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Περίληψη
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα των επιμέρους εκθέσεων που έχουν
ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του έργου Digital Latin Quarter (DLQ). Η έρευνα για την
κάθε επιμέρους έκθεση πραγματοποιήθηκε από τα ακόλουθα μέλη της κοινοπραξίας:
τη Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited (MCRSDPMeath Partnership), που επικέντρωσε την έρευνά της στην Ιρλανδική κομητεία Μίθ, το
Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology
(CARDET), το οποίο διεξήγαγε Παγκύπρια έρευνα, το Kolping-Bildungswerk
Württemberg e.V. (KBW), που επικέντρωσε την έρευνά του στο Γερμανικό ομόσπονδο
κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, το IDEJU Centras (IC), που διεξήγαγε έρευνα που
κάλυψε όλη την Λιθουανική επικράτεια, τη Timesnap Productions Limited (Timesnap),
η οποία βάσισε την έρευνα της στις Ιρλανδικές κομητείες Λάουθ και Μίθ, και την
Innoventum Oy (Innov) που διεξήγαγε έρευνα σε όλη την Φινλανδική επικράτεια.
Το έργο DLQ επικεντρώνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες δύο κύριων
ομάδων στόχου. Η μία από τις δύο ομάδες αποτελείται από ηγέτες ομάδων νεολαίας,
εκπαιδευτικούς και γενικά από άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση δεύτερης
ευκαιρίας (λειτουργοί που ασχολούνται με τη νεολαία). Η δεύτερη ομάδα αποτελείται
από άτομα που έχουν αποσυρθεί πρόωρα από την τυπική εκπαίδευση ή βρίσκονται
σε κίνδυνο πρόωρης απόσυρσης (νέοι που βρίσκονται σε κίνδυνο πρόωρης
απόσυρσης από την εκπαίδευση). Το έργο φιλοδοξεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα
πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της παραγωγής
ψηφιακών μέσων που θα απευθύνεται στους ηγέτες ομάδων νεολαίας, όπως επίσης
και στους λειτουργούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας,
ούτως ώστε να υποστηρίξει τη χρήση των νέων ψηφιακών πλατφόρμων ως εργαλεία
μάθησης σε αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης. Επιπλέον, μέσω του συγκεκριμένου
έργου θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί και θα παραδοθεί ένα περιεκτικό πακέτο που
θα περιλαμβάνει παραδοσιακές διδακτικές πηγές στο πλαίσιο της εγκατεστημένης
μάθησης, βασισμένες στα ψηφιακά μέσα, για ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των
νέων, που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης από την εκπαίδευση. Τέλος, το έργο έχει
σαν στόχο την παροχή μίας σειράς από εικονικά περιβάλλοντα συνεργασίας που θα
συνδέσουν τους λειτουργούς που ασχολούνται με τη νεολαία και τους νέους σε κίνδυνο
απόσυρσης από την εκπαίδευση σε τέσσερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Ο βασικός σκοπός αυτής της ερευνητικής έκθεσης είναι η παρουσίαση των
ευρημάτων που βασίζονται σε δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί από τους διάφορους
εταίρους του έργου. Τα δεδομένα σχετίζονται με τις κύριες θεματικές ενότητες
του έργου DLQ͘ και πιο συγκεκριμένα η έρευνα εστιάστηκε στα ακόλουθα θέματα:
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εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, διδακτικό υλικό για την κατάρτιση των επαγγελματιών
σε σχέση με τον τομέα της παραγωγής ψηφιακών μέσων, διαδικτυακές εκπαιδευτικές
πηγές ανοικτού κώδικα για ανάπτυξη δεξιοτήτων στην παραγωγή ψηφιακών μέσων,
εγκατεστημένη μάθηση, προσωπική και επαγγελματική υποστήριξη για τους νέους σε
κίνδυνο απόσυρσης από την εκπαίδευση και για τους λειτουργούς που ασχολούνται
με τη νεολαία, διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργασίας, και διαδικτυακή τηλεόραση. Τα
στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνουν δεδομένα
από εκθέσεις, εξέταση εγγράφων, εθνικές στατιστικές, περιφερειακές στατιστικές,
καθώς και συνεντεύξεις με φορείς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση δεύτερης
ευκαιρίας και την εγκατεστημένη μάθηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η Meath Partnership,
μετά την έναρξη του έργου DLQ πραγματοποιήθηκε έλεγχος των υπηρεσιών που
απευθύνονται στους νέους, καθώς και των νέων μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται
στην Ιρλανδία και στην κομητεία Μίθ προκειμένου να επικυρώσει ποιες θα έπρεπε
να είναι οι τοπικές προτεραιότητες του DLQ, καθώς επίσης και να διερευνήσει
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται σήμερα από υπηρεσίες
που απευθύνονται στη νεολαία. Μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους
φορείς, τα αποτελέσματα της οποίας ακολουθούν στη δεύτερη φάση της ερευνητικής
έκθεσης ως μέρος των εργαστηρίων που διοργανώθηκαν για σκοπούς διάχυσης του
έργου, εντοπίστηκαν πολλά κενά και αναζητήθηκαν λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να
βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις για τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης
από την εκπαίδευση, καθώς και τους πρόωρα αποσυρθέντες από την εκπαίδευση
στην κομητεία Μίθ.
