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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1 . Η κοινωνία των πληροφοριών
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η τεχνολογική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και των δικτύων που τους συνδέουν, η γρήγορη εξάπλωση των
πληροφοριών και οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας έχουν φέρει εντονότατες
αλλαγές όχι μόνο στην καθημερινότητα μας (εργασία, ανθρώπινες σχέσεις,
διασκέδαση), αλλά και στο τρόπο εκπαίδευσης.
Ο τρόπος μάθησης αλλάζει σταδιακά, κάνοντας την εκπαίδευση να έχει
αποκτήσει μια νέα μορφή γιατί με τη βοήθεια των δικτύων των ηλεκτρονικών
υπολογιστών μπορεί να προσφέρει εκπαίδευση δια βίου σε κάθε άνθρωπο. Στη
δημιουργία ενός τέτοιου νέου εκπαιδευτικού-μαθησιακού περιβάλλοντος, συνέβαλε
η εξάπλωση του Διαδικτύου (Internet) και του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide
Web) εδώ και δύο δεκαετίες.
Συνεπώς, τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στη διαθεσιμότητα της
πληροφορίας ως πηγή μάθησης, όπου και οπότε τη χρειάζεται κανείς, και στην
ευκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο που μπορεί να γίνεται πολύ εύκολα και με πολύ
χαμηλό κόστος από οποιοδήποτε χώρο που έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Όλες αυτές οι εξελίξεις στο τομέα της εκπαίδευσης συνέτειναν στην επιθυμία
μας για διερεύνηση του θέματος αυτού, κυρίως στην Ελλάδα, μέσα από αυτή την
πτυχιακή εργασία.

2. Δια βίου εκπαίδευση
Η απόρριψη του εκπαιδευτικού μοντέλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανοίγει
το δρόμο για τη διατύπωση άλλων προσεγγίσεων του θέματος και μία από αυτές
είναι ότι η διαδικασία της εκπαίδευσης αρχίζει στην παιδική ηλικία και συνεχίζεται σε
όλη τη διάρκεια της ζωής. Παρόλο που η δια βίου εκπαίδευση ως ιδανικό
υιοθετήθηκε πρόσφατα από την UNESCO (United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization), στην πραγματικότητα δεν είναι καινούργια ιδέα : «Είναι
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κοινός τόπος να λέμε ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να σταματάει όταν κάποιος φεύγει από το
σχολείο. Το νόημα αυτής της κοινοτοπίας είναι ότι σκοπός της σχολικής οργάνωσης είναι να
διασφαλίζει τη συνέχιση της εκπαίδευσης, δημιουργώντας τις συνθήκες που εξασφαλίζουν την
ανάπτυξη. Η διάθεση να μαθαίνει κανείς από την ίδια τη ζωή και να γίνονται οι συνθήκες της
ζωής τέτοιες που όλοι να μαθαίνουν στην πορεία του βίου, είναι το ωραιότερο προϊόν της
μάθησης στο σχολείο.»
Αν και δεν θα ήταν όλοι σύμφωνοι με τον τρόπο που βλέπει ο Dewey το σκοπό
της σχολικής οργάνωσης, θα συμφωνούσαν πάντως με τα αισθήματα που εκφράζονται
στο υπόλοιπο απόσπασμα. Στο ίδιο κείμενο ο Dewey 1συνεχίζει:
«Αφού ζωή σημαίνει ανάπτυξη, ένα ζωντανό ον ζει τόσο αληθινά και θετικά σε
μια φάση όσο και σε μία άλλη, με την ίδια εσωτερική πληρότητα και τις ίδιες
απόλυτες απαιτήσεις. Συνεπώς, εκπαίδευση σημαίνει το εγχείρημα της παροχής των
συνθηκών που διασφαλίζουν την ανάπτυξη ή την επάρκεια της ζωής, ανεξάρτητα
από την ηλικία.»
Για τον Dewey η εκπαίδευση είναι ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια μιας
πλούσιας ζωής, αλλά αποτελεί θεμέλιο που δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να
μπει στην αρχή της ζωής ή στην παιδική ηλικία. Μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε
φάση της και ύστερα να αναπτυχθεί. Ενώ ο Dewey δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τη
θεωρία για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επίδραση του στις
ΗΠΑ είναι πολύ μεγαλύτερη.
Λίγο μετά την εμφάνιση στην Αμερική του σημαντικού βιβλίου του Dewey, από
το οποίο προέρχονται αυτά τα παραθέματα, κυκλοφόρησε στη Βρετανία ένα
σπουδαίο έγγραφο για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Ο Α. L. Smith 2, πρόεδρος της
επιτροπής που συνέταξε την περίφημη Έκθεση του 1919, έγραφε:
«Ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι η εκπαίδευση ενηλίκων δεν πρέπει να θεωρείται
πολυτέλεια για λίγους εκλεκτούς εδώ κι εκεί, ούτε κάτι που αφορά μόνο ένα σύντομο
διάστημα της πρώιμης ενήλικης ζωής, αλλά ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια μόνιμη
εθνική ανάγκη, μια αναπόσπαστη πλευρά της ιδιότητας του πολίτη και συνεπώς θα πρέπει
να είναι και καθολική και ισόβια.»
Αυτή η διορατική δήλωση, όπως και πολλές άλλες που περιέχει η Έκθεση,
επιδοκιμάστηκε απερίφραστα αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, με αποτέλεσμα η ιδέα
1

Dewey, J.Education and Democracy, The Free Press, N.Y.
Smith, A.L. (1919) Adult Education Committee Final Report, ανατύπωση στο «The 1919 Report»,
εισαγωγικό γράμμα, παράγραφος. xi: κεφάλαιο 5
2
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της διά βίου εκπαίδευσης να παραμείνει ανεκπλήρωτο ιδανικό. Ο Yeaxlee3
επανήλθε στο θέμα και υποστήριξε ότι:
«H υπόθεση της διά βίου εκπαίδευσης βασίζεται τελικά στη φύση και τις ανάγκες της
ανθρώπινης προσωπικότητας με τέτοιον τρόπο, ώστε κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
βρίσκεται έξω από το πεδίο της και οι κοινωνικοί λόγοι για την καλλιέργεια της είναι
εξίσου ισχυροί με τους προσωπικούς».
Εδώ λοιπόν εντοπίζεται ένα επιχείρημα υπέρ της διά βίου εκπαίδευσης, το
οποίο μοιάζει πολύ στην ουσία με εκείνο που διατυπώθηκε νωρίτερα στη μελέτη
αυτή. Ωστόσο, αυτού του είδους η υποστήριξη εκφράστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο
πάνω από μισό αιώνα πριν και από τότε η ιδέα παρέμεινε για πολλά χρόνια σε
λανθάνουσα κατάσταση.
Μόνο μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο ο όρος επικράτησε, καθώς οργανισμοί
όπως η UNESCO τον υιοθέτησαν. Έκτοτε πολλές εκδόσεις της UNESCO ανέπτυξαν
και αποσαφήνισαν την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι και
καθολική και ισόβια, αναφέροντας ότι αυτή προηγείται από την οικονομική
ανάπτυξη και προετοιμάζει τον κάθε άνθρωπο για μια κοινωνία που δεν υπάρχει,
αλλά μπορεί να υπάρξει μέσα στη διάρκεια της ζωής του. Επίσης, υποστηρίζει ότι η
εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τους ανθρώπους και την ανάπτυξη τους και συνεπώς
η όλη έννοια της εκπαίδευσης πρέπει να αναθεωρηθεί.
Το 1976 φάνηκε ότι η διά βίου εκπαίδευση «ενηλικιώθηκε», όταν ψηφίστηκε
στις ΗΠΑ ο Νόμος περί Διά Βίου Εκπαίδευσης. Με το νόμο αυτόν εγκρίθηκε μια
δαπάνη 40 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, από το 1977 μέχρι το 1982, για τη διά
βίου εκπαίδευση. Όμως, ο Peterson4 και οι συνεργάτες του αναγκάστηκαν να
συμπεράνουν ότι, ενώ «η διά βίου εκπαίδευση και οι πολιτικές μάθησης κερδίζουν
έδαφος, σε πολυάριθμες ξένες χώρες, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία, σήμερα
παρατηρούνται σημεία εξασθένησης της προόδου [στην Αμερική]».
Η ανώτατη εκπαίδευση επίσης αλλάζει κατεύθυνση σταδιακά και αρχίζει να
ασκεί πολιτικές διά βίου εκπαίδευσης, αν και η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά
αργή. Ο Williams5 ισχυρίζεται μάλιστα ότι η διά βίου εκπαίδευση είναι ο νέος ρόλος
των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Παρότι ο ισχυρισμός αυτός υποστηρίζεται
εδώ,

αναγνωρίζεται

ότι

μερικά

πανεπιστήμια

δυσκολεύτηκαν

πολύ

να

3

Yeaxlee, B.A. (1929) Lifelong Education, Cassell, London
Peterson, R. E (1977) Lifelong Learning in America, Jossey Bass, San Fransisco
5
Williams G. (1977) Towards Lifelong Education : A New Role For Higher Education Institutes,
UNESCO, Paris
4
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προσαρμοστούν σε αυτές τις απαιτήσεις και ορισμένα από αυτά έχουν αντισταθεί
ενεργά σε τέτοιου είδους μεταβολές. Ωστόσο, με τη βαθμιαία ανάπτυξη της ανώτατης
εκπαίδευσης μερικής φοίτησης και την εισαγωγή συστημάτων μεταφοράς βαθμών,
μειώνονται μεταβολές που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα να προσφέρει ή
ανώτατη εκπαίδευση ευκαιρίες μάθησης σε όλη τη διάρκεια της ζωής.
Μετά τη σύντομη αυτή ανασκόπηση μερικών από τις κύριες εξελίξεις στο
πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης, είναι πλέον απαραίτητο να διατυπωθεί ο ορισμός
της. Ο Dave6 θεωρεί τη δια βίου εκπαίδευση ως :
«Μια διαδικασία επίτευξης προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής
τόσο των ατόμων όσο και των κοινοτήτων τους».
Ο Lawson7 έχει προσπαθήσει να αποδείξει ότι μια τέτοια ευρεία αντίληψη της
εκπαίδευσης «δεν κατορθώνει να διακρίνει τη γενική μάζα διαμορφωτικής επιρροής
που μας διαπλάθει από τη γενική μάθηση, στην οποία υποβάλλεται ένα ευφυές ον,
καθώς προσαρμόζεται στις συνθήκες». Κάνει έκκληση για μια πιο προσεκτική
ανάλυση των απόψεων για το τι είναι διά βίου εκπαίδευση. Ο Lawson έχει προφανώς
δίκιο, όταν επικρίνει την προσέγγιση του Dave, αφού δεν προσφέρει έναν πραγματικό
ορισμό της εκπαίδευσης, ο ίδιος ωστόσο δεν δίνει κάποια εναλλακτική λύση. Ακόμα
κι έτσι, ο Lawson κινδυνεύει να συμπεριλάβει στην ανάλυση του το περιεχόμενο
αυτού που διδάσκεται και μαθαίνεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αντί να
θεωρεί το περιεχόμενο ως παρεπόμενο της διαδικασίας. Φαίνεται λοιπόν ότι
χρειάζεται μια χρυσή τομή ανάμεσα στην υπερβολικά περιοριστική προσέγγιση
του Lawson από τη μια πλευρά και στην ευρύτατη προσέγγιση του Dave από την
άλλη και υποστηρίζεται ότι μια τροποποίηση του ορισμού της εκπαίδευσης που
αναφέρθηκε νωρίτερα ταιριάζει σε αυτή την κατηγορία. Διά βίου εκπαίδευση
αποτελεί συνεπώς κάθε σχεδιασμένη σειρά γεγονότων που έχει ανθρωπιστική βάση,
στοχεύει στη μάθηση και κατανόηση από την πλευρά του συμμετέχοντος και μπορεί
να συμβεί σε οποιαδήποτέ φάση της ζωής. Η διά βίου εκπαίδευση λοιπόν είναι μια
έννοια και ένα ιδανικό που αποκτά ουσία μόνο αν εφαρμοστεί στην πράξη.

6

Dave, R. H. (1976) Foundation of Lifelong Education, Pergamon Press, Oxford
Lawson, K.H (1975) Philosophical Concepts and Values in Adult Education, Department of Adult
Education, University of Nottingham.
7
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3. Η είσοδος της εκπαίδευσης από απόσταση και της δια βίου
εκπαίδευσης στη σημερινή πραγματικότητα
Τα τελευταία χρόνια η Πληροφορική και οι εφαρμογές της αποτελούν, με
αυξανόμενο ρυθμό, τμήμα της καθημερινής μας ζωής. Η εκπαίδευση, ένας χώρος όπου
μέχρι σήμερα επικρατούσε η παράδοση, ακολουθεί τις εξελίξεις με τους δικούς της
ιδιαίτερους ρυθμούς. Προκύπτουν όμως και νέες χρήσεις της Πληροφορικής στην
εκπαίδευση που σχετίζονται με το διαδίκτυο.
Το Διαδίκτυο, συνδέοντας δυναμικά κάθε σημείο του πλανήτη, αποτελεί
ουσιαστικά το πρώτο σύστημα τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας, αποτελώντας μέσο
επικοινωνίας, πηγή πληροφοριών εργαλείο για εκπαίδευση από απόσταση και δια βίου
εκπαίδευση.
Αποκαλύπτονται έτσι νέοι ρόλοι της Πληροφορικής στην εκπαίδευση, λόγω της
μεγάλης διάδοσης της χρήσης του διαδικτύου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών, σαν μέσο
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και σαν μέσο συντονισμού
εκπαιδευτικών διαδικασιών μεγάλης κλίμακας.
Παράλληλα, η έντονη ανταγωνιστικότητα, η χρήση της υψηλής τεχνολογίας
στην καθημερινή ζωή και οι αλλαγές στις κοινωνικές δομές, απαιτούν συνεχή
εκπαίδευση σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Προβάλλει λοιπόν επιτακτικά η ανάγκη για
συνεχή εκπαίδευση ανεξάρτητα από ηλικία και ειδικότητα. Η τηλεκπαίδευση
προσφέρεται σαν νέο εργαλείο που βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση, μειώνοντας την
ταλαιπωρία και τα έξοδα.

4. Η εκπαίδευση από απόσταση και η δια βίου εκπαίδευση με τη
βοήθεια του διαδικτύου.
Σε αυτή τη παράγραφο θα σχολιαστεί η συμβολή του Διαδικτύου (Internet) σε
αυτές τις νέες μορφές εκπαίδευσης καθώς επίσης και οι λόγοι ύπαρξης αυτής της
συμβολής.
Είναι γεγονός ότι το παμπάλαιο αίτημα της σύνδεσης του πανεπιστημίου με την
παραγωγή, δηλαδή της οργανωμένης, θεωρητικής γνώσης με την «ζώσα οικονομία»
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έχει αποκτήσει καινούργιο περιεχόμενο και μεγαλύτερη βαρύτητα στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης.
Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η γνώση σε όλους τους τομείς και η
συσσώρευση τεράστιου όγκου «εκμεταλλεύσιμης πληροφορίας», δείχνουν ότι το
πανεπιστημιακό μοντέλο, που γεννήθηκε στους ύστερους μεσαιωνικούς χρόνους στην
Δυτική Ευρώπη έχει φτάσει στα όριά του και σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ανήκει
στο παρελθόν.
Κάποτε αρκούσε να αφιερώσει κάποιος τέσσερα ή πέντε παραγωγικά χρόνια της
ζωής του, ανάμεσα στα 18 και τα 25, για να εξασφαλίσει επαγγελματική
αποκατάσταση, κοινωνική αναγνώριση και στοιχειώδη επιστημονική επάρκεια.
Σήμερα, όλοι οι σπουδαστές και ειδικότερα οι σπουδαστές που ανήκουν σε κλάδους
αιχμής με απαιτήσεις για συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις, παραδείγματος χάρη :
ρομποτική,

cοmputer

engineering,

καθώς

και

άλλοι,

ανακαλύπτουν

μόλις

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και πάρουν το πτυχίο τους ότι χωρίς προσωπική
προσπάθεια και συνεχή επαφή με την επιστήμη τους, διαθέτουν μόνο τα τυπικά
προσόντα. Από τη στιγμή που πέρασαν στη σχολή μέχρι να αποφοιτήσουν έχουν
επινοηθεί νέα υπολογιστικά μοντέλα, νέα μαθηματικά, νέοι αλγόριθμοι, νέα
προγράμματα λογισμικού, νέα υλικά.
Προκειμένου, λοιπόν, να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας,
πρέπει να συνεχίζουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, για νέες μελέτες και έρευνες,
να συμμετέχουν σε συνέδρια, ομιλίες και σεμινάρια και να πράξουν ό,τι είναι
απαραίτητο εφόσον θέλουν το πτυχίο τους να αποτελεί, όχι “ενδεικτικό τιμητικό
έπαινο” ή μόνο τυπικό προσόν, αλλά ουσιαστικό προσόν. Αυτή η καθημερινή επαφή με
τις εξελίξεις, η καθημερινή επιβεβαίωση των γνώσεων και η καλλιέργεια των ήδη
υπαρχουσών εφόρου ζωής είναι μέσες-άκρες η «Δια Βίου Εκπαίδευση». Οι
καθημερινές λοιπόν ενασχολήσεις με το επιστημονικό αντικείμενο του καθενός
γίνονται ευκολότερες, αν όχι εφικτές, με τη βοήθεια του διαδικτύου και της άμεσης και
ταχύτατης πληροφόρησης που μας παρέχει.
Όμως, ακόμη κι εκείνοι που δεν ανήκουν στα δυναμικά κοινωνικά στρώματα ή
το αντικείμενο των γνώσεων τους δεν ανήκει απαραίτητα σε κάποιο επιστημονικό
κλάδο, “διψούν” για πρόοδο και θέλουν να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στο
δικό τους γνωστικό αντικείμενο, ή ακόμη και να αποκτήσουν ένα πρώτο ή δεύτερο
πτυχίο. Πολλοί άνθρωποι από αυτές τις ομάδες (επιστήμονες ή όχι) θεωρούν τη
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συνέχιση των σπουδών ή την απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού καθώς
επίσης και τη συνεχή επαφή και ενημέρωση ένα πολύπλοκο και δύσκολο εγχείρημα .
Όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις όμως, τη λύση στα προβλήματα της
εποχής την δίνει... η ίδια η εποχή. Οι σπουδές μέσω Internet δεν είναι καινούργιο
φαινόμενο. Μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και της Ελλάδας (π.χ Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο), δίνουν νέα διάσταση στη «δια βίου εκπαίδευση».
Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη σύνδεση μέσω του
διαδικτύου με ένα πανεπιστήμιο, η καλλιέργεια των γνώσεων, η συμμετοχή σε
διαδικτυακά σεμινάρια, η παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων και η ανάκτηση
πληροφοριών, είναι ορισμένα δείγματα, που θα εξετασθούν σε επόμενα κεφαλαία, από
το εύρος των δυνατοτήτων της εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως με τη βοήθεια του
Διαδικτύου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
1.1 Το δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιείται είναι το Internet
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προτιμούν να χρησιμοποιούν για παροχή εκπαίδευσης
το παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών Internet. Εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν το
Internet που αποτελεί το μεγαλύτερο και ισχυρότερο δίκτυο υπολογιστών παγκοσμίως.
Πανεπιστήμια, κολέγια, σχολεία, εμπορικές εταιρίες και ιδιώτες συνδέονται στο
Internet και έτσι δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση από απόσταση. Οι
δυνατότητες του Internet είναι γνωστές. Για την λειτουργία μιας εικονικής-δυνητικής
τάξης σε πραγματικό χρόνο συνήθως χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες μετάδοσης
με ήχο (audio) και εικόνα (video), οι επικοινωνίες με γραπτά κείμενα και οι
Whiteboards (λευκοί πίνακες) με τους οποίους οι χρήστες ανταλλάσσουν
σχεδιαγράμματα. Τα σχεδιαγράμματα τα σχεδιάζουν εκείνη την στιγμή ή εισάγουν
έτοιμα σχέδια, εικόνες, αρχεία κειμένου και τα επεξεργάζονται από κοινού όλοι όσοι
συμμετέχουν στην επικοινωνία.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία
εκπαιδευτικών και μαθητών με γραπτά κείμενα σε μη πραγματικό χρόνο. Τα συστήματα
BBS (Bulletin Board Systems) μαζί με τις ομάδες ειδήσεων και συζητήσεων
(newsgroups) του USENET και τις λίστες συζητήσεων που δημιουργούνται με
προγράμματα listserv, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ομαδικές συζητήσεις
ασύγχρονης επικοινωνίας με στόχο την καθοδήγηση μαθητών από απόσταση, την
εκπαίδευση ομοβάθμιων, την ανακοίνωση πληροφοριών εκπαιδευτικού περιεχομένου
και για την συμπλήρωση και βαθμολόγηση εργασιών από απόσταση. Το πρόγραμμα
I-phone, επιτρέπει επικοινωνία με φωνή σε πραγματικό χρόνο, ενώ το voice mail
επιτρέπει να αφήσει κάποιος ηχητικό μήνυμα σε χρήστες και αυτοί να το ακούσουν
άλλη χρονική στιγμή. Ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) με χρήση πολυμέσων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για παρουσίαση μαθημάτων με μορφή κειμένων hypertexts, γραφικών,

16

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

αρχείων audio ήχου και video εικόνας, ακόμη για ομαδικές τηλεδιασκέψεις σε
πραγματικό χρόνο με μετάδοση εικόνας και ήχου με την τεχνολογία streaming ή με το
πρωτόκολλο ΜΒΟΝΕ. Κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να φτιάξει Ιστοσελίδες για να
ανακοινώνει τις πληροφορίες που θέλει, αλλά και για να δημιουργήσει εικονικέςδυνητικές τάξεις στον Παγκόσμιο Ιστό, με διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, που είναι
προσομοίωση της διδασκαλίας σε μια πραγματική τάξη. Για την δημιουργία εικονικήςδυνητικής τάξης χρησιμοποιούνται προγράμματα όπως το ClassPoint που αξιοποιούν
όλες τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν. Πολλές εφαρμογές εκπαίδευσης σχεδιάζονται
και μεταδίδονται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Εδώ περιγράφονται οι δυνατότητες
του δικτύου υπολογιστών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εκπαίδευση από
απόσταση.

1.1.2 Τρεις γενικοί τρόποι χρήσης των δικτύων υπολογιστών
Πολλοί ειδικοί, διακρίνουν τρεις ή και περισσότερους διαφορετικούς τρόπους
χρήσης των δικτύων υπολογιστών. Τηλεδιάσκεψη (conferencing), Οργάνωση
πληροφοριών, πληροφορική (informatics) και καθοδήγηση μαθητών με την βοήθεια
υπολογιστή (CAI: Computer Assisted Instruction). Αυτοί σε γενικές γραμμές είναι οι
παρακάτω:

α) Τηλεδιάσκεψη με γραπτά κείμενα
Δηλαδή ομαδική επικοινωνία πολλών ή λίγων ατόμων και ανταλλαγή γραπτών
μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (με προγράμματα τύπου IRC, MUDs, MOOs) ή σε
ασύγχρονη επικοινωνία (με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο E-mail). Υπάρχει η
τηλεδιάσκεψη με εικόνα και φωνή σε σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία, ή η
τηλεδιάσκεψη μόνο με φωνή. Αν οι υπολογιστές που χρησιμοποιούνται έχουν κάμερα,
κάρτα video μπορεί κάποιος να στείλει την εικόνα του στους συνομιλητές του σε
πραγματικό ή μη πραγματικό χρόνο. Αν ο υπολογιστής έχει κάρτα ήχου, μικρόφωνο,
ηχεία και είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο υπολογιστών μπορεί κάποιος να μιλήσει σε
πραγματικό χρόνο από μικρόφωνο όπως μιλάει και στο τηλέφωνο (με πρόγραμμα όπως
το I-phone). Μπορεί με το Voice-mail να αφήσει μήνυμα φωνής σε χρήστη και εκείνος
να το ακούσει άλλη στιγμή. To Voice mail λειτουργεί σαν ένας αυτόματος
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τηλεφωνητής. Προγράμματα άμεσης επικοινωνίας με γραπτά κείμενα είναι τα write,
talk, ICQ, IRC, MUDs, MOOs που επιτρέπουν την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε
πραγματικό χρόνο. Μπορούν να χρησιμοποιούνται πολυμέσα. Η εικόνα video μπορεί
να μεταδοθεί με υπηρεσίες διανομής multicast (πολλαπλή μετάδοση, από έναν προς
πολλούς ή από πολλούς προς πολλούς). Υπάρχουν ακόμη και υπηρεσίες μετάδοσης
video σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία μετάδοσης video στο Internet βασίζεται
κυρίως στους αλγόριθμους συμπίεσης. Προγράμματα που επιτρέπουν την επικοινωνία
με εικόνα και φωνή είναι το CU-SeeMe, το Microsoft NetMeeting και άλλα. Για την
εκπαίδευση από απόσταση χρησιμοποιείται το ClassPoint της εταιρίας White Pine
Software ή παρόμοια προγράμματα που δημιουργούν εικονικές-δυνητικές τάξεις
στον Παγκόσμιο Ιστό. Υπάρχουν επίσης προγράμματα για ομαδικές συνεδριάσεις
όπως το MeetingPoint. Υπάρχουν προγράμματα όπως το RealPlayer που μπορούν
να στέλνουν streaming εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο. Για επικοινωνία μόνο με
ήχο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το I-phone ή παρόμοιο πρόγραμμα. Κάποιος που
διαθέτει το Real Video Player μπορεί να συνδεθεί στην Ιστοσελίδα ενός
πανεπιστημίου και να παρακολουθήσει μαθήματα ή εργαστηριακά πειράματα με τη
μορφή streaming video.
Για ασύγχρονη παρουσίαση μαθημάτων μπορούν να βιντεοσκοπούνται
παρουσιάσεις από πραγματικές τάξεις και να μετατρέπονται σε αρχεία ψηφιακού
video της μορφής .MPEG, .AVI κ.λ.π., τα οποία να αποθηκεύονται σε CD-ROM. To
σύστημα συμπίεσης MPEG1 δημιουργεί αρχεία video που αποθηκεύονται σε Video
CD, ενώ το σύστημα συμπίεσης MPEG2 δημιουργεί αρχεία video που αποθηκεύονται
σε DVD Video. To σύστημα MPEG2 χρησιμοποιεί μεταβλητή συμπίεση και
βελτιστοποιεί την εκμετάλλευση χωρητικότητας, εξαλείφοντας περιττά δεδομένα,
όπως π.χ. σειρά διαδοχικών σκηνών με ασήμαντες μεταβολές μεταξύ τους. Επιτρέπει
υψηλό βαθμό συμπίεσης για σύλληψη πολύπλοκων εικόνων με τα ακριβή τους
χρώματα. Τα αρχεία ψηφιακού video μπορούν να αποθηκεύονται σε κάποια κοινή
περιοχή του δικτύου, ώστε να μπορούν οι μαθητές οποιαδήποτε χρονική στιγμή να
βλέπουν τις παρουσιάσεις. Ένας υπολογιστής συνδεδεμένος στο δίκτυο μπορεί να
συνδέεται με συσκευή DVD, να μεταφέρει αρχεία της μορφής MPEG2 από το δίκτυο
και να τα εγγράφει σε DVD. Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθεί μαθήματα που έχει
διδάξει παλαιότερα ο καθηγητής και μπορεί ταυτόχρονα να επικοινωνεί με τον
καθηγητή σε πραγματικό χρόνο και να ρωτά τις απορίες του ή να στέλνει μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail με απορίες. Η ασύγχρονη επικοινωνία με ήχο ή
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γραπτά κείμενα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομαδικές συζητήσεις πάνω στα
μαθήματα και για να δίνει απαντήσεις ο καθηγητής στις απορίες μαθητών. Οι μαθητές
όταν θέλουν μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους και ο καθηγητής να τις βλέπει και
να απαντά σε άλλη χρονική στιγμή. Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα
παλαιότερο μάθημα που είναι βιντεοσκοπημένο σαν επιπλέον βοήθημα στη μελέτη του
όπως χρησιμοποιεί τα βιβλία του μαθήματος και τις γραπτές σημειώσεις, για να δει
ποια σημεία του μαθήματος τονίζει ο καθηγητής.
Μπορούν παράλληλα να γίνονται ομαδικές συζητήσεις που κατευθύνονται από
τον καθηγητή, συζητήσεις που κατευθύνονται από ομάδες μαθητών οι οποίοι
παρουσιάζουν εργασίες, συζητήσεις μαθητών που συνεργάζονται για να κάνουν μια
εργασία, αυθόρμητες συζητήσεις, ομαδικές συζητήσεις μαθητών, ή συζητήσεις
καθηγητών, κοινές συζητήσεις όπου επικοινωνούν μαθητές καθηγητές, γονείς και άλλα
άτομα και κοινωνικοί φορείς. Οι δυνατότητες για ομαδικές επικοινωνίες είναι
απεριόριστες στο δίκτυο υπολογιστών και εξασφαλίζουν την μεγάλη συμμετοχή
ατόμων από μακρινές ή κοντινές περιοχές.

β) Οργάνωση, διαχείριση πληροφοριών
Η οργάνωση, διαχείριση των πληροφοριών είναι η αποθήκευση, η
αρχειοθέτηση, η διατήρηση και η αναζήτηση των πληροφοριών. Υπάρχουν
βιβλιοθήκες και κατάλογοι στοιχείων για κοινή χρήση που δημοσιεύονται στο δίκτυο
(OPACs: Online Public Access Catalogs) και βάσεις δεδομένων. Κάθε εκπαιδευτικό
ίδρυμα μπορεί να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων όπως η ERIC (Educational
Resources Information Center). Η ERIC είναι κέντρο παροχής εκπαιδευτικών
πληροφοριών και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ψάξει κανείς αυτή την βάση
δεδομένων. Στη διεύθυνση http://www.aspensys.com βρίσκεται η ERIC του National
Library of Education (κρατική βιβλιοθήκη για την εκπαίδευση στις Η.Π.Α.). Σε
περιοχές του δικτύου μπορούν να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων και σε αυτές να
αποθηκευτούν προγράμματα και αρχεία δεδομένων (π.χ. αρχεία προγραμμάτων για
εικόνες, ήχους, κείμενα, αρχεία video και audio), στα οποία να έχει πρόσβαση
οποιοσδήποτε χρήστης μέσω του δικτύου υπολογιστών. Οι χρήστες του δικτύου
έχουν δυνατότητα πρόσβασης με αλληλεπίδραση σε αυτές τις περιοχές και μπορούν
να παίρνουν προγράμματα ή πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Στις Ιστοσελίδες
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των πανεπιστημίων μπορούν να ανακοινώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για
τους φοιτητές.
Υπάρχουν ακόμη συστήματα πληροφόρησης πανεπιστημίων (CWIS: CampusWide Information Systems), συστήματα πληροφόρησης ευρείας περιοχής (WAIS:.WideArea Information Systems) και προγράμματα διαχείρισης των πληροφοριών
όπως το Gopher, τοVeronica και άλλα παρόμοια.
Στο Internet υπάρχουν προγράμματα search engines (μηχανές αναζήτησης
πληροφοριών). Ο χρήστης πληκτρολογεί λέξεις-κλειδιά και τα προγράμματα
αναζητούν διευθύνσεις που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με αυτές τις λέξεις. Οι πιο
γνωστές μηχανές αναζήτησης είναι οι Altavista (http://www.altavista.digital.com),
Yahoo,

(http://www.yahoo.com),

Lycos

(http://www.lycos.com),

Excite

(http://www.Excite.com), Magellan (http://www.mckinley.com), Infoseek
(http://www..infoseek.com),

Fireball

(http://www.fireball.com),

LookSmart

(http://www.looksmart.com), NorthernLight (http://www.nlsearch.com), MetaCrawler
(http://www.metacrawler.com)

WebCrawler

(http://www.webcrawler.com),

Snoopie

(http://www.snoopie.com) και άλλες. Η αναζήτηση πληροφοριών διευκολύνεται πάρα
πολύ με τα συστήματα αυτά. Ορισμένα πανεπιστήμια δημιουργούν βάσεις δεδομένων
και τις προσθέτουν αυτόματα στις μηχανές αναζήτησης. Κάποιες μηχανές αναζήτησης
δίνουν στο χρήστη δυνατότητα να ψάχνει τα στοιχεία που θέλει χρησιμοποιώντας
ταυτόχρονα πολλές άλλες μηχανές αναζήτησης. Ένα μειονέκτημα των μηχανών
αναζήτησης είναι ότι συχνά ο χρήστης δεν βρίσκει αμέσως τις πληροφορίες που ψάχνει
αν δεν πληκτρολογήσει τις σωστές λέξεις-κλειδιά και μπορεί να αφιερώσει πολύ χρόνο
για να βρει τις συγκεκριμένες πληροφορίες ψάχνοντας μέσα από ένα πλήθος
διευθύνσεων που του εμφανίζει το πρόγραμμα.

γ) Καθοδήγηση και διδασκαλία μαθητών με την βοήθεια του
υπολογιστή. (CAI: Computer Assisted Instruction).
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε διδασκαλία με την βοήθεια υπολογιστή. Ο
υπολογιστής

χρησιμοποιείται

ως

μια

διδακτική

μηχανή

που

παρουσιάζει

μεμονωμένα μαθήματα. Όταν η επικοινωνία μέσω υπολογιστών χρησιμοποιείται για
καθοδήγηση και για να δοθούν εντολές στο μαθητή (π.χ. για να κάνει μια εργασία), ο
υπολογιστής αναλαμβάνει την παρουσίαση των πληροφοριών και πρέπει να περιέχει
όλες τις απαντήσεις στις πιθανές απορίες του μαθητή.
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Στην καθοδήγηση από απόσταση υπάρχει κάποια διδακτέα ύλη μαθημάτων
(courseware) και ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πληροφορικής software με
αυτοματοποιημένες λειτουργίες παρουσίασης πληροφοριών. Ακόμη χρησιμοποιούνται
και βοηθήματα όπως βιβλία, εικόνες βίντεο και βάσεις πληροφοριών που υπάρχουν στο
δίκτυο. Το πρόγραμμα λογισμικού software που απαντά αυτόματα στις απορίες του
μαθητή ανήκει στην κατηγορία C.M.I. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το δίκτυο
υπολογιστών για να κατευθύνει τις πηγές διδασκαλίας και να παρακολουθεί την πρόοδο
του μαθητή σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για
την οργάνωση της διδασκαλίας. Η διδασκαλία ενδέχεται να μην παραδίδεται από τον
υπολογιστή αλλά ο υπολογιστής να ελέγχει τις γνώσεις του μαθητή. Πολλές φορές
χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό λογισμικό με πολυμέσα, το οποίο παρουσιάζει
τρισδιάστατα γραφικά, εικόνες, αρχεία video και audio. Ακόμη στο εκπαιδευτικό
λογισμικό μπορεί να υπάρχει μια βάση δεδομένων με πολλές ερωτήσεις και πρόγραμμα
δημιουργίας τεστ που επιλέγει τυχαία κάποιες ερωτήσεις από την βάση δεδομένων και
παράγει αυτόματα ένα διαγώνισμα για τους μαθητές. Όταν το πρόγραμμα αυτό
χρησιμοποιείται για πραγματικές εξετάσεις με εποπτεία των μαθητών, για να μην
απομνημονεύσει ο μαθητής τις ερωτήσεις και απαντήσεις του προγράμματος, το
πρόγραμμα δεν επαναλαμβάνει σε άλλο διαγώνισμα τις ερωτήσεις που έχει απαντήσει
σωστά ο μαθητής. Πολλά προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού συνδέουν άμεσα τον
χρήστη στο δίκτυο υπολογιστών και παρέχουν περιβάλλοντα με τρισδιάστατα γραφικά,
επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Στα προγράμματα αυτά γίνεται προσπάθεια να
προσαρμοστούν διάφορες παιδαγωγικές και διδακτικές μέθοδοι, ώστε ο μαθητής να
αποκτήσει γνώσεις με ευχάριστο τρόπο σαν να παίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ο
καθηγητής που διδάσκει από απόσταση μπορεί να χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό
λογισμικό σαν πρόσθετο μέσο διδασκαλίας.

1.1.3 Επιπλέον λειτουργίες που διευκολύνουν την εκπαίδευση
Όταν το δίκτυο υπολογιστών χρησιμοποιείται με έναν από τους παραπάνω τρεις
τρόπους: α, β ή γ τότε παρέχει πολλές λειτουργίες που είναι οι παρακάτω :


«Πληροφόρηση και καθοδήγηση των μαθητών από τον καθηγητή με
συμβουλές και γραπτές οδηγίες».
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«Υποστηρίζει σχολικές εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από τους μαθητές
μέσα στην τάξη και ομαδικές εργασίες κοινωνικού χαρακτήρα όπου οι μαθητές
καλούνται να επιλύσουν προβλήματα σε συνεργασία με άλλους μαθητές από την
χώρα τους ή από άλλες χώρες».



«Συζητήσεις με αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και άλλων ατόμων από
την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα».



«Διδακτικές διαδικασίες, δηλαδή παρέχεται το περιεχόμενο του κύκλου
μαθημάτων, γίνεται ανάθεση εργασιών στους μαθητές, ή δημοσιεύονται
διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και τις εργασίες της τάξης».



«Ανεύρεση πληροφοριών είτε μέσα από τα διάφορες βάσεις πληροφοριών που
υπάρχουν στο δίκτυο, όπως τα OPACs, ERIC, είτε μέσα από εμπορικές βάσεις
δεδομένων, είτε με βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται από βιβλιοθήκες των
πανεπιστημίων».



«Διαχείριση του κύκλου μαθημάτων, π.χ. συμβουλευτική καθοδήγηση,
παραδόσεις των μαθημάτων που περιέχονται στον κύκλο, αξιολόγηση ή
βαθμολόγηση των εργασιών, λήψη εργασιών από τους μαθητές και αποστολή
των βαθμολογημένων εργασιών στους μαθητές».



«Κοινές συζητήσεις μέσα από λίστες συζητήσεων του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (discussion lists). Οι λίστες αυτές απαιτούν απαραίτητο
λογισμικό που λέγεται Listserv software για αυτόματη λειτουργία αποστολής
και λήψης μηνυμάτων».



«Αλληλεπιδραστικές συζητήσεις πραγματικού χρόνου, στις οποίες
μετέχουν δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί ή άλλοι ομοβάθμιοι, με σκοπό να
ανταλλάξουν απόψεις, καθώς και για διατήρηση δημοσίων σχέσεων».



«Καθοδήγηση

μέσω

υπολογιστή

με

διαλέξεις

και

σεμινάρια,

με

προγράμματα εξομοίωσης (simulations) και με ασκήσεις».


«Επαγγελματική ανάπτυξη του κάθε ατόμου καθώς μέσα από το δίκτυο
συνδέεται με άλλα πρόσωπα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Αυτό
επιτυγχάνεται εύκολα μέσα στις λίστες συζητήσεων που η κάθε μία έχει
εξειδικευμένο θέμα συζήτησης».



«Διευκόλυνση στις συνεργασίες».
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«Ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις εργασιών».



