

λονται στην παρούσα ανασκόπηση, η αιφνίδια και απο-

κλειστική χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19 αναμφίβολα προκάλεσε 

αλλαγές στον εκπαιδευτικό θεσμό σε παγκόσμια κλίμακα. 

Αρκετές έρευνες ανέδειξαν τη θετική στάση των μελών 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση των μεθόδων 

διδασκαλίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.11,12,18 Από την 

άλλη πλευρά, όπως τεκμηριώνεται από τη βιβλιογραφία, οι 

αδυναμίες και τα τεχνολογικά προβλήματα στην πρακτική 

εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι αρκετά και 

οφείλονται κυρίως στον αιφνίδιο χαρακτήρα της εφαρμο-

γής της κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.11,16–18,21 

Επιπρόσθετα, αρκετές μελέτες παρουσίασαν τη νέα 

κοινωνική πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την εφαρμογή των 

περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν για τον έλεγχο της 

διασποράς του κορωνοϊού.32,33 Ειδικότερες μεταβολές 

προέκυψαν από την έλλειψη της κοινωνικοποίησης και τη 

μείωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ως απόρροια του 

μέτρου της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Συγκεκριμένα, 

αναπροσαρμόστηκαν οι θεσμοί και η κοινωνική συνοχή 

του συνόλου σε παγκόσμιο επίπεδο.15–17,21,24 Παρ’ όλα αυτά, 

λιγότερες μελέτες προσεγγίζουν τη διερεύνηση δημιουργίας 

νέων ψηφιακών οδηγιών κοινωνικοποίησης ως εγχειρίδια 

στηριζόμενα στην ηλεκτρονική αλληλοϋποστήριξη και 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της τριτοβάθμιας εκ-
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παίδευσης. Στηριζόμενοι σε αυτό το δεδομένο προτείνεται 

περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση για την αναγκαιότητα 

εύρεσης μεθόδων κοινωνικής ενδυνάμωσης των μελών 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνική 

πραγματικότητα.22,24 

Όπως τεκμηριώνεται από τη βιβλιογραφία, η ψυχική 

υγεία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημα-

ντική και για τον λόγο αυτόν στην παρούσα ανασκόπηση 

παρουσιάζεται ως άρρηκτα συνδεδεμένο τμήμα της τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης. Πληθώρα προγενέστερων μελετών 

υπογραμμίζουν τη σημασία της ψυχικής υγείας, προβάλλο-

ντας τον φόβο και το άγχος ως καθοριστικούς παράγοντες 

για την αποτελεσματικότητα της πρακτικής εφαρμογής της 

γνώσης μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τις Επι-

στήμες Υγείας.16,22,34 Σε μια τέτοια περίπτωση, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της πρακτικής 

άσκησης των Επιστημών Υγείας, προτείνεται η εφαρμογή 

εργαστηρίων προσομοίωσης με ηλεκτρονική προβολή και 

τεκμηρίωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.16,35,36 Ωστόσο, 

είναι εξ ίσου αναγκαίο να σημειωθεί ότι στην παρούσα 

ανασκόπηση η ψυχική υγεία των μελών της τριτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης επιβαρύνει σημαντικά την εκπαιδευτική 

απόδοσή τους όταν τα ίδια τα μέλη βιώνουν το πένθος. Εξ 

άλλου, οι ανθρώπινες απώλειες συγγενικών και φιλικών 

προσώπων των μελών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 συνιστούν παράγοντα 

αναβολής ή και διακοπής της διαδικασίας της μάθησης.9,21 

Επιπρόσθετα, στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιά-

στηκαν οι προοπτικές που προσφέρονται από την εξ απο-

στάσεως εκπαίδευση, εκτός από τις αδυναμίες της. Επίσης, 

σε αρκετές έρευνες προβλήθηκε ως πλεονέκτημα της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης η ευελιξία στον χώρο και στον 

χρόνο εφαρμογής της.18,19,24,37 Αξιοσημείωτα είναι τα ευρή-

ματα μελετών που υπογραμμίζουν την τάση απομάκρυνσης 

μιας μερίδας φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις 

σπουδές τους εξ αιτίας του αιφνίδιου τρόπου εφαρμογής 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.16,22,30 Στηριζόμενοι σε 

αυτό το δεδομένο προτείνεται περαιτέρω διερεύνηση 

της αυτοδιαχείρισης των μελών της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης σε σχέση με την ψυχική ενδυνάμωσή τους και την 

εκπαιδευτική απόδοσή τους στον νέο ψηφιακό κόσμο της 

τηλεκπαίδευσης.12

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αιφνίδια και αποκλειστική χρήση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης αποτέλεσε μια παγκόσμια κοινωνική αλλαγή, 

η οποία μετασχημάτισε τα μέχρι τώρα δεδομένα του εκπαι-

δευτικού θεσμού. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παρούσα 

ανασκόπηση, εξ αιτίας της πανδημίας COVID-19 προκλήθη-

καν αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας, όπως η αιφνίδια 

και αποκλειστική χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

αλλά και εμφανίστηκαν διάφορες προκλήσεις, όπως η 

ποιότητα συνδεσιμότητας του διαδικτύου και η επάρκεια 

των τεχνολογικών πόρων για τη χρήση αυτής, η έλλειψη 

αλληλεπίδρασης μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, η μετα-

βλητότητα της ψυχικής υγείας των μελών της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και η ανησυχία τους για την εκπαιδευτική και 

την επαγγελματική τους πορεία. Παράλληλα όμως με τις 

προκλήσεις, εντοπίστηκαν και ευκαιρίες για τα μέλη της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η άνεση στον χρόνο και 

στον χώρο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών μαθημάτων, 

η ενασχόλησή τους με πολλαπλά διεπιστημονικά πεδία 

σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και η καλλιέρ-

γεια δεξιοτήτων και η εξοικείωσή τους με τα τεχνολογικά 

μέσα προκειμένου να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες. Σε εθνικό επίπεδο, το εν λόγω πεδίο χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης προκειμένου να αποτυπωθούν οι 

ανάγκες, οι προκλήσεις και οι ψυχοκοινωνικές μεταβολές 

των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
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The psychosocial adaptation of the academic community to the abrupt implementation  

of distance learning during the COVID-19 pandemic
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Coronavirus disease (COVID-19) has spread globally since January 2020, posing a threat to public health, but also to 

higher education. In the academic community the stress caused by the sudden, and in some cases, exclusive, appli-

cation of distance education has resulted in a crisis situation. As evidenced by the international literature, feelings of 

uncertainty and insecurity are observed in both students and teachers, exacerbating difficulties in their family life. 
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This is a literature review of the challenges for higher education caused by the abrupt implementation of exclusive 

distance education during the COVID-19 pandemic. The social distancing that has been imposed and the restric-

tive measures placed on many activities, have affected the educational process, and the socialization and the men-

tal health of those involved in education, as individuals are called upon to adapt to the digital environment with a 

multitude of new stimuli, challenges, and environmental innovations. The profound changes in the environmental 

and emotional aspects of life and learning under lockdown overloads the negative psychological state of individuals 

and highlights the weaknesses in their social integration. Distance education was not a completely unknown form 

of teaching and learning, as it can often be a very useful educational method in higher education. The sudden and 

mandatory use of exclusive distance education during the pandemic, however, has caused concern among mem-

bers of the academic community and is bringing about radical changes at the psychosocial level.

Key words: Academic community, Coronavirus, Distance education, Higher education, Pandemic
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