Το καινοτόμο πρόγραμμα DLQ αγκαλιάστηκε τόσο από τους επαγγελματίες που
ασχολούνται με θέματα νεολαίας, όσο και από τους νέους. Ωστόσο, λόγω ελλείψεων
σε πηγές στην κομητεία Μίθ σε σχέση με αυτό τον τομέα, τονίστηκε ότι η πρόσθετη
υποστήριξη θα πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα, όπως επίσης και τα πιο
σημαντικά παραδοτέα που είναι το αναλυτικό πρόγραμμα ACT και το διδακτικό υλικό
για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Η καθοδηγητική υποστήριξη, ο επαγγελματικός
προσανατολισμός και η ευελιξία των μαθησιακών περιβαλλόντων χρήζουν προσοχής
για παραμονή των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης από την εκπαίδευση
ή έχουν αποσυρθεί από την εκπαίδευση και έχουν εμπλακεί στο έργο DLQ. Χωρίς τις
προαναφερθείσες μορφές υποστήριξης, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με θέματα
νεολαίας εξέφρασαν την ανησυχία ότι οι νέοι δεν θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα
και ως εκ τούτου δεν θα αναπτύξουν τις επιθυμητές δεξιότητες και ικανότητες που
σχετίζονται με αυτή την εμπειρία.

Digital Latin Quarter

D2.03: Research Findings Executive Summary

Page 3

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την υπόδειξη, ξεκίνησε έρευνα σε σχέση
με προγράμματα και πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και ασχολούνται
με τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης από την εκπαίδευση, καθώς
και τους λειτουργούς που ασχολούνται με τη νεολαία. Σε σχέση με τα θέματα που
έχουν ελεγχθεί ως μέρος αυτής της ερευνητικής έκθεσης, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν
πολύ λίγες ευκαιρίες όσον αφορά στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών στην
κομητεία Μίθ. Για παράδειγμα, παρόλο που στην κομητεία Μιθ υπάρχουν διαθέσιμες
υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και διδακτικό υλικό για την εκπαίδευση
των εκπαιδευτών, εντούτοις δεν εστιάζονται μόνο σε ευάλωτες ομάδες νέων ή
σε επαγγελματίες που ασχολούνται μαζί τους. Αντ’ αυτού, οι υπηρεσίες αυτές είναι
διαθέσιμες για μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που συνήθως απασχολούνται σε πιο
συμβατικούς τομείς ή σε ανθρώπους που αναζητούν εργασία. Ομοίως, οι ευκαιρίες
κατάρτισης που προσφέρονται στην περιοχή επικεντρώνονται σε παραδοσιακές
μεθόδους διδασκαλίας. Συνήθως, η κατάρτιση εστιάζεται στην τάξη και τείνει να
εστιάζει σε θέματα που ορισμένοι θα θεωρούσαν ξεπερασμένα. Παρόλο, που οι
ευκαιρίες για κατάρτιση παρέχονται από το Irish National Training and Employment
Authority (FÁS), τη County Meath Vocational Education Committee (VEC), αλλά και
ιδιωτικές εταιρείες, τα μαθήματα που προσφέρονται επικεντρώνονται στη μεταποιητική
και κατασκευαστική βιομηχανία, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσει τα
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην κομητεία Μίθ. Γενικότερα, υπάρχουν πολύ λίγες
ευκαιρίες για την απόκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων στα ψηφιακά μέσα ή στις