«Κριτική ερευνητικών εργασιών από ομοβάθμιους, και προγράμματα
μάθησης για ομάδες ομοβάθμιων, διδακτικά σεμινάρια σε ομάδες ομοβάθμιων,
και συμβούλια ομοβάθμιων».



«Πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση στη χρήση των νέων τεχνολογιών».



«Ομαδική χρήση εξομοιωτικών μοντέλων με τρισδιάστατα γραφικά που
σχηματίζονται στον υπολογιστή και μιμούνται πραγματικές καταστάσεις στα
συστήματα εικονικής-δυνητικής πραγματικότητας (V.R.). Για παράδειγμα,
με το σύστημα QuickTime V.R. της Apple, για υπολογιστή Macintosh ή για
Windows, μπορεί να σχεδιαστεί αρχείο QTVR, που περιέχει ταινία εικονικήςδυνητικής πραγματικότητας (Virtual Reality Movie). Στο πρόγραμμα αυτό
σχεδιάζεται ένα μοντέλο τριών διαστάσεων, π.χ. μια μηχανή και ο χρήστης
μπορεί να το βλέπει πανοραμικά, να κάνει εστίαση (zoom), να βλέπει
λεπτομέρειες σε συγκεκριμένα σημεία, να το περιστρέφει, να το συναρμολογεί,
να το υποβάλλει σε πειράματα, να το ελέγχει σε διάφορες συνθήκες
λειτουργίας, κ.λ.π. Επίσης μπορούν να σχεδιάζονται μοντέλα που μιμούνται
πιθανές καταστάσεις σε ένα εργαστήριο φυσικής και ο χρήστης να εκτελεί
πειράματα φυσικής, να σχεδιάζονται εικονικά-δυνητικά κτίρια και ο χρήστης
να βλέπει πώς φαίνεται το κτήριο όταν είναι μέσα σε αυτό. Υπάρχουν πάρα
πολλές δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση. Ο
κατάλληλος σχεδιασμός των προγραμμάτων απαιτεί εμπειρία και γνώσεις
παιδαγωγικής από τους προγραμματιστές και συνεργασία με καθηγητές και
ειδικούς».



«Επικοινωνία με φωνή και εικόνα πολλών ατόμων σε πραγματικό χρόνο και
δημιουργία εικονικών-δυνητικών τάξεων, όπου η διδασκαλία προσομοιώνει την
πραγματική διδασκαλία μέσα στην τάξη. Το δίκτυο υπολογιστών μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο αν γίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του
στην εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης από απόσταση πρέπει να
γίνεται με στόχο να καλύψει τις ανάγκες μάθησης του εκπαιδευόμενου».
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Οι ειδικοί, όπως ο Schuler και ο Megarry8, εξετάζουν διάφορες μεθόδους για
την χρήση του δικτύου υπολογιστών στην εκπαίδευση. Διαπιστώνουν ότι η
επικοινωνία μέσω υπολογιστών παρέχει

πλεονεκτήματα,

στην

εκπαίδευση,

διαπιστώνουν όμως και ύπαρξη μειονεκτημάτων. Όλοι συμφωνούν ότι από τα
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών είναι η ανεξαρτησία
από τον χρόνο και την απόσταση. Η άνεση των φοιτητών ή των καθηγητών να έχουν
πρόσβαση στο δίκτυο υπολογιστών στο σπίτι ή στο γραφείο είτε στο σχολείο, βοηθά σε
αρκετές περιπτώσεις να ανταποκριθούν καλύτερα στα καθημερινά καθήκοντα τους,
όπως είναι οι εργασίες τους τα ταξίδια τους και η επικοινωνία με την οικογένεια τους.
Στην ανεξάρτητη μάθηση, ο μαθητής μπορεί να παρακολουθεί μαθήματα από το σπίτι
και να εργάζεται με τους δικούς του ρυθμούς και τον χρόνο που του χρειάζεται.
Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες, που δεν μπορούν να βγουν από το
σπίτι, αυτή η μορφή εκπαίδευσης μπορεί να αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική. Το
διδακτικό υλικό, οι σημειώσεις του καθηγητή, τα κείμενα του μαθήματος, φτάνουν
στο μαθητή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του Παγκόσμιου
Ιστού. Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο μαθητής μπορεί να στέλνει τις
ασκήσεις που λύνει, τις εργασίες του και να τις λαμβάνει στο σπίτι του βαθμολογημένες
από τον καθηγητή. Η ταχύτητα με την οποία μελετά και εργάζεται ο μαθητής είναι
διαφορετική από την ταχύτητα που εργάζονται οι άλλοι μαθητές, ιδιαίτερα όταν ο
μαθητής είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Με την μέθοδο ανεξάρτητης μάθησης ο
μαθητής μπορεί να μελετήσει και να εργαστεί την χρονική στιγμή που είναι
περισσότερο ξεκούραστος, ή σε στιγμές που δεν υπάρχει περίπτωση να τον διακόψει
κάποιος. Επιπλέον πλεονεκτήματα του δικτύου είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με
καθηγητές που διδάσκουν σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η δυνατότητα να
παρακολουθήσει κάποιος την διδασκαλία του ίδιου μαθήματος από διαφορετικούς
καθηγητές, η δυνατότητα ομαδικής συνεργασίας, η πρόσβαση σε πολύ μεγάλες πηγές
πληροφοριών και βάσεις δεδομένων του δικτύου, η δυνατότητα παρουσίασης
εργασιών του μαθητή σε ένα ευρύ κοινό. Ένας καθηγητής που προετοιμάζεται να
διδάξει ένα μάθημα μπορεί να παρακολουθεί πώς διδάσκεται το ίδιο μάθημα σε άλλα
πανεπιστήμια, να παίρνει ιδέες και να βελτιώνει τις δικές του μεθόδους διδασκαλίας.
Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την μάθηση εξ’ αποστάσεως
οραματίζονται μια ιδανική μέθοδο καθοδήγησης μέσω υπολογιστή με την οποία να
8

Schuller, T. & Megarry, J., Word Yearbook on Education (1979) : Recurrent Education and Lifelong
Learning, Kogan Page, London
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μπορούν να διδάσκουν στους μαθητές τους οτιδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
Έτσι αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο υπολογιστών που οι δυνατότητες
του μπορούν να προσεγγίσουν αυτόν τον επιθυμητό στόχο. Ένα μειονέκτημα που
μπορεί να αναφερθεί είναι ότι συχνά χρειάζεται πολύς χρόνος για να φορτώσει
κάποιος στον υπολογιστή του προγράμματα πολυμέσων που φέρνει από το
Internet, όταν χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα browser. Όταν χρησιμοποιούνται τα
δίκτυα ATM, οι ταχύτητες είναι μεγαλύτερες και έτσι λύνεται αυτό το πρόβλημα. Η
αύξηση της ταχύτητας εξασφαλίζεται με τις τηλεφωνικές γραμμές οπτικών ινών και
ISDN που παρέχουν πολλές υπηρεσίες στις τηλεπικοινωνίες όπως δημιουργία Switched
Network (δίκτυο μεταγωγής) και Packet Switched Network (δίκτυο μεταγωγής
πακέτων δεδομένων) και δυνατότητες τηλεδιάσκεψης. Με προγραμματισμό Java ή
με CGI script μπορεί να δημιουργηθεί στον Παγκόσμιο Ιστό επικοινωνία σε
πραγματικό χρόνο με γραπτά κείμενα. Μία εκπαιδευτική Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει
στατικές

πληροφορίες

με

μορφή

κειμένου

και

παράλληλα

να

παρέχει

αλληλεπιδραστικές πληροφορίες, επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, μαθητή-καθηγητή
ή μαθητή-μαθητή. Υπάρχουν προγράμματα που δημιουργούν βάσεις δεδομένων που
μπορούν να συνδέονται στην Ιστοσελίδα και να περιέχουν πληροφορίες για τα
μαθήματα, οδηγίες για τους μαθητές, προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού με
πολυμέσα, κείμενα, σημειώσεις του καθηγητή, και άλλο εκπαιδευτικό υλικό.

1.2. Τηλεδιάσκεψη μέσω Δικτύου Υπολογιστών
1.2.1 Γενικά
Παρακάτω περιγράφονται δύο μορφές τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη με
γραπτά κείμενα και η τηλεδιάσκεψη με εικόνα και ήχο. Τα γραπτά κείμενα είναι ο
πιο συνηθισμένος τρόπος στην επικοινωνία μέσω υπολογιστών μέχρι σήμερα. Όλες
οι μορφές επικοινωνίας στο Internet βασίζονται στην ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων
μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Η μετάδοση εικόνας και ήχου αναμένεται ότι θα
επικρατήσει στα περισσότερα συστήματα εκπαίδευσης από απόσταση, διότι
εξασφαλίζει μια πιο φυσική και πιο εντυπωσιακή επικοινωνία. Χρειάζεται όμως
βελτίωση στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ώστε να επιτευχθεί η μετάδοση
σήματος με υψηλές ταχύτητες και με την ποιότητα εικόνας τηλεόρασης χωρίς να
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καταλαμβάνεται μεγάλο εύρος ζώνης του δικτύου. Για την μετάδοση εικόνας και
ήχου στο Internet έχει δημιουργηθεί το πρωτόκολλο IP multicast(=πολλαπλής
μετάδοσης IP Internet Protocol). Ορισμένα δίκτυα υπολογιστών που χρησιμοποιούν
αυτό το πρωτόκολλο, δημιουργούν ένα εικονικό-δυνητικό δίκτυο (virtual network)
που λέγεται ΜΒΟΝΕ (Multicast Backbone) και αποτελεί μέρος του Internet.
Οι υψηλές ταχύτητες μπορούν να επιτευχθούν με τα δίκτυα ATM. To ATM
(Asynchronous Transfer Mode) είναι πρότυπο επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί
και χρησιμοποιείται από πολλά πανεπιστήμια. Υπάρχουν τοπικά δίκτυα LANs που
χρησιμοποιούν το ATM. Αυτά μπορούν να ομαδοποιούνται σε δίκτυα ευρείας
περιοχής WANs ή σε αστικά δίκτυα MANs που παρέχουν υπηρεσίες ATM. Τα
περισσότερα πανεπιστήμια εξοπλίζονται με ATM. Επειδή τα δίκτυα αυτά είναι
διαθέσιμα, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παροχή ανοικτής και εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Επειδή στα δίκτυα υπολογιστών η επικοινωνία γίνεται κυρίως με κείμενα,
αναλύεται περισσότερο αυτή η μορφή τηλεδιάσκεψης μέσω του δικτύου υπολογιστών
και η χρήση της στην εκπαίδευση από απόσταση.

1.2.2 Η τηλεδιάσκεψη με γραπτά κείμενα μέσω Internet

Η τηλεδιάσκεψη με γραπτά κείμενα γίνεται είτε σε πραγματικό είτε σε μη
πραγματικό χρόνο. Η τηλεδιάσκεψη είναι ομαδική επικοινωνία ατόμων που βρίσκονται
σε διαφορετικές περιοχές. Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα λογισμικού παρέχει
λειτουργίες που διευκολύνουν την επικοινωνία, όπως σύνδεση στο δίκτυο, επιλογή
των συνομιλητών, επιλογή των εικονικών δυνητικών χώρων συζήτησης, απόρριψη
ανεπιθύμητων συνομιλητών, επικοινωνία έναν προς έναν, ή με πολλούς μαζί. Σε
προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για εκπαίδευση, ο καθηγητής μπορεί να
κατευθύνει την συζήτηση, να επιλέγει ποιοι μαθητές θα μιλήσουν, να απαντά σε
απορίες των μαθητών και να κατευθύνει τους μαθητές σε διάφορες περιοχές του
δικτύου όπου ανακοινώνονται πληροφορίες. Ο Waggoner9 ορίζει την τηλεδιάσκεψη με
γραπτά κείμενα ως εξής: "Ομαδική συζήτηση όπου το κάθε άτομο ξεχωριστά έχει
προσωπική αλληλεπιδραστική επικοινωνία και η συζήτηση γίνεται μέσα σε δίκτυα
υπολογιστών. Η συζήτηση διευκολύνεται από προγράμματα λογισμικού (software). Τα
9

Waggoner, E., (1938) Learn and Live, Methuen, London
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προγράμματα υπάρχουν εγκατεστημένα σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή, (host computer),
που είναι συνδεδεμένος σε ένα ή περισσότερα δίκτυα". Το σύστημα επικοινωνίας με
γραπτά κείμενα έχει επικρατήσει στο δίκτυο υπολογιστών για πολλά χρόνια. Οι
περισσότερες εικονικές-δυνητικές κοινότητες που δημιουργούνται στο δίκτυο
βασίζονται σε επικοινωνία με γραπτά κείμενα. Στην εκπαίδευση από απόσταση, η
μορφή επικοινωνίας με γραπτά κείμενα παίζει σημαντικό ρόλο, διότι ο μαθητής
παρακινείται να περιγράψει με λέξεις διάφορες έννοιες και έτσι εξασκείται στο
χειρισμό του γραπτού λόγου. Πολλοί μαθητές μικρής ηλικίας, μπορούν να μάθουν
καλύτερα ξένες γλώσσες όταν επικοινωνούν με άτομα από άλλες χώρες.
Μία γενική περιγραφή της τηλεδιάσκεψης με γραπτά κείμενα μέσω δικτύου
υπολογιστών γίνεται από τον Megarry :
"Η τηλεδιάσκεψη είναι ομαδική επικοινωνία ατόμων όπου το μέσο
επικοινωνίας είναι οι υπολογιστές (στην Αγγλική ορολογία: Computer Conferencing =
CC). Πολλές ομοιότητες υπάρχουν ανάμεσα στην τηλεδιάσκεψη με υπολογιστές και σε
άλλα μέσα επικοινωνίας. Η τηλεδιάσκεψη με γραπτά κείμενα έχει δυνατότητες για
σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία και για αρχειοθέτηση. Πλεονεκτήματα της
τηλεδιάσκεψης με γραπτά κείμενα είναι, η επεξεργασία των πληροφοριών, η ανεξαρτησία
από τον χρόνο και την απόσταση. Σε σύγκριση με άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η
τηλεδιάσκεψη με γραπτά κείμενα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες διότι δεν
περιορίζεται από τους παράγοντες που περιορίζουν τα άλλα μέσα.
Η συζήτηση με ανταλλαγή σύντομων γραπτών μηνυμάτων έχει κάποια όμοια
χαρακτηριστικά με συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
επικοινωνία μεταξύ μαθητή και άλλου μαθητή ή μεταξύ μαθητή και καθηγητή" .
Η τηλεδιάσκεψη με υπολογιστές (Computer Conferencing = CC) είναι η
δημοφιλέστερη λειτουργία του δικτύου υπολογιστών. Με αυτό το σύστημα
επικοινωνίας συνδυάζεται η αλληλεπιδραστική επικοινωνία (interaction) ανάμεσα σε
ομάδες ανθρώπων με τις ικανότητες των υπολογιστών για δημιουργία αρχείων και
οργάνωση.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες συστημάτων τηλεδιάσκεψης με
υπολογιστές και κάθε σύστημα σχεδιάζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας
ανθρώπων που το χρησιμοποιεί. Αυτές οι ομάδες ανθρώπων ταξινομούνται με βάση τον
τίτλο του θέματος που συζητούν μεταξύ τους (π.χ. κανονισμοί των σχολείων), με βάση
τις ειδικές εργασίες τους, (π.χ. έρευνα, έκδοση ενός βιβλίου) ή με βάση το σκοπό για
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τον οποίο συναντιούνται εικονικά-δυνητικά (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, ομάδα
υποστήριξης).
Για αυτές τις ομάδες ανθρώπων υπάρχουν διάφορα συστήματα τηλεδιάσκεψης με
υπολογιστές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι δυνατότητες επιλογής τους
κυμαίνονται από τους απλούς υπολογιστές PC μέχρι τα συστήματα mainframes και τα
μεγάλα δίκτυα υπολογιστών. Μπορούν να επικοινωνούν με την ίδια ευκολία σε
κοντινές αποστάσεις όπως είναι στο ίδιο δωμάτιο, ομοίως και σε μακρινές αποστάσεις
που εκτείνονται πέρα από τα εθνικά τους σύνορα. Στην τηλεδιάσκεψη με γραπτά
κείμενα, τα μηνύματα αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται και έτσι δημιουργείται
μία βάση δεδομένων που μπορεί να ερευνηθεί από τους χρήστες. Η ασύγχρονη
ομαδική επικοινωνία με γραπτά κείμενα γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενώ
η σύγχρονη ομαδική επικοινωνία γίνεται με προγράμματα Chat, ICQ, IRC, MUDs και
MOOs.

1.2.3 Η Τηλεδιάσκεψη με εικόνα video και ήχο audio μέσω
Internet
Παλαιότερα υπήρχαν κάποιες δυσκολίες με την μετάδοση αρχείων video μέσω
Internet γιατί ο χρήστης χρειαζόταν μεγάλο χώρο αποθήκευσης στον υπολογιστή του
και συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων για να μπορέσει να δει ικανοποιητικά τα αρχεία
video. Στον Παγκόσμιο Ιστό δυσκολεύονται οι χρήστες να διαχειριστούν αρχεία
γραφικών, ήχου και video μεγάλου μεγέθους γιατί αυτά καταλαμβάνουν μεγάλο εύρος
ζώνης κατά τη μετάδοση τους μέσα από το Internet και απαιτείται η αποτελεσματική
συμπίεση τους. Το τηλεοπτικό σήμα δεν είναι δυνατόν να μεταδοθεί όπως
δημιουργείται από την κάμερα (με τη μορφή NTSC), αλλά πρέπει να συμπιεστεί για
να μεταδοθεί μέσω Internet. Προβλήματα που υπήρχαν ήταν οι αργές ταχύτητες
μετάδοσης και ότι έπρεπε να υπάρχει μεγάλος χώρος αποθήκευσης δεδομένων. Όμως
πολλά από τα προβλήματα αυτά έχουν ξεπεραστεί και ο χρήστης έχει τώρα την
δυνατότητα να επικοινωνήσει με πολλούς άλλους σε πραγματικό χρόνο, να τους στείλει
την εικόνα του από κάμερα ενσωματωμένη στον υπολογιστή του και να δει τις εικόνες
των άλλων. Έτσι κάποιος μπορεί να μετέχει σε μία video-διάσκεψη από το γραφείο του
μέσω Internet χωρίς να χρειάζεται να πάει σε συγκεκριμένη τοποθεσία και σε
συγκεκριμένο χρόνο. Οι δυνατότητες του συστήματος αυτού είναι πολλές και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση.
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1.3. Σύγκριση της Τηλεδιάσκεψης με Γραπτά Κείμενα με
άλλες Μορφές Επικοινωνίας.
1.3.1 Είδη επικοινωνίας
Ο Megarry προσπαθεί να συγκρίνει την τηλεδιάσκεψη με γραπτά κείμενα
μέσω υπολογιστών, με άλλα είδη επικοινωνίας και να εξετάσει τις ομοιότητες και τις
διαφορές τους. Για το σκοπό αυτό αναφέρεται σε διάφορα είδη επικοινωνίας. Οι
ανθρώπινες επικοινωνίες διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση διάφορα κριτήρια,
όπως τα επίπεδα, τα περιεχόμενα, τους τύπους και τις μορφές επικοινωνίας.
Αν ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που έχει θέσει ο Husen10, τότε οι επικοινωνίες
διακρίνονται σε:
α) Διαπροσωπικές μακρινής εμβέλειας (interpersonal).
β) Διαπροσωπικές τοπικής εμβέλειας (intrapersonal).
γ) Μαζικές (mass).
δ) Έμμεσες (media) (δηλαδή επικοινωνίες που γίνονται με κάποιο μέσο).
ε) Διαπροσωπικές πολύ μακρινής εμβέλειας (extrapersonal).
Αυτές οι πέντε κατηγορίες μπορεί να συνδέονται ή να έχουν κοινά στοιχεία
μεταξύ τους. Η επικοινωνία μέσω υπολογιστών ανήκει στις έμμεσες επικοινωνίες
(media) όπου το μέσο επικοινωνίας είναι το δίκτυο.
Οι επικοινωνίες media, στην γενική τους μορφή περιγράφονται από τον Husen :
"Δύο ή περισσότερα πρόσωπα που χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας για την μεταφορά
των μηνυμάτων τους έχουν επικοινωνία έμμεση. Δεν επικοινωνούν άμεσα, δηλαδή
πρόσωπο με πρόσωπο και δεν βρίσκονται μαζί στον ίδιο χώρο. Οι έμμεσες επικοινωνίες
όπως και οι μαζικές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που
μεταδίδουν πληροφορίες. Δηλαδή απαιτούνται συσκευές για α π ο σ τ ο λ ή κ α ι λ ή ψη
μ η ν υ μ ά τ ω ν . Η ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α α υ τ ή ο ν ομ ά ζ ε τ α ι κ α ι " μ ετ α - επικοινωνία"
("metacommunication"). Αντί για το δίκτυο υπολογιστών, το μέσο επικοινωνίας θα
μπορούσε να είναι το τηλέφωνο, ο ασύρματος, το ραντάρ ή ο τηλέγραφος".
Η παρεμβολή του μέσου επηρεάζει την φύση και τον χαρακτήρα της
διαπροσωπικής επικοινωνίας. Όταν η επικοινωνία γίνεται με κάποιο μέσο, στοιχεία που
10

Husen,T.(1974), The learning Society, Methuen London

29

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

υπάρχουν στην πραγματική επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο αλλοιώνονται ενώ άλλα
εκλείπουν πλήρως. Το μέσο εμφανίζει με τον ίδιο τρόπο όλα τα μηνύματα που
μεταδίδονται και έτσι καταργεί τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι
συνομιλητές. Παράλληλα όμως, το μέσο μπορεί να προσφέρει και υπηρεσίες που
διευκολύνουν την επικοινωνία.
Σε συζητήσεις που γίνονται μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων και
χρειάζεται να υπάρχουν γραπτά τα πρακτικά της συζήτησης, χρησιμοποιούνται
βοηθητικά μέσα όπως είναι π.χ. τα σημειωματάρια ηλεκτρονικά ή συνηθισμένα, τα
γράμματα, τα γραπτά άρθρα και οι αναφορές.
Οι συνομιλίες που γίνονται στο δίκτυο υπολογιστών σε πραγματικό χρόνο,
μπορούν να αποθηκεύονται και τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται αργότερα αν
χρειαστούν. Δεν είναι υποχρεωτικό να γράφει κάποιος τα πρακτικά μιας συζήτησης,
διότι μπορεί να λαμβάνει από το δίκτυο έτοιμη ολόκληρη μια συζήτηση που έχει γίνει
με την μορφή γραπτών κειμένων και έχει αποθηκευτεί σε κάποια αρχεία. Τα δεδομένα
που προκύπτουν μπορούν να επεξεργαστούν και να αναλυθούν. Στη συνέχεια τα
αποτελέσματα μπορούν να δημοσιευτούν σε κάποια περιοχή του δικτύου, ή να
εκτυπωθούν και να μοιραστούν σε όσους συμμετείχαν στη συζήτηση.
Στο Internet το κείμενο αποτελεί το κύριο μέσο για αλληλεπιδραστική
επικοινωνία. Οι Ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό παρέχουν υπερκείμενο (hypertext).
To ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στέλνει μηνύματα κειμένου. Τα προγράμματα για
συζήτηση σε πραγματικό χρόνο βασίζονται σε σύντομα γραπτά μηνύματα. Ο Peraya11
αναφέρει:
"Η ανάλυση του λόγου ορίζει δυο τύπους διαχείρισης κειμένων. Ο πρώτος είναι
διαχείριση από ένα άτομο. Αυτός χρησιμοποιείται στην αφήγηση και στα θεωρητικά
κείμενα. Συνήθως η αφήγηση έχει εφτά στάδια: σύνθεση, παράθεση των γεγονότων,
δημιουργία πλοκής, τελική λύση της πλοκής, αποτέλεσμα και συμπέρασμα. Είναι
κατανοητό ότι ο αφηγητής προσπαθεί να δημιουργήσει μια πλοκή και μετά να
δώσει την λύση. Έτσι γνωρίζει τι θα συμβεί στο τέλος."
Αυτή η περιγραφή ταιριάζει στην παρουσίαση μαθημάτων με την μορφή
διάλεξης από τον καθηγητή ή όταν κάποιος γράφει ένα σύγγραμμα.
Ο δεύτερος τύπος είναι η διαχείριση κειμένων από πολλά άτομα. Αυτή
εμφανίζεται σε καταστάσεις διαλόγου.

11

Peraya, W., (1981) Building an Affective Education Enterprise, Jossey Bass, San Fransisco
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«Ένα κείμενο που το διαχειρίζονται πολλά άτομα δημιουργείται με διαδοχή
παρεμβάσεων. Το κείμενο ενός ομαδικού διαλόγου, διαμορφώνεται σταδιακά όμως
κανείς δεν ξέρει την τελική έκβαση του. Η έκβαση είναι τυχαία και εξαρτάται από
τις ενέργειες των συνομιλητών. Έτσι απαιτείται να υπάρχει κάποιος συντονιστής της
ομαδικής συζήτησης. Το δυναμικό υπερκείμενο (dynamic hypertext) στον Παγκόσμιο Ιστό
μπορεί να διαμορφωθεί από πολλά άτομα»
Η περίπτωση αυτή ταιριάζει στην μορφή εκπαίδευσης που γίνεται με ομαδική
επικοινωνία καθηγητή και μαθητών στο Internet με γραπτά κείμενα.
Τα παραπάνω είδη διαχείρισης κειμένου εμφανίζονται στην εκπαίδευση από
απόσταση μέσω του δικτύου υπολογιστών κατά την επικοινωνία μαθητών και
καθηγητών.

Τα

προγράμματα

εκπαίδευσης

που

σχεδιάζονται

μπορούν

να

εκμεταλλευτούν τις ιδιότητες αυτών των μορφών επικοινωνίας με διάφορους τρόπους.
Ο στόχος των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι να αναπτύξουν την κριτική σκέψη στους
μαθητές τους με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες της κριτικής
σκέψης η οποία αναπτύσσεται στους μαθητές όταν υπάρχουν διάφορα είδη επικοινωνίας
μέσα στην τάξη. Η παθητική κριτική σκέψη υπάρχει όταν ο μαθητής διαβάζει ολόκληρο
ένα κείμενο και στη συνέχεια προσπαθεί να το κρίνει. Αυτή η μορφή εμφανίζεται όταν
ο μαθητής παρακολουθεί μια ταινία όπου προβάλλεται ένα μάθημα ή συζήτηση στην
οποία ο ίδιος δεν παίρνει μέρος. Η γρήγορη αλλά εντατική κριτική σκέψη υπάρχει
όταν πολλοί μαθητές μέσα στην τάξη ή σε σύγχρονη επικοινωνία συμμετέχουν σε κοινή
συζήτηση και προσπαθούν να αναλύσουν ένα θέμα. Η συζήτηση μπορεί να
κατευθύνεται από τον καθηγητή. Αυτή η μορφή εμφανίζεται σε συνεδριάσεις, σε
πραγματική επικοινωνία μέσα στην τάξη, ή σε εικονικές-δυνητικές συναντήσεις. Η
τρίτη μορφή της κριτικής σκέψης στηρίζεται στην ανεξαρτησία του μαθητή ο οποίος
επιλέγει και κρίνει μόνος του τις πληροφορίες που θέλει. Αυτή η μορφή εμφανίζεται
όταν ο μαθητής κάνει εργασίες ή όταν η επικοινωνία καθηγητή-μαθητή είναι
ασύγχρονη.

1.3.2 Υπηρεσίες των υπολογιστών εντός και εκτός του δικτύου
Όταν χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές για εκπαίδευση, μπορούν να παρέχουν
υπηρεσίες εντός αλλά και εκτός δικτύου.

31

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

1.3.2.1 Οι υπηρεσίες του υπολογιστή εκτός δικτύου
Ο υπολογιστής εκτός δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δίνει
πληροφορίες (CAI: Computer Assisted Instruction). Π.χ. όταν σκοπεύουμε να δώσουμε
ένα μήνυμα με οδηγίες στους μαθητές με τον υπολογιστή, συνήθως χρησιμοποιούμε
έναν υπολογιστή τύπου work station (σταθμός εργασίας) όπου μέσα παρουσιάζονται τα
μηνύματα μας (με κατάλληλο λογισμικό software) και τοποθετούμε τον υπολογιστή
μόνο του σε μια θέση μέσα στην τάξη, όπου μπορούν να πηγαίνουν όλοι οι μαθητές και
να βλέπουν τις οδηγίες μας.

1.3.2.2 Οι υπηρεσίες του υπολογιστή εντός δικτύου
Τα δίκτυα υπολογιστών χρησιμοποιούνται κυρίως για επικοινωνία. Μερικές
υπηρεσίες του υπολογιστή εντός δικτύου, είναι οι βάσεις δεδομένων μαζί με
προγράμματα που τις ψάχνουν (π.χ. προγράμματα για διανομή καταλόγων σε πελάτες).
Άλλες υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες τηλεματικής, π.χ. οι αγορές προϊόντων μέσω
δικτύου υπολογιστών (e-commerce) τα γραπτά δελτία ειδήσεων ή οι πληροφορίες για
τον καιρό κ.λ.π. που διανέμονται ηλεκτρονικά, δυνατότητες ανάληψης χρημάτων (ebanking).
Οι σημαντικότερες υπηρεσίες του δικτύου περιλαμβάνουν τις διαπροσωπικές
επικοινωνίες, όπου οι υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους και λειτουργούν ως κανάλι
επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους.
Η τηλεδιάσκεψη μέσω υπολογιστών με γραπτά κείμενα, ανήκει την κατηγορία
επικοινωνίας

μέσω

υπολογιστών

CMC

(Computer-Mediated

Communication).

Υπάρχουν μέτρα σύγκρισης με βάση τα οποία μπορεί να συγκριθεί η τηλεδιάσκεψη με
γραπτά κείμενα με τα άλλα μέσα επικοινωνίας. Ο Spitzer12 περιγράφει την
τηλεδιάσκεψη με Η/Υ ως εξής:
"Η επικοινωνία που δεν γίνεται προφορικά αλλά με γραπτά κείμενα, μοιάζει με
μία συζήτηση ανθρώπων σε αργή κίνηση, με "γράμματα" που ταχυδρομούνται μέσα από
το τηλέφωνο". Είναι φανερό ότι στην τηλεδιάσκεψη με Η/Υ "υπάρχουν οι ιδιότητες του
γραπτού λόγου αλλά και μερικές ιδιότητες του προφορικού λόγου. Αυτές οι ιδιότητες
αναφέρονται σε επικοινωνία που γίνεται με ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων.
12

Spitzer.D.,(1986) The Future of Continuing Education, Adult Education
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1.3.3 Ομοιότητες και διαφορές της επικοινωνίας με γραπτά
κείμενα μέσω υπολογιστών και του γραπτού λόγου
Η τηλεδιάσκεψη με Η/Υ θεωρείται σαν μέσο γραπτού λόγου όταν η συζήτηση
γίνεται με γραπτά μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Η
συζήτηση μέσω υπολογιστή μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο (με ένα πρόγραμμα
talk, ή IRC) και σε μη πραγματικό χρόνο (με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail).
Και στις δύο περιπτώσεις οι συνομιλητές ανταλλάσσουν μεταξύ τους γραπτά
κείμενα χωρίς να βλέπουν ο ένας τον άλλο, όπως συμβαίνει και με τις άλλες μορφές
του γραπτού λόγου. Έτσι λείπουν πολλά στοιχεία που υπάρχουν σε μια ζωντανή
συνομιλία. Οι εκφράσεις του προσώπου, η γλώσσα του σώματος και άλλα μη
προφορικά σήματα είναι σημαντικά στοιχεία για την διαδικασία της επικοινωνίας.
Αν και υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στην γραπτή συνομιλία και στην
τηλεδιάσκεψη με υπολογιστές, υπάρχουν επίσης και σημαντικές διαφορές. Η ταχύτητα
μετάδοσης και λήψης των γραπτών μηνυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη μέσα από το
δίκτυο υπολογιστών σε σχέση με την ταχύτητα του ταχυδρομείο.

1.3.4 Ομοιότητες και διαφορές της επικοινωνίας με γραπτά
κείμενα μέσω υπολογιστών και του τηλεφώνου
Η τηλεδιάσκεψη με υπολογιστές παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με μια
τηλεφωνική συνομιλία. Είτε η συνομιλία γίνεται μέσω των υπολογιστών είτε από το
τηλέφωνο, οι δυο συνομιλητές δεν βρίσκονται στο ίδιο μέρος. Και στα δύο είδη
συνομιλίας εμφανίζεται συχνά ο αυθορμητισμός. Και στα δύο είδη συνομιλίας οι
συνομιλητές πρέπει να θυμούνται τι ειπώθηκε πιο πριν για να συνεχίσουν τη
συζήτηση.
Η κυριότερη διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές μορφές επικοινωνίας είναι ότι
μέσα από το τηλέφωνο οι άνθρωποι έχουν το πλεονέκτημα να λαμβάνουν ορισμένες
πληροφορίες που δίνονται από τις ιδιότητες της ανθρώπινης φωνής (π.χ. αλλαγή στο
χρώμα και στον τόνο της φωνής), ενώ οι ίδιες πληροφορίες εκλείπουν από τα γραπτά
κείμενα σε μια επικοινωνία μέσω υπολογιστών. Μια άλλη διαφορά είναι ότι στη
συνομιλία μέσω Η/Υ είναι πολύ εύκολο να κρατήσει κανείς την ανωνυμία του ή να
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ξεφύγει από κάποιον ανεπιθύμητο συνομιλητή του ενώ αυτό δεν θα μπορούσε να το
κάνει σε μια συζήτηση από το τηλέφωνο.

1.3.5. To I-phone
To πρόγραμμα I-phone (Internet phone) επιτρέπει διάλογους με σήμα ήχου σε
πραγματικό χρόνο και η επικοινωνία μοιάζει με τηλεφωνική επικοινωνία. Για την
επικοινωνία οι ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος αναφέρονται παρακάτω. Αρκεί
ένας υπολογιστής PC 486, με κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ηχεία και μία σύνδεση στο
δίκτυο Internet με Winshock 1.1, ή σύνδεση SLIP/PPP με μόντεμ 14.400 baud. To Iphone λειτουργεί παρομοίως με το IRC. Ο χρήστης συνδέεται σε έναν server και μέσω
αυτού έχει πρόσβαση σε κανάλια (channels). To πρόγραμμα είναι φιλικό προς τον
χρήστη (user friendly) και όλες οι λειτουργίες ελέγχονται με το ποντίκι. Μπορεί κανείς
να καλέσει αυτόματα άτομα με τα οποία επικοινωνεί συχνά. Οι επικοινωνίες που είναι
εφικτές με το πρόγραμμα είναι ένας προς έναν. Μπορεί να μιλά μόνο ο ένας κάθε φορά
και όχι και οι δύο ταυτόχρονα. Τη στιγμή που μιλάει ο ένας χρήστης ακούγεται μόνο η
δική του φωνή και δεν ακούγεται η φωνή του συνομιλητή του. Το πρόγραμμα αυτό έχει
πολλές ομοιότητες με το τηλέφωνο.

1.4. Ο Ρόλος της Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστών στην
Εκπαίδευση
1.4.1 Γενικά
Η Επικοινωνία μέσω υπολογιστών στην εκπαίδευση οδηγεί σε νέους τρόπους
διδασκαλίας και μάθησης μέσα από ομαδική συνεργασία μαθητών που βρίσκονται
σε σχολεία διαφορετικών περιοχών. Με την επικοινωνία μέσω υπολογιστών σε όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης μπορεί να προωθηθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση (π.χ. αν
μαθητές από διαφορετικές χώρες επικοινωνήσουν και συνεργαστούν μέσω του
Internet), η εκπαίδευση ομοβάθμιων μεταξύ μαθητών (αν οι πιο ικανοί μαθητές
διδάξουν τους αδύνατους μαθητές σε μία τάξη, αν ομάδες μαθητών παρουσιάζουν τις
εργασίες τους σε άλλους μαθητές) ή εκπαίδευση ομοβάθμιων μεταξύ καθηγητών (αν
έμπειροι καθηγητές διδάσκουν τους νεότερους καθηγητές). Το δίκτυο υπολογιστών
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δίνει απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας, μεταξύ ατόμων από άλλες χώρες και
δίνει δυνατότητα για αύξηση των συμμετοχών σε μια διαδικασία εκπαίδευσης από
απόσταση.
Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εκπαίδευσης από απόσταση που μπορεί να
εξυπηρετήσει το δίκτυο υπολογιστών. Στην εκπαίδευση μικρών παιδιών από δημοτικά
σχολεία, μπορεί η εκπαίδευση να γίνεται με την μορφή τηλετάξεων σε πραγματικό
χρόνο με πλήρη προσομοίωση της πραγματικής διδασκαλίας στην τάξη. Η εκπαίδευση
αυτής της μορφής ταιριάζει κυρίως σε νεαρές ηλικίες όπου ο μαθητής δεν έχει
αναπτύξει πλήρως την κριτική ικανότητα που απαιτείται για να παρακολουθήσει
σπουδές ανεξάρτητης μάθησης. Ακόμη όταν ο μαθητής έχει ειδικά προβλήματα και
δεν μπορεί να βγει από το σπίτι, οι ομαδικές επικοινωνίες με τον καθηγητή και τους
συμμαθητές του, είναι μία εμπειρία παρόμοια με αυτή που θα ζούσε αν βρισκόταν
πραγματικά μέσα στην τάξη.
Όταν ο εκπαιδευόμενος είναι ενήλικος έχει μεγαλύτερη κριτική ικανότητα
και μπορεί να παρακολουθήσει ανεξάρτητες σπουδές που δεν κατευθύνονται
απόλυτα από τον καθηγητή. Το δίκτυο υπολογιστών μπορεί να παρέχει με πολλούς
τρόπους αυτή την μορφή ανεξάρτητης εκπαίδευσης. Η ανεξαρτησία ελευθερώνει τον
ενήλικο και του δίνει δυνατότητα να ασχοληθεί ταυτόχρονα με άλλες υποχρεώσεις του.
Όταν το δίκτυο υπολογιστών χρησιμοποιείται για πλήρεις σπουδές από
απόσταση με τελικό στόχο την απόκτηση πτυχίου, τότε χρειάζεται προσομοίωση της
πραγματικής διδασκαλίας στην τάξη αλλά και ένα αξιόπιστο σύστημα εξετάσεων από
απόσταση. Το δίκτυο υπολογιστών μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις παραπάνω
μορφές εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης
σχεδιάζονται κατάλληλα από ειδικούς και γίνονται διαρκείς έρευνες για τον έλεγχο
ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.

1.4.2 Διαφορές και ομοιότητες της κανονικής εκπαίδευσης και
της εκπαίδευσης από απόσταση.
Η εκπαίδευση με μορφή διάλεξης από τον καθηγητή διαφέρει σε πολλά σημεία
με την εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως.
Στην εκπαίδευση με μορφή διάλεξης έχουμε επικοινωνία ενός προς πολλούς
δηλαδή του καθηγητή προς τους μαθητές. Στην εκπαίδευση από απόσταση έχουμε

35

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

επικοινωνία πολλών προς πολλούς, δηλαδή ομάδες μαθητών και καθηγητών από
πολλά σχολεία που συνεργάζονται. Στην εκπαίδευση με μορφή διάλεξης ο καθηγητής
κατευθύνει την πορεία της συζήτησης μέσα στην τάξη . Ρωτά κάποιες ερωτήσεις και
οι μαθητές παρεμβαίνουν σηκώνοντας το χέρι. Αυτή όμως είναι μια παθητική μορφή
μάθησης. Στην εκπαίδευση από απόσταση ο καθηγητής σχεδιάζει την διαδικασία
και καθοδηγεί τους μαθητές με συμβουλές, όμως οι μαθητές κατευθύνουν μόνοι τους
τη συζήτηση και αυτενεργούν. Στην εκπαίδευση με διάλεξη όλες οι πληροφορίες για
το μάθημα παρέχονται στους μαθητές από τον καθηγητή. Στην εκπαίδευση από
απόσταση ο καθηγητής δεν είναι ο μόνος που παρέχει τις πληροφορίες.
Υπάρχουν διαθέσιμες πηγές πληροφοριών στο Internet και στα προγράμματα
εκπαιδευτικού λογισμικού που χρησιμοποιούνται. Ακόμη, μέσα από την ομαδική
επικοινωνία μαθητών ευνοείται η εκπαίδευση μαθητή προς μαθητή, δηλαδή
εκπαίδευση ομοβάθμιων (peer to peer). Στην εκπαίδευση με μορφή διάλεξης υπάρχουν
κάποιοι μαθητές που δεν συμμετέχουν στο μάθημα γιατί θεωρούνται "αδύνατοι" και
δεν ξέρουν να απαντήσουν τις ερωτήσεις, είτε γιατί αδιαφορούν ή γιατί διστάζουν. Έτσι
δημιουργούνται διακρίσεις ως προς τη συμμετοχή μαθητών διότι κάποιοι που
σηκώνουν πιο συχνά το χέρι εξετάζονται περισσότερο και έτσι ευνοούνται σε σχέση με
τους άλλους. Στην εκπαίδευση από απόσταση οι "αδύνατοι" μαθητές έχουν
ίση συμμετοχή στην διαδικασία.
Η εκπαίδευση από απόσταση που γίνεται σε πραγματικό χρόνο με μετάδοση
σήματος εικόνας video και ήχου audio έχει ομοιότητες με την κανονική εκπαίδευση. Η
εικονική-δυνητική τάξη (virtual classroom) που δημιουργείται στον Παγκόσμιο Ιστό
έχει πολλές ομοιότητες με την πραγματική τάξη. Με κατάλληλα προγράμματα ο
καθηγητής κατευθύνει την συζήτηση και παρουσιάζει στους μαθητές γραφικά και
σημειώσεις με το λευκό πίνακα (Whiteboard) όπως θα τα παρουσίαζε στον πραγματικό
πίνακα της τάξης. Επίσης επιλέγει ποιοι μαθητές θα μιλήσουν ενώ οι μαθητές
δηλώνουν ότι θέλουν να παρέμβουν στη συζήτηση δηλώνοντας το με γραπτό μήνυμα
στον καθηγητή. Ο καθηγητής παρουσιάζει το μάθημα όπως σε μία πραγματική τάξη.
Ο στόχος της εκπαίδευσης από απόσταση είναι να διδάξει τους μαθητές με
την ίδια αποτελεσματικότητα που έχει η κανονική εκπαίδευση. Έτσι οποιαδήποτε
διαφορά στις μεθόδους θα πρέπει να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Πολλοί καθηγητές
πιστεύουν ότι σημασία έχει ο μαθητής να μάθει το μάθημα ανεξάρτητα από τη
μέθοδο διδασκαλίας που χρησιμοποιείται. Πρέπει όμως το μέσο διδασκαλίας να έχει
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πολλές δυνατότητες και ο καθηγητής να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να
διδάξει τους μαθητές του.

1.4.3 Διαφορές και ομοιότητες της παλαιότερης εκπαίδευσης
από

απόσταση

και

της

εκπαίδευσης

μέσω

δικτύου

υπολογιστών.
Η Harasim13 αναφέρθηκε στον ρόλο της τηλεδιάσκεψης μέσω υπολογιστών στην
εκπαίδευση:
«Η τηλεδιάσκεψη με Η/Υ έχει πολλά κοινά στοιχεία με την παλαιότερη εκπαίδευση
από απόσταση και με την διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο που γίνεται μέσα στην τάξη.
Με συνδυασμό όλων αυτών των στοιχείων δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον μάθησης το
οποίο όπως και η παλαιότερη εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως είναι ανεξάρτητο από το
χρόνο και το χώρο και αποτελεί μια μορφή έμμεσης επικοινωνίας».
«Στο παρελθόν, η εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως βασιζόταν σε ένα μοντέλο
διδασκαλίας ενός ατόμου προς ένα άτομο ή ενός ατόμου προς πολλά άτομα (π.χ. με
μια εκπαιδευτική εκπομπή), όπου συνήθως υπήρχε κάποιο μέσο για να επικοινωνεί ο
δάσκαλος με τους εκπαιδευόμενους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μέχρι τώρα, το μέσο
αυτό ήταν το τηλέφωνο, το φαξ, το ταχυδρομείο ή κάποιος άλλος τρόπος επικοινωνίας.
Η τηλεδιάσκεψη μέσω υπολογιστών προσφέρει ένα περιβάλλον μάθησης που είναι πιο
κοινωνικό, έχει περισσότερα κοινά γνωρίσματα με μια εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο
και δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες για αλληλεπίδραση και για διδασκαλία
πολλών ατόμων προς πολλά άτομα (π.χ. όταν συζητούν μικρές ομάδες ατόμων μεταξύ
τους). Τα περισσότερα συστήματα τηλεδιάσκεψης με γραπτά κείμενα παρέχουν
δυνατότητες για αποστολή μηνυμάτων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Παρέχουν επίσης κοινό χώρο συζητήσεων που διαιρείται σε ξεχωριστές περιοχές
συζητήσεων. Τα ίδια συστήματα παρέχουν: πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards)
που διαιρούνται σε υποπίνακες. Ακόμη παρέχουν αρχειοθέτηση των ομαδικών
συζητήσεων και σύγχρονη επικοινωνία των χρηστών. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα
τηλεδιάσκεψης, με όλες αυτές τις δυνατότητες, εξασφαλίζει ένα περιβάλλον με τα
ακόλουθα πλεονεκτήματα: Διεξαγωγή συζητήσεων (σε πραγματικό χρόνο ή σε μη
13

Harasim, L.(1990), Comparative Adult Education, Practice Purpose and Theory, Longman, London and
New York
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πραγματικό χρόνο), επισκόπηση όλων των προηγούμενων ομαδικών συζητήσεων και
δυνατότητες για αποθήκευση, επεξεργασία, διερεύνηση των αρχείων, εκτύπωση και
διανομή γραπτών κειμένων με τα πρακτικά της συζήτησης. Μερικά συστήματα
τηλεδιάσκεψης με γραπτά κείμενα εξασφαλίζουν δυνατότητες για ομαδική λήψη
αποφάσεων και επιτρέπουν να διορθωθεί από πολλούς ανθρώπους ένα αρχείο
κειμένου.”

1.5. H Επικοινωνία μέσω Υπολογιστών στην Εκπαίδευση
Στην εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως χρησιμοποιείται η επικοινωνία μέσω
υπολογιστών που είναι η συνένωση της τεχνολογίας υπολογιστών με την τεχνολογία
των τηλεπικοινωνιών.
Η επικοινωνία αυτή ονομάζεται CMC (Computer-Mediated Communication). Η
επικοινωνία μέσω υπολογιστών μοιάζει σε πολλά σημεία με τηλεφωνική επικοινωνία
και έχει πολλές κοινές εφαρμογές με το τηλέφωνο. Η επικοινωνία μέσω υπολογιστών
γίνεται συνήθως με γραπτά μηνύματα όμως μπορεί να γίνει με φωνή ή και με εικόνα
με κατάλληλο εξοπλισμό του υπολογιστή, δηλαδή κάρτα ήχου και κάρτα video,
κάμερα και μικρόφωνο. Σήμερα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση με
στόχο την διδασκαλία και την μάθηση. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η
συζήτηση σε πραγματικό χρόνο είναι δύο βασικές δυνατότητες του δικτύου
υπολογιστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να δοθούν οδηγίες στους
μαθητές από τον δάσκαλο είτε για να επικοινωνήσουν οι μαθητές μεταξύ τους και με
τον δάσκαλο τους ανεξάρτητα από την περιοχή που βρίσκονται. Η επικοινωνία μέσω
υπολογιστών έχει πολλά πλεονεκτήματα. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι: H
ανεξαρτησία της επικοινωνίας από την απόσταση και η ανεξαρτησία της από το
χρόνο.
Αυτές οι έννοιες είναι σημαντικές σύμφωνα με όλους τους ειδικούς και τις
εξηγούμε παρακάτω:

1.5.1 Ανεξαρτησία από την απόσταση
Η ανεξαρτησία από την απόσταση επιτυγχάνεται με την δημιουργία των
"εικονικών-δυνητικών χώρων συζήτησης." Αυτοί είναι νοητοί χώροι όπου
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συναντιούνται και συζητούν μεταξύ τους οι χρήστες του δικτύου ηλεκτρονικών
υπολογιστών ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται.
Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να μπει από μακριά στον εικονικό χώρο που γίνεται η
συζήτηση και να επιλέγει ο ίδιος τον τόπο που θέλει χωρίς να είναι αναγκασμένος να
πάει σε κάποιο πραγματικό χώρο για να συναντήσει τους συνομιλητές του. Δεν είναι
απαραίτητο να εγκαταλείψει το χώρο της δουλειάς του ή το σπίτι του για να
παρακολουθήσει συζητήσεις ή σειρές μαθημάτων. Επίσης εξουδετερώνεται και ο
χρόνος που θα χρειαζόταν για να ταξιδέψει αν επρόκειτο να συναντήσει πραγματικά τα
ίδια άτομα και συγχρόνως γλιτώνει από τις ταλαιπωρίες ενός μεγάλου ταξιδιού .

1.5.2Ανεξαρτησία από τον χρόνο
Επικρατεί η συνήθεια να λειτουργούν τα συστήματα δικτύων υπολογιστών
χωρίς καμία απολύτως διακοπή 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και να είναι διαθέσιμα
για χρήση. Οποιαδήποτε διακοπή υπάρξει είναι τυχαία και οφείλεται μόνο σε τεχνικά
προβλήματα. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν τη δουλειά τους
οποιαδήποτε ώρα τους επιτρέπει το προσωπικό τους χρονοδιάγραμμα.

1.6. Έννοιες και λειτουργίες σύγχρονης και ασύγχρονης
επικοινωνίας
1.6.1 Σύγχρονη επικοινωνία
Στην σύγχρονη επικοινωνία την ίδια χρονική στιγμή όλοι οι εκπαιδευόμενοι μαζί
με τον εκπαιδευτή τους πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο και η επικοινωνία
γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
Αυτή η μορφή επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί είτε με τηλεδιάσκεψη μέσω
του δικτύου υπολογιστών, είτε με χρήση της αμφίδρομης τηλεόρασης ή με
video-διάσκεψη μέσω του Internet.
Με το δίκτυο υπολογιστών μπορούν να μεταφέρονται εικόνες και ήχοι σε
ψηφιακή μορφή, αρχεία εικόνας και ήχου. Υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης εικόνας
και ήχου σε πραγματικό χρόνο με προγράμματα όπως το real player. Μία μορφή
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επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο είναι το πρόγραμμα IRC και τα παρόμοια
προγράμματα talker's και chat's του Internet, όπως και τα MUDs και MOOs που
επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία πολλών χρηστών του δικτύου με γραπτά
μηνύματα. Επίσης τα προγράμματα talk, ISQ, write που επιτρέπουν την ταυτόχρονη
επικοινωνία δύο χρηστών σε πραγματικό χρόνο με γραπτά μηνύματα. Στη σύγχρονη
επικοινωνία ανήκει και η video-διάσκεψη μέσω Internet (desktop videoconference)
και η επικοινωνία CU-SeeMe (= "σε βλέπω - με βλέπεις"), που επιτρέπουν
επικοινωνία με σήμα video και ήχου. Η διδασκαλία μέσω Internet, σύμφωνα με
έρευνες, για να έχει αποτελεσματικότητα απαιτεί συχνή αλληλεπιδραστική επικοινωνία
σε πραγματικό χρόνο του καθηγητή με τους μαθητές και των μαθητών μεταξύ τους
ώστε οι μαθητές να δέχονται συμβουλές και καθοδήγηση και να ενθαρρύνονται να
συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες. Χωρίς αυτή την επικοινωνία, η διδασκαλία
απομονώνει τον μαθητή και γίνεται απρόσωπη.

1.6.2 Ασύγχρονη επικοινωνία
Η ασύγχρονη επικοινωνία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των
μαθητών και των καθηγητών την ίδια χρονική στιγμή αλλά γίνεται με την μορφή
ανακοινώσεων. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν την χρονική στιγμή που θα διαβάσουν τις
οδηγίες του εκπαιδευτή οι οποίες παραμένουν αποθηκευμένες σε κάποια περιοχή .
Η ασύγχρονη επικοινωνία είναι πιο ευέλικτη από την σύγχρονη καθοδήγηση.
Μερικές μορφές παλαιότερης ασύγχρονης επικοινωνίας είναι τα μαθήματα σε κασέτες
ήχου ή Video, ή τα μαθήματα δια αλληλογραφίας. Νεότερες μέθοδοι είναι να
παραδίδονται μαθήματα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτύου υπολογιστών
όπως είναι οι παρακάτω για το δίκτυο Internet, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), οι
ομάδες συζητήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing lists), τα συστήματα
με πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Board systems BBS), οι ομάδες συζητήσεων
(newsgroups), και ο Παγκόσμιος Ιστός.
Οι καθηγητές και οι αυτοί που σχεδιάζουν τους κύκλους μαθημάτων πρέπει
να γνωρίζουν τις εφαρμογές εκπαίδευσης από απόσταση στο Internet για να
διαλέξουν τις κατάλληλες μεθόδους και να σχεδιάσουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις
των μαθημάτων.

40

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

1.7. Δυνατότητες Σύγχρονης Επικοινωνίας με Γραπτά Κείμενα
1.7.1 Γενικά
Στο Internet μπορεί κανείς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο και αν
χρησιμοποιεί υπολογιστή με κάμερα και κάρτα video να δει την εικόνα του
συνομιλητή του στην οθόνη. Περιβάλλοντα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο είναι
τα Chat rooms (χώροι συνομιλιών με γραπτά κείμενα), Τα Whiteboards (λευκοί
πίνακες για ανταλλαγή σχεδιαγραμμάτων), το CU-SeeMe, NetMeeting, ClassPoint
και τα παρόμοια προγράμματα (επικοινωνία με φωνή και εικόνα μέσω Internet) και τα
MUDs Multi User Domains (Περιοχές ομαδικής συζήτησης με γραπτά κείμενα). Το
πρόγραμμα ClassPoint της εταιρίας White Pine Software αξιοποιεί όλες τις
παραπάνω δυνατότητες για δημιουργία εικονικών δυνητικών τάξεων (virtual
classrooms) στον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτά αναλύονται παρακάτω. Η σύγχρονη
επικοινωνία απαιτεί να είναι παρόντες δύο ή περισσότεροι συνομιλητές την ίδια στιγμή
στο δίκτυο υπολογιστών και μοιάζει με την τηλεφωνική επικοινωνία.

1.7.2 Συζήτηση μόνο δύο ατόμων σε πραγματικό χρόνο με γραπτά
κείμενα
Οι περισσότεροι κεντρικοί υπολογιστές του δικτύου (host computers) παρέχουν
δυνατότητα στους χρήστες να γράψουν μικρά μηνύματα που καταλαμβάνουν μια
σειρά ή περισσότερες και να τα στείλουν σε άλλους χρήστες που βρίσκονται εκείνη τη
στιγμή μέσα στο σύστημα. Τα μηνύματα μπορούν να μεταφερθούν μέσω του δικτύου
ΒΙΤΝΕΤ σε διάφορους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μέσα στο ίδιο δίκτυο,
είτε αυτοί βρίσκονται μέσα στην ίδια αίθουσα είτε βρίσκονται σε πολύ μακρινές
περιοχές. Ένας εκπαιδευτής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την δυνατότητα
για να στέλνει μηνύματα σε όλα τα μέλη μιας ομάδας συζήτησης που βρίσκονται μέσα
στο σύστημα εκείνη τη στιγμή .
Στα δίκτυα υπολογιστών παρέχεται ένα πρόγραμμα για συζήτηση μεταξύ δύο
χρηστών που έχει διάφορες ονομασίες chat, talk "συζήτηση", ή phone "τηλέφωνο".
Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τα Windows είναι το ICQ. Όταν λειτουργεί το
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πρόγραμμα, με μια οριζόντια γραμμή ή με παράθυρα χωρίζεται στα δύο η οθόνη του
υπολογιστή. Κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους δύο χρήστες που
βρίσκονται την ίδια στιγμή μέσα στο σύστημα για να επικοινωνήσουν. Στο ένα μισό
της οθόνης εμφανίζονται τα μηνύματα που πληκτρολογεί ο ένας χρήστης ενώ στο άλλο
μισό της οθόνης εμφανίζονται τα μηνύματα που γράφει ο άλλος χρήστης.
Αυτό επιτρέπει να αναπτυχθεί μια συζήτηση σε πραγματικό χρόνο και η ταχύτητα
αποστολής των μηνυμάτων είναι η ταχύτητα με την οποία πληκτρολογεί τα μηνύματα
του ο κάθε χρήστης. Υπάρχουν όμως πολλές διαφορές στην προσπάθεια που
καταβάλλει κάποιος για να μιλήσει από την προσπάθεια που καταβάλλει για να
πληκτρολογήσει τις ίδιες λέξεις. Έτσι θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση τα άτομα
που δεν πληκτρολογούν με ταχύτητα και με ακρίβεια και θα δυσκολευτούν να
χρησιμοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα ενώ άτομα που ίσως στην πραγματικότητα να
μιλούν αργά, αλλά ξέρουν να πληκτρολογούν γρήγορα μπορούν να το χειριστούν πιο
εύκολα..
Με το πρόγραμμα ICQ μπορεί κάποιος να επιλέξει τον συνομιλητή του από
κατάλογο που δείχνει τα ονόματα όσων είναι συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή στο
σύστημα.

1.7.3 Ομαδική συζήτηση πολλών ατόμων σε πραγματικό χρόνο
με γραπτά κείμενα.
Μερικά συστήματα τηλεδιάσκεψης με γραπτά κείμενα μέσω υπολογιστών,
προσφέρουν προγράμματα συζητήσεων σε πραγματικό χρόνο που μοιάζουν με το
πρόγραμμα IRC Internet Relay Chat (σύγχρονη συζήτηση πολλών ατόμων μέσα στο
Internet).
Πολλά

άτομα

μπορούν

να

συνδεθούν

την

ίδια

στιγμή

και

να

πληκτρολογήσουν τα μηνύματα τους και τις απαντήσεις τους σε μια διαρκή συζήτηση
όπου τα μηνύματα ακολουθούν το ένα πίσω από το άλλο και εμφανίζονται στις
οθόνες όλων όσων συμμετέχουν στη συζήτηση.
Στον Παγκόσμιο Ιστό δημιουργούνται προγράμματα Chat όπως Java IRC, Java
Chat και παρόμοια, όπου ο χρήστης μπορεί να μιλήσει ακριβώς όπως στο IRC αλλά
συνδέεται μέσα από την Ιστοσελίδα χωρίς να χρησιμοποιήσει δικό του πρόγραμμα
IRC. Στα συστήματα τύπου IRC ομάδες χρηστών δημιουργούν περιοχές συζητήσεων
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που λέγονται Chat Rooms. Σε εφαρμογές εκπαίδευσης μπορούν να δημιουργηθούν
Chat Rooms με διαφορετικές κατηγορίες που θα έχουν στόχο την αλληλοενημέρωση
των μαθητών και την συνεργασία τους. Έτσι τα θέματα των Chat Rooms (χώροι
συζητήσεων) μπορούν να αναφέρονται σε διαφορετικά μαθήματα, ώστε οι μαθητές
που ενδιαφέρονται να συζητήσουν πάνω σε ένα μάθημα να συγκεντρώνονται στο ίδιο
Chat Room. Ακόμη για το ίδιο μάθημα μπορούν να δημιουργούνται περισσότερα
από ένα Chat rooms. π.χ. μπορούν να δημιουργηθούν θέματα όπως: ερωτήσεις για
τη θεωρία, ερωτήσεις για τις ασκήσεις, ομαδικές εργασίες, εκπαιδευτικό λογισμικό για
το μάθημα. Κάποιος μαθητής που έχει απορίες σε μια άσκηση θα μπορεί να μπαίνει σε
Chat Room ερωτήσεων για τις ασκήσεις και να ρωτάει όποιον συμμαθητή του βρει εκεί
για να τον βοηθήσει στην λύση της άσκησης. Έτσι δημιουργείται εκπαίδευση από
ομοβάθμιους. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μια κοινή εργασία μπορούν να
συνεργαστούν με ταυτόχρονη επικοινωνία από Chat Room. Για να συνδεθεί στο IRC ο
χρήστης χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα IRC client και συνδέεται σε IRC servers που
είναι προγράμματα εγκατεστημένα σε υπολογιστές σε διάφορες περιοχές του δικτύου.
Πολλοί IRC servers βρίσκονται διαρκώς σε λειτουργία και χρησιμοποιούνται από
πολλούς χρήστες, ενώ άλλοι είναι άγνωστοι και χρησιμοποιούνται από λίγους.
Κάθε IRC server συνδέεται σε συγκεκριμένο δίκτυο IRC και ο χρήστης μπορεί να
επικοινωνεί μόνο με όσους βρίσκονται στο δίκτυο που αντιστοιχεί στον IRC server
στον οποίο συνδέεται. Οι χώροι συζητήσεων του IRC λέγονται κανάλια (channels).
Τα κανάλια ελέγχονται πλήρως από τους χρήστες που τα δημιουργούν. Ο χρήστης
μπορεί να μιλήσει σε πολλούς ή σε ένα μόνο άτομο. Στην εκπαίδευση μπορούν να
χρησιμοποιηθούν IRC servers στους οποίους να συνδέονται οι μαθητές και οι
καθηγητές. To IRC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο επικοινωνίας και ως μέσο
αναζήτησης βοήθειας σε διάφορα θέματα.
Παρόμοια συστήματα επικοινωνίας είναι τα MUDs και MOOs που
χρησιμοποιούνται για συζήτηση και συνεργασία ή για ομαδικά παιχνίδια. Τα MUDs
λέγονται Multi User Domains. (Περιοχές που ελέγχονται από πολλούς χρήστες) Η
χρήση των MUDs στην εκπαίδευση έχει τα εξής χαρακτηριστικά: αμεσότητα στην
ανταλλαγή μηνυμάτων, σταθερή πρόσβαση των μαθητών από διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές και πλήρη ομαδική συνεργασία. Τα MUDs χωρίζονται επίσης
σε περιοχές συζητήσεων spaces που δημιουργούν οι μαθητές. Εκτός από επικοινωνία
επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει επιπλέον λειτουργίες και προγραμματισμό
αντικειμένων με διάφορες εντολές του MUD.
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Η διαφορά του MUD από ένα σύστημα IRC είναι ότι για να συνδεθεί
κάποιος στο MUD από σύστημα UNIX χρησιμοποιεί την εντολή telnet σαν να
συνδέεται σε κάποιο απομακρυσμένο σύστημα UNIX, με κώδικες λέξεις εισόδου
Login και Password που είναι πάντα οι ίδιες για κάθε χρήστη και το Login αποτελεί το
ψευδώνυμο του στην συζήτηση το οποίο δεν αλλάζει. Αντίθετα στο IRC ο χρήστης
χρησιμοποιεί κάποιο πρόγραμμα. IRC με το οποίο συνδέεται σε IRC servers
(προγράμματα εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε κεντρικούς υπολογιστές διάφορων
πανεπιστημίων). Ο χρήστης επιλέγει τον server που θα συνδεθεί και μπορεί να αλλάζει
το ψευδώνυμο του όσο συχνά θέλει. Στα MUDs μπορούν οι χρήστες να
προγραμματίζουν κάποια αντικείμενα ή να παίζουν παιχνίδια ενώ στο IRC μόνο
συνομιλούν ή ανταλλάσσουν αρχεία. Υπάρχουν προγράμματα γραφικών για να
συνδέεται κάποιος σε MUDs μέσα από τα Windows και να βλέπει διάφορες εικόνες
ή τρισδιάστατα γραφικά καθώς συμμετέχει στη συζήτηση. Τέτοια προγράμματα
κυκλοφορούν στο Internet και χρησιμοποιούνται κυρίως για ομαδικά παιχνίδια. Ακόμη
μπορούν να δημιουργηθούν MUDs σε Ιστοσελίδες και ο χρήστης να συνδέεται άμεσα
σε αυτά όταν επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Σε προγράμματα λογισμικού που
σχεδιάζονται για εκπαίδευση από απόσταση συνήθως παρέχεται παράθυρο για
συνομιλίες με γραπτά κείμενα (text chat).
Τα MUDs και MOOs στην εκπαίδευση βοηθούν τους μαθητές να έχουν
ευκαιρίες αυθόρμητης μάθησης μέσα από συνεργασία, να δημιουργούν χώρους με
δικές τους ομάδες συζητήσεων και να συζητούν πάνω στα μαθήματα.
Ο Fanderclai 14 εκφράζει την άποψη ότι "οι σχεδιαστές των εκπαιδευτικών
MUDs δεν πρέπει να προσπαθούν να ενσωματώσουν τις μεθόδους συνηθισμένης
διδασκαλίας στους εικονικούς-δυνητικούς χώρους συζήτησης, αλλά να εκμεταλλευτούν
τις ιδιότητες των MUDs και να παρέχουν νέες εμπειρίες μάθησης για τους μαθητές". Ο
ίδιος περιγράφει τα MUDs που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.
Πολύ συχνά ένα εκπαιδευτικό MUD "είναι μία αναπαράσταση ενός
πανεπιστημίου. Ξεχωριστοί χώροι συζητήσεων αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά
κτήρια όπου διδάσκονται διαφορετικά μαθήματα. Οι καθηγητές επιλέγουν σε ποιους
μαθητές θα παρουσιάσουν το μάθημα τους και μπορούν να εμποδίσουν άλλους να το
παρακολουθήσουν. Έχουν προγράμματα-εργαλεία για να παραδίδουν διαλέξεις, να
ελέγχουν ποιος και πότε μιλάει, να δίνουν το λόγο σε όποιον θέλουν κ.τ.λ.

14

Fanderclai. M.,(1984),Technology and Modern Education, Longman, London
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Σχεδιάζονται MUDs όπου οι μαθητές πρέπει να μάθουν εντολές για να ζητήσουν το λόγο
και ο καθηγητής επιλέγει ποιοι θα μιλήσουν. Πολλές φορές όμως αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με άλλα πιο αποτελεσματικά περιβάλλοντα. To MUD θα έπρεπε να είναι ένα
περιβάλλον μάθησης που επεκτείνει αλλά δεν υποκαθιστά την διδασκαλία μέσα στην
τάξη" .
Η αντίθεση του ίδιου με τον σχεδιασμό που αναφέρθηκε, είναι ότι
αναπαράγεται το μοντέλο εκπαίδευσης με τη μορφή διάλεξης από τον καθηγητή και οι
μαθητές δεν ενθαρρύνονται να δραστηριοποιηθούν. Πιστεύει ότι η ροή της συζήτησης
θα πρέπει να είναι ελεύθερη σε ένα MUD και να μην περιορίζεται από τον καθηγητή.
Θεωρεί ακόμη ότι "τα MUDs είναι χώροι αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και δεν πρέπει
να δημιουργούν ένα περιβάλλον που ελέγχεται από τον καθηγητή. Η επικοινωνία σε
ένα MUD εί ναι από τ η φύση της ανοι χτή και δεν πρέπει να ελέγχοντ αι
αυ τ οί που συμμετέχουν"
Τα MUDs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ομαδικές εργασίες που γίνονται με
γραπτά κείμενα. Αν βρεθούν τρόποι διδασκαλίας π.χ. ερωτήσεις γνώσεων με την
μορφή ομαδικού παιχνιδιού τότε τα MUDs μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά και στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Αυτοί που σχεδιάζουν τα
MUDs θα πρέπει να επιδιώκουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και όχι να
αντιγράψουν τις μεθόδους διδασκαλίας σε μια τάξη.

1.8. Προγράμματα σύγχρονης επικοινωνίας με φωνή (audio) και
εικόνα (video)
1.8.1 Η σύγχρονη επικοινωνία με συστήματα CU-SeeMe
To CU-SeeMe δημιουργήθηκε από ερευνητές του Cornell University για να
λειτουργεί σε υπολογιστές PC που συνδέονται στο Internet. Επιτρέπει να
συμμετέχουν σε ομαδική επικοινωνία μέχρι οκτώ ή δώδεκα άτομα ταυτόχρονα. Το
σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και σε υπολογιστή 386, όμως για ικανοποιητική
μετάδοση εικόνας και ήχου χρειάζεται υπολογιστής με επεξεργαστή 486 ή ισχυρότερο
με κάρτα video και κάρτα ήχου. Το πρόγραμμα του CU-SeeMe δεν μεταδίδει συνεχή
και σταθερή εικόνα (video stream), αλλά ανανεώνει την εικόνα κάθε φορά που
αλλάζει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εικόνα video να μεταδίδεται με απότομες
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εναλλαγές που θυμίζουν ταινία με απρόσεκτο μοντάζ. Αν εξαιρέσουμε αυτό το
πρόβλημα, η τεχνολογία είναι αρκετά αξιόπιστη και επιτρέπει τις επικοινωνίες σε
πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο ατόμων ή μικρών ομάδων. Αυτό το σύστημα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση από απόσταση με τον ίδιο τρόπο που
χρησιμοποιούνται τα συστήματα επικοινωνίας με γραπτά κείμενα και δίνει επιπλέον
δυνατότητες που κάνουν την επικοινωνία λιγότερο απρόσωπη και περισσότερο φυσική.
Για την επικοινωνία απαιτείται ειδικό λογισμικό που λέγεται reflector software.
Παρακάτω περιγράφεται το πρόγραμμα CU-SeeMe της White Pine Software.
To

πρόγραμμα

λογισμικού

CU-SeeMe

(Σε

βλέπω-με

βλέπεις)

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με φωνή και εικόνα στο Internet ή σε οποιοδήποτε
δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP/IP. Στη διεύθυνση
http://www.wpine.com/products/CU-SeeMe υπάρχουν πληροφορίες για το πρόγραμμα
αυτό και δωρεάν έκδοση του προγράμματος που μπορεί κανείς να μεταφέρει και να
εγκαταστήσει στον υπολογιστή του. To CU-SeeMe για να λειτουργήσει, απαιτεί
σύνδεση με μόντεμ 28.8 ή με τοπικό δίκτυο LAN.
Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνίες επαγγελματικές π.χ.
συνεδριάσεις και ομαδικές συζητήσεις των μελών μιας τηλετάξης ή των μελών μιας
επιχείρησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επικοινωνίες κοινωνικές. Κάποιος
μπορεί να επικοινωνεί με τους φίλους του ή την οικογένεια του από απόσταση.
Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με έναν μόνο συνομιλητή κάθε φορά, ή να
μπει σε εικονικό-δυνητικό χώρο (room) ομαδικών συζητήσεων και να μιλάει
ταυτόχρονα με πολλούς. Από τη στιγμή που συνδέεται ο χρήστης στο σύστημα μπορεί
να δέχεται και να στέλνει έγχρωμο σήμα εικόνας και ήχου. Επιπλέον μπορεί να
ανταλλάσσει γραπτά μηνύματα σε ένα ξεχωριστό παράθυρο συνομιλιών με γραπτά
κείμενα. Υπάρχει σύστημα με whiteboards (λευκοί πίνακες), με το οποίο μπορεί να
βλέπει μαζί με άλλους αρχεία κειμένου και γραφικών.
Όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια τηλετάξη που αποτελείται από
μαθητές που βρίσκονται σε πολλές περιοχές για μια ταυτόχρονη ομαδική επικοινωνία
με τον καθηγητή.
To CU-SeeMe χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 'Ή
εταιρία White Pine χρηματοδοτεί το Global Schoolhouse που είναι κορυφαίος
εκπαιδευτικός οργανισμός και έχει στόχο την εξάπλωση του Internet στην
εκπαίδευση. Οι Ιστοσελίδες του είναι στη διεύθυνση

http://www.gsn.org.

Παράλληλα με το CU-SeeMe η εταιρία White Pine Software έχει δημιουργήσει και
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άλλα παρόμοια προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση,
όπως το Class Point και Meeting Point.
Η εταιρία που δημιουργεί το λογισμικό CU-SeeMe πιστεύει ότι το βασικό
στοιχείο στην εκπαίδευση από απόσταση είναι οι ικανότητες του καθηγητή και
αναφέρει ότι καμία τεχνολογία δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει έναν ικανό
καθηγητή με δυναμικό υλικό, αποτελεσματικές ικανότητες παρουσίασης, υψηλό
αίσθημα ευθύνης και δραστηριοποίησης, έναν καθηγητή που διαθέτει γνώσεις και
εμπειρία και μπορεί να χρησιμοποιήσει με την μεγαλύτερη αποδοτικότητα τα
κατάλληλα εργαλεία την κατάλληλη στιγμή.
Τα εργαλεία της τεχνολογίας μπορούν αποδειχθούν πολύ χρήσιμα αν
χρησιμοποιηθούν με προσοχή. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να θέτει κάποιους στόχους και
να χρησιμοποιεί τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

1.8.2 Το Πρόγραμμα ClassPoint
Το πρόγραμμα ClassPoint σχεδιάστηκε από την White Pine Software για την
δημιουργία εικονικών δυνητικών τάξεων στο Internet. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις
εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για χρήση σε τοπικά δίκτυα LAN σε δίκτυα ευρείας
περιοχής WAN και γενικά στο Internet. Δημιουργεί ένα περιβάλλον που κατευθύνεται
από τον καθηγητή και εικονικές-δυνητικές τάξεις στον Παγκόσμιο Ιστό. Παρέχει
προγραμματισμό των μαθημάτων που διδάσκονται, μεταδίδει σήμα εικόνας και ήχου
από πολλές προς πολλές περιοχές, εμφανίζει την εικόνα του καθηγητή και των μαθητών
και δίνει δυνατότητες παρουσίασης στον καθηγητή. Ακόμη παρέχει Whiteboard (για
παρουσίαση γραφικών) και άλλες δυνατότητες.
Με αυτό το πρόγραμμα τα σχολεία και άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί
μπορούν γρήγορα, αποτελεσματικά και με χαμηλό κόστος να συνδέσουν τον
καθηγητή με τους μαθητές και να δημιουργήσουν τηλετάξεις στον Παγκόσμιο Ιστό με
πλήρη αλληλεπιδραστική επικοινωνία. Το περιβάλλον μάθησης κατευθύνεται από τον
καθηγητή. Η εικόνα και ο ήχος φαίνονται στις οθόνες όλων όσων συμμετέχουν στην
επικοινωνία και ο καθένας μπορεί να δει και να ακούσει τους υπόλοιπους. Η εικονικήδυνητική τάξη στον Παγκόσμιο Ιστό ρυθμίζεται από τον καθηγητή και γίνεται
προγραμματισμός των μαθημάτων. Με το πρόγραμμα ο καθηγητής μπορεί να κάνει
ομαδική περιήγηση των μαθητών σε πηγές του Internet κατά τη διάρκεια παρουσίασης
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του μαθήματος. Ακόμη μπορούν να γίνονται αλληλεπιδραστικά τεστ και ερωτήσεις σε
πραγματικό χρόνο, ή προφορικές εξετάσεις. Οι πηγές του δικτύου υπολογιστών είναι
στη διάθεση των μαθητών στην διάρκεια της ομαδικής συνάντησης και πριν ή μετά από
αυτή.
Υπάρχουν ακόμη λευκοί πίνακες Whiteboards και παρέχεται επικοινωνία με
ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων.
Στην εκπαίδευση από απόσταση δεν αρκεί η επικοινωνία του καθηγητή με
τους μαθητές. Χρειάζονται και επιπλέον στοιχεία που θα δώσουν στον μαθητή την
αίσθηση ότι βρίσκεται σε μια σχολική τάξη. To ClassPoint δημιουργεί την εμπειρία
της τάξης που κατευθύνεται από τον καθηγητή, με εγγραφή, συζήτηση μέσα στην
τάξη, συμπλήρωση και παράδοση εργασιών σε ώρες εκτός της τάξης.
Με το πρόγραμμα επιτρέπεται ο καθηγητής να επιλέγει έναν ή περισσότερους
μαθητές και να τους προβάλλει με μεγαλύτερη εικόνα από τους υπόλοιπους για να
μιλήσουν αυτοί, ή επιτρέπεται ένας μαθητής να κάνει αίτηση για να παρέμβει στην
συζήτηση και τότε προβάλλεται και η δική του εικόνα. Οι μαθητές εκτός από τον ήχο
επικοινωνούν και με γραπτά μηνύματα, είτε ένας προς έναν είτε ομαδικά, ενώ με σήμα
εικόνας και ήχου επικοινωνούν ταυτόχρονα όλοι μαζί. Ο καθηγητής έχει την
δυνατότητα να οδηγεί τους μαθητές σε Ιστοσελίδες και να τους παρουσιάζει
πληροφορίες μέσα από αυτές.
Ο καθηγητής κατευθύνει το σύστημα προβολής (spotlight) σε συγκεκριμένους
μαθητές και η εικόνα τους εμφανίζεται μεγαλύτερη στην οθόνη. Μπορούν να
προβάλλονται μόνο αυτοί οι μαθητές ή να προβάλλονται και οι άλλοι με μικρότερη
εικόνα. Ο καθηγητής βλέπει 12 μαθητές κάθε φορά μέσα στην τηλετάξη ανεξάρτητα
από αυτούς που προβάλλει. Μπορούν να γίνονται ειδικές συζητήσεις που κατευθύνονται
από τον καθηγητή και συμμετέχουν μικρές ομάδες μαθητών που προβάλλονται. Οι
μαθητές που επιθυμούν να παρέμβουν στη συζήτηση μπορούν να στείλουν στον
καθηγητή ένα μήνυμα που το βλέπει μόνο αυτός. Ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει και
να προβάλλει κάποιους μαθητές ακόμα και αν οι ίδιοι δεν το ζητήσουν.
Διαγωνίσματα και τεστ σε πραγματικό χρόνο μπορούν να γίνουν με την χρήση
του ClassPoint. Ο καθηγητής μπορεί να υποβάλλει σε όλους τους μαθητές ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών και να βλέπει τις απαντήσεις κάθε μαθητή σε ξεχωριστά
παράθυρα. Οι μαθητές δεν μπορούν να δουν τις απαντήσεις των άλλων. Αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για να διαπιστώσει ο καθηγητής αν οι περισσότεροι μαθητές
έχουν κατανοήσει το μάθημα. Μπορεί να τους ρωτήσει και αν οι περισσότεροι
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απαντήσουν όχι τότε ο καθηγητής μπορεί να αναλύσει περισσότερο τα δυσνόητα
σημεία. Το ίδιο σύστημα μπορούν οι καθηγητές να το χρησιμοποιήσουν για να
σχεδιάσουν διαγωνίσματα και για να ελέγξουν τις γνώσεις των μαθητών με
ερωτηματολόγια για να απαντηθούν σε πραγματικό χρόνο. Οι λευκοί πίνακες
(Whiteboards) λέγονται έτσι επειδή έχουν παρόμοιες ιδιότητες με τον πίνακα της τάξης.
Με αυτούς ο καθηγητής δείχνει σημειώσεις και γραφικά στους μαθητές.
To Classpoint σε κοινές εφαρμογές με το Microsoft NetMeeting παρέχει
λευκούς πίνακες (Whiteboards) με τους οποίους ο καθηγητής και οι μαθητές βλέπουν
κείμενα και σχεδιαγράμματα που είναι έτοιμα ή μπορούν να σχεδιαστούν εκείνη τη
στιγμή όπως σε έναν πραγματικό πίνακα. Ταυτόχρονα το υλικό που φαίνεται στον
λευκό πίνακα (Whiteboard) μπορεί να τροποποιηθεί και να διορθωθεί την ίδια στιγμή
από τον καθηγητή ή από τους μαθητές σε πραγματικό χρόνο μέσα στην διάρκεια του
μαθήματος της τηλετάξης.
'Ένας Web browser χρησιμοποιείται από το ClassPoint για την ανακοίνωση
των προγραμμάτων μαθημάτων, για τον σχεδιασμό των μαθημάτων που διδάσκονται και
για να επιτρέψει την σύνδεση των μαθητών στην εικονική δυνητική τάξη. Ο καθηγητής
ρυθμίζει την λειτουργία, το πρόγραμμα και το πλάνο της τηλετάξης και χρησιμοποιεί το
κέντρο σχεδιασμού του ClassPoint στο δικό του Web browser.
Όταν οι καθηγητές και οι μαθητές θέλουν να συνδεθούν στην τηλετάξη ή να
δουν το υλικό που διδάσκεται και τις εργασίες των μαθητών επισκέπτονται μια
Ιστοσελίδα εισόδου (Login Page) που δημιουργεί το ClassPoint και για να συνδεθούν
δηλώνουν κωδικούς εισόδου (Username, Password). Μόλις συνδεθούν αρχίζει να
λειτουργεί το πρόγραμμα του ClassPoint στον υπολογιστή τους και μπορούν να
παρακολουθήσουν το μάθημα της τηλετάξης.
Το υλικό που διδάσκεται στην τηλετάξη διαδίδεται μέσα από Web
browser. Οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να παρουσιάσει ο browser μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της εικονικής-δυνητικής τάξης. Έτσι μπορούν να
παρουσιάζονται άλλες Ιστοσελίδες με πληροφορίες σχετικές με το μάθημα,
παρουσιάσεις μαθημάτων με streaming εικόνα και ήχο ή ειδικά σχεδιασμένο υλικό για
παρουσίαση στην τηλετάξη από Ιστοσελίδες. Ο καθηγητής μπορεί να κάνει
περιήγηση των μαθητών σε Ιστοσελίδες που μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για
συζήτηση στην τηλετάξη πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Καθώς ο καθηγητής αλλάζει
Ιστοσελίδες στον δικό του browser, οι ίδιες Ιστοσελίδες εμφανίζονται στις οθόνες των
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μαθητών και ο καθηγητής μπορεί παράλληλα να μιλά και να σχολιάζει τα περιεχόμενα
των Ιστοσελίδων.
To ClassPoint μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεδριάσεις, παρουσιάσεις
πληροφοριών, ομαδικές συζητήσεις, εκπαίδευση των υπαλλήλων μιας εταιρίας.
Σε κολέγια και σε πανεπιστήμια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήρη
παρουσίαση μαθημάτων από απόσταση, για συνέδρια, εκπαίδευση ενηλίκων,
σύνδεση τηλετάξεων από πολλές χώρες, για επικοινωνία των καθηγητών μεταξύ τους,
δημιουργία οργανωμένων συζητήσεων.
Στα δημοτικά σχολεία το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
ομαδικές συζητήσεις γονέων-δασκάλων, των δασκάλων ή των μαθητών μεταξύ τους και
για διδασκαλία των παιδιών από απομακρυσμένες περιοχές.