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), που επί του παρόντος αποτελούν
δύο από τους πιο αναπτυσσόμενους τομείς στην Ιρλανδία, και είναι δύο τομείς που
θα εξακολουθήσουν να παράγουν ευκαιρίες απασχόλησης. Ομοίως, οι γλώσσες και η
απόκτηση γλωσσικών ικανοτήτων έχουν αναγνωριστεί ως τομείς προτεραιότητας για
την δημιουργία μελλοντικών θέσεων εργασίας στην Ιρλανδία. Ωστόσο, στην κομητεία
Μίθ δεν προσφέρονται ευκαιρίες για απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων πέραν του 3ου
επιπέδου του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Για το λόγο αυτό,
το ‘εργαστήριο’ εκμάθησης γλωσσών που θα περιέχεται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης, ο διακρατικός χαρακτήρας και οι προοπτικές συνεργασίας για τις ομάδες
στόχου που εμπλέκονται στο DLQ, προσθέτουν αξία σε αυτό το έργο. Επίσης, η
δυνατότητα ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων, όπως επίσης και υψηλού επιπέδου
δεξιοτήτων στα ψηφιακά μέσα θα ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές
προοπτικές απασχόλησης τους.
Με βάση την έρευνα που διεξήγαγε η Meath Partnership, είναι προφανές ότι ενώ
πολλές από τις δομές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της πρόωρης απόσυρσης
από την εκπαίδευση υπάρχουν στην κομητεία στο παρόν στάδιο, εντούτοις δεν έχουν
αναπτυχθεί και δεν υποστηρίζονται επαρκώς και για αυτό το λόγο οι υπηρεσίες για τη
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νεολαία βρίσκονται συνεχώς υπό πίεση. Ωστόσο, καινοτόμα και μοναδικά προγράμματα
έχουν δοκιμαστεί σε άλλες κομητείες στην Ιρλανδία. Τα εν λόγω προγράμματα,
χρησιμοποιούν μεθόδους εγκατεστημένης μάθησης, και στοχευμένου επαγγελματικού
προσανατολισμού για την περαιτέρω ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών για τη νεολαία
στην περιοχή την οποία εφαρμόζονται. Μία από τις βασικές ιδέες που είναι εμφανής
στην ερευνητική έκθεση που σχετίζεται με την κομητεία Μίθ είναι ότι οι κατευθυντήριες
αρχές και πρακτικές αυτών των καινοτομιών σε σχέση με τις υπηρεσίες για τη νεολαία
μπορούν να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επικεντρωμένων στη
νεολαία στρατηγικών για το DLQ.
Όσον αφορά στην Κύπρο, τα κύρια ευρήματα της ερευνητικής έκθεσης που έχει
ολοκληρωθεί από το CARDET, υποδεικνύουν ότι οι ευκαιρίες για εκπαίδευση δεύτερης
ευκαιρίας αποδεικνύονται επιτυχημένες και έχουν παρουσιάσει βελτίωση τα τελευταία
χρόνια, ωστόσο, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Ωστόσο,
θα μπορούσαν να ωφεληθούν περαιτέρω από μία μεταρρύθμιση του αναλυτικού
προγράμματος και της δομής του προγράμματος γενικότερα, ούτως ώστε να είναι
σε θέση να διατηρήσουν τη συνάφειά τους με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κυπριακή
κοινωνία, αλλά και προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας. Επιπλέον, στην
Κύπρο, ο τομέας της εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας βρίσκεται σήμερα υπό περαιτέρω
ανάπτυξη, ιδιαίτερα λόγω των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται.