1.8.3 Το Πρόγραμμα MeetingPoint
To MeetingPoint είναι πρόγραμμα εξυπηρέτησης συνεδριάσεων (Conference
Server) καθώς επίσης και πρόγραμμα λογισμικού που έχει τεθεί για τηλεδιασκέψεις
στο Internet και δημιουργεί ομαδικές συνεδριάσεις. To MeetingPoint παρέχει
εικονικούς-δυνητικούς χώρους συνάντησης όπου οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν
με εικόνα, ήχο, κείμενο και δεδομένα για να παρακολουθήσουν μαθήματα ή να
κάνουν ομαδικές εργασίες. To MeetingPoint επιτρέπει σε άτομα που χρησιμοποιούν
διαφορετικό λογισμικό να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Συνδέει τους χρήστες του
Microsoft NetMeeting, Intel ProShare, PictureTel LiveLan, Intel Internet
VideoPhone, CU-SeeMe σε ταυτόχρονη ομαδική επικοινωνία..
Η ομαδική επικοινωνία γίνεται με χρήση πολυμέσων. Το πρόγραμμα μπορεί
ο χρήστης να το ρυθμίσει και να το διαχειριστεί από απόσταση με χρήση κάποιου Web
browser. To MeetingPoint διαχειρίζεται το εύρος ζώνης που απαιτείται για ομαδική
επικοινωνία και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της τεχνολογίας Multicast. Με το
MeetingPoint τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση από
απόσταση σε μαθητές που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Επίσης, με το MeetingPoint
μπορούν να δημιουργηθούν ομαδικές συνεδριάσεις οποιουδήποτε τύπου και από
οσαδήποτε άτομα. Η επικοινωνία γίνεται με εικόνα, ήχο, κείμενο, λευκούς
πίνακες και άλλες εφαρμογές.
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Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στον Παγκόσμιο Ιστό και οι υπεύθυνοι των
δικτύων μπορούν να διαχειριστούν πολλούς servers MeetingPoint με ένα browser. Με
το ίδιο πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν συνεδριάσεις ή να συμμετέχουν σε
τηλεδιασκέψεις.
To MeetingPoint χρησιμοποιεί τα πρότυπα IETF (του ΜΒΟΝΕ) για τεχνολογία
Multicasting. Αυτό επιτρέπει σε όσους χρησιμοποιούν δίκτυα με αυτή την τεχνολογία
να εξοικονομούν μεγάλο εύρος ζώνης (bandwidth). To MeetingPoint συνδέει και
δίκτυα που δεν διαθέτουν δυνατότητες multicast με άλλα δίκτυα που διαθέτουν.
Περισσότερες

πληροφορίες

υπάρχουν

στην

διεύθυνση

http://www.ipmulticast.com/community/whitepapers. Το ίδιο πρόγραμμα εκτός από
την δημιουργία εικονικών-δυνητικών χώρων συνάντησης παρέχει και τις παρακάτω
δυνατότητες. Αξιοποιεί τις δυνατότητες των πηγών παροχής του δικτύου και οι
πληροφορίες που διαδίδονται καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν λιγότερες πηγές
παροχής. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να αναγνωρίζει το είδος της ομαδικής
επικοινωνίας που συντελείται με χρήση πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο και να
αξιοποιεί τις δυνατότητες του δικτύου για να εκτελεί ομαδικές επικοινωνίες με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, περισσότεροι από έναν servers μπορούν να
συνεργαστούν για να ελαχιστοποιήσουν την κυκλοφορία δεδομένων που πρέπει να
περάσουν από διάφορες συνδέσεις του κυρίως δικτύου και έτσι ελευθερώνονται
αυτές οι συνδέσεις. Ακόμη τα δίκτυα που έχουν το σύστημα multicast
αξιοποιούνται κατάλληλα και μειώνεται το ποσοστό. κατάληψης των πηγών παροχής
δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι αν τα δεδομένα πρόκειται να περάσουν από πολλές
περιοχές του δικτύου, μπορούν αντί για αυτό να φτάσουν όλα μαζί σε μία ομάδα
servers που συνεργάζονται και να αποσταλούν στους παραλήπτες από τους servers με
τις ελάχιστες δυνατές διαδρομές και έτσι να μειωθεί η συνολική ποσότητα
κυκλοφορίας δεδομένων στο δίκτυο. Με το MeetingPoint ελέγχεται το εύρος ζώνης
(bandwidth) που καταλαμβάνεται στην διάρκεια των τηλεδιασκέψεων.
Οι παροχείς τέτοιων υπηρεσιών μπορούν να ελέγχουν το ρυθμό με τον οποίο
μεταδίδεται το σήμα σε μια τηλεδιάσκεψη χωρίς να εξαντλείται όλο το διαθέσιμο
εύρος ζώνης του δικτύου και χωρίς να παρεμποδίζονται άλλες λειτουργίες του
δικτύου από υπερβολική κυκλοφορία δεδομένων. Άλλες υπηρεσίες που παρέχει το
MeetingPoint είναι ασφάλεια δεδομένων, παρακολούθηση συνεδρίων σε πραγματικό
χρόνο, υποστήριξη, ανίχνευση και χρέωση των πελατών.
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1.8.4 Το πρόγραμμα NetMeeting
To NetMeeting της Microsoft επιτρέπει στο χρήστη να επικοινωνεί με άλλους
χρήστες με φωνή και εικόνα, με τον ίδιο τρόπο που του επιτρέπει το CU-SeeMe που
περιγράφεται παραπάνω. Με το NetMeeting ο χρήστης μπορεί παράλληλα να στείλει
και να λάβει αρχεία ή εφαρμογές μαζί με εικόνα και ήχο, σε πραγματικό χρόνο. Οι
αρχικές ρυθμίσεις του προγράμματος γίνονται αυτόματα από ένα πρόγραμμα Wizard
που κάνει μόνο του τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στον Server (υπολογιστή εξυπηρέτησης)
του δικτύου στο οποίο συνδέεται ο χρήστης, και στο σύστημα μετάδοσης και λήψης του
σήματος εικόνας και ήχου. To πρόγραμμα NetMeeting εμφανίζει ένα παράθυρο στην
οθόνη του υπολογιστή όπου φαίνεται ένα ευρετήριο με τους χρήστες που είναι
συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή στον ίδιο server (υπολογιστή εξυπηρέτησης) που
συνδέεται ο χρήστης. Για κάθε χρήστη εμφανίζονται πληροφορίες για το αν έχει ήχο,
εικόνα, η διεύθυνση του e-mail και το όνομα του. Ο χρήστης με το ποντίκι επιλέγει
κάποιο όνομα άλλου χρήστη από τον κατάλογο ονομάτων και με το δεξί πλήκτρο
εμφανίζει μια λίστα επιλογών. Με τις επιλογές αυτές μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα
με φωνή και εικόνα με τον άλλο χρήστη, ή να αν θέλει να του στείλει μήνυμα e-mail.
Αν ο χρήστης που έχει επιλεχθεί, μιλάει εκείνη τη στιγμή με άλλον, τότε αυτός που τον
επέλεξε έχει δυνατότητα να του ζητήσει να συμμετέχει και αυτός στη συζήτηση. Η
εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος στην εκπαίδευση είναι ίδια με την εφαρμογή του
CUSeeMe. To πρόγραμμα αυτό εκτελεί την ίδια λειτουργία.

1.9. Δυνατότητες Ασύγχρονης Επικοινωνίας
1.9.1 Γενικά
Οι περισσότερες διασκέψεις και σοβαρές συζητήσεις γίνονται με ασύγχρονη
επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι τα μηνύματα και τα αρχεία της συζήτησης
ανακοινώνονται όλα σε κάποιο κοινό χώρο και παραμένουν ώστε να μπορούν οι
χρήστες οποιαδήποτε στιγμή να τα δουν και να απαντήσουν με την άνεση τους.
Η ασύγχρονη επικοινωνία μπορεί να γίνει και με αποθήκευση αρχείων ήχου
ή εικόνας σε κάποια κοινή περιοχή όπου μπορεί οποιοσδήποτε να τα φέρνει στον
υπολογιστή του για να τα δει. Με το πρόγραμμα RealPlayer μπορεί να τα δει χωρίς να τα
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εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και να τα διαχειριστεί από την περιοχή όπου
βρίσκονται. Ακόμη τα ίδια αρχεία μπορούν να αποσταλούν προσαρτημένα σε ένα
μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάποιον χρήστη, αλλά πρέπει αυτός να
διαθέτει αρκετό χώρο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του για να αποθηκεύσει
αυτά τα αρχεία. Για τον λόγο αυτό συμφέρει να χρησιμοποιείται το πρόγραμμα
RealPlayer.

1.9.2 Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ασύγχρονη
επικοινωνία
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο E-mail ή κάποιο πρόγραμμα που εκτελεί
αντίστοιχη λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στείλουμε μηνύματα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ενός ατόμου ή να στείλουμε το ίδιο μήνυμα στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις πολλών ατόμων την ίδια στιγμή. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι όλα
τα άτομα που μας ενδιαφέρουν έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση στο Internet.
Μπορούμε να έχουμε μια ιδιωτική συζήτηση ενός προς έναν, μπορούμε όμως να
έχουμε και μια κοινή συζήτηση όπου θα συμμετέχουν διάφορα άτομα. Από αυτά τα
άτομα, μπορεί να είναι όλοι άγνωστοι μεταξύ τους, ή να ανήκουν σε διάφορα επίπεδα
μιας ιεραρχικής κλίμακας που έχει σχέση με το θέμα της συζήτησης (π.χ.
δάσκαλοι, μαθητές, καθηγητές, εξεταστές, σύμβουλοι, βοηθοί, αν το θέμα συζήτησης
αφορά την εκπαίδευση).
Για παράδειγμα μια διάλεξη που κάνει κάποιος προσκεκλημένος ομιλητής σε
ένα συνέδριο θα μπορούσε να σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση καθενός από τους συνέδρους για να εξασφαλιστεί ότι ο κάθε
σύνεδρος θα έχει το δικό του αντίγραφο από την ομιλία.
Η ομαδική συζήτηση γίνεται με πολλούς τρόπους μέσα στο δίκτυο. Μια μορφή
συζήτησης με την μέθοδο που περιγράψαμε είναι οι "λίστες συζητήσεων" (mailing
lists) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε "λίστα συζητήσεων" υπάρχει ένα
κεντρικό θέμα συζήτησης που φαίνεται από το όνομα της λίστας. Για να
παρακολουθήσει κάποιος τη συζήτηση σε μια λίστα πρέπει πρώτα να εγγραφεί μέλος
στη λίστα. Τα μέλη κάθε "λίστας" μπορούν να στέλνουν μηνύματα e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της λίστας, η οποία ανήκει σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή (host
computer). Κάθε μήνυμα που φτάνει στον υπολογιστή αυτόν, με το ηλεκτρονικό
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ταχυδρομείο, προωθείται αυτόματα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ατόμων που
είναι μέλη της λίστας. Οι "λίστες συζητήσεων" διακρίνονται σε "ελεγχόμενες"
(moderated) και σε "μη ελεγχόμενες" (unmoderated). Στις ελεγχόμενες λίστες
ορισμένα μηνύματα που

φτάνουν

λογοκρίνονται από κάποιους και

δεν

δημοσιεύονται και επίσης δεν μπορεί να γίνει μέλος οποιοσδήποτε.
Αυτό γίνεται για να ασχοληθούν με κάποιο συγκεκριμένο θέμα συζήτησης χωρίς
να ενοχλούνται οι συζητητές από μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου, ή
μηνύματα άσχετα με το θέμα της συζήτησης. Οι μη ελεγχόμενες λίστες είναι πιο
ελεύθερες και εκεί δημοσιεύονται όλα τα μηνύματα που φτάνουν και μπορεί να γίνει
μέλος όποιος θέλει. Κάθε λίστα συζητήσεων την δημιουργεί και την διαχειρίζεται ένα
πρόγραμμα mailserv που μπορεί αυτόματα να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα.
Κάθε πρόγραμμα listserv μπορεί να δημιουργήσει διάφορες λίστες συζητήσεων με
πολλούς ή λίγους συνδρομητές. Σε μία σχολική τάξη μπορεί ο καθηγητής να
δημιουργήσει μικρές λίστες συζητήσεων με λίγους μαθητές π.χ. 5 άτομα σε κάθε λίστα
και να τους αναθέσει ομαδικές εργασίες. Όλες αυτές οι λίστες δημιουργούνται από το
ίδιο πρόγραμμα listserv. Το πρόγραμμα mailserv μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
ασύγχρονη διδασκαλία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail. Οι μαθητές
επικοινωνούν στέλνοντας ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του mailserv και
αυτόματα το μήνυμα αυτό διανέμεται στις διευθύνσεις όλων των ατόμων που έχουν
εγγραφεί στη λίστα συζητήσεων. Πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη
διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν κατάλληλα
και να εφαρμοστούν στη διδασκαλία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης
υπάρχει αλληλεπίδραση και αποστολή αρχείων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail.
Ο χρήστης, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για να λάβει τα αρχεία που τον
ενδιαφέρουν,

έχει

δυνατότητα

να

κάνει

αλληλεπιδραστικές

αιτήσεις

σε

συγκεκριμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κρατούν αποθηκευμένα αρχεία
κειμένου. Οι υπολογιστές αυτοί, θα στείλουν αυτόματα τα ζητούμενα προγράμματα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail από την οποία έχει έρθει η αίτηση. (Τα αρχεία
κειμένου, είτε περιέχονται μέσα στο κείμενο του μηνύματος ή αποστέλλονται ως
αυτόνομα προγράμματα μαζί με το μήνυμα). Αν ο καθηγητής δημιουργήσει ομάδες
εργασίας που συνεννοούνται μεταξύ τους μέσω λιστών συζητήσεων, μπορεί να χωρίσει
τους μαθητές της τάξης σε μικρές ομάδες των πέντε ή έξι ατόμων και να αφιερώσει
μία μικρή λίστα συζητήσεων για κάθε ομάδα. Ο μικρός αριθμός συζητητών σε μια
λίστα συζητήσεων έχει το πλεονέκτημα ότι στέλνονται λίγα μηνύματα και έτσι για να
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εκφράσει κανείς την γνώμη του δεν είναι υποχρεωμένος να διαβάσει ένα μεγάλο πλήθος
μηνυμάτων που έχουν προηγηθεί από τους άλλους. Επίσης ο καθηγητής μπορεί εύκολα
να ελέγξει όλα τα μηνύματα. Αν όμως ο αριθμός των ατόμων είναι πολύ μικρός, π.χ.
δύο ή τρία άτομα, τότε υπάρχει το μειονέκτημα ότι οι μαθητές ενδέχεται να εκφράσουν
κοινές απόψεις και δεν υπάρχουν πολλές διαφορετικές γνώμες ή προτάσεις πάνω στο
ίδιο θέμα. Έτσι χάνεται το ενδιαφέρον στην επικοινωνία.

1.9.3 Συστήματα BBS και Newsgroups
Τα συστήματα BBS (Πίνακες ανακοινώσεων) χρησιμοποιούνται για ασύγχρονη
επικοινωνία παράλληλα με τις λίστες ομαδικών συζητήσεων (mailing lists) και τα
newsgroups (ομάδες ειδήσεων και συζητήσεων). Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται
για ασύγχρονες ομαδικές συζητήσεις όμως περισσότερους χρήστες έχουν τα
newsgroups.
Στα συστήματα BBS με πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Boards System, BBS),
τα μηνύματα που στέλνει ο καθένας κρατούνται σε μια κεντρική περιοχή δηλαδή σε
κάποιον κεντρικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο. Τα συστήματα BBS συνήθως
απαιτούν από το χρήστη να κάνει ιδιαίτερες ενέργειες για να δει τα μηνύματα. Ο
χρήστης μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα είτε το ένα πίσω από το άλλο είτε επιλεκτικά
με οδηγό τον πίνακα περιεχομένων. Τότε βλέποντας τα θέματα μπορεί να επιλέξει τα
μηνύματα που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί να απαντήσει σε όποια μηνύματα θέλει και τα
δικά του μηνύματα θα δημοσιευθούν στην ίδια περιοχή και θα παραμείνουν εκεί για να
μπορούν να τα βλέπουν οι άλλοι αναγνώστες. Στη διαδικασία αυτή η αποστολή
μηνυμάτων γίνεται με ευκολία, αλλά υπάρχει μειονέκτημα στην ανάγνωση των
μηνυμάτων. Η συμμετοχή των ατόμων στη συζήτηση μπορεί να είναι μικρή και
εξαρτάται από το πόσοι ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε μια BBS και να διαβάσουν τα
μηνύματα. Ο αριθμός των ατόμων αυτών μειώνεται όταν απαιτούνται πολλές
διαδικασίες για πρόσβαση ή όταν μια BBS στο δίκτυο είναι άγνωστη επειδή δεν
ανακοινώνεται σε εμφανείς περιοχές.
Στην κατηγορία ομαδικής συζήτησης ανήκουν και οι "ομάδες ειδήσεων ή
συζητήσεων" (Usenet newsgroups). Μοιάζουν πολύ με τις "λίστες συζητήσεων" του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το σημείο που διαφέρουν οι "ομάδες ειδήσεων" από τις
"λίστες" είναι ότι για να δει κάποιος τα μηνύματα μιας "ομάδας ειδήσεων" δεν
εγγράφεται μέλος σε αυτήν, αλλά πρέπει να ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία που
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την περιγράφουμε παρακάτω. Με ορισμένα προγράμματα για το δίκτυο ο χρήστης
επιλέγει ποιες "ομάδες ειδήσεων" θέλει να λαμβάνει. Το θέμα συζήτησης φαίνεται από
τον τίτλο τους. Τα μηνύματα των "ομάδων ειδήσεων" διαδίδονται στους χρήστες με το
Usenet (ένα δίκτυο υπολογιστών που αποτελεί τμήμα του Internet). Μόνο όταν ο
χρήστης έχει πρόσβαση στο δίκτυο Usenet μπορεί να λαμβάνει στον υπολογιστή του τα
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται στις "ομάδες ειδήσεων και
συζητήσεων" και αποθηκεύονται σε κάποια κεντρική περιοχή. Η σύνδεση του χρήστη
με τις "ομάδες ειδήσεων" είναι άλλοτε αμφίδρομη οπότε μπορεί να στέλνει με ευκολία
τα δικά του μηνύματα και άλλοτε μονόδρομη οπότε δεν μπορεί να στείλει κανένα
μήνυμα και βλέπει μόνο μηνύματα άλλων. Στα newsgroups δίνεται περισσότερη
έμφαση στη συζήτηση πάνω στο θέμα που αναφέρονται. Η επικοινωνία είναι αρκετά
εντατική και γίνεται αυστηρά με βάση το θέμα συζήτησης. Αντίθετα σε μία λίστα
συζητήσεων με πολλούς συνδρομητές μπορούν να συζητηθούν πολλές ιδέες και θέματα
ανεξάρτητα από τον τίτλο της λίστας και ορισμένα να μην ενδιαφέρουν όλους τους
συνδρομητές. Είναι δύσκολο να ερευνήσει ο χρήστης τα θέματα που συζητούνται σε
λίστες συζητήσεων ενώ στα newsgroups μπορεί να ερευνήσει πιο εύκολα τα θέματα
συζήτησης με βάση τον τίτλο του κάθε newsgroup.
Στα συστήματα BBS με πίνακες ανακοινώσεων μπορούμε να χωρίσουμε
διάφορες ανεξάρτητες περιοχές έτσι ώστε σε κάθε περιοχή να εργάζονται μαζί κάποια
άτομα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται μικρές ομάδες εργασίας και αντιστοιχεί μία
ομάδα ατόμων σε κάθε περιοχή. Ο χρήστης μπορεί να βλέπει είτε όλες τις περιοχές μαζί
είτε επιλεκτικά τις περιοχές που τον ενδιαφέρουν. Οι περιοχές μπορούν να
ταξινομηθούν με βάση το θέμα συζήτησης ή εργασίας που γίνεται μέσα σε αυτές. Όταν
θέλει κάποιος να στείλει μήνυμα σε ένα τέτοιο σύστημα επιλέγει την περιοχή που θα
δημοσιευτεί το μήνυμα, μέσα από έναν πίνακα που αναφέρει όλες τις περιοχές
ταξινομημένες ως προς το θέμα συζήτησης τους. Στη συνέχεια το μήνυμα θα το
διαβάσουν όλοι όσοι μπουν στην περιοχή αυτή και μετά μπορούν να το αντιγράψουν ή
να το αποθηκεύσουν σε δικές τους περιοχές. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί
οποιοσδήποτε να στείλει τα σχόλια του πάνω στα μηνύματα των προηγούμενων και
το μήνυμα του θα δημοσιευτεί στην ίδια περιοχή του πίνακα ανακοινώσεων ώστε να
μπορούν να το διαβάσουν οι υπόλοιποι.
Μερικά συνέδρια μικρής χρονικής διάρκειας που γίνονται από ορισμένες
ομάδες ατόμων χαρακτηρίζονται με τον όρο "σαλόνι" (salon). Στα συνέδρια αυτά η
συνεδρίαση των ατόμων γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Στους συνέδρους έχουν
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μοιραστεί εκ των προτέρων ορισμένα γραπτά κείμενα που είναι διάφορες μελέτες
και εργασίες και έχουν εκδοθεί πριν γίνει το συνέδριο. Στη διάρκεια του συνεδρίου
γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτά τα κείμενα και συνήθως συμμετέχει και ο συγγραφέας
που τα έχει γράψει. Με την τηλεδιάσκεψη παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια άτομα
που δεν βρίσκονται στον τόπο που γίνεται το συνέδριο να συμμετέχουν εικονικάδυνητικά στη συζήτηση από τον τόπο που βρίσκονται.
Μια γενικότερη μορφή των BBS δίνει δυνατότητα για "ηλεκτρονική συζήτηση"
μέσα στο δίκτυο υπολογιστών σε πραγματικό χρόνο και η δυνατότητα αυτή συχνά
χρησιμοποιείται από τους μαθητές των σχολείων για να συζητούν μεταξύ τους. Στο
δίκτυο υπάρχουν περιοχές όπου γίνεται συζήτηση πολλών ατόμων και ονομάζονται
"κοινές περιοχές συζητήσεων”. Μερικές φορές έχουν μεταφορικές ονομασίες όπως
"Cafe" δηλαδή "καφενεία", "rooms"="δωμάτια," "channels"="κανάλια." Εκεί
γίνεται ηλεκτρονική συνάντηση πολλών ατόμων και συνήθως οι συζητήσεις έχουν
κοινωνικό περιεχόμενο και όχι επαγγελματικό.
Μια άλλη μορφή των BBS χρησιμοποιείται στην περίπτωση όπου κάποιοι
ειδικοί πρέπει να απαντούν σε απορίες χρηστών και να τους δίνουν τεχνικές οδηγίες. Οι
λειτουργίες ενός συστήματος τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν την παραλαβή και αποστολή
μηνυμάτων και έτσι είναι εύκολο με ένα τέτοιο σύστημα να στέλνονται οι ερωτήσεις
των χρηστών στο ειδικευμένο προσωπικό και στη συνέχεια οι τεχνικοί να στέλνουν τις
απαντήσεις τους.
Όταν

οι

απορίες

είναι

κοινές

για

όλους

τους

χρήστες

τότε

οι

επαναλαμβανόμενες απαντήσεις μπορούν να συγκεντρωθούν και να αποτελέσουν έναν
οδηγό για τους χρήστες. Ο οδηγός αυτός θα περιέχει τις συχνά επαναλαμβανόμενες
ερωτήσεις (FAQ: Frequently Asked Questions) μαζί με τις απαντήσεις τους και θα
μπορεί να μοιραστεί σε κάθε χρήστη. Ο χρήστης όποτε χρειάζεται άμεση βοήθεια θα
μπορεί να ανατρέχει στον οδηγό αυτό και να βρίσκει την απάντηση ώστε να μην
καθυστερεί από τυχόν καθυστερήσεις των τεχνικών να του απαντήσουν.
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1.10. Βιβλιοθήκες και Βάσεις Δεδομένων
1.10.1 Βιβλιοθήκες
Η βιβλιοθήκη ή τα αρχεία μιας τηλεδιάσκεψης με Η/Υ συνήθως περιέχουν
πολλά διαφορετικά είδη προγραμμάτων και αρχείων γενικού ενδιαφέροντος σε μορφή
μόνο ανάγνωσης (Read-only) έτσι ώστε τα μέλη της τηλεδιάσκεψης να μπορούν να
τα διαβάσουν χωρίς να τα σβήσουν ή να τα μετατρέψουν. Στα κείμενα της βιβλιοθήκης
μπορούν να περιλαμβάνονται διάφορα αναγνώσματα και άρθρα που προέρχονται από
πολλές πηγές: γραπτές εργασίες, κατάλογοι που αναφέρουν τίτλους κειμένων για
αναφορά στα αντίστοιχα κείμενα, βιβλιογραφίες, λεξικά τεχνικών όρων, κείμενα με
οδηγίες χρήσεως των προγραμμάτων. Επίσης σε αυτή την περιοχή μπορούν να
δημοσιεύονται προγράμματα και κείμενα που στέλνουν οι χρήστες της τηλεδιάσκεψης
μέσω υπολογιστών. Στα προγράμματα της βιβλιοθήκης θα μπορούν οι χρήστες να
έχουν πρόσβαση, να τα διαβάζουν, να τα αντιγράφουν, να τα αποθηκεύουν σε δικές
τους περιοχές και να τα επεξεργάζονται αλλά δεν θα μπορούν να τα σβήσουν ή να τα
αλλοιώσουν μέσα στην περιοχή της βιβλιοθήκης. Την αλλοίωση των προγραμμάτων
βιβλιοθήκης θα μπορούν να την κάνουν μόνο κάποιοι υπεύθυνοι του συστήματος,
οι οποίοι καθορίζουν ποια προγράμματα πρέπει να περιέχονται στη βιβλιοθήκη. Οι
βιβλιοθήκες δεδομένων μπορούν να συνδέονται με διάφορες βάσεις δεδομένων και να
παρέχονται υπηρεσίες αναζήτησης πληροφοριών από ειδικό προσωπικό των
πανεπιστημίων, ή από προγράμματα λογισμικού.

1.10.2 Αρχεία με στοιχεία-Βάσεις δεδομένων
Τα μηνύματα που στέλνονται σε ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης, είτε αυτά
απευθύνονται ιδιαιτέρως σε ένα άτομο είτε απευθύνονται σε όλα τα άτομα σε μια
συγκεκριμένη περιοχή εργασίας μπορούν να αρχειοθετηθούν και να συγκεντρωθούν
όλα μαζί. Στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης ή επισκόπησης των μηνυμάτων.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια όπως είναι το όνομα του
συγγραφέα, ο τίτλος που δηλώνεται πριν από κάθε μήνυμα ως θέμα του μηνύματος, η
ημερομηνία αποστολής και άλλα.
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Αυτά τα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνεται εύκολα η
αναδρομή στα προηγούμενα μηνύματα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν συζητείται
κάποιο συγκεκριμένο θέμα που έχει αναφερθεί και στο παρελθόν ή αν πρέπει να δοθεί
μια απάντηση σε ένα παλιότερο μήνυμα. Επίσης αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται για
καταμέτρηση των μηνυμάτων που στέλνουν τα μέλη της τηλεδιάσκεψης και για την
στατιστική έρευνα των μηνυμάτων ως προς το περιεχόμενο τους. Αυτές οι
πληροφορίες χρειάζονται στους υπεύθυνους που κρατούν τα πρακτικά σε κάθε
συζήτηση. Με τις πληροφορίες αυτές οι διαδικασίες της συζήτησης διευκολύνονται
γιατί ο κάθε απλός χρήστης που μετέχει στη συζήτηση συνήθως δεν έχει δυνατότητα
να αποθηκεύει στο δίσκο του όλα τα μηνύματα που τον ενδιαφέρουν λόγω ελλείψεως
χώρου. Μπορεί όμως να ανατρέχει στα αρχεία τις τηλεδιάσκεψης και να βρίσκει τα
στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.
Ακόμα αυτό είναι και ένα μέτρο ασφάλειας για την ομαλή λειτουργία του
συστήματος γιατί, όταν γίνεται μια σοβαρή συζήτηση, σε περίπτωση που κάποιο μέλος
έχει επιθετική συμπεριφορά και παρενοχλεί τα άλλα μέλη μπορεί να ανιχνεύεται και να
αποβάλλεται από την συζήτηση.

1.11. Πλεονεκτήματα των Ομαδικών Συζητήσεων
1.11.1 Γενικά
Όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση και χρησιμοποιούν την τηλεδιάσκεψη με
Η/Υ μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες "λίστες συζητήσεων" όπου το θέμα
της συζήτησης αφορά την εκπαίδευση. Έτσι, μέσα από τα δίκτυα των ηλεκτρονικών
υπολογιστών έχουν την ευκαιρία να δουν πως σκέφτονται άλλα άτομα από άλλες
χώρες, να ακούσουν τις γνώμες των ξένων πάνω στην εκπαίδευση και να μάθουν τι
συστήματα εκπαίδευσης υιοθετούνται από τις άλλες χώρες. Οι διεθνείς αυτές
συζητήσεις γίνονται με ευκολία χωρίς να χρειάζεται οι μετέχοντες να εγκαταλείψουν
το γραφείο τους και να ταξιδέψουν σε μακρινές χώρες για να γνωρίσουν από κοντά ο
ένας τον άλλον. Οι επαγγελματικές και οι διαπροσωπικές σχέσεις συνάπτονται και
αναπτύσσονται μέσα στα όρια μιας ηλεκτρονικής κοινής συζήτησης. Συνάδερφοι από
διαφορετικές χώρες και άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να συνεργαστούν
μεταξύ τους. Με χρήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης με υπολογιστές ξεπερνιούνται
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τα όρια που θέτει στην συνεργασία ο χώρος εργασίας γιατί είτε αυτός ο χώρος είναι
ένα εργαστήριο είτε ένα γραφείο είτε ένας πανεπιστημιακός χώρος όπου εργάζονται
πολλοί επιστήμονες μαζί, το πλήθος των γνωριμιών τους δεν περιορίζεται πλέον στα
άτομα που κινούνται στον χώρο αυτό αλλά επεκτείνεται και σε άλλα άτομα που ίσως
έχουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες και βρίσκονται σε μακρινές περιοχές. Μπορούν
να υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη καθώς αυξάνεται
αποτελεσματικά ο αριθμός ατόμων με κοινές φιλοδοξίες που συναντιούνται και
εντείνουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη κοινών στόχων. Π.χ. πολλοί
συγγραφείς συνεργάζονται μαζί για να γράψουν άρθρα, βιβλία και συγγράμματα, Οι
ερευνητές που κάνουν εργασία πάνω στο ίδιο θέμα μπορούν να συνεργαστούν, οι
ευκαιρίες για χρηματοδότηση και για έρευνα εμφανίζονται μέσα στην τηλεδιάσκεψη με
Η/Υ.

Τα πλεονεκτήματα της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών είναι τα
παρακάτω
1.11.2 Επεξεργασία πληροφοριών, άνεση και ευκολία στη χρήση
Η αρχειοθέτηση των μηνυμάτων που διακινούνται σε μια τηλεδιάσκεψη με
Η/Υ οδηγεί στη δημιουργία μιας πλούσιας βάσης δεδομένων. Εφόσον τα παλιότερα
μηνύματα δεν σβηστούν, η βάση δεδομένων θα εξακολουθεί να διατηρείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Σε μια τάξη σχολείου οι καλύτερες εργασίες των μαθητών μπορούν
να κρατούνται σε ένα αρχείο το οποίο συνεχώς θα αυξάνεται από εξάμηνο σε
εξάμηνο και θα αποτελέσει έναν οδηγό ή ένα μοντέλο για τους επόμενους μαθητές.
Από τη στιγμή που κάποιος εξοικειωθεί με την χρήση του δικτύου υπολογιστών
ιδιαίτερα στην πρόσβαση και στη χρήση των προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης τότε θα
διαπιστώσει ότι υπάρχει μεγάλη άνεση για να μπει στην τηλεδιάσκεψη από διάφορους
υπολογιστές είτε αυτοί βρίσκονται στο σπίτι του, είτε στο γραφείο του είτε σε κάποιο
εργαστήριο του πανεπιστημίου. Συχνά δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται ο χρήστης
στον ίδιο χώρο όπου βρίσκονται τα κεντρικά μηχανήματα της τηλεδιάσκεψης και
συνήθως μπορεί από μακριά να έχει πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη μέσα από το δίκτυο
υπολογιστών και να εκτελεί τις λειτουργίες που επιθυμεί από περιβάλλοντα πιο οικεία
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για αυτόν και με χρήση δικών του προγραμμάτων σύνδεσης που μπορεί να τα έχει
συνηθίσει.

1.11.3 Οι συνομιλητές επιλέγουν τη στιγμή που θα μπουν στη
συζήτηση
Συχνά δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται όλα τα μέλη μιας ομάδας εργασίας
στο ίδιο μέρος την ίδια ώρα για να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο σε μια κοινή
συζήτηση, εφόσον η BBS ελέγχεται τακτικά και διαβάζουν όλοι τα νέα μηνύματα.
Πριν να δημοσιευτεί μια απάντηση συνήθως απαιτείται κάποιος χρόνος για να
σκεφτεί ο χρήστης και να διαμορφώσει την γνώμη του. Επίσης χρειάζεται χρόνος να
ανατρέξει σε πληροφορίες και στοιχεία που θα τεκμηριώσουν την άποψη του και
ακόμη πρόσθετος χρόνος για να βρει τρόπο να διατυπώσει με σαφήνεια τις σκέψεις του.
Η τηλεδιάσκεψη με υπολογιστές αφήνει περιθώρια για τέτοιες μικρές χρονικές
καθυστερήσεις που είναι πολύ χρήσιμες στους συζητητές διότι αρκετοί από αυτούς
είναι σκεπτόμενοι ή διστακτικοί. Επίσης οι μικρές καθυστερήσεις ευνοούν ορισμένα
άτομα από κλειστές κοινωνίες που δεν δίνουν εύκολα μια απάντηση αν δεν
σκεφτούν πρώτα προσεκτικά με ποιο τρόπ ο θα την παρουσιάσουν.

1.11.4 Η επιλογή των θεμάτων συζήτησης
Τα άτομα που προτιμούν να ακούν τους άλλους και να σκέφτονται πολύ προτού
εκφράσουν την άποψη τους ίσως να επιθυμούν να συζητούν ορισμένα μόνο θέματα
που τους ενδιαφέρουν και αισθάνονται ικανοί να μιλήσουν μόνο για αυτά ενώ δεν
επιθυμούν να μιλήσουν για άλλα θέματα. Τότε επιλέγουν από τον κατάλογο τα
θέματα ή τους ομιλητές που τους ενδιαφέρουν και δεν ασχολούνται με τα
υπόλοιπα. Χρειάζεται όμως να υπάρχουν και προγράμματα για γρήγορη
ανίχνευση μηνυμάτων ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία της συζήτησης όταν
υπάρχουν πολλά μηνύματα και δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα. Στις ομάδες συζητήσεων
με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail discussion groups), κάθε ομάδα συζητήσεων έχει
ένα τίτλο που δηλώνει το θέμα συζήτησης. Όταν χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση,
κάθε ομάδα συζητήσεων μπορεί να έχει έναν διαφορετικό τίτλο μαθήματος, ή να
αναφέρεται σε διαφορετικό θέμα εργασίας. Ο μαθητής που θέλει πληροφορίες για
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συγκεκριμένο μάθημα ή ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε μία εργασία, μπορεί να βλέπει
όλους τους τίτλους και να εισάγεται στην αντίστοιχη ομάδα συζητήσεων που τον
ενδιαφέρει. Εκεί διαβάζει τα μηνύματα των άλλων, συλλέγει πληροφορίες πάνω στο
θέμα που τον ενδιαφέρει και κάνει τις δικές του προτάσεις. Το ίδιο μπορεί να γίνει και
σε ένα σύστημα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Ο καθηγητής πρέπει να βλέπει τις
ομάδες συζητήσεων της τάξης και να απαντά σε απορίες των μαθητών. Από μια ομάδα
συζητήσεων μπορεί να βρει τις συχνά επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις και να
διαπιστώσει σε ποια σημεία χρειάζεται να δώσει περισσότερες εξηγήσεις και
διευκρινήσεις στους μαθητές.

1.11.5 Η Ανωνυμία και η Συζήτηση με ψευδώνυμα
Η σχετική ανωνυμία επιτρέπει σε ανθρώπους κλειστούς ή ντροπαλούς να έχουν
προστασία και κάλυψη όταν συμμετέχουν σε συζητήσεις μέσα στο δίκτυο. Πολλές
φορές οι άνθρωποι καταλαμβάνονται από φόβο και άγχος όταν πρέπει να
παρουσιάσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους μιλώντας μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό.
Μέσα στο δίκτυο αισθάνονται πιο άνετα να κάνουν το ίδιο, διότι δεν νιώθουν την
φυσική παρουσία των άλλων αλλά και διότι οι ίδιοι βρίσκονται μέσα σε οικείο
περιβάλλον, στο σπίτι τους ή στο γραφείο τους. Σπάνια είναι απαραίτητο κάποιος να
απαντήσει αμέσως σε μια παρουσίαση πληροφοριών ή να δεχθεί αμέσως αντιδράσεις
και αμφισβήτηση από τους άλλους τη στιγμή που εκφράζει τις απόψεις του.
Η εμφάνιση κειμένου στην οθόνη είναι μια συνηθισμένη λειτουργία του
υπολογιστή και ο τρόπος που εμφανίζονται τα μηνύματα τα κάνει όλα να μοιάζουν
μεταξύ τους. Αυτό κατά κάποιο τρόπο, ισοπεδώνει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ
των συζητητών στον πραγματικό κόσμο. Σε μια συζήτηση με ψευδώνυμα, όταν
διαβάζουμε ένα κείμενο δεν γνωρίζουμε άμεσα την ταυτότητα του ατόμου που το έχει
γράψει. Υπάρχουν άτομα με τα οποία στην πραγματική ζωή θα διστάζαμε να πιάσουμε
συζήτηση και όμως να συζητάμε άνετα μαζί τους μέσα στο δίκτυο γιατί δεν ξέρουμε
πως είναι η εμφάνιση τους. Δεν μπορούμε ξέρουμε αν αυτός που συζητά μαζί μας είναι
ισχυρός ή αδύνατος κοινωνικά, υγιής ή ασθενής. Μπορεί να είναι τυφλός και να ακούσει
τα μηνύματα μας από ένα συνθέτη φωνής που του τα διαβάζει με συνθετική φωνή
μέσα από τον υπολογιστή του, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί δεν
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τον βλέπουμε. Ή μπορεί να είναι ανάπηρος και να χρησιμοποιεί τεχνητά μέλη χωρίς
εμείς να είμαστε σε θέση να το ξέρουμε.
Μπορεί κάποιος να δυσκολεύεται να μιλήσει την αγγλική γλώσσα και να
χρησιμοποιεί λεξικό. Ίσως αυτός να διστάζει να συζητήσει ζωντανά με κάποιον
χρησιμοποιώντας το λεξικό. Μέσα από το δίκτυο ο συνομιλητής του δεν θα καταλάβει
ότι χρησιμοποιεί λεξικό και έτσι αυτός θα μπορεί να συζητήσει μαζί του πιο άνετα και
χωρίς δισταγμό. Ένας που δεν ξέρει να μιλάει καλά Αγγλικά (που είναι η γλώσσα που
χρησιμοποιείται περισσότερο στο Internet) μπορεί κάθε κείμενο που γράφει να το
ελέγχει εξονυχιστικά πριν το στείλει και να διορθώνει τα λάθη του κοιτάζοντας ένα
λεξικό οπότε οι συνομιλητές του δεν καταλαβαίνουν την δυσχέρεια του στη χρήση της
αγγλικής γλώσσας.
Πίσω από το ψευδώνυμο μπορεί να κρύβεται ο διευθυντής μιας επιχείρησης ή
ένας υπάλληλος του και να συζητούν μεταξύ τους σαν ίσος προς ίσον.
Αν εξαιρέσουμε λίγες περιπτώσεις που ζητείται από τους χρήστες να δηλώσουν
τα στοιχεία τους, συνήθως δεν απαιτείται δήλωση ατομικών στοιχείων σε συνομιλίες
με ψευδώνυμα. Τα άτομα μπορούν να αποκρύπτουν από τους άλλους την κοινωνική
τους τάξη, την εθνικότητα, το φύλλο, την ηλικία ή την εμφάνιση τους. Η επικοινωνία
τους έτσι γίνεται πιο δημοκρατική. Κάποιος που στην πραγματική του ζωή θεωρείται
"στιγματισμένος" από τους άλλους λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, μέσα στο
δίκτυο εξισώνεται με τους άλλους συζητητές και η φωνή του μπορεί να ακουστεί
ελεύθερα.
Η ανωνυμία δίνει το δικαίωμα ίσης συμμετοχής του αδύνατου μαθητή ή του
μαθητή με ειδικές ανάγκες σε μια ομαδική επικοινωνία. Ο φόβος του λάθους είναι
περιοριστικός για κάποιους μαθητές και τους κάνει διστακτικούς. Πολλοί από αυτούς
δεν εκφράζουν την άποψη τους σε μία πραγματική συζήτηση μέσα στην τάξη. Όταν οι
άλλοι συνομιλητές δεν γνωρίζουν ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο παύει να
υπάρχει ο φόβος του λάθους στον αδύνατο μαθητή διότι κανένας δεν θα μπορέσει να
τον υποτιμήσει ή να τον κατακρίνει προσωπικά. Ακόμη και αν κάποιος αντιδράσει στα
λεγόμενα του, ο μαθητής δεν θα αισθανθεί το ίδιο άσχημα όπως σε μία πραγματική
συζήτηση μέσα στην τάξη. Ο μαθητής θα μπορέσει να εκφράσει την άποψη του πιο
ελεύθερα με την ανωνυμία και να βρει την απάντηση σε απορίες του που διστάζει να
ρωτήσει σε πραγματική συζήτηση.
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1.11.6 Αυθόρμητες Συζητήσεις
Πολλοί χρήστες της τηλεδιάσκεψης με υπολογιστές έχουν εμπειρίες από
αυθόρμητες

συζητήσεις

που

γίνονται

μέσα

στο

δίκτυο

χωρίς

να

είναι

προγραμματισμένες από πριν (π.χ. σε ομαδικές συζητήσεις στις "λίστες συζητήσεων"
τα θέματα μπορεί να είναι προγραμματισμένα από πριν, γίνονται όμως και
συζητήσεις πάνω σε άλλα θέματα που προκύπτουν εκείνη τη στιγμή). Αυτό
συμβαίνει διότι από ένα θέμα για το οποίο συζητούν οι χρήστες μεταξύ τους μπορούν
εύκολα να μεταπηδήσουν σε άλλα συγγενικά θέματα ή να σχηματίσουν μικρότερες
ομάδες συζητήσεων διάφορες ομάδες χρηστών που συνεργάζονται επαγγελματικά
μεταξύ τους. Πολλοί επίσης μέσα από τις ηλεκτρονικές συζητήσεις αποκτούν εύκολα
γνωριμίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να επιτύχουν προσωπική κοινωνική ή
επαγγελματική άνοδο την οποία δεν θα μπορούσαν να την αποκτήσουν χωρίς τη χρήση
της τηλεδιάσκεψης με υπολογιστές.

1.12. Οι Περιοριστικοί Παράγοντες
1.12.1 Γενικά
Στα συστήματα επικοινωνίας με γραπτά κείμενα μέσω υπολογιστών υπάρχουν
κάποιες αιτίες που δυσκολεύουν το χρήστη και μπορεί να τον αποθαρρύνουν να
χρησιμοποιήσει τα συστήματα αυτά. Οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν με
εξοικείωση του χρήστη μετά από κάποιο χρόνο, ή με την κατάρτιση στη χρήση του
εξοπλισμού με σειρά μαθημάτων. Παρακάτω αναφέρονται μερικές δυσκολίες που
μπορεί να συναντήσει κάποιος στα δίκτυα υπολογιστών, ιδιαίτερα όταν δεν είναι
αρκετά εξοικειωμένος. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να τα προσέξουν όσοι
σχεδιάζουν τα συστήματα εκπαίδευσης από απόσταση για να προσπαθήσουν να
τα αποφύγουν και να διευκολύνουν την διαδικασία χειρισμού των συστημάτων αυτών.
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1.12.2 Απαιτείται χρόνος για την εκμάθηση και χρήση του
συστήματος
Σε ένα πρόγραμμα λογισμικού (software), ο χρήστης πρέπει να μη χάνει
πολύ χρόνο για να αποκτήσει ικανοποιητική ευχέρεια και άνεση στον χειρισμό του
προγράμματος. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα είναι πολύπλοκο και δύσκολο στην
εκμάθηση ο χρήστης θα πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο και κόπο για να μάθει τα
μυστικά του προγράμματος και τις εντολές για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει στην
δουλειά του. Για το λόγο αυτό τα προγράμματα λογισμικού (software) που
κατασκευάζονται για την τηλεδιάσκεψη πρέπει να είναι μελετημένα ώστε να είναι
εύκολη και γρήγορη η εκμάθηση τους, να μην κάνει κανείς μεγάλες προσπάθειες για να
μάθει τις διαδικασίες χειρισμού αλλά να εξοικειώνεται εύκολα με αυτές. Να μην
υπάρχουν δύσκολες ή πολλές εντολές για να εκτελεστεί μια λειτουργία αλλά όλες οι
λειτουργίες να εκτελούνται με το ποντίκι ή κάποιο απλό τρόπο.
Μερικά προγράμματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να υπάρχουν διάφορες περιοχές
στην οθόνη και ο χρήστης με το ποντίκι επιλέγει μια περιοχή που τον ενδιαφέρει για
να προχωρήσει παραπέρα, ή έχουν καταλόγους με θέματα και ο χρήστης επιλέγει με
το ποντίκι θέματα που τον οδηγούν σε άλλους υποκαταλόγους.
Συχνά όμως τα προγράμματα που σχεδιάζονται είναι αρκετά πολύπλοκα και
όταν ο χρήστης δεν είναι πολύ έμπειρος συναντά αρκετές δυσκολίες που τον
αποθαρρύνουν. Τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (text editors) που
παρέχουν τα περισσότερα συστήματα τηλεδιάσκεψης δεν είναι εύχρηστα και δεν
έχουν πολλές δυνατότητες. (Π.χ. στα συστήματα UNIX η επεξεργασία κειμένου σε
ένα τερματικό γίνεται με το πρόγραμμα νί που είναι δύσκολο στον χειρισμό). Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος χρήστης να γράψει και να διορθώσει κείμενα
μέσα από ένα τερματικό δικτύου χωρίς να χάσει αρκετό χρόνο για να ξεπεράσει τις
δυσκολίες που δημιουργούνται από το πρόγραμμα. Η καλύτερη λύση είναι να
χρησιμοποιήσει κάποιον άλλον καλύτερο επεξεργαστή κειμένου εκτός του δικτύου και
να μετά να μεταφέρει τα κείμενα στο τερματικό του δικτύου.
Οι διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει διδασκαλία σε μία τάξη και να
δοθούν οδηγίες στους μαθητές μέσα από ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης με υπολογιστές
συνήθως είναι πολύ χρονοβόρες. Και οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας
μέσω δικτύου υπολογιστών δεν μπορούν έχουν πλήρη αντιστοιχία με όλες τις
διδακτικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν σε μια σχολική τάξη. Για να δημιουργηθεί
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το κλίμα και η αίσθηση ότι οι μαθητές αποτελούν όλοι μαζί μια κοινότητα,
απαιτείται χρόνος και ευχέρεια στη χρήση του συστήματος.
Η τηλεδιάσκεψη με υπολογιστές ενθαρρύνει την συμμετοχή όλο και
περισσότερων ατόμων στο ίδιο σύστημα. Η αύξηση των συμμετοχών όμως μπορεί να
επιβαρύνει τον διαχειριστή του συστήματος. Ο υπεύθυνος μπορεί να είναι κάποιος
δάσκαλος ο οποίος διδάσκει μια ομάδα μαθητών, ή κάποιο πρόγραμμα για αυτόματη
διαχείριση του συστήματος. Όταν συμμετέχει υπερβολικός αριθμός ατόμων στο
σύστημα, η αλληλεπίδραση μεταξύ του διαχειριστή του συστήματος και των μαθητών
δεν μπορεί να είναι προσωπική για τον καθένα και γίνεται ομαδική. Δηλαδή
προκειμένου να στέλνεται διαφορετικό μήνυμα στον κάθε μαθητή, στέλνεται σε όλους
το ίδιο μήνυμα. Επίσης ένας καθηγητής που πρέπει να διδάξει μέσα από σύστημα
δικτύου υπολογιστών πρέπει να ξοδέψει πολύ περισσότερο χρόνο για να απαντήσει
γραπτά στον κάθε μαθητή ενώ θα χρειαζόταν λιγότερος χρόνος για να δώσει τις ίδιες
απαντήσεις προφορικά, είτε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, είτε σε μια συζήτηση
πρόσωπο με πρόσωπο.
Ακόμη πολλές φορές η μετάδοση του ήχου και της εικόνας καθυστερεί γιατί δεν
έχει βρεθεί ακόμη η απόλυτα ικανοποιητική μετάδοση. Έτσι μπορεί το σύστημα να
υπερφορτωθεί ή να "κολλήσει" κατά την διάρκεια επικοινωνίας με φωνή και με
εικόνα. Ακόμη όταν το δίκτυο υπολογιστών δεν λειτουργεί λόγω τεχνικών
προβλημάτων, ο χρήστης χάνει την επαφή με το δάσκαλο ή τους μαθητές που
βρίσκονται

στην

εικονική-δυνητική

τάξη

και

χρειάζεται

χρόνος

μέχρι

να

αποκατασταθεί η επικοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο μαθητής να έχει
εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τον καθηγητή, (όπως το τηλέφωνο) για να
κερδίσει τον χρόνο που χάνεται μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία στο δίκτυο
υπολογιστών.

1.12.3 Η συζήτηση γίνεται κυρίως με γραπτά κείμενα
Μία τηλεδιάσκεψη στο δίκτυο υπολογιστών με γραπτά κείμενα είναι πιο
εύκολη από μία τηλεδιάσκεψη με ήχο και εικόνα. Η συνήθεια να συνεννοούνται τα
άτομα με γραπτά κείμενα μέσα στο δίκτυο υπολογιστών έχει επικρατήσει επειδή
εξασφαλίζει μια γρήγορη επικοινωνία. Η είσοδος δεδομένων γίνεται με το πληκτρολόγιο
και για να μπορέσει κάποιος να χειριστεί άνετα ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να ξέρει να
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πληκτρολογεί και να γνωρίζει την γλώσσα που χρησιμοποιείται. Συνήθως όταν
επικοινωνεί με άτομα από άλλες χώρες χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα οπότε
πρέπει να ξέρει να μιλάει Αγγλικά. Αυτό περιορίζει όσους δεν ξέρουν Αγγλικά. Για να
συζητήσει κάποιος με άλλους σε ένα σύστημα επικοινωνίας με γραπτά κείμενα πρέπει
να έχει ικανότητα αντίληψης και κατανόησης των κειμένων. Επίσης πρέπει να
αφιερώσει αρκετό χρόνο για να διαβάσει τα κείμενα των άλλων. Για να μπορέσει να
συμβαδίσει με το ρυθμό της συζήτησης, πρέπει να διαβάσει όσο το δυνατόν
περισσότερα μηνύματα των προηγουμένων. Αυτό είναι αναγκαίο για να ενημερωθεί και
να συνθέσει την δική του γνώμη.
Η ανάγνωση ενός πλήθους μηνυμάτων σε εφαρμογές εκπαίδευσης συνδυάζεται
και με ανάγνωση σχετικών βοηθημάτων ή μιας υποχρεωτικής διδακτέας ύλης που
περιέχεται σε κάποια βιβλία μαθημάτων. Για αυτόν τον λόγο, η μέθοδος αυτή συχνά
αποδεικνύεται πολύ χρονοβόρα.
Μία επικοινωνία με το μικρόφωνο έχει το μειονέκτημα ότι οι φράσεις που λέει
κάποιος προφορικά και οι απαντήσεις που δέχεται, ακούγονται σε όλη την αίθουσα,
στην οποία μπορεί να βρίσκονται και άλλοι χρήστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
συζήτηση να μην μπορεί να διατηρηθεί απόρρητη ή ο θόρυβος που ακούγεται να
αποτελεί ενόχληση για τους υπόλοιπους χρήστες. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο
όταν κάθε χρήστης στην αίθουσα επικοινωνεί με διαφορετικά άτομα από τους
υπόλοιπους και δεν συμμετέχουν όλοι σε κοινή ομαδική επικοινωνία. Σε μία συζήτηση
με γραπτά μηνύματα δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και οι συζητήσεις μπορούν να
διατηρηθούν σε προσωπικό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που στα συστήματα
επικοινωνίας με φωνή και εικόνα παρέχεται ένα παράθυρο για επικοινωνία με γραπτά
κείμενα. Οι περισσότεροι χρήστες αισθάνονται πιο άνετα να επικοινωνούν με κείμενο
από ότι μιλώντας στο μικρόφωνο.

1.12.4 Ελλείψεις στην οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών
Συνήθως τα προγράμματα λογισμικού (software) της τηλεδιάσκεψης με
υπολογιστές επιτρέπουν την αρχειοθέτηση και την παρουσίαση των πληροφοριών που
υπάρχουν σε ένα σύστημα με τη μορφή καταλόγων (σε κείμενα Hypertext). Σε κάθε
κατάλογο εμφανίζεται μια σειρά επικεφαλίδων οι οποίες οδηγούν σε ταξινομημένες
ομάδες πληροφοριών. Κάθε κείμενο συνδέεται με πληροφορίες από άλλα κείμενα. Για
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το σκοπό αυτό γίνονται δυναμικές συνδέσεις (links). Οι συνδέσεις (στο κείμενο
Hypertext) είναι λέξεις του κειμένου με διαφορετικό χρώμα και οδηγούν από το
κείμενο που βλέπουμε σε άλλο κείμενο αν τις επιλέξουμε. Αντίθετα όμως, οι
εισερχόμενες πληροφορίες στο σύστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν το ίδιο εύκολα
με τις πληροφορίες που ήδη υπάρχουν. Μπορεί το σύστημα τηλεδιάσκεψης να
υπερφορτωθεί καθώς αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν και
στέλνουν μηνύματα κατά την διάρκεια της συζήτησης.
Το πρόγραμμα λογισμικού (software) της τηλεδιάσκεψης δεν επιτρέπει να γίνουν
στα εισερχόμενα μηνύματα κάποιες δυναμικές συνδέσεις στην οθόνη με τις ιδέες και τις
απόψεις που υπάρχουν στα προηγούμενα μηνύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις που
απαιτείται αναδρομή σε προηγούμενα μηνύματα αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί και
έτσι η εύρεση, η ανάλυση, η ταξινόμηση και η σύνθεση πληροφοριών γίνεται πιο
δύσκολη όταν ένα σύστημα δικτύου δεν έχει τέτοιες δυνατότητες.

1.12.5 Επικοινωνία με γραπτά κείμενα
Όταν μια επικοινωνία μέσω των υπολογιστών γίνεται με γραπτά κείμενα, όλα τα
άλλα στοιχεία που δίνουν κοινωνικό περιεχόμενο σε μια ζωντανή συζήτηση είτε
εκλείπουν πλήρως είτε είναι περιορισμένα. Δεν μπορεί κάποιος να δει εκφράσεις του
προσώπου του άλλου ή να διαβάσει την γλώσσα του σώματος ούτε μπορεί να διακρίνει
την αλλαγή στον τόνο της φωνής του. Δεν μπορεί να διακρίνει το ντύσιμο και την
εμφάνιση του ούτε την φυσική του κατάσταση. Η φυσική παρουσία των άλλων
προσώπων δεν του είναι ικανοποιητικά αισθητή. Είναι πολύ εύκολο να ξεχάσει κανείς
ότι στην πραγματικότητα υπάρχει κάποιος άλλος που γράφει κείμενα και τότε η
συζήτηση γίνεται απρόσωπη και βαρετή.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές αντιδράσεις τους χρήστες ανάλογα
με τον χαρακτήρα τους. Κάποιοι συνομιλητές γίνονται επιθετικοί και εκφράζονται
προσβλητικά εναντίον των άλλων. Άλλοι ομιλητές απομονώνονται και δεν μπορούν
να συμμετέχουν στη συζήτηση, ενώ άλλοι προσαρμόζονται σε αυτό το σύστημα
επικοινωνίας αλλά εθίζονται και επικοινωνούν πολύ ώρα παραμελώντας βασικά
καθήκοντα τους. Ο καθηγητής πρέπει να γνωρίζει αυτές τις αντιδράσεις των
μαθητών και να συμπεριφέρεται κατάλληλα στον κάθε μαθητή ώστε να τον εμποδίζει
να φτάσει σε υπερβολές κατά την χρήση της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών.
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Σε συστήματα μη πραγματικού χρόνου, συχνά όταν κάποιος στέλνει μήνυμα δεν
παίρνει άμεσα απάντηση γιατί οι συζητητές δεν στέλνουν διαρκώς μηνύματα. Αυτός
που στέλνει το μήνυμα δεν έχει την αίσθηση ότι συμμετέχει σε μια ζωντανή συζήτηση
πολλών ατόμων και αυτό το φαινόμενο γίνεται εντονότερο όταν οι άλλοι
αργήσουν να του απαντήσουν ή δεν του απαντήσουν καθόλου.
Όταν χρησιμοποιείται επικοινωνία με κάμερα και μικρόφωνο εξασφαλίζεται μία
πολύ πιο φυσική επικοινωνία, όμως πάλι η επικοινωνία διαφέρει από την επικοινωνία
πρόσωπο με πρόσωπο. Η επικοινωνία επηρεάζεται από την παρεμβολή της
τεχνολογίας και από την παρεμβολή της ομάδας που χειρίζεται το σύστημα
μετάδοσης. Πολλές φορές η εικόνα καθυστερεί να φτάσει σε σχέση με τον ήχο και ο
χρήστης βλέπει εκφράσεις του συνομιλητή που δεν αντιστοιχούν στον ήχο που
ακούγεται εκείνη τη στιγμή. Έτσι πάλι δημιουργείται μία διαφορετική εντύπωση
από μια πραγματική συζήτηση. Στην επικοινωνία καθηγητή και μαθητή από απόσταση
ενδέχεται να μην υπάρχει η ίδια αίσθηση που δημιουργείται μέσα στην τάξη, γιατί τα
άτομα βλέπουν ο ένας τον άλλο μέσα από την οθόνη όπως στην τηλεόραση. Ο μαθητής
μπορεί να αντιμετωπίζει τον καθηγητή σαν εκφωνητή ειδήσεων και να διστάζει να του
θέσει ερωτήσεις. Αν η επικοινωνία διαρκεί λίγη ώρα μπορεί ο μαθητής να μην έχει
απαραίτητο χρόνο να σκεφτεί και να θέσει τις ερωτήσεις που θέλει. Επίσης πάντοτε
υπάρχει μεγαλύτερη ψυχρότητα στην επικοινωνία από απόσταση σε σχέση με μια
προσωπική επικοινωνία. Ο καθηγητής πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορούν να
δημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις και να ρυθμίζει την συμπεριφορά του έτσι ώστε
να δημιουργεί ένα κλίμα οικειότητας και συνεργασίας στους μαθητές του. Για
παράδειγμα μπορεί να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν θέτοντας τους διάφορες
ερωτήσεις. Επίσης μπορεί να μην παρουσιάζει το μάθημα ψυχρά αλλά να αφιερώνει
λίγα λεπτά για να συζητά με τους μαθητές και διάφορα άλλα θέματα που τους
ενδιαφέρουν, όπως π.χ. αθλητικά, επικαιρότητα κ.λ.π, για να δημιουργείται η αίσθηση
οικειότητας μαζί του.
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1.13. Προϋποθέσεις της Σωστής Επικοινωνίας
1.13.1 Προϋποθέσεις για την ανεξάρτητη μάθηση
Η ανεξάρτητη μάθηση από απόσταση με την επικοινωνία μέσω υπολογιστών
θέτει ορισμένες προϋποθέσεις. Υποχρεώνει τους μαθητές να έχουν περισσότερες
υπευθυνότητες στην επιλογή της δικής τους μάθησης και να πειθαρχούν από μόνοι τους
στους κανόνες που προκύπτουν από τις δικές τους επιλογές. Η υπευθυνότητα των
μαθητών πρέπει να είναι αυξημένη όταν κατευθύνουν το περιεχόμενο και το είδος της
μάθησης τους, και την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ένας μαθητής για να μπορέσει να συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα
πρέπει να έχει τη δυνατότητα οργάνωσης του χρόνου του, να έχει κριτική ικανότητα
και να μπορεί να εργαστεί μόνος του με βάση κάποιες οδηγίες που δέχεται από τον
καθηγητή του.
Ο καθηγητής από την πλευρά του πρέπει να ελέγχει τη χρήση του εκπαιδευτικού
υλικού. Πρέπει να παρουσιάζει στους μαθητές τα σημαντικότερα σημεία χωρίς να
ψάχνουν και να μην τους παρουσιάσει όλες τις πληροφορίες με μία συνεχή σειρά,
αλλά με σειρά σημαντικότητας. Οι πληροφορίες πρέπει να τεμαχίζονται και να
χωρίζονται σε διάφορα επίπεδα. Πρέπει να αποφευχθεί η υπερφόρτωση πληροφοριών.
Υπάρχει η άποψη ότι στην σύγχρονη εποχή έχει μεγάλη δύναμη η "πληροφορία" και
ότι ισχυρότερος είναι αυτός που έχει πρόσβαση σε "σημαντικές πληροφορίες". Με
βάση αυτή την άποψη θα πρέπει να γίνει στόχος μας να καλλιεργηθούν κατάλληλα οι
μαθητές ώστε να δραστηριοποιούνται μόνοι τους για να φτάσουν στη μάθηση και
ακόμη να μάθουν πώς να βρίσκουν και να μοιράζονται τις πληροφορίες.

1.13.2 Προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό των μαθημάτων
Τα μαθήματα πρέπει να σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες μάθησης του
εκπαιδευόμενου. Πρέπει να ακολουθείται μια λογική διαδικασία σχεδιασμού η οποία
λαμβάνει υπόψη τους αντικειμενικούς στόχους, το περιεχόμενο, την μεθοδολογία και
τους τρόπους μετάδοσης των πληροφοριών. Η εκπαίδευση από απόσταση
απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
συγκεκριμένες απαιτήσεις και συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Ο κάθε
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εκπαιδευόμενος και ιδιαίτερα ο ενήλικος, έχει χρονικούς περιορισμούς, έχει τις
δικές του προτιμήσεις στον τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών, έχει το δικό του
τρόπο μάθησης και αφομοίωσης των πληροφοριών. Ο σχεδιαστής του μοντέλου
εκπαίδευσης πρέπει να γνωρίζει τους αντικειμενικούς στόχους του εκπαιδευόμενου και
με βάση αυτούς να σχεδιάζει τα περιεχόμενα και το χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
Αρχικά πρέπει να εξακριβώνονται οι ανάγκες και έπειτα να ελέγχεται στην διάρκεια
της διαδικασίας αν η μέθοδος που ακολουθείται ανταποκρίνεται σε αυτές. Με βάση τις
παρατηρήσεις των εκπαιδευομένων και τις αξιολογήσεις από τον καθηγητή και από το
κοινό πρέπει να γίνονται αναθεωρήσεις στο περιεχόμενο και στις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται.
Στον σχεδιασμό των προγραμμάτων μαθημάτων μέσω δικτύου υπολογιστών οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν μια μεγάλη ποικιλία εργασιών που θα
είναι είτε δομημένες είτε ανοιχτές. Στις δομημένες οι μαθητές θα πρέπει να
ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία για να επιλύσουν το πρόβλημα, ενώ στις
ανοιχτές θα είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε μέθοδο αρκεί να λύσουν
το πρόβλημα. Επειδή όμως τότε οι μαθητές καθορίζουν από μόνοι τους την μάθηση
τους, ενδέχεται κάποιοι αδύνατοι μαθητές να χρειάζονται ιδιαίτερη καθοδήγηση για να
προχωρήσουν, και έτσι να αποθαρρυνθούν από την ανεξαρτησία αυτή και να μην
μπορέσουν να φτάσουν στη λύση του προβλήματος.
Οι εφαρμογές της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών, αν σχεδιαστούν σωστά,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να διευκολύνουν τη συνεργασία
μεταξύ των μαθητών που αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Η συνεργασία επεκτείνεται
μεταξύ των καθηγητών ως διδασκόμενων ή ως καθοδηγητών αλλά και μεταξύ άλλων
ειδικών ή προσκεκλημένων ατόμων που δεν βρίσκονται μέσα στην τάξη.
Όταν η επικοινωνία μέσω υπολογιστών χρησιμοποιείται για καθοδήγηση, τότε
προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το σημαντικότερο στοιχείο της, που είναι ότι
βασίζεται σε γραπτά κείμενα.
Η ευκολία στο γράψιμο είναι σημαντική για ολόκληρο το πρόγραμμα
μαθημάτων και συνήθως δεν μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μέσω δικτύου
υπολογιστών χωρίς να πληκτρολογήσει κείμενα. Αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα η
επικοινωνία μέσω υπολογιστών μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές να ασχοληθούν
με εργασίες που θα είναι σημαντικές και θα απευθύνονται σε ένα μεγάλο κοινό
αποτελούμενο από μαθητές και από άλλα πρόσωπα του ευρύτερου κοινωνικού
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περιβάλλοντος τους, αντί να γράφουν απλές εκθέσεις ιδεών που απευθύνονται μόνο σε
έναν καθηγητή.
Το αρνητικό σημείο είναι ότι ορισμένοι μαθητές δεν μπορούν να εκφράσουν τις
απόψεις τους καλά με το γράψιμο, αλλά ακόμη και αν δεν δυσκολεύονται μπορεί να
ξοδεύουν αρκετό χρόνο για να γράψουν και για να χρησιμοποιήσουν γενικά τις
εφαρμογές του δικτύου. Κάποιοι ειδικοί, από προσωπικές τους εμπειρίες ,έχουν
διαπιστώσει ότι υπάρχουν άτομα που συναντούν διάφορες δυσκολίες, ή έχουν
αδυναμίες και προβλήματα στη χρήση του προφορικού λόγου που αποτελούν εμπόδιο
σε μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο με άλλα άτομα και έτσι υπάρχει ισότητα σε
τέτοιες συζητήσεις. Τα ίδια άτομα σε επικοινωνία μέσω υπολογιστών με γραπτό λόγο
δεν συναντούν εμπόδια.

1.13.3 Προϋποθέσεις ισότητας των συνομιλητών
Η επικοινωνία μέσω υπολογιστών τείνει να εμφανίζει ίσους όλους τους χρήστες.
Συχνά στο δίκτυο υπολογιστών χρησιμοποιείται η μορφή επικοινωνίας με γραπτά
κείμενα. Αυτό έχει ως συνέπεια, στην επικοινωνία των χρηστών να αποκρύπτονται
ορισμένα στοιχεία κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η κοινωνική τάξη, η κατάσταση, και η
θέση τους στην κοινωνία. Αυτό οδηγεί σε μια προστατευτική ανωνυμία των χρηστών.
Η ανωνυμία βέβαια μπορεί να είναι "μερική", αν το άτομο φανερώσει ορισμένα
στοιχεία. Ακόμη όταν βλέπουμε τα μηνύματα στην οθόνη δεν ξέρουμε αν αυτός που τα
στέλνει χρειάζεται αρκετές ώρες για να τα συνθέσει ή αν τα συνθέτει μέσα σε λίγα λεπτά.
Λόγω της ανωνυμίας τα μηνύματα κρίνονται περισσότερο από το περιεχόμενο
τους, τις ιδέες και τις σκέψεις που εκφράζονται σε αυτά και δεν κρίνονται με βάση
ποιος είναι αυτός που τα στέλνει. Έτσι η ασύγχρονη επικοινωνία και η απόκρυψη
ορισμένων στοιχείων κοινωνικού χαρακτήρα δίνει την ευκαιρία σε άτομα που στην
πραγματική ζωή περιορίζονται από δυσκολίες ή εσωστρέφειες, να συμμετέχουν πλήρως
και ισότιμα σε κοινωνικές δραστηριότητες μέσα σε ένα εικονικό-δυνητικό περιβάλλον.
Παρόλα αυτά, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι αν ελαχιστοποιηθούν οι
πληροφορίες για την κοινωνική θέση των ατόμων, κάποια εκδηλωτικά άτομα, λόγω του
χαρακτήρα τους, φανατίζονται υπερβολικά στις απαντήσεις τους ή γίνονται εριστικοί
με όλους δημόσια και επιθετικοί σε προσωπικό επίπεδο. Αυτή η επιθετικότητα τους
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εκδηλώνεται έντονα με τρόπους που συνήθως δεν υπάρχουν σε άλλα μέσα επικοινωνίας
και ενημέρωσης.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι κάποιοι μαθητές αισθάνονται άβολα όταν δεν
υπάρχει πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία ή όταν δεν υπάρχει μια χαρισματική
παρουσίαση του μαθήματος μέσα στην τάξη από τον δάσκαλο και έτσι
δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην επικοινωνία μέσω υπολογιστών.
Πολλοί αναγνωρίζουν ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις η επικοινωνία μέσω
υπολογιστών μειώνει το αίσθημα της απομόνωσης που παρατηρείται στους μαθητές
και στους καθηγητές. Άλλοι όμως αντίθετα πιστεύουν ότι η έλλειψη ολοκληρωμένου
κοινωνικού χαρακτήρα στην επικοινωνία με τη χρήση της διαπροσωπικής
αλληλεπίδρασης αυξάνει την αίσθηση απομόνωσης στα άτομα που χρησιμοποιούν το
μέσο αυτό για να διδάξουν ή να διδαχθούν. Επισημαίνουν ότι η επικοινωνία μέσω
υπολογιστών καθώς παρεμβαίνει στις διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί είτε να τις
επηρεάσει είτε να γίνει εθιστική.
Δεν μπορεί όμως να αγνοηθεί η αξία της σαν εκπαιδευτικό μέσο. Πρέπει να
προσέξουμε ότι η υπεύθυνη χρήση της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών είναι να την
χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τα άλλα εκπαιδευτικά μέσα και όχι σαν
υποκατάστατο των άλλων μέσων.

1.13.4 Προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση των θετικών ιδιοτήτων
της επικοινωνίας
Οι ιδιότητες της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών διακρίνονται σε θετικές και σε
αρνητικές. Θετικές ιδιότητες της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών είναι η ευκολία
στην κυκλοφορία και στην αρχειοθέτηση προγραμμάτων και γραπτών κειμένων (π.χ.
τα μηνύματα του καθηγητή, οι εργασίες των μαθητών, οι εντολές από τον καθηγητή).
Επιπλέον, τα άτομα που χρησιμοποιούν την επικοινωνία μέσω υπολογιστών,
μπορεί να αποκτήσουν αυξημένη μάθηση πάνω σε θέματα που αφορούν το σύστημα,
την τεχνογνωσία στους υπολογιστές και στις τηλεπικοινωνίες.
Παρακάτω αναφέρονται μερικές αρνητικές ιδιότητες. Μειονέκτημα αποτελεί
το κόστος για την αγορά και τη συντήρηση τέτοιων συστημάτων και είναι ένα από
τα πιο σημαντικά έξοδα των σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σήμερα.
Περιλαμβάνει το κόστος αναβάθμισης, επισκευής ή αντικατάστασης των

73

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

μηχανικών μερών (hardware). Ακόμη τα συστήματα υπολογιστών δεν είναι πλήρως
αξιόπιστα και αυτό προκαλεί χάσιμο χρόνου και δυσκολία στη χρήση. Μια άλλη
δυσκολία είναι ότι δεν μπορεί να μάθει κανείς εύκολα να χρησιμοποιεί όλα
τα διαφορετικά συστήματα που υπάρχουν γιατί είναι πάρα πολλά. Επιπλέον το
μεγάλο

πλήθος

από

πηγές

πληροφοριών

οδηγούν

σε

μια

υπερφόρτωση

πληροφοριών. Οι χρήστες βομβαρδίζονται διαρκώς από πληροφορίες και αρκετοί δεν
έχουν κριτήρια για να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα κρατήσουν και ποιες θα
απορρίψουν μέσα από τον χείμαρρο πληροφοριών.
Την επικοινωνία μέσω υπολογιστών πρόκειται να την χρησιμοποιήσουν οι
καθηγητές, οι σχεδιαστές συστημάτων πληροφορικής και οι εκπαιδευτικοί για να
προωθήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος
των μαθητών και των καθηγητών θα αλλάξει. Ο καθηγητής δεν είναι πλέον ο
μοναδικός ειδήμων που παρέχει τις πληροφορίες μέσα στην τάξη, αλλά υπάρχουν και
άλλες πηγές πληροφοριών. Κατά συνέπεια ο καθηγητής γίνεται καθοδηγητής που
χειρίζεται διάφορους τρόπους διδασκαλίας. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές δεν
έχουν πλέον μία παθητική μάθηση. Δεν βασίζονται στην μίμηση όσων ακούν και
βλέπουν από τον καθηγητή. Συμμετέχουν ενεργά και συνεργάζονται για την
δημιουργία της αντίληψης και της γνώσης των μαθημάτων τους.