Αναμφισβήτητα, υπάρχουν πολλές προκλήσεις και κενά που πρέπει να
αντιμετωπιστούν σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Επιπλέον, τομείς όπως
διδακτικό υλικό για παραγωγή ψηφιακών μέσων, επαγγελματική και καθοδηγητική
υποστήριξη για τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο πρόωρης απόσυρσης από
την εκπαίδευση και για τους λειτουργούς που ασχολούνται με τη νεολαία, καθώς
και διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργασίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δεύτερης
ευκαιρίας θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να
αυξηθεί η χρηστικότητα και αποτελεσματικότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για πηγές που
σχετίζονται με την εγκατεστημένη μάθηση. Παρόλο που αυτή η μαθησιακή προσέγγιση
υλοποιείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο, και παρόλο που
έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε σχέση με την επιτυχή της λειτουργία, εξακολουθούν
να υπάρχουν συστημικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Ωστόσο, όπως
επισημάνθηκε από την έρευνα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά
των λειτουργών που ασχολούνται με τη νεολαία, όσο και από την πλευρά των νέων
που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης από την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων και την επένδυση σε εναλλακτικές μεθόδους μάθησης, λόγος για τον
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οποίο υπάρχει υψηλή δυναμική για το έργο DLQ στη χώρα.
Η έκθεση η οποία ολοκληρώθηκε από το KBW παρουσίασε ευρήματα τα
οποία σχετίζονται με το Γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης και
βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν με σκοπό την προετοιμασία
έκθεσης. Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν αποκάλυψε ότι στην Γερμανία
και ιδιαίτερα στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες για εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας καθώς και μέτρα που απευθύνονται
στους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης από την εκπαίδευση. Σε γενικές
γραμμές, τα μέτρα αυτά έχουν αποδειχθεί επιτυχείς και παρέχουν μεγάλο αριθμό
δυνατοτήτων στους νέους. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί ότι η έρευνα αποκάλυψε
ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις, όπως η προσβασιμότητα στις εν λόγω ευκαιρίες των
νέων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Απασχόλησης, θέματα που σχετίζονται
με τα κίνητρα των νέων, η ένταξη των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, και αυτών
που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας.
Επίσης, η έρευνα αποκάλυψε ότι παρόλο που η ανεργία και τα ποσοστά
εγκατάλειψης του σχολείου είναι χαμηλά σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Γερμανίας,
είναι σημαντικό να δοθεί περισσότερη προσοχή σε αυτές τις ομάδες που είναι
περιθωριοποιημένες, δεδομένου ότι στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης
το χάσμα μεταξύ μορφωμένων και μη προνομιούχων νέων είναι μεγάλο. Επιπλέον,
ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους μετανάστες ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με
θέματα ένταξης και γλώσσας. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη δυναμική για το έργο DLQ
για το λόγο ότι προωθεί τη δημιουργικότητα και τα εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης,
όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι μάθησης και διδασκαλίας έχουν αποτύχει. Για αυτό το
λόγο, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας η παραγωγή διδακτικού υλικού
για την παραγωγή ψηφιακών μέσων, η επαγγελματική και καθοδηγητική υποστήριξη
για τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης από την εκπαίδευση και για τους
λειτουργούς που ασχολούνται με τη νεολαία, καθώς και τα διαδικτυακά περιβάλλοντα
συνεργασίας είναι απαραίτητα για την προσαρμογή στις τρέχουσες εξελίξεις στην
κοινωνία.
Η έρευνα, η οποία διεξήχθη στη Λιθουανία από το IC, βασίστηκε σε ανάλυση
περιεχομένου διαφόρων νόμων, εθνικών στρατηγικών, και άλλων σχετικών εγγράφων
που αφορούν την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, όπως επίσης και σε κάποιες
συνεντεύξεις με ειδικούς στους τομείς της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής για νέους
καθώς και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα ευρήματα της
έρευνας έδειξαν ότι στη Λιθουανία υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ευκαιρίες
για εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας και για μη παραδοσιακή εκπαίδευση για τους νέους
που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης από την εκπαίδευση, καθώς και κατάρτισης
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των λειτουργών που ασχολούνται με τη νεολαία στον τομέα της παραγωγής ψηφιακών
μέσων, όπως επίσης και διαδικτυακών περιβαλλόντων που χρησιμοποιούνται
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η έρευνα έδειξε επίσης, ότι το πεδίο της παραγωγής
ψηφιακών μέσων δεν έχει χρησιμοποιηθεί στον τομέα της εκπαίδευσης και θεωρείται
πολύ καινούριο για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων
των νέων.