1.13.5 Προϋποθέσεις για διαπολιτισμική παιδεία
Ένα όφελος της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών είναι ότι προάγει την
διαπολιτισμική ενημέρωση των ατόμων. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσονται στα
άτομα ικανότητες επικοινωνίας με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς που
προέρχονται από όλο τον κόσμο. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι όταν το μεγαλύτερο
μέρος των πληροφοριών που διακινούνται είναι στα Αγγλικά και προτιμάται ο γραπτός
από τον προφορικό λόγο, τότε αυτό μπορεί να διαιωνίσει την πολιτισμική ηγεμονία της
αγγλικής γλώσσας έναντι των άλλων γλωσσών.
Κατά το σχεδιασμό της επικοινωνία μέσω υπολογιστών, των εφαρμογών
τηλεδιάσκεψης και των προγραμμάτων μαθημάτων πρέπει να μην αναπαράγονται ή να
μην αυξάνονται τα προβλήματα με το χάσμα ανάμεσα στις διαφορετικές τεχνολογίες
που υπάρχουν σε κάθε πολιτισμό.
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Δεν πρέπει οι προγραμματιστές να σκέπτονται μονομερώς αλλά να λάβουν
υπόψη και τους άλλους πολιτισμούς. Μέσα στο Internet πρέπει να επικρατεί η
διαπολιτισμική παιδεία και όχι η κυριαρχία ενός μόνο πολιτισμού. Για παράδειγμα, ο
πολιτισμός των Η.Π.Α. δημιουργεί

εκπαιδευτικό λογισμικό

(educational

software) ανάλογα με τις δικές του ανάγκες εκπαίδευσης. Οι άλλοι πολιτισμοί
έχουν διαφορετικές ανάγκες εκπαίδευσης, διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και
διαφορετικές αντιλήψεις επομένως μπορεί να χρειάζονται διαφορετικά προγράμματα
εκπαιδευτικού λογισμικού. Κατά συνέπεια, δεν είναι σωστό να επιβάλλουν οι Η.Π.Α.
τα δικά τους πρότυπα εκπαίδευσης στους άλλους πολιτισμούς μέσω του εκπαιδευτικού
λογισμικού που σχεδιάζουν και πουλούν σε άλλες χώρες.
Σε πολλές χώρες σχεδιάζονται προγράμματα λογισμικού (software), δίκτυα
υπολογιστών, εκπαιδευτικά προγράμματα που διαφέρουν μεταξύ τους. Κάθε
πολιτισμός που τα δημιουργεί κάνει τις δικές του τροποποιήσεις και καινοτομίες
ανάλογα με τις αντιλήψεις και τον τρόπο σκέψης που επικρατούν στον κάθε
πολιτισμό. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και να προσπαθούμε στην επικοινωνία
μέσω υπολογιστών να κάνουμε αλλαγές που να υποστηρίζουν την πολλαπλότητα και τις
ιδιαιτερότητες και διαφορές του κάθε πολιτισμού.
Πάντοτε

υπήρχε

αυξημένη

πίεση

στα

πανεπιστήμια

και

στους

εκπαιδευτικούς για να δημιουργηθούν συστήματα παροχής εκπαίδευσης που δεν θα
περιορίζονται στην απλή παρουσίαση στον πίνακα με την κιμωλία και σε μορφή
διάλεξης από τον καθηγητή. Μόλις εμφανίστηκε η επικοινωνία μέσω υπολογιστών
φάνηκε χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς στόχους: Ένα μέσο που δεν περιορίζεται
από καθορισμένους χρόνους συνάντησης ούτε από τη γεωγραφική θέση. Όμως η
επιτυχής ενσωμάτωση της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών στην εκπαίδευση
στηρίζεται στην ικανότητα των ειδικών να σχεδιάσουν και να χρησιμοποιήσουν
εφαρμογές κατάλληλες ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους των κύκλων
μαθημάτων και στους στόχους παράδοσης των μαθημάτων. Στο σχεδιασμό πρέπει να
συμπεριληφθούν και άλλα θέματα όπως το είδος του κύκλου μαθημάτων, τα μηχανικά
υλικά (hardware) που υπάρχουν στα σχολεία και η ετοιμότητα των μαθητών να
δεχθούν το πρόγραμμα. Οι μεγάλες δαπάνες για την επικοινωνία μέσω υπολογιστών
στα σχολεία δεν θα βοηθήσουν αν οι καθηγητές δεν έχουν πλήρη επίγνωση κατά πόσο η
τεχνολογία αυτή εκπληρώνει τους στόχους του προγράμματος μαθημάτων.
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1.14. Απαιτείται Ιδιαίτερος Εξοπλισμός για Πρόσβαση
1.14.1 Τρόπος σύνδεσης
Για να έχει κανείς πρόσβαση στα συστήματα τηλεδιάσκεψης με
υπολογιστές χρειάζεται να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με επιπλέον μηχανικά μέρη
(hardware) και να συνδεθεί σε δίκτυο υπολογιστών. Κάποιος που θέλει να έχει
πρόσβαση με πολλές δυνατότητες πρέπει να έχει έναν υπολογιστή που θα είναι
ικανοποιητικά ισχυρός. Η σύνδεση γίνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη
περίπτωση ο χρήστης πρέπει έχει μια γραμμή τηλεφώνου και μία συσκευή μόντεμ για
να συνδέσει τον υπολογιστή με την γραμμή του τηλεφώνου. Η δεύτερη περίπτωση είναι
να έχει μια γραμμή δικτύου υπολογιστών και μια κάρτα δικτύου η οποία είναι πρόσθετο
μηχανικό μέρος που τοποθετείται στον υπολογιστή. Η κάρτα δικτύου αποτελεί έναν
μεταφραστή ψηφιακών δεδομένων σε αναλογικό σήμα. Τα δεδομένα του υπολογιστή
μεταφέρονται στην κάρτα και κωδικοποιούνται και στη συνέχεια μέσω καλωδίων
μεταφέρονται από τον ένα υπολογιστή στον άλλο. Τα καλώδια μπορούν να είναι είτε
οπτικών ινών είτε ομοαξονικά, είτε συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων (Twisted
Pair). Η καλύτερη περίπτωση είναι να υπάρχουν καλώδια οπτικών ινών για
ικανοποιητική μετάδοση σήματος εικόνας και ήχου. Συχνά όμως τα τοπικά δίκτυα
που χρησιμοποιούνται είναι τύπου Ethernet με ομοαξονικά καλώδια. Η ταχύτητα
μεταφοράς δεδομένων ενός τοπικού δικτύου εξαρτάται από την ταχύτητα της κάρτας
δικτύου, αλλά και από την αρχιτεκτονική και την τοπολογία του δικτύου.
Κάποιος

που

πρόκειται

να

συνδεθεί

χρειάζεται επίσης

κατάλληλα

προγράμματα λογισμικού (software) που εκτελούν τις διάφορες λειτουργίες του
συστήματος. Από την στιγμή που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο χρήστης
πρέπει να αποκτήσει λογαριασμό (account) σε ένα κεντρικό υπολογιστή που είναι ήδη
συνδεδεμένος στο δίκτυο. Ο λογαριασμός δίνει δικαίωμα πρόσβασης σε έναν κεντρικό
υπολογιστή και είναι προσωπικός για κάθε χρήστη. Στον ίδιο κεντρικό υπολογιστή
έχουν λογαριασμό πολλοί άλλοι χρήστες. Το σύστημα ζητά από κάθε χρήστη που έχει
λογαριασμό, να πληκτρολογεί δύο κωδικές λέξεις δηλαδή το Login και το Password. Με
την πληκτρολόγηση των προσωπικών του κωδικών ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί σε
σύστημα δικτύου υπολογιστών όπου έχουν λογαριασμό πολλοί χρήστες.
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1.14.2 Το κόστος που απαιτείται για την σύνδεση
Σε εμπορικά συστήματα τηλεδιάσκεψης που τα συντηρούν ιδιωτικές εταιρίες, ο
πελάτης πληρώνει ώστε να αποκτήσει τον λογαριασμό πρόσβασης και επίσης πληρώνει
επιπλέον χρήματα ανάλογα με το πόση ώρα είναι συνδεδεμένος και χρησιμοποιεί το
σύστημα. Ενδέχεται να μην πληρώνουν χρήματα για σύνδεση στο δίκτυο άτομα που
εκπαιδεύονται σε σχολές υπολογιστών, αλλά το κόστος της σύνδεσης είτε περιέχεται
στα δίδακτρα της σχολής (αν είναι ιδιωτική), είτε στον προϋπολογισμό της σχολής (αν
είναι δημόσια). Επίσης και οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικές εταιρίες μπορεί να
συνδέονται χωρίς επιπλέον έξοδα αλλά αυτό συμβαίνει γιατί το κόστος σύνδεσης
συμπεριλαμβάνεται στα γενικά έξοδα της επιχείρησης τους.

1.14.3 Τα μηχανικά μέρη και οι συνδέσεις συχνά παθαίνουν
βλάβες
Οι εταιρίες που παρέχουν σύνδεση στο δίκτυο υπολογιστών κάνουν
προσπάθειες για συνεχή εικοσιτετράωρη λειτουργία, χωρίς διακοπές. Παρόλα αυτά
δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απόλυτη αξιοπιστία. Σε ένα δίκτυο υπολογιστών που
λειτουργεί 24 ώρες κάθε μέρα συμβαίνουν πολλές τυχαίες βλάβες. Η λειτουργία
ενός υπολογιστή μπορεί να διακοπεί ξαφνικά και να χαθεί οποιαδήποτε εργασία
κάνει ο χρήστης εκείνη την στιγμή. Μπορεί ο χρήστης να συνδέεται στον κεντρικό
υπολογιστή της τηλεδιάσκεψης από έναν υπολογιστή που βρίσκεται μακριά και να
υπάρχει κακή σύνδεση. Τότε θα υπάρχουν προβλήματα στην πρόσβαση και η
σύνδεση μπορεί να διακόπτεται ξαφνικά ή να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην
μεταφορά δεδομένων και η αποστολή ή λήψη μηνυμάτων θα συναντά αρκετές
δυσκολίες.
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1.15. Η Αλληλεπιδραστική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση από
Απόσταση

1.15.1

Γενικά

χαρακτηριστικά

της

αλληλεπιδραστικής

επικοινωνίας
Η ενεργητική μάθηση είναι το κυριότερο στοιχείο της εκπαίδευσης από
απόσταση στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν επιδιώκεται μια μορφή
εκπαίδευσης όπου ο δάσκαλος περιγράφει την γνώση και οι μαθητές την αποτυπώνουν
παθητικά και ούτε διαποτίζονται οι μαθητές με κάποιες ξερές γνώσεις αλλά ο κύριος
στόχος είναι να υπάρχει ενεργητική στάση των μαθητών, ώστε μόνοι τους να
χειρίζονται, να διατυπώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν την γνώση μέσα στην τάξη.
Παρακάτω σχολιάζεται ο ρόλος της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών στην κατεύθυνση
αυτή.
Οι επικοινωνίες με υπολογιστές συνδυάζουν κάποια στοιχεία από άλλες μορφές
επικοινωνίας. Τα βιβλία και τα παλαιότερα οπτικοαουστικά μέσα δεν είναι
αλληλεπιδραστικά (π.χ. το ραδιοκασετόφωνο, η τηλεόραση και το βίντεο) και
χρησιμοποιούνται μόνο για παθητική λήψη πληροφοριών. Οι υπολογιστές έχουν την
δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή και την
παρέμβαση του εκπαιδευόμενου ή του εκπαιδευτή κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Εκτός από αυτό, οι υπολογιστές έχουν δυνατότητες καλύτερης
διαχείρισης της πληροφορίας. Έχουν αυξημένες δυνατότητες παρουσίασης, συλλογής,
επεξεργασίας και αρχειοθέτησης των πληροφοριών.
Ο χρήστης ενός δικτύου υπολογιστών έχει αλληλεπίδραση στον έλεγχο των
εκπαιδευτικών πληροφοριών και επιπλέον έχει δυνατότητα να επιλέγει, να
αρχειοθετεί, να ανακτά και να ξαναβλέπει τις πληροφορίες που θέλει. Η
τηλεδιάσκεψη με υπολογιστές είναι ένα εργαλείο που παρέχει επικοινωνία με
αλληλεπίδραση πολλών ατόμων προς πολλά άτομα. Δημιουργεί ένα περιβάλλον
επικοινωνίας που επιτρέπει διαπροσωπικές συζητήσεις των μαθητών μεταξύ τους ή των
μαθητών με τους καθηγητές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οποιοδήποτε θέμα συζήτησης
και συνεπώς ένα μάθημα, μπορεί να αναλυθεί από πολλές πλευρές, να διατυπωθεί με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, να συμπληρωθεί, να αναδημιουργηθεί από ένα
πλήθος συζητητών. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η αντιληπτική ικανότητα των
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μαθητών διότι έρχονται σε επαφή με πολλές απόψεις πάνω στο μάθημα που
αναγκάζονται να τις κρίνουν.

1.16. Εκπαίδευση μέσω του Παγκοσμίου Ιστού (WWW)
Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web ή με τα αρχικά WWW) έχει κάνει
πραγματικότητα αυτό που παλαιότερα οραματίστηκαν κάποιοι θεωρητικοί της
επικοινωνίας. Μια σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους,
όπου και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή. Ο Παγκόσμιος Ιστός, όπως και όλες
οι εξελίξεις στην τεχνολογία επικοινωνιών συντελούν στην δημιουργία εικονικώνδυνητικών κοινοτήτων που αποτελούνται από ερευνητές, επιστήμονες και καθηγητές.
Ο Παγκόσμιος Ιστός με κατάλληλα προγράμματα λογισμικού μπορεί να
επιτρέψει την σύγχρονη επικοινωνία με γραπτά κείμενα σε περιβάλλον που μοιάζει με
το IRC. Επιπλέον με κατάλληλα προγράμματα όπως το NetMeeting και το C-you See
Me σε βλέπω -με βλέπεις) ή το ClassPoint και με κάμερα, μικρόφωνο, κάρτα video και
κάρτα ήχου στον υπολογιστή, το δίκτυο υπολογιστών επιτρέπει σύγχρονη αμφίδρομη
επικοινωνία με εικόνα, ήχο. Η πιο εντυπωσιακή μορφή επικοινωνίας γίνεται με
προγράμματα όπως το ClassPoint που δημιουργούν εικονικές δυνητικές τάξεις στον
Παγκόσμιο Ιστό όπου οι μαθητές και οι καθηγητές επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο
με φωνή και εικόνα.
Στη μορφή που έχει ο Παγκόσμιος Ιστός χρησιμοποιείται κυρίως για την
ασύγχρονη επικοινωνία. Ο Παγκόσμιος Ιστός αντιμετωπίζεται συνήθως ως μέσο
ανακοινώσεων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων. Στον Παγκόσμιο Ιστό ανακοινώνονται
πληροφορίες για προγράμματα μαθημάτων δημοσιεύονται σημειώσεις μαθημάτων και
παρουσιάσεις εργασιών αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο για
ολοκληρωμένη εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως αν χρησιμοποιήσουμε τις σελίδες του
Παγκόσμιου Ιστού για πραγματική καθοδήγηση των μαθητών. Αν συγκρίνουμε τον
Παγκόσμιο Ιστό με άλλα μέσα επικοινωνίας βλέπουμε ότι υπερέχει για τους εξής
λόγους: Τα εκπαιδευτικά κέντρα μπορούν να δημιουργούν πηγές πληροφοριών και
να παραδίδουν σειρές μαθημάτων σε όλο τον κόσμο. Το κόστος της εκτύπωσης και
αποστολής εντύπων μέσω ταχυδρομείου εξουδετερώνεται διότι οι σελίδες του
Παγκόσμιου Ιστού διαδίδονται μέσα από το Internet σε όλους τους χρήστες. Οι
δημοσιευμένες πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό μπορούν να διορθωθούν και να
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συμπληρωθούν μία φορά στον υπολογιστή εξυπηρέτησης του δικτύου (server) και όλοι
οι χρήστες θα δουν τις αλλαγές χωρίς να χρειάζεται να αλλαχθεί το κείμενο για τον
κάθε χρήστη ξεχωριστά. Οι αλληλεπιδραστικές επικοινωνίες γίνονται με αποστολή
κειμένων, εικόνων, video, γραφικών και ήχου από τον καθηγητή στον μαθητή, από τον
μαθητή στον καθηγητή και από μαθητή σε άλλους μαθητές. Οι μαθητές επικοινωνούν
με τον δάσκαλο πιο εύκολα και αναπτύσσονται νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ τους.
Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε εργασίες που γίνονται από πολλά άτομα
μαζί.
Στον Παγκόσμιο Ιστό με διάφορα εργαλεία προγραμματισμού όπως Java,
JavaScript, ActiveX μπορούν να σχεδιαστούν Ιστοσελίδες με πολλές δυνατότητες.
Κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του Ιστοσελίδες και να παρέχει
με αυτές εκπαίδευση από απόσταση με μορφή κειμένου. Σε μία εκπαιδευτική
Ιστοσελίδα μπορούν να δημιουργούνται τεστ και ερωτηματολόγια όπου αφήνουν στο
χρήστη περιορισμένο χρόνο να απαντήσει και δίνει άμεσα τις απαντήσεις του.
Διαγωνίσματα αυτής της μορφής μπορούν να υποβάλλονται στους μαθητές που
παρακολουθούν το μάθημα από απόσταση. Ο Παγκόσμιος Ιστός εμφανίζει κείμενα
στην οθόνη του υπολογιστή που λέγονται hypertexts. Στα κείμενα αυτά μπορούν να
περιέχονται δυναμικές συνδέσεις (links) που οδηγούν σε άλλες περιοχές του Ιστού.
Ακόμη μαζί με τα κείμενα μπορούν να παρουσιάζονται φωτογραφίες, αρχεία ήχου,
κινούμενης εικόνας. To πρόγραμμα που παρουσιάζει τις Ιστοσελίδες λέγεται Browser.
Τα πιο διαδεδομένα προγράμματα Browser που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι το
Netscape και το Explorer ενώ το πρώτο που δημιουργήθηκε ήταν το Mosaic. Οι
Browsers επιτρέπουν να εμφανίζονται Ιστοσελίδες γραμμένες με κείμενα Hypertexts
σε γλώσσα κειμένου html (Hypertext Markup Language). Υπάρχουν ακόμη Browsers
που επιτρέπουν την εμφάνιση τρισδιάστατων γραφικών με την γλώσσα VRML
(Virtual Reality Model Language) ή οποία είναι μία γλώσσα δημιουργίας γραφικών,
ενώ δημιουργούνται και νέες μορφές hypertexts κειμένων σε γλώσσα DHTML
(Dynamic HTML). To δυναμικό html επιτρέπει τη δημιουργία κειμένων που δεν
έχουν σταθερή θέση και μορφή στην ιστοσελίδα αλλά ο χρήστης μπορεί να καθορίζει
την θέση και την μορφή τους κάθε στιγμή. Η τεχνολογία streaming audio επιτρέπει
στον χρήστη να ακούει ένα αρχείο ήχου την στιγμή που έρχεται στον υπολογιστή του
από το δίκτυο χωρίς να χρειάζεται να το αποθηκεύσει στο σκληρό του δίσκο. Αυτό
δίνει την δυνατότητα να μεταδίδεται ο ήχος σε πραγματικό χρόνο. Έτσι ένας
ραδιοφωνικός σταθμός με κάποιον υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου μπορεί να
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μεταδώσει σε πραγματικό χρόνο το πρόγραμμα του μέσω του Internet. Αυτή η
τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση από απόσταση για
επικοινωνία μαθητή-καθηγητή και μαθητή με άλλους μαθητές.
Το ίδιο ισχύει και για τα αρχεία video τα οποία μπορούν να μεταδοθούν σε
πραγματικό χρόνο με τεχνολογία streaming video. To πρόβλημα με τα αρχεία video
είναι ότι έχουν πολλά δεδομένα, καταλαμβάνουν μεγάλη μνήμη και απαιτούνται
πολύπλοκοι αλγόριθμοι συμπίεσης για να κόβουν τις περιττές πληροφορίες, υψηλός
ρυθμός μετάδοσης των πληροφοριών για να διατηρείται σταθερή η εικόνα και
παράλληλα μέσα από το ίδιο εύρος ζώνης πρέπει να μεταδίδεται και ήχος. Το
τηλεοπτικό σήμα συμπιέζεται κατάλληλα και δημιουργούνται τα αρχεία MPEG, ΑVI
κ.λ.π. Έτσι αν ο χρήστης δεν έχει ικανοποιητική σύνδεση στο δίκτυο με μόντεμ υψηλών
ταχυτήτων,

συναντά

δυσκολίες

στην

αναπαραγωγή

αρχείων

video.

Αν

χρησιμοποιούνται γραμμές οπτικών ινών τότε μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το
πρόβλημα. Πολλά πανεπιστήμια σχεδιάζουν τη δημιουργία τηλετάξεων στις οποίες οι
μαθητές θα έχουν πρόσβαση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και η επικοινωνία θα γίνεται
σε πραγματικό χρόνο με χρήση των παραπάνω τεχνολογιών.
Σχετικά με την μετάδοση πληροφοριών στην εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως οι
ειδικοί θέλησαν να χρησιμοποιήσουν κυρίως την κινούμενη εικόνα video και το
κείμενο. Ο Peraya αναφέρει ότι "ειδικοί επέμειναν κυρίως στη χρήση του κειμένου
βασισμένοι στην ιδέα ότι η γλώσσα είναι απαραίτητη για την αποκωδικοποίηση και
αντίληψη της εικόνας. Έτσι υπερίσχυσε η επικοινωνία με γραπτά κείμενα έναντι άλλων
μορφών επικοινωνίας στο δίκτυο υπολογιστών παρόλο που σημειώθηκε μεγάλη
ανάπτυξη στα πολυμέσα και υπάρχουν πολλές δυνατότητες για χρήση εικόνας video. To
μεγαλύτερο μέρος του υλικού που έχει δημιουργηθεί για εκπαίδευση από απόσταση είναι
σε μορφή γραπτών κειμένων". Ο Παγκόσμιος Ιστός χρησιμοποιείται για συγγραφή
κειμένου από πολλά άτομα.

Τα πλεονεκτήματα του Παγκόσμιου Ιστού φαίνονται παρακάτω:
Δεν απαιτείται η μετάβαση στο πανεπιστήμιο. Όλη η καθοδήγηση και η
διδασκαλία γίνεται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Οποιοδήποτε χρόνο και οποιαδήποτε
στιγμή: Οι συμμετέχοντες εισάγονται στην εικονική-δυνητική τάξη ("virtual
classroom"), στον Παγκόσμιο Ιστό, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στη
διάρκεια των μαθημάτων για να λάβουν καθοδήγηση και να συμπληρώσουν τις
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εργασίες τους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εργασίες τους
μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.
Επίσης υπάρχει ευελιξία και το πρόγραμμα κάθε εκπαιδευόμενου ρυθμίζεται με
βάση τα δικές του ανάγκες. Για περισσότερη άνεση μπορούν να αλλάζουν τα
προγράμματα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Η επικοινωνία με τον καθηγητή γίνεται με
το τηλέφωνο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail), ή με Chat line (συνομιλία στο
Internet), ή με fax.

1.16.1 Περιγραφή της διδασκαλίας μαθημάτων
Παρακάτω φαίνεται πώς διδάσκεται ένα μάθημα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού
όταν η επικοινωνία γίνεται με γραπτά κείμενα:
Οι μαθητές χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για επικοινωνία
μεταξύ τους και με τον καθηγητή τους.
Ένα πρόγραμμα listserv ή mailserv που δημιουργεί λίστες συζητήσεων
χρησιμοποιείται για να στέλνονται κοινά μηνύματα σε ομάδες μαθητών οι οποίοι
συνεργάζονται μεταξύ τους για ομαδικές εργασίες.
Ένα Newsgroup (ομάδα συζητήσεων) του δικτύου Usenet περιέχει συζήτηση
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διάφορα ζητήματα που έχουν σχέση με τα
μαθήματα που διδάσκονται.
Υπάρχει ένας οδηγός FAQ με απαντήσεις σε συχνά επαναλαμβανόμενες
απορίες.
Ένα chatroom δηλαδή εικονικός χώρος ομαδικών συζητήσεων σε
πραγματικό χρόνο υπάρχει για επικοινωνία μαθητών και καθηγητών.
Για να παρακολουθήσουν οι μαθητές αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν ελάχιστες
απαιτήσεις σε hardware που πρέπει να έχει ο υπολογιστής τους. Ο υπολογιστής τους
πρέπει να τρέχει Windows ή να είναι Macintosh . Πρέπει να έχει όλες τις βασικές
υπηρεσίες του Internet (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail, WWW, Netscape
Communicator και Microsoft Internet Explorer).
Πρέπει να έχει διαθέσιμα ΜB ελεύθερο χώρο όπου εκεί αποκλειστικά θα
δημιουργούνται και θα αποθηκεύονται Ιστοσελίδες που θα περιέχουν τις εργασίες του
μαθητή.
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Όλες οι ασκήσεις σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων μπορούν να εκτελεστούν αν
υπάρχει ένα συνηθισμένο μόντεμ και μία απλή τηλεφωνική γραμμή. Αν υπάρχουν
καλύτερες συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων οι Ιστοσελίδες θα εμφανίζονται πιο γρήγορα
στην οθόνη όμως αυτοί οι κύκλοι μαθημάτων σχεδιάστηκαν κατάλληλα για να μπορεί
ένα σύστημα να λειτουργήσει με μια συνηθισμένη τηλεφωνική γραμμή.
Παράλληλα παρέχονται και βιβλία -βοηθήματα στους μαθητές μαζί με CD
ROMs που τα συνοδεύουν. Ο μαθητής αφού εγγράφεται μπαίνει στην κατάλληλη
Ιστοσελίδα με προσωπικό κωδικό password και έτσι αρχίζει η διαδικασία.
Όλες οι οδηγίες για τα μαθήματα που διδάσκονται και οι εργασίες έρχονται στον
μαθητή μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Καθώς ο μαθητής προχωρά στα μαθήματα
υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται SERF και παρακολουθεί την πορεία του μαθητή.
Το πρόγραμμα αυτό βρίσκει ποια μαθήματα παρακολουθεί ο μαθητής, ποιες ασκήσεις
έχει κάνει και ποιες δεν έχει κάνει, ποιες εργασίες πρέπει να κάνει κάθε μέρα. Διάφορα
εικονίδια προειδοποιούν τους μαθητές για τις νέες ανακοινώσεις και τις νέες ασκήσεις
και εργασίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μαθημάτων. Ο κάθε μαθητής
ειδοποιείται για την αξιολόγηση της εργασίας του, για τον αριθμό μονάδων που
κερδίζει από τις εργασίες που έχει κάνει σε σχέση με τον συνολικό απαιτούμενο αριθμό
μονάδων για να πάρει πτυχίο. Ακόμα ειδοποιείται και για τον χρόνο που χρειάζεται για
να συμπληρώσει τις εργασίες. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να εξερευνήσει κανείς
το πρόγραμμα μαθημάτων, να δει το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκονται σε
όλους τους τομείς και κύκλους, να μελετήσει την ύλη μαθημάτων που παραδίδονται σε
αυτόν, να λύσει ασκήσεις, να κάνει εργασίες, να τις στείλει συμπληρωμένες στον
καθηγητή, να δει τους βαθμούς του. Το πρόγραμμα SERF είναι ειδικά σχεδιασμένο για
να παρέχει ένα περιβάλλον με όλες αυτές τις δυνατότητες. Η ονομασία SERF είναι τα
αρχικά των λέξεων Server-side Educational Records Facilitator. Είναι δηλαδή ένα
ειδικό πρόγραμμα για επιτήρηση της πορείας των μαθητών στην διάρκεια των
μαθημάτων.

1.16.2 Περιγραφή του προγράμματος αυτόνομης μάθησης
Το πρόγραμμα αυτό έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ένα περιβάλλον στο
οποίο μπορούν να παραδοθούν μαθήματα οπουδήποτε στον κόσμο μέσω του
Παγκόσμιου Ιστού. To SERF είναι χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές αλλά και για
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τους καθηγητές και τους διευθυντές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι διευθυντές
μπορούν να χρησιμοποιούν το SERF για να σχεδιάζουν τους κύκλους μαθημάτων και
να εγγράφουν τους μαθητές που θα συμμετέχουν σε αυτούς. Οι καθηγητές με το
SERF οργανώνουν το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που περιλαμβάνει
καταλόγους με τα μαθήματα που πρέπει να διδαχτούν σε κάθε κύκλο μαθημάτων, τις
εργασίες των μαθητών, διάφορες πηγές πληροφοριών που παρουσιάζονται με
εφαρμογές πολυμέσων στους μαθητές.
To SERF διευκολύνει επίσης τους βοηθούς των καθηγητών. Ο ρόλος των
βοηθών είναι να συνεργάζονται με τους καθηγητές για να παρέχουν καλύτερες
υπηρεσίες στους μαθητές και μερικές φορές βοηθούν και στην βαθμολόγηση των
εργασιών. Αυτά μπορούν να τα πραγματοποιήσουν εύκολα χρησιμοποιώντας τις
δυνατότητες του SERF. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο περιβάλλον μάθησης
του SERF, να εξερευνούν τις πηγές πληροφοριών που παρουσιάζονται με πολυμέσα
και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Internet. To πρόγραμμα SERF
εμφανίζεται σε μία Ιστοσελίδα στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι
εγγεγραμμένοι μαθητές.
Διάφορα εικονίδια στο πάνω μέρος της σελίδας οδηγούν με διασυνδέσεις (links)
σε άλλες σελίδες ή προγράμματα και παρέχουν πολλές δυνατότητες επικοινωνίας και
εξερεύνησης. Τα εικονίδια οδηγούν σε Chat (συνομιλίες), e-mail (ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο), list servers (λίστες συζητήσεων), news (ειδήσεις και συζητήσεις), άλλες
επιλογές και καταλόγους με περιεχόμενα.

1.16.3 Διάγραμμα των επιλογών του προγράμματος αυτόνομης
μάθησης
Το διάγραμμα που περιγράφουμε ενδεικτικά ανήκει στο πρόγραμμα SERF και
δείχνει ποιες επιλογές περιλαμβάνει συνήθως ένα πρόγραμμα λογισμικού για
εκπαίδευση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ TOY SERF
Είμαστε στον κύκλο μαθημάτων (π.χ. Πληροφορική)
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Μαθήματα
-σημερινό μάθημα
-σύντομος κατάλογος μαθημάτων
-λεπτομερής κατάλογος μαθημάτων
-πρόλογος
-διερεύνηση
-επισκόπηση

Εργασίες
-αναζήτηση εργασιών
-υποβολή εργασιών
-βαθμοί

Πρόγραμμα
-ημερήσιο
-εβδομαδιαίο
-μηνιαίο
-πρόσθεση μαθημάτων στο πρόγραμμα
-αφαίρεση μαθημάτων
-διόρθωση μαθημάτων

Στείλτε μήνυμα E-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε :
-καθηγητή
-βοηθό
-συμμαθητή
-υπηρεσία εγγραφής

Επιλογές του συστήματος
-είσοδος
-έξοδος
-κωδικός ρύθμισης του CD-ROM
-αλλαγή κύκλου μαθημάτων
Μαζί με τα μαθήματα παρέχονται στους μαθητές προγράμματα με εικόνες
Video σε CD-ROM που δείχνουν οδηγίες βήμα προς βήμα στον μαθητή και
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πληροφορίες για την ύλη μαθημάτων. Οι ίδιες εικόνες Video υπάρχουν αποθηκευμένες
και σε κάποια περιοχή του δικτύου.
Κάθε ταινία video συνδέεται με ένα μάθημα ή εργασίες από τον κύκλο
μαθημάτων.
Ο μαθητής επιλέγει με το ποντίκι μέσα από διάφορα εικονίδια την ταινία που
θέλει. Για να δει τις ταινίες μέσα από την ιστοσελίδα δίνει εντολή στον browser να
ανοίξει την σελίδα και όχι να την σώσει.
Αν θέλει να δει τις ταινίες από CD-ROM υπάρχουν επιλογές μέσα στο
πρόγραμμα για να ρυθμιστεί το CD-ROM setup.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Ή ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
H εκπαίδευση από απόσταση είναι μία μορφή ελεύθερης εκπαίδευσης στην
οποία δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο
τόπο. Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους με κάποιο μέσο
αμφίδρομης επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. Η εκπαίδευση αυτή ονομάζεται
και τηλε-επιμόρφωση ή τηλε-εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλές μορφές εκπαίδευσης από
απόσταση. Κάποιες μορφές κάνουν προσομοίωση της διδασκαλίας που γίνεται μέσα
στην τάξη με πλήρη επικοινωνία καθηγητών και μαθητών σε πραγματικό χρόνο, ενώ
άλλες μορφές υποστηρίζουν την ανεξάρτητη μάθηση που κατευθύνεται από τον
εκπαιδευόμενο. Η μορφή ανεξάρτητης μάθησης με ασύγχρονη επικοινωνία
εφαρμόζεται στα περισσότερα συστήματα εκπαίδευσης από απόσταση. Ένας από τους
στόχους της ανοιχτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να παρέχει δυνατότητα
πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σε άτομα που δεν μπορούν με άλλους
τρόπους να συμμετέχουν σε αυτά, λόγω της γεωγραφικής θέσης που κατοικούν ή λόγω
ειδικών προσωπικών προβλημάτων. Άλλος στόχος είναι να μεταδοθούν
μαθήματα σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να μεταβούν οι
καθηγητές για να διδάξουν ή να. μεταδοθούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μιας περιοχής
μαθήματα στα οποία διδάσκουν διάσημοι καθηγητές από γνωστά πανεπιστήμια από όλο
τον κόσμο. Η παρουσίαση μαθημάτων από απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
να βελτιώσει ένας καθηγητής τις τεχνικές διδασκαλίας του παρακολουθώντας άλλους
καθηγητές να διδάσκουν το ίδιο μάθημα με αυτόν, ή για συνεργασία του καθηγητή με
άλλους καθηγητές και για συνεργασία σχολείων μεταξύ τους.

2.1 Η Ιστορία της Τηλεκπαίδευσης
Η εκπαίδευση από απόσταση δεν είναι κάτι νέο, ίχνη της μπορούν να βρεθούν
πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στον 1ο μ.Χ αιώνα. Ο Απόστολος Παύλος ήταν
εκείνος ο οποίος έγραφε στις πρώτες Χριστιανικές Εκκλησίες, διδάσκοντας για πρώτη
φορά από απόσταση. Αυτή ήταν η πρώτη μορφή των «σπουδών δια αλληλογραφίας»

87

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

η οποία παραμένει και η μόνη μέθοδος της μάθησης από απόσταση μέχρι την έλευση
του τηλεφώνου.
Παρόλο όμως που ο Απ. Παύλος ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τις σπουδές
δια αλληλογραφίας προκειμένου να «προσεγγίσει» τους μαθητές του, η χρήση της
εκπαίδευσης από απόσταση πρωτοπαρουσιάστηκε σε οργανωμένη μορφή μόλις τον 19°
αιώνα.
Στην Αγγλία, το 1858 ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα Εξωτερικών Πτυχίων
του London University.
Ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια της Αμερικής που προσέφεραν την
εκπαίδευση από απόσταση με οργανωμένο τρόπο ήταν το Pennsylvania State
University, το οποίο ίδρυσε το πρώτο εκείνης της εποχής - την αμερικανική υπηρεσία
ταχυδρομείου - προκειμένου να επικοινωνεί με τους απομακρυσμένους φοιτητές του.
Στην Αυστραλία και στα 1890, το Πανεπιστήμιο του Queensland
προσπαθώντας να παρακάμψει το πρόβλημα της διασκορπίσεως του πληθυσμού,
προσέφερε και αυτό με τη σειρά του εξωτερικό πτυχίο.
Πίσω στην Αμερική του 1920, το Columbia University προσφέρει μαθήματα
από απόσταση και χρησιμοποιεί (όπως και πολλά άλλα πανεπιστήμια εκείνης της
εποχής) το ραδιόφωνο για τους σκοπούς του από τις αρχές του 1930. Στην δεκαετία, τη
θέση του ραδιόφωνου θα καταλάβει ο νέος - για τότε - θρίαμβος της τεχνολογίας: η
τηλεόραση.
Στα 1960, το Υπουργείο Εργασίας του Ενωμένου Βασιλείου ενέκρινε την
ίδρυση του ''πανεπιστημίου του αέρα" ("The University of the air") το οποίο
αργότερα έγινε το ανοιχτό πανεπιστήμιο το οποίο τώρα εδρεύει στο Milton Keynes.
Το ανοιχτό πανεπιστήμιο αρχικά είχε ως σκοπό την παροχή διπλωμάτων μέσω
εκπομπών τηλεόρασης και ραδιόφωνου σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο
Μετάδοσης (British Broadcasting Corporation). Ζωτικό συστατικό της παροχής
μαθημάτων από απόσταση δεν έπαψε βέβαια να αποτελεί και το έντυπο υλικό που
προσφερότανε από το πανεπιστήμιο.
Σήμερα, το μεγαλύτερο ίδρυμα που προσφέρει εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως
είναι το πανεπιστήμιο της Νότιας Αφρικής, με περισσότερους από 200,000
ανθρώπους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας.
Μέχρι και το τέλος του 1950 η μόνη μέθοδος σπουδών δια αλληλογραφίας
υπήρξε η χρήση του ταχυδρομείου για την μεταφορά του έντυπου υλικού. Ακόμα και
όταν χρησιμοποιήθηκαν οι εκπομπές μέσω ραδιόφωνου ή τηλεόρασης, η κατάσταση
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παρέμενε

σχεδόν

η

ίδια

καθώς

εξακολουθούσε

να

αποτελεί

«μονόδρομη

επικοινωνία»: Ο δάσκαλος παρουσίαζε την πληροφορία χωρίς να υπάρχει
αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητή και «ακροατηρίου».
Οι αλλαγές όμως στην τηλεκπαίδευση τα τελευταία 10 χρόνια είναι κάτι
περισσότερο από δραματικές και συντονίζονται σε αυτή ακριβώς την απελευθέρωση:
Οι καθηγητές έχουν αρχίσει να αλληλεπιδρούν με τα - ανά τον κόσμο διασκορπισμένα άτομα ή ομάδες ατόμων.
Σήμερα λοιπόν, η τηλεκπαίδευση βασίζεται σε ένα εκπληκτικό - ως προς τον
αριθμό και την πολυπλοκότητα - αριθμό νέων τεχνολογιών τις οποίες θα
παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε στη συνέχεια.
Στη σημερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα υπολογιστών που προσφέρουν
πολλές δυνατότητες αλληλεπιδραστικής

επικοινωνίας

και διευκολύνουν την

εκπαίδευση από απόσταση. Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται σε μορφή
κειμένων, εικόνας και ήχου μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή. Μέσω του δικτύου
υπολογιστών ο εκπαιδευτής μπορεί να αποστείλει τέτοιες πληροφορίες ψηφιακής
μορφής στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις. Το
δίκτυο υπολογιστών είναι ένα μέσο επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. Αυτό το
μέσο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέσα επικοινωνίας όπως είναι η αμφίδρομη
τηλεόραση (interactive TV, ITV ) ή η τηλεδιάσκεψη με φωνή και εικόνα μέσω του
Internet. Προγράμματα όπως το CU-SeeMe, NetMeeting, ClassPoint μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για μετάδοση video και audio σε πραγματικό χρόνο.
Με το δίκτυο υπολογιστών σε μία τηλεδιάσκεψη πολλών ατόμων μπορούν να
γίνονται παρουσιάσεις κειμένων εικόνων, γραφικών και ήχου, να σχεδιάζονται
παρουσιάσεις μαθημάτων με πολυμέσα (multimedia courses). Τα πολυμέσα
παρουσιάζουν στον υπολογιστή κείμενα, προγράμματα software, εικόνες video και
ήχου και με αυτά μπορεί να σχεδιαστεί εκπαιδευτικό λογισμικό (educational
software). Στην εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα
επικοινωνίας σε συνδυασμό μεταξύ τους ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη
καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων.
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2.1.1 Ορισμοί της εκπαίδευσης από απόσταση
Από διάφορους φορείς εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. δίνονται ορισμοί της
εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως διαφορετικοί μεταξύ τους.
"Η σύνδεση μέσω της τεχνολογίας καθηγητή και μαθητών σε πολλές γεωγραφικές
περιοχές με δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας (U.S. Office of Technology
Assessment)"
"Η εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.
(δημοτικά σχολεία και γυμνάσια των Η.Π.Α.), ανώτερη εκπαίδευση, διαρκής εκπαίδευση,
κατάρτιση εργαζομένων μέσα από συνεργασία, κατάρτιση των εργαζομένων στις υπηρεσίες
του στρατού και της κυβέρνησης, δια βίου εκπαίδευση (U.S. Distance Learning
Association)".
"Ή παροχή εκπαίδευσης σε κατάλληλες ομάδες ατόμων σε οποιαδήποτε περιοχή
την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να χωρίζεται από τον μαθητή είτε
από την απόσταση είτε από το χρόνο είτε και από τα δύο (Western Carolina University)".

2.1.2.Η Εκπαίδευση και Μάθηση από Απόσταση
Οι περισσότεροι ειδικοί διαχωρίζουν την εκπαίδευση ή διδασκαλία εξ’
αποστάσεως από τη μάθηση εξ’ αποστάσεως ως εξής : Οι πληροφορίες που
παρέχει

το εκπαιδευτικό

ίδρυμα ή ο εκπαιδευτής στους εκπαιδευόμενους

χαρακτηρίζονται ως εκπαίδευση ή διδασκαλία εξ’ αποστάσεως. Η εκπαίδευση ή
διδασκαλία εξ’ αποστάσεως «Distance Education» έχει ως επίκεντρο τον εκπαιδευτή
και τις πληροφορίες που παρέχει. Το αποτέλεσμα της είναι η μάθηση εξ’ αποστάσεως
«Distance Learning».
Η μάθηση αυτή εξαρτάται κυρίως από τις ομαδικές ή ατομικές προσπάθειες των
εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι για να φτάσουν στην μάθηση εξ’ αποστάσεως
πρέπει να εξερευνήσουν μόνοι τους τις πηγές πληροφοριών που τους παρέχονται
έχοντας κάποια καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή τους. Δηλαδή η μάθηση εξ’
αποστάσεως είναι μια ενεργητική διαδικασία και έχει ως επίκεντρο τον
εκπαιδευόμενο. Βλέπουμε ότι το επίκεντρο στην εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως
παλαιότερα ήταν ο εκπαιδευτής. Τώρα μπορεί να μετατραπεί σε μάθηση εξ’
αποστάσεως και το επίκεντρο της να γίνει ο εκπαιδευόμενος. Αντί να είναι παθητικοί
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αποδέκτες της γνώσης, οι μαθητές θεωρούνται ικανοί να αποκτήσουν μόνοι τους τις
δικές τους γνώσεις, με την καθοδήγηση του δασκάλου. Ένα μέρος από τις οδηγίες του
δασκάλου μπορούν να παρέχονται μέσα σε περιβάλλον με πηγές πληροφοριών όπου
οι μαθητές θα μπορούν να τις εξερευνούν και να επιλέγουν με ανεξαρτησία τις
πληροφορίες που τους χρειάζονται. Η στάση των μαθητών γίνεται ενεργητική διότι
εξερευνώντας τις πληροφορίες αποκτούν μόνοι τους τις γνώσεις που πρέπει να έχουν.
Έτσι μαθαίνουν να λύνουν διάφορα προβλήματα όμοια με αυτά που θα συναντήσουν
στην πραγματική ζωή τους ως επαγγελματίες. Με βάση αυτές τις απόψεις, προκύπτει
ότι Distance Education σημαίνει παροχή διδασκαλίας από απόσταση ενώ
Distance Learning μάθηση από απόσταση.
"Η εκπαίδευση από απόσταση δίνει περισσότερη εμφάνιση στην μάθηση και
λιγότερη στην διδασκαλία. Η θεωρία μάθησης που εφαρμόζεται, προκαλεί μεταβολές
στη φύση της μάθησης και στις προοπτικές που έχει ο μαθητής. Η γνώση θεωρείται ότι
κατασκευάζεται μέσα από κοινωνική δραστηριοποίηση, επικοινωνία και ενεργή
συμμετοχή των μαθητών. Η συνηθισμένη μορφή της διδασκαλίας ως προφορική
παρουσίαση μαθημάτων στον πίνακα, έχει μεταβληθεί σε μοντέλο πρακτικής
εξάσκησης και η μάθηση έρχεται μέσα από διαλογικές συζητήσεις που
διαπραγματεύονται τις έννοιες" (Peraya). Στην μάθηση από απόσταση επιδιώκεται η
"μάθηση μέσα από πρακτική εξάσκηση, που ονομάζεται Practice Centered Learning
ΡCL". (Peraya)
Από όσα αναφέραμε γίνεται φανερό ότι οι ειδικοί προσπαθούν στην εκπαίδευση
από απόσταση να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο εκπαιδευόμενου που θα
αυτενεργεί και θα αποκτά δια βίου εκπαίδευση. Ο λόγος που θεωρείται απαραίτητη η
δια βίου εκπαίδευση, είναι ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση πληροφοριών σε όλους τους
τομείς. Καθώς οι γνώσεις σε πολλούς τομείς αυξάνονται διαρκώς, οι μαθητές δεν
μπορούν να αντιμετωπίζονται ως άδεια δοχεία που περιμένουν παθητικά να δεχθούν
γνώσεις. Στην υποχρεωτική εκπαίδευση τους, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τις
βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την σταδιοδρομία τους ως επαγγελματίες. Το
υπόβαθρο γνώσεων σε πολλούς τομείς μπορεί να ήταν σταθερό παλαιότερα, όμως
αυτό δεν θα συνεχίσει να παραμένει έτσι. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διδαχθούν
τρόπους για δια βίου εκπαίδευση και ο καθηγητής πρέπει να τους δείξει πώς θα βρουν
τις κατάλληλες πηγές που θα τους βοηθήσουν να συνεχίσουν την μάθηση τους.
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2.2. Σε ποιους Απευθύνεται η Εκπαίδευση από Απόσταση
2.2.1 Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε εργαζόμενους
ενήλικους
Η εκπαίδευση από απόσταση απευθύνεται είτε σε ενήλικους είτε σε μαθητές
σχολείων. Μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες. α) Εκπαίδευση και
διαρκής κατάρτιση εργαζόμενων ενηλίκων, β) ανώτερη εκπαίδευση σε
πανεπιστήμια και σε κολέγια, γ) κατώτερη και μέση εκπαίδευση σε μαθητές
δημοτικών σχολείων και γυμνασίων λυκείων. Τα τελευταία χρόνια γίνονται
προσπάθειες σε κάθε χώρα ώστε τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα
πανεπιστήμια να συνδεθούν στο παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών Internet. Έτσι η
εκπαίδευση από απόσταση μέσω του Internet μπορεί να είναι προσιτή σε μαθητές κάθε
ηλικίας από όλο τον κόσμο. Οι ενήλικοι που παρακολουθούν μαθήματα με εκπαίδευση
από απόσταση συνήθως είναι εργαζόμενοι ή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και
δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά παραδόσεις μαθημάτων σε διδασκαλία
πρόσωπο με πρόσωπο. Στην εκπαίδευση από απόσταση με ανεξάρτητη μάθηση οι
σειρές μαθημάτων παραδίδονται στο χώρο και στο χρόνο που επιλέγει ο
εκπαιδευόμενος, συνήθως στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του. Έτσι οι εργαζόμενοι
προτιμούν να παρακολουθούν μαθήματα από απόσταση. Ακόμη όταν οι εργοδότες
θέλουν να βελτιώσουν την μόρφωση των υπαλλήλων τους με επιμορφωτικά σεμινάρια,
χωρίς όμως οι υπάλληλοι να φύγουν από τον τόπο εργασίας τους, επιλέγουν την
εκπαίδευση από απόσταση.
Όταν η εκπαίδευση απευθύνεται σε μαθητές σχολείων χρησιμοποιούνται μέθοδοι
προσομοίωσης της πραγματικής διδασκαλίας. Οι μαθητές επικοινωνούν με άλλα
σχολεία της περιοχής ή με μαθητές από όλο τον κόσμο και συμμετέχουν σε ομαδικές
εργασίες. Τα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών παρακολουθούν μαθήματα από
καθηγητές που βρίσκονται σε κεντρικές πόλεις και δεν μπορούν να επισκεφθούν τις
περιοχές αυτές. Αυξάνονται οι ευκαιρίες επικοινωνίας και αυξάνεται η συμμετοχή των
ατόμων που εκπαιδεύονται.
Στις Η.Π.Α, τα συστήματα εκπαίδευσης από απόσταση βελτιώνονται συνεχώς
και εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα: κολλέγια,
ανοιχτά πανεπιστήμια, εικονικά-δυνητικά πανεπιστήμια, δημοτικά σχολεία και
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γυμνάσια, ιδρύματα δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων και διαρκούς κατάρτισης,
παραδίδουν μαθήματα ή σεμινάρια μέσω του Internet και μέσω ψηφιακής τηλεόρασης
σε μαθητές από όλο τον κόσμο. Σύντομα, το ίδιο αναμένεται να γίνει στην Ελλάδα και
στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης με την σύνδεση δημοτικών σχολείων,
γυμνασίων, λυκείων και πανεπιστημίων κάθε χώρας στο Internet.

2.2.2 Σε άτομα με ειδικές ανάγκες
Η εκπαίδευση από απόσταση επίσης απευθύνεται και σε ειδικές κατηγορίες
ατόμων με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι και να
παρακολουθήσουν

κανονικά

μαθήματα

στο

σχολείο.

Για

τα

άτομα

αυτά

δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες χειρισμού του υπολογιστή, όπως ανίχνευση της
κίνησης των ματιών του χρήστη με ενσωματωμένη κάμερα στον υπολογιστή και
αυτόματη ενεργοποίηση των εντολών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ο
χρήστης ποντίκι ή πληκτρολόγιο. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να έχουν
ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και παρακολουθούν το μάθημα μιας τάξης από
απόσταση. Όταν η επικοινωνία γίνεται με γραπτά κείμενα, αυτό ενισχύει την ανωνυμία
των εκπαιδευόμενων και έτσι μπορούν να αποκρύψουν από τους άλλους ότι είναι
τυφλοί ή έχουν κινητικά προβλήματα και να συμμετέχουν ως ίσοι στην επικοινωνία.
Ένα τεχνολογικό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας τυφλός είναι ένα σύστημα
που συνθέτει φωνή και του ανακοινώνει τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη, ή
μπορεί να χρησιμοποιήσει ζωντανή επικοινωνία με ήχο μέσω του Internet. Η
ισότητα δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο άτομο με ειδικές ανάγκες. Του δίνει
δυνατότητα να επικοινωνήσει με άτομα που ίσως θα δίσταζαν να επικοινωνήσουν μαζί
του πρόσωπο με πρόσωπο, διότι συχνά τα άτομα με ειδικές ανάγκες απομονώνονται
από τους άλλους και αποτελούν ξεχωριστή μειονότητα. Η εκπαίδευση από
απόσταση δίνει στους μαθητές με ειδικά προβλήματα ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν
αποτελεσματική επικοινωνία με ειδικούς καθηγητές που τους βοηθούν να
υπερνικήσουν τις φυσικές δυσκολίες και να αποκτήσουν πλήρη εκπαίδευση.
Δημιουργούνται κοινότητες ατόμων με ειδικές ανάγκες και μπορούν να εκπαιδευτούν
μαζί ομάδες ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Το άτομο με ειδικές
ανάγκες έχει πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, και έχει στη διάθεση του ένα πλήθος
προγραμμάτων και υπηρεσιών. Ψυχολόγοι και σύμβουλοι που κατοικούν σε μακρινές
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περιοχές, επικοινωνούν μαζί του και του παρέχουν οδηγίες από απόσταση. Μία πηγή
πληροφοριών

για

την

εκπαίδευση

των

κωφών

υπάρχει

στη

διεύθυνση

http://www.deafworldweb.org .
Συνοπτικά, αυτοί που έχουν ανάγκη των σύγχρονων μορφών της τηλεκπαίδευσης
είναι μεταξύ άλλων:


Δημόσιοι Οργανισμοί - Τοπική αυτοδιοίκηση



Πολυεθνικές επιχειρήσεις



Βιομηχανίες



Τράπεζες



Εκπαιδευτικά ιδρύματα



Εκπαιδευτήρια



Τομέας Υγείας



Εμπορικές επιχειρήσεις



Τουριστικός Τομέας



Ναυτιλιακές επιχειρήσεις



Ιδιώτες

2.3. Συμμετοχή τηλεκπαιδευόμενου και τηλεκπαιδευτή στη
διαδικασία της εκπαίδευσης από απόσταση
Πρώτα από όλα, η εκπαίδευση από απόσταση απαιτεί από τον
εκπαιδευόμενο να μετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι να
αντιμετωπίζει την προσφερόμενη γνώση με παθητικό τρόπο όπως πιστεύουν πολλοί.
Στον

εκπαιδευόμενο

βασίζεται,

σχεδόν

αποκλειστικά,

η

επιτυχία

της

συγκεκριμένης διαδικασίας μάθησης.
Σε ένα περιβάλλον πραγματικής τάξης, ο ρόλος του εκπαιδευόμενου
περιορίζεται στο να προσέχει αυτά που ακούγονται από το διδάσκοντα από
αυτόν εξαρτάται η επιτυχία ή η αποτυχία του μαθήματος.
Η εκπαίδευση από απόσταση αλλάζει το ρόλο και τις υπευθυνότητες τόσο
του εκπαιδευτή όσο και του εκπαιδευόμενου κατά τον εξής τρόπο:
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2.3.1 Ο ρόλος του εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτή
Ο εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτής οφείλει να παρακινεί τον μαθητή προς νέες
ιδέες αλλά παράλληλα να φροντίζει έτσι ώστε η προσφερόμενη πληροφορία να
προσφέρεται με αντικειμενικά κατανοήσιμο τρόπο διότι τις περισσότερες φορές δεν
υπάρχει περιθώριο για επεξηγηματικές ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής, ακόμη, θα πρέπει να
παρέχει την απαραίτητη ανάδραση και καθοδήγηση καθώς οι μαθητές του θα
εξερευνούν και θα αναπτύσσουν νέες ιδέες.
Σκοπός του δεν πρέπει να είναι άλλος από τη συνεχή επαφή του με τους
νέους τρόπους και μεθόδους διδασκαλίας έτσι ώστε να δημιουργεί αλλά και όποτε
χρειάζεται να συντηρεί ένα περιβάλλον που θα παρακινεί τον ενδιαφερόμενο στην
μάθηση. Πρέπει ακόμη να προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές του να επικοινωνούν
και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και εδώ φαίνεται η ανάγκη για χρήση ό,τι πιο
σύγχρονου και καλύτερου έχει να μας προσφέρει η τεχνολογία σε κάθε εποχή.
Ακόμη, πολλοί απομακρυσμένοι μαθητές ίσως να παρουσιάσουν ανάγκες
κοινωνικής υποστήριξης και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι εκτός
των άλλων να ξοδέψουν αρκετό από το χρόνο τους σε ένας-προς-έναν μάθημα.

2.3.2 Ο ρόλος του εξ’ αποστάσεως εκπαιδευόμενου
Από την άλλη μεριά, οι εξ’ αποστάσεως εκπαιδευόμενοι οφείλουν να
συμμετέχουν και να επικοινωνούν. Δηλαδή, πρέπει να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την
ευθύνη της μάθησης τους. Εναπόκειται στη δική τους αυτοκυριαρχία η ανάλυση και
η εφαρμογή των πληροφοριών που τους προσφέρεται. για να γίνει όμως κάτι τέτοιο,
θεωρείται προϋπόθεση η οργανωτικότητα και η θέληση για μάθηση του ίδιου του
μαθητή.
Σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, και από τις δύο μεριές, η τηλεκπαίδευση δεν
θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένας τρόπος μείωσης ή αποφυγής του κόστους αλλά ως μία
πολύ καλή ευκαιρία για να ανυψωθούν τα στάνταρ του καθενός. Είναι ίσως ο
καλύτερος τρόπος για την παροχή ευκαιριών μάθησης για όσους λόγω του ενός ή του
άλλου λόγου έχουν αποκλειστεί από ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα: Τη Μάθηση.
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2.4.Δομή ενός μαθήματος τηλεκπαίδευσης
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ένα μάθημα τηλεκπαίδευσης δουλεύει
με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και ένα πρόσωπο-με-πρόσωπο
μάθημα.
Στην

αρχή

του

μαθήματος,

ο

τηλεκπαιδευτής

θα

παρουσιάσει

επιγραμματικά (outline) όσα θα ακολουθήσουν. Στις επόμενες διαλέξεις, θα
παραινέσει ή θα απαιτήσει ανάλογα με τον τρόπο διδασκαλίας και τη σημαντικότητα
του θέματος από τον μαθητή τη μελέτη ενός ή περισσοτέρων θεμάτων και θα αναθέσει
εργασίες του ενός ή περισσοτέρων ατόμων. Όπως ακριβώς και στα μαθήματα σε
φυσικό χώρο, θα ζητηθούν η ολοκλήρωση εργασιών, η απάντηση ερωτήσεων και η
συμμετοχή σε συζητήσεις.
Βέβαια, υπάρχουν και σημαντικές διαφορές της εικονικής τάξης από την
αντίστοιχη φυσική. Πρώτα από όλα, κάποιος δεν θα είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθεί μαθήματα σε συγκεκριμένο ωράριο αλλά όποτε εκείνος κρίνει ή μπορεί
να παρακολουθήσει. Ακριβώς όμως επειδή δεν υπάρχουν έννοιες όπως ωρολόγιο
πρόγραμμα, και επειδή ο ενός μαθητής δεν μπορεί να έρχεται σε άμεση επικοινωνία με
κάποιον δεύτερο, είναι σημαντικό για κάποιον να ακολουθεί τα guidelines στην
επικοινωνία του με την «τάξη» του.
Ακόμη, εντύπωση ίσως να προξενήσει αρχικά στον ενδιαφερόμενο που θα
παρακολουθήσει κάποιο μάθημα μέσω τηλεκπαίδευσης, η παρουσία ενός τρίτου
προσώπου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία: Του διευκολυντή ή facilitator. Ενώ
ο τηλεκπαιδευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της κάλυψης της ύλης του μαθήματος
ο διευκολυντής επωμίζεται το ρόλο του τεχνικού βοηθού των μαθητών προκειμένου
να χρησιμοποιείται η εκάστοτε τεχνολογία σωστά και άρα με αποδοτικό τρόπο.
Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τον ρόλο ενός διευκολυντή. Ο διδάσκων
συχνά βρίσκει αρκετά επικερδές το να βασίζεται σε ένα τρίτο άτομο για να
λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ αυτού και των εκπαιδευόμενων. Για να είναι
αποδοτικός όμως, ένας διευκολυντής πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες των μαθητών και
τις επιθυμίες του διδάσκοντα. Όταν και όπου ο οικονομικός προϋπολογισμός το
επιτρέπει, ο διευκολυντής έχει επιβεβλημένη παρουσία ακόμα και στις τάξεις που
απαιτούν ελάχιστη τεχνολογική γνώση από τους μαθητές. Στην ελάχιστη των
περιπτώσεων, ο διευκολυντές κάνουνε το λεγόμενο set up του εξοπλισμού,
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συλλέγουν τις εργασίες και τα διαγωνίσματα και γενικά συμπεριφέρονται σαν να είναι
«τα αυτιά και τα μάτια του εκπαιδευτή».

2.5. Κατηγορίες Μοντέλων Ανοιχτής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τα διάφορα μοντέλα της Α.Α.Ε. που
επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από τα εργαλεία που την υλοποιούν,
εφαρμόζοντας τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις :


Με βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση.



Με βάση τη διάκριση σύγχρονων και ασύγχρονων υπηρεσιών.



Με βάση την αντιστοίχηση εκπαιδευτή προς εκπαιδευόμενες περιοχές.

2.5.1 Μοντέλο ΑΑΕ με βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση
Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση μπορούμε να διακρίνουμε τρία
διαφορετικά μοντέλα.

2.5.1.1 Μοντέλο Ιδεατής Τάξης
Με την εμφάνιση της τηλεδιάσκεψης, δηλαδή της μετάδοσης σε πραγματικό
χρόνο ήχου, εικόνας και άλλων ειδών πληροφοριών σε όλα τα συνδεόμενα μέρη, έγινε
δυνατή η αναπαραγωγή του μοντέλου της τάξης, με τον εκπαιδευτή και τον
εκπαιδευόμενο σε διαφορετικές τοποθεσίες.
Στο ξεκίνημα, η τηλεδιάσκεψη επέτρεπε τη σύνδεση μόνο δυο διαφορετικών
τοποθεσιών. Σήμερα είναι δυνατή ανάμεσα σε πολλά μέρη και συνεπώς μπορούν οι
μαθητές να αλληλεπιδρούν με τον καθηγητή και τους άλλους μαθητές από διαφορετικές
τοποθεσίες.
Η Ιδεατή Τάξη είναι στην πραγματικότητα δασκαλοκεντρική (trainer
centered), δηλαδή ο εκπαιδευτής είναι ο βασικός παράγοντας. Όπως και σε κάθε
κανονική τάξη, ο καθηγητής καθορίζει τις μεθόδους εκπαίδευσης.
Στο μοντέλο Ιδεατής Τάξης οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν ατομικά ή σε
ομάδες, σε ένα ή περισσότερα δωμάτια κατάλληλα τεχνολογικά προετοιμασμένα. Αυτές
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οι τηλεδιασκέψεις γίνονται από εκπαιδευτές-ειδικούς, σε ορισμένο χρόνο, από πριν
κανονισμένο, με σκοπό την παράδοση του πυρήνα του μαθήματος. Το προαιρετικό
υλικό εκμάθησης, όπως συμπληρωματικές πληροφορίες, ασκήσεις, εξάσκηση και
θέματα αυτοαξιολόγησης μπορούν να προσπελαστούν μέσω off-line τεχνολογιών
(λογισμικό ασκήσεων, CD-ROM, video) ή και on-line (BBS, FTP, E-mail). Η
οργάνωση των περιεχομένων μπορεί να είναι αρθρωτή και αποφασίζεται μόνο από τους
εκπαιδευτές.
Ο τύπος της εκπαίδευσης καθορίζεται σύμφωνα με την διαθεσιμότητα του
καθηγητή. Στην τηλεδιάσκεψη, όπως όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε πραγματικό
χρόνο έτσι μπορεί να παραδίδεται και το διδακτικό υλικό, αν και αυξάνεται το κόστος.
Παρόλα αυτά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να θέτουν ερωτήσεις έμμεσα μέσω e-mail ή
άλλων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
από τους καθηγητές για την παροχή feedback στους μαθητές. Αυτό είναι ένα
μαθητοκεντρικό

(trainer

centered)

μοντέλο.

Η

αλληλοαξιολόγηση

των

εκπαιδευόμενων αποτελεί το πιο δυνατό στοιχείο αξιολόγησης. Ο καθηγητής
ανακοινώνει στην τάξη ή τοποθετεί στο σωστό σημείο τις ασκήσεις, διαγωνίσματα ή
θέματα για εκτέλεση. Οι μαθητές αφού τα ολοκληρώσουν στέλνουν πίσω τις εργασίες
τους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που διαθέτουν (e-mail, FTP).
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιούνται on-line
τεχνολογίες: τηλεδιασκέψεις, FTP, WWW, e-mail αλλά και off-line τεχνολογίες όπως
broadcasting, audio/video tapes, CD-ROM, συγγραφικό και διδακτικό λογισμικό.

Σε σχέση με την συμβατική τάξη το μοντέλο προσφέρεται για:


διανομή γνώσης σε μεγάλο αριθμό ατόμων



ανανέωση γνώσης



αύξηση και διαφοροποίηση των feedback των μαθημάτων



προσπέλαση σε διαφοροποιημένη πληροφορία σε μικρότερο χρονικό διάστημα

2.5.1.2 Μοντέλο Υποστηριζόμενης Αυτοεκμάθησης
Η βασική αρχή που διέπει τα συστήματα τηλεκπαίδευσης για αυτοεκμάθηση
είναι η αυτο-οδήγηση. Σημαίνει ότι ο μαθητής είναι συγχρόνως ο παράγων και ο
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χρήστης του μαθήματος. Στο μοντέλο αυτό η στρατηγική είναι μαθητοκεντρική (learner
centered). Ο μαθητής ανακαλύπτει μόνος του.
Το σύστημα εκμάθησης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ηλικιωμένους με υψηλό
δείκτη εκπαίδευσης και ένα ορισμένο έλεγχο των ικανοτήτων μελέτης και των
ακανόνιστων ωρών εργασίας. Οι δάσκαλοι για παράδειγμα, είναι οι ιδανικοί μαθητές
για το είδος αυτό της εκπαίδευσης.
Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, σε βολική χρονική στιγμή και για
απεριόριστο χρονικό διάστημα ο μαθητής μπορεί να προσπελάσει τον πυρήνα του
μαθήματος χρησιμοποιώντας κυρίως on-line τεχνολογίες, αλλά και off-line. Το μοντέλο
αυτό είναι πολύ ευέλικτο σε ότι έχει σχέση με την τοποθεσία της διδασκαλίας που
μπορεί να είναι είτε στον χώρο εργασίας, είτε σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο.
Η ευελιξία αφορά επίσης το περιεχόμενο του μαθήματος, το οποίο μπορεί να
είναι τμηματικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών. Η ευελιξία αυτή όμως
προϋποθέτει μια υψηλού βαθμού υπευθυνότητα και αυτοπειθαρχία από μέρος του
εκπαιδευόμενου.
Αν και το μοντέλο της αυτοεκμάθησης σημαίνει αυτονομία και ανεξαρτησία,
πρέπει να υποστηρίζεται από έναν εκπαιδευτικό φορέα ο οποίος θα παρέχει μια σειρά
από εργαλεία για το υλικό του μαθήματος, της διδακτικής υποστήριξης και του
συστήματος αξιολόγησης. Εξαιτίας δε, της μεγάλης αυτονομίας του σεναρίου αυτού η
προετοιμασία των μαθημάτων πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική.

Οι κύριοι στόχοι αυτού του μοντέλου είναι οι εξής:


Η αυτόνομη εκμάθηση σύμφωνα με τα ατομικά ενδιαφέροντα, ανάγκες, ρυθμούς.



Η δημιουργία ατομικών μονοπατιών και ρυθμών εκμάθησης.



Η διανομή της γνώσης σε μεγάλο αριθμό ατόμων.



Η ενημέρωση της περιεχόμενης στα μαθήματα γνώσης.



Η αύξηση και η διαφοροποίηση των feedback των μαθημάτων.



Η προσπέλαση σε διαφοροποιημένη πληροφορία σε συντομότερο χρονικό
διάστημα.



Η μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δασκάλους και μαθητές μια και είναι
μαθητοκεντρικό μοντέλο.
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2.5.1.3 Μοντέλο Συνεργατικής Εκμάθησης
Στις μέρες μας, οι νέες τεχνολογίες έχουν κάνει δυνατή την οριζόντια ροή
επικοινωνίας. Οι μαθητές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σε
πραγματικό (και όχι μόνο) χρόνο, όπως και να διεκπεραιώνουν δουλειά από κοινού για
την ίδια εργασία.
Οι δραστηριότητες ενός τέτοιου μοντέλου ξεκινούν όταν μια ομάδα από
ανθρώπους έχουν κοινούς στόχους, ενδιαφέροντα, ανάγκες και αποφασίζουν να
δουλέψουν μαζί. Στην πρώτη εικονική συνάντηση (χρησιμοποιώντας e-mail,
newsgroup, audio/video conference), η ομάδα οριοθετεί τις ιδέες της, τους στόχους της
και της δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν. Από εκεί και πέρα όλοι οι
συμμετέχοντες θα συνεισφέρουν στο τελικό προϊόν.
Η δυναμική ροή επικοινωνίας θα γίνεται με τη μορφή ένας προς έναν, ένας προς
πολλούς, ή και πολλοί προς πολλούς. Κάθε συμμετέχων θα μπορεί να στέλνει τα
μηνύματα του και να γράφει ή να διαβάζει τα μηνύματα των άλλων. Ο διάλογος και οι
συζητήσεις θα συνεχίζονται με τις τεχνολογίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ως εκ
τούτου, η ροή επικοινωνίας στο μοντέλο αυτό ακολουθεί είτε οριζόντια είτε κάθετη
κατεύθυνση, ενώ στα προηγούμενα μοντέλα ήταν κυρίως κάθετη.
Αν και τα άτομα εγγεγραμμένα στην ομάδα μπορούν και πρέπει να είναι τόσο
δημιουργοί όσο και χρηστές των δικών τους και των άλλων μαθημάτων, μερικές φορές
είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός υποστηρικτή, συχνά ο εκπαιδευτής ή ένας ειδικός, του
οποίου η κύρια ευθύνη θα είναι ο ρόλος του διαιτητή, που θα συντηρεί τη συζήτηση,
προτείνοντας νέα θέματα, νέες κατευθύνσεις για ψάξιμο πληροφοριών, θέτοντας νέες
ερωτήσεις σχετικά με τη δουλειά που εκτελείται, επιλέγοντας τα μηνύματα και τους
νέους συμμετέχοντες. Θεωρητικά δεν υπάρχουν προκαθορισμένα αντικείμενα και
συνεπώς τα περιεχόμενα των μαθημάτων ή οι συμμετέχοντες αποφασίζονται σε
γενικότερο επίπεδο. Εντούτοις η ύπαρξη ενός υποστηρικτή του μαθήματος διασφαλίζει
την εκπλήρωση των προκαθορισμένων στόχων.
Η συνεργαζόμενη εκμάθηση από απόσταση δίνει την ευκαιρία στους μαθητές
και στους εκπαιδευτές να αφήσουν πίσω τους την παραδοσιακή αυτόνομη θέση τους,
χωρίς να αναγκάζονται να βρεθούν σε κοινό χώρο και χρόνο σε βάρος των
επαγγελματικών και προσωπικών καθηκόντων. Το μοντέλο αυτό μπορεί να κάνει τα
πράγματα πολύ εύκολα για εκπαιδευτές που εργάζονται είτε σε μεγάλα σχολεία σε
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τεράστιες πόλεις, ή σε μικρά σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές. Φέρνει κοντά σε
ένα εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα να
ταξιδεύουν συχνά μεγάλες αποστάσεις. Η δουλειά είναι ομαδοκεντρική (groupcentred) χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το χρόνο, το χώρο και τα προσωπικά
προγράμματα του καθενός, παρά μόνο για τις προκαθορισμένες ιδεατές συναντήσεις.
Στο μοντέλο αυτό οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον αλλά
μπορούν και οποιαδήποτε στιγμή να απευθυνθούν στον εκπαιδευτή για ειδική βοήθεια.
Αν για παράδειγμα κάποιος χαθεί ή ενσωματωθεί στην ομάδα κάπως αργά μπορεί να
απευθυνθεί στον εκπαιδευτή ώστε να τον στρέψει στην σωστή κατεύθυνση.
Εξάλλου εκτός από την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση στο
συγκεκριμένο μοντέλο, υφίσταται και η λεγόμενη συναξιολόγηση. Η ανταλλαγή και η
βελτίωση της δουλειάς που γίνεται με συνεργασία καθώς τα αποτελέσματά της
μπορούν να συναξιολογούνται, γεγονός πολύ χρήσιμο σε όλους. Αυτό σημαίνει πως
στα διάφορα στάδια της εκμάθησης καθώς και στο τέλος, οι συμμετέχοντες μπορούν να
αναλύσουν κριτικά όχι μόνο τι έχουν πετύχει αλλά και πως το έχουν πετύχει.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω οι στόχοι του σεναρίου αυτού
μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:


η εκμάθηση γίνεται συνεργατικά αλλά και αυτόνομα, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα,
τις ανάγκες και τους ρυθμούς της ομάδας



υπάρχει διαμοιρασμός πληροφοριών και εμπειριών



πετυχαίνεται

ενίσχυση

της

διαδικασίας

της

κατασκευής

γνώσης

μέσω

αλληλεπίδρασης με ερευνητές


υπάρχει διαρκής ενημέρωση της περιεχόμενης στα μαθήματα γνώσης



πετυχαίνεται αύξηση και διαφοροποίηση του feedback των μαθημάτων



η αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητών-μαθητών αυξάνεται

2.5.1.4 Σύγκριση
Η επιλογή του ενός ή του άλλου μοντέλου εξαρτάται από παράγοντες όπως η
διαθέσιμη τεχνολογία, οι στόχοι των εκπαιδευτών/εκπαιδευομένων, το περιεχόμενο της
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εργασίας, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ο διαθέσιμος χρόνος και η
προσωπικότητα των ενδιαφερομένων.
Για παράδειγμα, αν ο σκοπός κάποιου είναι να δώσει κίνητρο στους
εκπαιδευόμενους για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ή να δημιουργήσει θετικές
αντιδράσεις απέναντι σε μια νέα τεχνολογία, ή να συστήσει νέες εκτελέσεις εργασίας
και νέες επαγγελματικές συμπεριφορές και δεδομένου ότι ανάμεσα στους εκπαιδευτές
υπάρχει κάποιος που είναι ταυτόχρονα ειδικός και καλός στην επικοινωνία, τότε
εφόσον οι τεχνολογικές απαιτήσεις καλύπτονται, το πρώτο μοντέλο είναι το αρμόζων.
Το δεύτερο μοντέλο ταιριάζει περισσότερο σε περιπτώσεις που υπάρχουν
περιορισμοί χρόνου και χώρου και ο εκπαιδευόμενος έχει την τάση να δουλεύει
ατομικά. Θεωρείται επίσης καλό για απόκτηση βασικών γνώσεων, ή για ατομική
εκβάθυνση σε ειδικούς τομείς.
Το τρίτο μοντέλο είναι περισσότερο κατάλληλο σε περιπτώσεις που το
αντικείμενο είναι πρόσφατο θέμα, ή ένα ιδιαίτερα προβληματικό, ή αν οι
εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ότι η αλληλεπίδραση είναι η βάση της
κατασκευής γνώσης.

2.5.2 Με βάση τη διάκριση Σύγχρονων και Ασύγχρονων Υπηρεσιών
Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση μπορούμε να διακρίνουμε δύο
διαφορετικά μοντέλα.

2.5.2.1 Μοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Σύγχρονη εκπαιδευτική δραστηριότητα βασισμένη σε μετάδοση σήματος video,
είτε μεταξύ κατάλληλα διαμορφωμένων αιθουσών (για τον ομιλητή-εκπαιδευτή και
τους ακροατές-εκπαιδευόμενους), είτε μεταξύ κατάλληλα εξοπλισμένων σταθμών
εργασίας.
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2.5.2.2 Μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης δραστηριότητας
τηλεκπαίδευσης
Σύνθετη δραστηριότητα που περιλαμβάνει τόσο σύγχρονες όσο και ασύγχρονες
δυνατότητες επικοινωνίας και μετάδοσης εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτή προς
εκπαιδευόμενους.

2.5.2.3 Περιγραφή Μοντέλων
Τα δύο αυτά μοντέλα συνιστούν σήμερα αντιπροσωπευτικές δυνατότητες
οργάνωσης τηλεκπαίδευσης έτσι όπως καταγράφονται παγκόσμια οι προσπάθειες αυτές
στην διεθνή βιβλιογραφία.
Το μοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης διασπά τον συνεχή χώρο της
παραδοσιακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας και φέρνει σε επαφή εκπαιδευτή και
εκπαιδευόμενους που βρίσκονται σε διαφορετικές αίθουσες ή σταθμούς, επιτρέποντας
την παρουσίαση ενός θέματος από πλευράς εκπαιδευτή και την διατύπωση ερωτήσεων
και αποριών από πλευράς εκπαιδευομένων.
Το μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης δραστηριότητας προχωρά στην
διάσπαση τόσο του χώρου όσο και του χρόνου και δημιουργεί μια εκπαιδευτική
κοινότητα πλήρως τοποθετημένη στον κυβερνοχώρο, όπου και η μεταφορά
(αποστολή/λήψη) του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται από απόσταση, αλλά και η
εκπαιδευτική πράξη και επικοινωνία συντελείται μέσα από ασύγχρονες και σύγχρονες
επικοινωνιακές δυνατότητες που προσφέρει το σημερινό τεχνολογικό επίπεδο των
δικτύων μεταφοράς δεδομένων και της τεχνολογίας των πολυμέσων.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τα
μοντέλα είναι :


Το μοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνήθως βασίζεται στην παρουσίαση του

θέματος από μέρους του εκπαιδευτή και στη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από την
πλευρά των εκπαιδευομένων. Εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να έχει ήδη διαμοιραστεί
στους εκπαιδευόμενους με μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (αποστολή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή έντυπου υλικού (παραδοσιακό ταχυδρομείο).
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Το μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης δραστηριότητας προβλέπει την παράδοση

ηλεκτρονικού (ή έντυπου) εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόμενους και
υποστήριξη της μελέτης τους μέσα από σύγχρονες και ασύγχρονες επικοινωνιακές
δυνατότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να παραδίδεται μέσω υπηρεσιών www,
εφαρμογών CD-ROM, ή ακόμη να έχει την μορφή έντυπου υλικού, κασετών και
βιντεοκασετών. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το υλικό σύμφωνα με τις παρεχόμενες
οδηγίες και επικοινωνούν με τον εκπαιδευτή (ή τους εκπαιδευτές) μέσω των σύγχρονων
και ασύγχρονων δυνατοτήτων επικοινωνίας ώστε να μπορούν να λύσουν απορίες τους,
να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις τους, να υποβάλλουν εργασίες τους που
επιστρέφονται διορθωμένες και αξιολογημένες και γενικά να έχουν υποστήριξη στην
μελέτη και την πρόοδό τους.

Τα

μέσα

(κείμενο,

εικόνα,

ήχος,

video

κλπ.)

που

χρησιμοποιούνται στα εξεταζόμενα μοντέλα για την οργάνωση του
εκπαιδευτικού υλικού είναι :


Το μοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιεί κατά βάση σήμα video που

μεταδίδεται ανάμεσα στις δύο αίθουσες. Το video μπορεί να είναι αποκλειστικά
«ζωντανό» (εικόνα από τον χώρο του εκπαιδευτή), ή να περιλαμβάνει και την
αποστολή μαγνητοσκοπημένων τμημάτων (πχ. παρουσίαση ενός οπτικού ντοκουμέντου
σχετικού με το μάθημα).


Το μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης δραστηριότητας μπορεί να χρησιμοποιήσει

όλα τα μέσα παρουσίασης ηλεκτρονικής πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχος, video)
ανάλογα με τις διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες.

Οι ασύγχρονες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τα μοντέλα είναι :


Το μοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης δεν περιλαμβάνει ασύγχρονη επικοινωνία
ανάμεσα σε εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενους.