Η έρευνα της Timesnap σε σχέση με τα διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργασίας
και τη διαδικτυακή τηλεόραση για τις κομητείες Λάουθ και Μίθ έδειξε ότι στις δύο
κομητείες υπάρχουν αρκετές τοπικές διαδικτυακές μαθησιακές πηγές συνεργασίας, οι
οποίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης αλλά έχουν αποδείξει ότι είναι ένα
πολλά υποσχόμενο μέσο παροχής ευκαιριών για εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας,
ιδιαίτερα σε άτομα χωρίς παραδοσιακό υπόβαθρο στην εκπαίδευση. Σε σύγκριση με
τη Λάουθ και πολλές άλλες κομητείες, η κομητεία Μίθ φαίνεται να έχει προχωρήσει
στην ανάπτυξη των πηγών αυτών, με τη County Meath VEC να βρίσκεται στη πρώτη
γραμμή αυτών των δραστηριοτήτων. Πριν από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των
εν λόγω πηγών σε σχέση με το έργο DLQ, θα ήταν χρήσιμο τουλάχιστον να εξεταστεί
ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα συνεργασίας
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται.
Όσον αφορά στη διαδικτυακή τηλεόραση, οι κομητείες Λάουθ και Μίθ δεν
εξυπηρετούνται από μεγάλο αριθμό μαθησιακών πηγών αυτού του τύπου. Η έρευνα
που διεξήγαγε η Timesnap κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη αυτού του
τομέα βρίσκεται σε πρώιμη κατάσταση στις δύο κομητείες παρόλο που η κομητεία
Μίθ, σε σχέση με αυτό τον τομέα, βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο από την
κομητεία Λάουθ. Τέλος, έχει χρησιμοποιηθεί ένα παράδειγμα από τη Meath VEC,
το οποίο συμπεριλήφθηκε μαζί με ακόμα τρεις εθνικές υπηρεσίες θεωρώντας ότι τα
παραδείγματα αυτά θα είναι χρήσιμα σε σχέση με την έρευνα.
Tα κύρια ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε η Innoventum Oy στη Φινλανδία,
επικεντρώθηκαν στους τομείς των διαδικτυακών περιβαλλόντων συνεργασίας και της
διαδικτυακή τηλεόρασης. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν
αρκετά παραδείγματα ηλεκτρονικής μάθησης που χρησιμοποιούνται στη χώρα και
θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι αρκετά ανεπτυγμένος,
δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών στα οποία
προσφέρονται μόνο σπουδές μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, η χρήση των εικονικών
περιβαλλόντων μάθησης όπως το Moodle, το Optima, και το Blackboard Learn στα
διάφορα σχολεία όπου η ηλεκτρονική μάθηση λαμβάνει χώρα, είναι πολύ συχνό
φαινόμενο. Επίσης, ορισμένα σχολεία χρησιμοποιούν λογισμικό εικονικής διάσκεψης
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όπως το Adobe Connect Pro και το Skype για την παράδοση διαδικτυακών διαλέξεων.
Στη Φινλανδία, ο τομέας της διαδικτυακή τηλεόρασης δεν είναι τόσο διαδεδομένος
όσο ο τομέας των διαδικτυακών περιβαλλόντων συνεργασίας. Υπάρχουν μόνο δύο
ιστοσελίδες που σχετίζονται με αυτό τον τομέα, η μία είναι αφιερωμένη κυρίως στη
δημιουργία περιεχομένου για μαθητές λυκείου, και η άλλη περιέχει υλικό και βίντεο που
απευθύνεται σε μαθητές από δημοτικό μέχρι και σε ενήλικες.
Τα ευρήματα της έρευνας που διαμορφώθηκαν από την έρευνα που διεξήγαγαν
όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι στο έργο DLQ έδειξαν ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες
σε όλες τις περιοχές/χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Επιπλέον, η έρευνα έχει
υπογραμμίσει κάποια παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που οι εταίροι έχουν
παραθέσει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην μετέπειτα πορεία του έργου DLQ
και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μελλοντική ανάπτυξη συγκεκριμένων πηγών
που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο αυτού του έργου. Ακόμη και αν οι προκλήσεις και
τα κενά που υπάρχουν στις θεματικές κατηγορίες που έχουν εξεταστεί από αυτή την
έρευνα έχουν επισημανθεί, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να
ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος και του σχετικού υλικού
για το έργο DLQ, καθώς τα κενά αυτά είναι αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας
όσον αφορά συστημικές λειτουργίες σε αυτές τις περιοχές/χώρες.
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