Το μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης δραστηριότητας χρησιμοποιεί κυρίως:
 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
 δυνατότητα διαμοίρασης αρχείων (FTP)
 ομάδα συζήτησης (discussion group)
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Οι σύγχρονες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τα μοντέλα είναι :


Το μοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης υλοποιεί σύγχρονη επικοινωνία κυρίως με

χρήση video, ανάμεσα σε εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενους και με βάση ειδικά
διαμορφωμένες αίθουσες, ή κατάλληλα εξοπλισμένους σταθμούς εργασίας.


Τα μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης δραστηριότητας μπορεί να περιλαμβάνει:



επικοινωνία με χρήση απλού γραπτού διαλόγου (chat)



επικοινωνία με χρήση ομιλίας (audio conferencing)



επικοινωνία με χρήση τηλεδιάσκεψης (video conferencing)



δυνατότητα διαμοίρασης αρχείων (file sharing) από όλους προς όλους τους
συμμετέχοντες στην εικονοδιάσκεψη



δυνατότητα διαμοίρασης εφαρμογής (application sharing) από τον εκπαιδευτή
προς

τους

εκπαιδευόμενους

με

πρόσθετη δυνατότητα

επέμβασης

των

εκπαιδευόμενων στην ροή παρουσίασης της εφαρμογής (συνεργασία) εφόσον το
επιτρέψει ο εκπαιδευτής


δυνατότητα χρήσης whiteboard από μέρους του εκπαιδευτή

2.5.3 Η επικοινωνία με βάση την αντιστοίχηση εκπαιδευτή προς
εκπαιδευόμενες περιοχές
Η επικοινωνία χωρίζεται σε α) μονόδρομη και β) αμφίδρομη γ) μερική
αμφίδρομη δ) Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ όλων των περιοχών. Η μονόδρομη
επικοινωνία ορίζεται ως η αντιστοίχηση μιας εκπαιδευτικής περιοχής προς πολλές
εκπαιδευόμενες περιοχές, η αμφίδρομη ως η αντιστοίχηση μιας εκπαιδευτικής περιοχής
προς μια εκπαιδευόμενη περιοχή, η μερική αμφίδρομη ως η αντιστοίχηση μιας
εκπαιδευτικής περιοχής προς πολλές εκπαιδευόμενες περιοχές ενώ η αμφίδρομη
επικοινωνία μεταξύ όλων των περιοχών ορίζεται ως η ταυτόχρονη εκπομπή της
πληροφορίας. Στις παρακάτω παραγράφους γίνεται περαιτέρω ανάλυσή τους.
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2.5.3.1 Μονόδρομη επικοινωνία: Αντιστοίχηση μιας εκπαιδευτικής
περιοχής προς πολλές εκπαιδευόμενες περιοχές
Στην περίπτωση αυτή έχουμε μονόδρομη αλλά και ταυτόχρονη εκπομπή
πληροφορίας με τη μορφή εικόνας, ήχου ή δεδομένων, από τον εκπαιδευτή προς όλους
τους εκπαιδευόμενους σε όλες τις περιοχές. Ο τύπος αλληλεπίδρασης στηρίζεται
συνήθως σε απευθείας μετάδοση εικόνας/ήχου. Στο μοντέλο αυτό όλοι οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τον εκπαιδευτή, αλλά ο εκπαιδευτής δεν είναι σε
θέση να βλέπει τους εκπαιδευόμενους.

2.5.3.2 Αμφίδρομη επικοινωνία: Αντιστοίχηση μιας εκπαιδευτικής
περιοχής προς μια εκπαιδευόμενη περιοχή.
Στην περίπτωση αυτή έχουμε αμφίδρομη και ταυτόχρονη εκπομπή της
πληροφορίας μεταξύ του εκπαιδευτή και μιας και μόνο περιοχής εκπαιδευόμενων. Ο
τύπος αλληλεπίδρασης στηρίζεται σε απευθείας μετάδοση εικόνας και ήχου ανάμεσα
στις δύο πλευρές (εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή) κάνοντας χρήση της υπηρεσίας
τηλεδιάσκεψης. Στο μοντέλο αυτό οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν και να ακούν
τον εκπαιδευτή, αλλά και ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να βλέπει και να ακούει τους
εκπαιδευόμενους.

2.5.3.3

Μερική

αμφίδρομη

επικοινωνία:

Αντιστοίχηση

μιας

εκπαιδευτικής περιοχής προς πολλές εκπαιδευόμενες περιοχές.
Στη περίπτωση αυτή έχουμε ταυτόχρονη εκπομπή πληροφορίας, από τον
εκπαιδευτή προς όλους τους εκπαιδευόμενους όλων των περιοχών, τριών ή και
περισσοτέρων. Ταυτόχρονα επιλέγεται μόνο μια εκπαιδευτική περιοχή, με την οποία ο
εκπαιδευτής έχει αμφίδρομη επικοινωνία (ήχου και εικόνας). Η επιλογή της
εκπαιδευτικής περιοχής που θα αλληλεπιδρά με τον εκπαιδευτή μπορεί να
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε ο
εκπαιδευτής να είναι σε θέση να αλληλεπιδρά ξεχωριστά με όλες τις εκπαιδευόμενες
περιοχές. Στο μοντέλο αυτό όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τον
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εκπαιδευτή, αλλά ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να βλέπει και να αλληλεπιδρά με μια
μόνο (την επιλεγμένη) εκπαιδευτική περιοχή. Και στην περίπτωση αυτή ο τύπος
αλληλεπίδρασης στηρίζεται σε απευθείας μετάδοση εικόνας και ήχου ανάμεσα στις
πλευρές

(εκπαιδευόμενων

και

εκπαιδευτή)

κάνοντας

χρήση

της

υπηρεσίας

τηλεδιάσκεψης.

2.5.3.4 Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ όλων των περιοχών.
Η εκπομπή πληροφορίας στη περίπτωση αυτή είναι ταυτόχρονη προς όλες τις
περιοχές. Αλληλεπίδραση μπορεί να υπάρξει όχι μόνο μεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευόμενων αλλά και μεταξύ των διάφορων εκπαιδευόμενων περιοχών. Έτσι ο
εκπαιδευτής μπορεί να βλέπει και να ακούει όλες τις ομάδες εκπαιδευόμενων και από
την άλλη πλευρά όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αλληλεπιδρούν μέσω εικόνας και
ήχου όχι μόνο με τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευτές, αλλά και μεταξύ τους. Ο τύπος
αυτός αλληλεπίδρασης χρησιμοποιείται κυρίως για την ανταλλαγή υπολογιστικών
δεδομένων ανάμεσα σε συνεργαζόμενες ομάδες. Στη περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής,
αλλά και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μοιράζονται και να αλληλεπιδρούν με τις ίδιες
υπολογιστικές εφαρμογές (computer-based applications). Πέρα όμως από την χρήση
δικτύου υπολογιστών, ως μέσο αλληλεπίδρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί video αλλά
και ήχος, υποστηριζόμενα είτε από ένα κύκλωμα καλωδιακής τηλεόρασης, είτε από
λογισμικό τηλεδιάσκεψης.

2.6. Η ελληνική πραγματικότητα
Στην Ελλάδα δίνεται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης από Απόσταση, κυρίως πάνω από δίκτυα καλύτερης δυνατής
επίδοσης (Best-Effort Networks) στα οποία ανήκει και το Διαδίκτυο, ιδιαίτερα από τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Διάφορες προσπάθειες γίνονται

από ορισμένα

ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών κ.α. Στις παραγράφους που
ακολουθούν θα περιγράψουμε μερικά από αυτά τα προγράμματα.
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2.6.1 Πανεπιστήμιο Κρήτης
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ
Ιφιγένεια γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης νέων μαθημάτων με χρήση πολυμέσων και τη
διεξαγωγή τους μέσω του Διαδικτύου λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες αλλά και τις
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς για απόφοιτους και επαγγελματίες.
Τα μαθήματα του έργου Ιφιγένεια απευθύνονται προς επαγγελματίες με στόχο
την εκπαίδευσή τους στα πιο πρόσφατα επιτεύγματα και τάσεις της σύγχρονης
επιστήμης καθώς και στην εξοικείωσή τους σε νέους ελκυστικούς τρόπους διδασκαλίας
των μαθημάτων (πολυμέσα, Διαδίκτυο).
Η παρακολούθηση της προόδου του καταρτιζομένου θα γίνεται με την
παράδοση εργασιών και προσωπική συνέντευξη στο τέλος κάθε μαθήματος. Η
συνέντευξη αυτή θα γίνεται είτε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ή στην περιοχή που
υπάρχουν οι πιο πολλοί καταρτιζόμενοι. Στο μέλλον με την εισαγωγή ηλεκτρονικών
εποπτικών μέσων (video conferencing) δε θα είναι αναγκαίες οι μετακινήσεις.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι :
 Στην Επιστήμη των Υπολογιστών


Αρχιτεκτονική μεταγωγέων πακέτων



Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τις γλώσσες C και C++



Προχωρημένα θέματα σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων

 Στην Ιατρική


Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων / Σύστημα HACCP

 Στην Οικονομική Επιστήμη


Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

 Παιδαγωγικού Περιεχομένου


Μαθησιακές Δυσκολίες



Η χρήση του Internet ως εκπαιδευτικού εργαλείου για εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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 Στην Φυσική


Lasers και εφαρμογές



Κβαντική Φυσική για Εκπαιδευτικούς



Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση θετικών επιστημών



Στατιστικές μέθοδοι και ανάλυση δεδομένων



Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές
Στους καταρτιζόμενους που παρακολούθησαν με επιτυχία ένα από τα μαθήματα

θα προσφέρεται ειδικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος.
Για την ολοκλήρωση του έργου το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεργάζεται με το
Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, ενώ έχει επιλέξει για την κατασκευή του συστήματος
ΑΑΕ το ολοκληρωμένο περιβάλλον Web-CT.

2.6.2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στα πλαίσια του έργου "Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN" έχουν δημιουργηθεί
δύο ηλεκτρονικές τάξεις τηλε-εκπαίδευσης (electronic classrooms for distance
education) με βάση την τεχνολογία ISDN. Αυτή η υποδομή εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο
επικοινωνίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων
του εσωτερικού και του εξωτερικού και επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση έως και
τεσσάρων σημείων με τη χρήση μίας Μονάδας Ελέγχου Πολλαπλών Σημείων
(Multipoint Control Unit, MCU), ενώ σύντομα αναμένεται η αναβάθμισή της ώστε να
είναι δυνατή η ταυτόχρονη διασύνδεση έως και δώδεκα σημείων.
Ο κύριος στόχος της δημιουργίας των ηλεκτρονικών τάξεων είναι η κάλυψη των
αυξημένων αναγκών τηλε-εκπαίδευσης που έχουν ήδη εκφρασθεί από μεγάλο αριθμό
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η μετάδοση εικόνας, φωνής και δεδομένων
θα επιτρέψει σε απομακρυσμένα ακροατήρια να παρακολουθήσουν πρότυπα μαθήματα
(σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), διαλέξεις, εργαστηριακές επιδείξεις,
χειρουργικές επεμβάσεις κλπ.
Οι αίθουσες αυτές είναι μοναδικές στο Α.Π.Θ. σε ό,τι αφορά τον αυτοματισμό,
το σχεδιασμό, αλλά και τη λειτουργικότητά τους, προσφέροντας υψηλής ποιότητας
αμφίδρομη επικοινωνία εικόνας, ήχου και δεδομένων, χάρη στην τεχνολογία ISDN που
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έχει υιοθετηθεί. Η χωρητικότητα των δύο αιθουσών είναι 40 ατόμων και στεγάζονται
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η.Υ. και στο Τμήμα Φυσικής.
Κάθε μία από τις αίθουσες είναι εξοπλισμένη με ένα

σύστημα βίντεο-

συνδιάσκεψης τελευταίας τεχνολογίας της εταιρίας VTEL που λειτουργεί σε ρυθμό
μετάδοσης 512 Κbps (30 frames/sec), μέσα από το δίκτυο ISDN παρέχοντας την πλήρη
υποστήριξη των πρωτοκόλλων Η.320 και Τ.120.

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το
χρήστη, ενώ μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρει είναι:


Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού καταλόγου



Δυνατότητα διακοπής της μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας



Δυνατότητα προ-εστιασμένων σημείων για κάθε κάμερα



Δυνατότητα διαμοιρασμού εφαρμογών και μεταφοράς αρχείων



Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργιών ηλεκτρονικού ασπροπίνακα



Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας Picture-In-Picture
Ο τηλεπικοινωνιακός και περιφερειακός εξοπλισμός κάθε ηλεκτρονικής τάξης

έχει επιλεχθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε αφενός μεν να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό
τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, αφετέρου δε να προσομοιώνει το περιβάλλον και τη
διαδικασία της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η
αποτελεσματική και παραγωγική επικοινωνία των φοιτητών και των διδασκόντων που
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα τηλε-εκπαίδευσης.

Ο περιφερειακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην κάθε
αίθουσα, περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα:


Κάμερες τύπου PTZ (Pan-Tilt-Zoom)



Βίντεο-προβολέα



Ηλεκτρική οθόνη προβολής



Κάμερα εγγράφων



Εγγραφέα βίντεο
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Ηλεκτρονικό πίνακα



Ηχητική εγκατάσταση που περιλαμβάνει ασύρματα μικρόφωνα και μικρόφωνα
τύπου push-to-talk, μίκτη και ενισχυτή



Πρόσθετο Φωτισμό



Εκτυπωτή

2.6.3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Κύριος σκοπός του ΕΑΠ είναι η από απόσταση παροχή εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης πανεπιστημιακού επιπέδου, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους πρωταρχικούς στόχους του
ΕΑΠ περιλαμβάνεται επίσης η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της
μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.
Η Ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου τοποθετείται χρονικά στο
1992 και η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή διορίζεται στις 30 Οκτωβρίου του 1995. Τότε
αρχίζει η πορεία οργάνωσης του Ιδρύματος μέσω:


Της διατύπωσης λεπτομερούς σχεδίου νόμου



Της εκπόνησης σχεδίου ακαδημαϊκής ανάπτυξης



Της προετοιμασίας των δύο πρώτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Το Σεπτέμβριο του 1996 εγκαινιάζεται το πρόγραμμα ανάπτυξης της υποδομής

του Ιδρύματος, αρχικά σε κτίριο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας και
αργότερα σε κεντρικό οίκημα της Πάτρας.
Ο Νόμος βάσει του οποίου λειτουργεί σήμερα το ΕΑΠ ψηφίζεται τον Δεκέμβριο
του 1997. Το ΕΑΠ περιλαμβάνει τέσσερις σχολές οι οποίες παρέχουν εκπαιδευτικές
υπηρεσίες ακολουθώντας το αρθρωτό σύστημα. Κάθε Σχολή προσφέρει προγράμματα
σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράμματα σπουδών
περιλαμβάνουν Θεματικές Ενότητες (ΘΕ), κάθε μία από τις οποίες καλύπτει πλήρως
ένα γνωστικό αντικείμενο και αντιστοιχεί σε τρία εξαμηνιαία μαθήματα των άλλων
Ελληνικών ΑΕΙ. Τα προγράμματα αυτά όταν ολοκληρωθούν καταλήγουν στους
ακόλουθους τίτλους που παρέχει το ΕΑΠ:


Πιστοποιητικό παρακολούθησης (απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μιας
τουλάχιστον ΘΕ)
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Πιστοποιητικό Προπτυχιακής Επιμόρφωσης (απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση
προπτυχιακού προγράμματος με λιγότερες από 12 ΘΕ)



Πτυχίο (απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακού προγράμματος με
τουλάχιστον 12 ΘΕ)



Πιστοποιητικό

Μεταπτυχιακής

Επιμόρφωσης

(απαιτείται

η

επιτυχής

παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος με λιγότερες από 4 ΘΕ)


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση
μεταπτυχιακού προγράμματος με λιγότερες από 4 τουλάχιστον ΘΕ και η συγγραφή
εργασίας)



Διδακτορικό Δίπλωμα (απαιτείται η κατοχή ΜΔΕ και η εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής)
Για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ακολουθούνται οι

διατάξεις που ισχύουν για όλα τα ελληνικά ΑΕΙ. Για την εισαγωγή στα προπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών δεν απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις αλλά μόνο απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης. Προηγούνται όσοι δεν έχουν Πανεπιστημιακό Πτυχίο, οι κάτοικοι
ακριτικών περιοχών και οι ηλικίες 23-45 ετών. Σε κάθε περίπτωση που ο αριθμός των
προσφερομένων θέσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των αιτήσεων θα γίνεται
κλήρωση.
Το ΕΑΠ αναπτύσσει διδακτικό υλικό, που έχει ολοκληρωθεί το έτος 2000 και
το οποίο οδήγησε σταδιακά στα ακόλουθα προγράμματα.

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών


Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (Πτυχίο)



Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Πτυχίο)



Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Σπουδές στην Εκπαίδευση (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Εξέλιξη

του

Παιδιού

στο

Κοινωνικό

Περιβάλλον

(Πιστοποιητικό

Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης)


Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης)



Γλωσσική Ανάπτυξη (Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης)

112

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.



Ενηλίκων (Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης)



Διοίκηση

Εκπαιδευτικών

Μονάδων

(Πιστοποιητικό

Μεταπτυχιακής

Επιμόρφωσης)


Ανοικτή και εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση (Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής
Επιμόρφωσης)



Εκπαιδευτική

Έρευνα

στην

Πράξη

(Πιστοποιητικό

Μεταπτυχιακής

Επιστημών

(Πιστοποιητικό

Μεταπτυχιακής

Επιμόρφωσης)


Διδακτική

των

Φυσικών

Επιμόρφωσης)


Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Ισπανική Γλώσσα (Πτυχίο)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών


Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Πτυχίο)



Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Διοίκηση Μονάδων Υγείας (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Τραπεζική (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας


Πληροφορική (Πτυχίο)



Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (Πτυχίο)



Περιβαλλοντικές Σπουδές - Διαχείριση Αποβλήτων (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης)
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Περιβαλλοντικές Σπουδές - Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων, έργων και
κτιρίων (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)



Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης)

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών


Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)

2.6.4 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Έργο «Τηλέμαθος»
Το έργο «Τηλέμαθος» περιλαμβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση Πακέτων
Εργασίας που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών από
απόσταση και των οποίων η εκτέλεσή τους θα προηγηθεί χρονικά των επιμέρους
εφαρμογών. Οι εφαρμογές είναι μια σειρά μαθημάτων που αντιπροσωπεύουν ένα
μεγάλο μέρος των προσφερομένων γνωστικών αντικειμένων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και τα οποία θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με υποδειγματικό τρόπο.
Για καθένα από τα μαθήματα αυτά, τα οποία προσφέρονται σήμερα είτε σε
προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο από τα διάφορα τμήματα του
Πανεπιστημίου, είτε τέλος προτείνονται με τη μορφή προγραμμάτων εξειδίκευσης, το
προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει μια σειρά Πακέτων Εργασίας, τα οποία συνοπτικά
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :


Καταγραφή και ανάλυση της ελληνικής και διεθνούς πρακτικής στις αντίστοιχες
γνωστικές περιοχές, όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο, όσο και τη μεθοδολογία
υλοποίησης της από απόσταση διδασκαλίας.



Περίοδο μελέτης και παρασκευής του αντίστοιχου διδακτικού υλικού.



Περίοδο εφαρμογής και συλλογής δεδομένων τα οποία θα αναλυθούν,

θα

αξιολογηθούν και θα οδηγήσουν σε αναμόρφωση του αρχικού προγράμματος, ώστε
στην επόμενη περίοδο εφαρμογής τους να είναι βελτιωμένα.
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Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η ολοκλήρωση μιας αίθουσας τηλεδιδασκαλίας
(εκπομπής) και τεσσάρων αιθουσών τηλετάξεων (δέκτες). Οι τηλετάξεις αυτές θα
χρησιμοποιηθούν κατά την πρώτη εφαρμογή εξ’ αποστάσεως κατάρτισης καθηγητών
Β’ βάθμιας εκπαίδευσης. Τονίζεται, ότι μεταξύ των άλλων θα υπάρξει και μια κινητή
τηλετάξη (πλήρης εξοπλισμός ο οποίος θα μεταφέρεται και θα εγκαθίσταται στον τόπο
υλοποίησης του μαθήματος), η οποία θα επιτρέψει την μελέτη για τη δυνατότητα
διευρυμένης χρήσης κινητών τηλετάξεων.

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις
παρακάτω ομάδες:


Σπουδαστές μεταπτυχιακού : Ένα μέρος των μαθημάτων που θα προσφέρονται
απευθύνεται σε σπουδαστές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίοι αρχικώς θα
ακολουθούν τηλεμαθήματα σε ορισμένο τμήμα της ύλης τους.



Στελέχη επιχειρήσεων : Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας συνεργάζεται με τα επιμελητήρια των 7 νομών της Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς και με την ΕΚΕΜ (Επιμελητηριακή Κ. Μακεδονίας) Α.Ε για
την τηλε-επιμόρφωση στελεχών των τοπικών επιχειρήσεων πάνω στις νέες
τεχνολογίες πληροφόρησης, καθώς και οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.



Καθηγητές και δασκάλους: Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτείνει την επέκταση
της τηλε-επιμόρφωσης καθηγητών τόσο σε θέματα τεχνολογικής αιχμής (για
παράδειγμα διδασκαλία της Πληροφορικής ή διδασκαλία Μαθηματικών με τη
βοήθεια Η/Υ) όσο και σε θέματα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη παιδαγωγική μέριμνα
όπως είναι η τηλε-επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις μαθησιακές δυσκολίες και τη
δυσλεξία.



Πτυχιούχους ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους
εφόδια.
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Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικές δράσεις που
εκτείνονται έξω από τα όρια της χώρας :


Η μία αφορά το Κέντρο για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο
επιμορφώνει Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού και Ελληνιστές στην Ελληνική
γλώσσα και τη διδακτική της.



Υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς Πανεπιστημίων της Βουλγαρίας και
της Νέας Γιουγκοσλαβίας για πειραματική εφαρμογή παροχής μεταπτυχιακών
σπουδών από απόσταση σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές από το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας προς τους φοιτητές των ιδρυμάτων αυτών.

2.6.5 Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο ΑΤΜ (Για τηλεδιδασκαλία και
τηλεδιάγνωση)
Η ομάδα που αποτελείται από το Ε.Μ.Π., το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει αναλάβει την μελέτη, εγκατάσταση και
πιλοτική λειτουργία δικτύου υψηλών προδιαγραφών με εφαρμογές στην τηλεκπαίδευση
και τηλεδιάγνωση. Στόχος του έργου, του οποίου η υλοποίηση έχει ξεκινήσει τους
τελευταίους μήνες, είναι η υλοποίηση δικτύου υψηλής ταχύτητας και η εγκατάσταση
προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής, με έμφαση την τηλε-εκπαίδευση μεταξύ του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ο.Π.Α.). Η χωρική γειτνίαση των τριών φορέων, η υψηλής στάθμης τεχνογνωσία τους
και η επιτυχής στενή συνεργασία ερευνητικών μονάδων τους σε κοινά έργα Έρευνας &
Ανάπτυξης τηλεματικής, σε συνδυασμό με την εγκατεστημένη υποδομή οπτικών ινών
του ΟΤΕ (Αττικός Δακτύλιος) επιτρέπει την άμεση και οικονομική διασύνδεση των
τριών ΑΕΙ σε ταχύτητες 34 - 155 Mbps. Η ήδη εγκατεστημένη δικτυακή βάση των
φορέων υποστηρίζει προηγμένες πιλοτικές εφαρμογές πολυμέσων πάνω σε τοπικά
δίκτυα (Local Area Networks - LAN). Με το έργο, οι εφαρμογές αυτές θα ενοποιηθούν
σε επίπεδο Μητροπολιτικού Δικτύου (Metropolitan Area Network - MAN) για πρώτη
φορά στη χώρα, κατά τα πρότυπα των αντιστοίχων Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών
δικτύων ευρείας ζώνης (Broadband ISDN) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές
εφαρμογές που θα υλοποιηθούν επικεντρώνονται στην τηλε-εκπαίδευση, τηλε-εργασία
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και ιατρική εκπαίδευση και έρευνα με χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας κινούμενης
εικόνας υψηλής πιστότητας. Κατά τη διάρκεια του έργου, τα τρία ΑΕΙ θα
εγκαταστήσουν πάνω στο μητροπολιτικό δίκτυο ΑΤΜ τις εξής εφαρμογές:


Προγράμματα συνεταιριστικής διδασκαλίας και έρευνας από απόσταση σε ειδικά
διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες τηλεδιασκέψεων πολυμέσων, με video
υψηλής ευκρίνειας (αρχικά μία ανά ΑΕΙ).



Εφαρμογές πολυμέσων και μετάδοσης αποθηκευμένων πληροφοριών (τύπου video
on demand) σε κατάλληλα εξοπλισμένους σταθμούς εργασίας και εξυπηρετητές.
Μετάδοση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας από Ερευνητικές

μονάδες των Πανεπιστημιακών κλινικών του Ε.Κ.Π.Α. (αρχικά του Αρεταίειου, του
Αιγινητείου και του Ευγενίδειου Νοσοκομείου) και των συνεργαζομένων Εργαστηρίων
και Εκπαιδευτικών μονάδων των τριών Ιδρυμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ
3.1. Ορισμός / τηλεματικές εφαρμογές –υπηρεσίες
Ο όρος τηλεματική (Telematique) υπονοεί τη σύζευξη των τηλεπικοινωνιών
(Telecommunications) και της πληροφορικής (Informatique).
Με τον όρο τηλεματικές εφαρμογές εννοούμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που μας
προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία μέσω των οποίων μπορούμε να αποστείλουμε και να
λάβουμε κάθε φύση πληροφορίας. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι ακουστικές, οπτικές,
εικόνας ή κειμένου και μεταδίδονται μέσω τηλεόρασης, υπολογιστή ή άλλων ειδικών
συσκευών. Οι τηλεματικές εφαρμογές κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο σύγχρονο κόσμο
αλλάζοντας ριζικά τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών.
Οι υπηρεσίες τηλεματικής κάνουν χρήση πολλών διακριτών μέχρι πρόσφατα
τεχνολογιών και διαφόρων τεχνολογικών μέσων. Σήμερα διαφαίνεται όλο και περισσότερο
η προσπάθεια σύγκλισης και ολοκλήρωσης όλων των υπηρεσιών με κεντρικό άξονα τα
δίκτυα υπολογιστών. Παρακάτω αναφέρονται οι πιο γνωστές τηλεματικές υπηρεσίες.
1. Το Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών ISDN (Integrated Services
Digital Network) μπορεί να ενοποιήσει μελλοντικά όλα τα είδη δικτύων σε ένα.
Σήμερα υπάρχουν πολλά είδη δικτύων τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες
το καθένα (για μετάδοση φωνής, πακέτων δεδομένων, teletext, videotext). Η
ενοποίηση των δικτύων σε ένα ενιαίο σύστημα σημαίνει πρακτικά μια πρίζα σε
κάθε σπίτι με ένα δισύρματο καλώδιο, από την οποία θα έχει δυνατότητα ο
συνδρομητής να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα υπηρεσίες φωνής, εικόνας, κειμένου και
δεδομένων να λαμβάνει δηλαδή το σήμα της τηλεόρασης, να συνδέεται στο Internet
να λειτουργεί τη συσκευή του φαξ κλπ.
2. Η πιο γνωστή και διαδεδομένη σύγχρονη τηλεματική υπηρεσία είναι η γνωστή
συσκευή φαξ μέσω της οποίας αποστέλλονται κείμενα ή γραφικά σε χαρτί. Οι
συσκευές φαξ λειτουργούν συγχρόνως σαν σαρωτές και modem. Πρώτα γίνεται η
σάρωση του περιεχομένου του χαρτιού και στη συνέχεια κωδικοποιείται για την
αποστολή του. Μπορούμε να αποστείλουμε φαξ και με τη χρήση υπολογιστή και
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ειδικό λογισμικό το οποίο έχει τη δυνατότητα αποστολής δεδομένων από
υπολογιστή σε συμβατική συσκευή φαξ και το αντίστροφο.
3. Τηλεκειμενογραφία (Teletext). Πρόκειται για τη γνωστή υπηρεσία teletext που
μεταδίδεται μέσω τηλεόρασης με δεδομένα κειμένου. Η πληροφόρηση αφορά πάρα
πολλούς τομείς.
4. Τηλεήχοπληροφόρηση (Audiotext). Η υπηρεσία αυτή παρέχει με ειδική χρέωση
εξειδικευμένες πληροφορίες με ήχο που είναι μαγνητοφωνημένες ή ζωντανές και
καλύπτουν θέματα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επιστήμης. Η κλήση έχει την ίδια
χρέωση πανελλαδικά.
5. Τηλεεικονογραφία (Videotext). Πρόκειται για μια υπηρεσία που λειτουργεί
παγκόσμια. Τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτής της υπηρεσίας είναι τα ειδικά
τερματικά videotext ή ένας υπολογιστής με modem που λειτουργεί ως
προσομοιωτής (emulator). Οι πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε βρίσκονται
σε ειδικές βάσεις videotext εντός ή εκτός Ελλάδας και είναι της μορφής κειμένου
και γραφικών. Τα θέματα που παρέχονται καλύπτουν ποικίλους τομείς: ψυχαγωγία,
καιρός, οικονομικές πληροφορίες, τουρισμός, στατιστικά στοιχεία κλπ.
Γνωστά ευρωπαϊκά συστήματα videotext είναι το Γαλλικό TELETEL, το
Βρετανικό PRESTEL. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το σύστημα CEPT μια
Αγγλογαλλική μίξη, με την εμπορική ονομασία HELLASTEL.
6. Εικονοτηλέφωνο (videotext). Πρόκειται για μια υπηρεσία που υποστηρίζεται από
τα δίκτυα του ΟΤΕ και δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που συνομιλούν μέσω
τηλεφώνου να έχουν οπτική επαφή. Η υπηρεσία αυτή απαιτεί ταχύτατα δίκτυα και
λειτουργεί με το γνωστό δίκτυο ISDN. Οι συσκευές εικονοτηλέφωνων που
κυκλοφορούν σήμερα είναι αρκετών τύπων και έχουν δυνατότητες οι οποίες
επιτρέπουν την οπτικοαουστική επαφή δύο ή περισσοτέρων ατόμων σε διαφορετικά
μέρη ώστε να γίνεται και χρήση της εικονοδιάσκεψης.
7. Τηλεδιασκεψή (Video conference). Πρόκειται για μια από τις πιο σύγχρονες
υπηρεσίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Με την υπηρεσία αυτή μπορούν να είναι
σε οπτική και ακουστική επαφή ταυτόχρονα αρκετοί άνθρωποι από διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές. Μέσα από τη διάσκεψη αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται
ταυτόχρονα και άλλα μέσα επικοινωνίας όπως φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
προβολείς ταινιών, slides κλπ. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υπηρεσία της
τηλεδιάσκεψης είναι διαφορετικού τύπου. Υπάρχουν τα κέντρα των οργανισμών
τηλεπικοινωνίας που είναι ειδικά στούντιο. Μπορούμε να στήσουμε στην
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επιχείρησή μας ένα τέτοιο κέντρο, ή ακόμη να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα
επικοινωνίας υπολογιστών και ιδιαίτερα αυτό του Internet. Η επικοινωνία μέσω
υπολογιστών συνδεδεμένων στο Internet, επιτυγχάνεται με βιντεοκάμερες και
ειδικό λογισμικό. Σήμερα υπάρχουν ειδικά προγράμματα (webphone, netmeeting
κλπ) που επιτρέπουν την τηλεδιάσκεψη μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων ατόμων
(όπως το CU SeeMe). Βέβαια η τηλεδιάσκεψη δεν χρησιμοποιείται πάντα με το
στενό όρο της σύσκεψης μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων. Σήμερα το Internet και τα
ειδικά προγράμματα δίνουν την δυνατότητα στους απλούς χρήστες να συνομιλούν
(με αστική χρέωση) με φωνή και εικόνα ταυτόχρονα, να χρησιμοποιούν e-mail για
αποστολή και λήψη αρχείων, να χρησιμοποιούν κοινές εφαρμογές και αρχεία, και
όλα

αυτά

με

τη

βοήθεια

των

ειδικών

προγραμμάτων

τηλεδιάσκεψης

(videoconference). Για τις υπηρεσίες αυτές απαιτούνται ειδικές γραμμές ώστε να
επιτρέπουν με μεγάλη ταχύτητα την ασφαλή και απαλλαγμένη από θορύβους
μεταφορά των δεδομένων. Τη δυνατότητα αυτή προσφέρουν σήμερα οι γραμμές
οπτικής ίνας σε συνδυασμό με τα δίκτυα ISDN.
8. Τηλεειδοποίηση (Paging): Πρόκειται για μια οικονομική λύση κινητής ασύρματης
επικοινωνίας. Χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που λόγο των δραστηριοτήτων
τους είναι αναγκασμένοι να πραγματοποιούν συχνές μετακινήσεις. Η συσκευή
ειδοποίησης είναι ένας δέκτης ηχητικού σήματος πολύ μικρών διαστάσεων όπως
ένας αναπτήρας τσέπης. Οι σημερινοί δέκτες διαθέτουν αρκετά διαφορετικά
ηχητικά σήματα ώστε με τον προγραμματισμό μας να αναγνωρίζουμε ποιος μας
καλεί. Τον δέκτη μπορούμε να τον καλέσουμε με μια οποιαδήποτε κοινή
τηλεφωνική συσκευή. Για τη υπηρεσία αυτή λειτουργούν ειδικά κέντρα
τηλεειδοποίησης τα οποία είναι συνδεδεμένα με τηλεφωνικά κέντρα. Η κλήση προς
τον δέκτη γίνεται με το πρόθεμα της εκάστοτε χώρας και στη συνέχει με έναν
πενταψήφιο αριθμό.
9. Κινητή τηλεφωνία (Mobile communication): Πρόκειται για μια υπηρεσία που
απέκτησε πάρα πολλούς χρήστες τα τελευταία χρόνια. Η υπηρεσία αυτή
αναπτύσσεται στη χώρα μας σύμφωνα με το διεθνές ψηφιακό Κυψελοειδές
σύστημα DCS 1800 που αποτελεί εξέλιξη του GMS. Το σύστημα αυτό δίνει τη
δυνατότητα μιας πληθώρας υπηρεσιών στη κινητή τηλεφωνία όπως ο αυτόματος
τηλεφωνητής, η αποστολή μηνυμάτων από άλλο κινητό ή από υπολογιστή, φαξ
κλπ.. Οι συσκευές συνομιλίας βελτιώνονται συνεχώς και το μέγεθος τους έχει

120

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

φτάσει σε τόσο μικρές διαστάσεις που τις καθιστούν πολύ ευέλικτες στη μεταφορά
τους.
10. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): Πρόκειται για την τηλεματική εφαρμογή της
οποίας αυξάνει καθημερινά ο αριθμός των χρηστών. Επιτυγχάνεται μεταξύ
υπολογιστών σε δίκτυο και συνιστά την ταχύτερη μεταφορά ταχυδρομείου. Μας
δίνει τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος κειμένου, και με συνημμένο τρόπο,
οποιουδήποτε αρχείου κάθε μορφής. Στην υπηρεσία αυτή μπορούμε να
συμπεριλάβουμε από τα απλά μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ χρηστών ενός
τοπικού δικτύου μέχρι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου
Internet. Στα πλαίσια του Internet λειτουργούν ειδικοί υπολογιστές που
ονομάζονται mail-servers και είναι υπεύθυνοι για τη δρομολόγηση του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
11. Τηλεεκπαιδευση (Telelearning): Μια από τις πιο σύγχρονες τηλεματικές
εφαρμογές οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

μέσω αρκετών

προγραμμάτων. Στόχος της είναι η εκπαίδευση από απόσταση σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα, φορείς, επιχειρήσεις, άτομα με ειδικές ανάγκες, προβληματικές
γεωγραφικές περιοχές από άποψη πρόσβασης κλπ.
12. Τηλεεργασία

(Τeleworking

ή

Telecommuting):

Ήδη

έχει

αρχίσει

να

αναπτύσσεται, ιδιαίτερα στην Αμερική. Τα επόμενα χρόνια πρόκειται να επεκταθεί
σε πολλές χώρες. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά και σοβαρά. Μπορεί να
επιφέρει αποσυμφόρηση στο κυκλοφοριακό των μεγαλουπόλεων και κέρδος του
χρόνου μεταφοράς στο χώρο εργασίας. Οι σκανδιναβικές χώρες την χρησιμοποιούν
εδώ και αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση, λόγω συχνών αποκλεισμών περιοχών
εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών.
13. Τηλεεξυπηρέτηση (Teleservice): Στη κατηγορία αυτή υπάγονται πάρα πολλές
υπηρεσίες που παρέχονται από απόσταση. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να
προέρχονται από Κρατικές ή Ιδιωτικές υπηρεσίες και εταιρίες. Μεταξύ των πάρα
πολλών αλλά και πολύ σημαντικών υπηρεσιών είναι η Τηλεϊατρική η οποία μπορεί
να βοηθήσει σημαντικά τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τους κατοίκους των μικρών
κέντρων και της υπαίθρου. Ήδη δημιουργούνται τέτοια κέντρα και στη χώρα μας.
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3.2. Παραδείγματα εφαρμογών Τηλεματικής
Στη χώρα μας, ο ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει ειδικά δίκτυα για να υποστηρίξει όλες τις
τηλεματικές εφαρμογές.
1. Το δίκτυο Hellaspac που λειτουργεί από το 1990. Το δίκτυο αυτό έχει αρκετά μεγάλη
χρήση και προτιμάται από πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα από
ταξιδιωτικές εταιρείες για κρατήσεις θέσεων εισιτηρίων, ξενοδοχείων κλπ.
2. Η Hellascom λειτουργεί από το 1992. Πρόκειται για ειδικές γραμμές μεγάλου εύρους
για τη μετάδοση των δεδομένων με ψηφιακό τρόπο και συνδέει απευθείας και
αποκλειστικά δύο συνδρομητές, για παράδειγμα τον κόμβο Internet μιας πόλης με το
πλησιέστερο σημείο του κεντρικού backbone του παροχέα .
3. Το δίκτυο Hellastel λειτουργεί από το 1992 και αναπτύχθηκε για τις υπηρεσίες
τηλεεικονογραφίας, Videotext και υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙ ΤΗΛΕΤΑΞΕΙΣ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
4.1 Οι τηλετάξεις ή εικονικές δυνητικές τάξεις
Οι τηλετάξεις ή εικονικές-δυνητικές τάξεις είναι κάποιες τάξεις σχολείων
εξοπλισμένες με μηχανήματα για τηλεδιάσκεψη μέσω δικτύου υπολογιστών. Στις
τάξεις αυτές οι μαθητές συνήθως παρακολουθούν μέσα από οθόνες το μάθημα που
διδάσκει κάποιος καθηγητής ο οποίος βρίσκεται σε μακρινή περιοχή. Τα
μηχανήματα έχουν δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας μαθητή-καθηγητή ή
μαθητή με άλλο μαθητή.
Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί δύο ή περισσότερες τηλετάξεις που βρίσκονται σε
διαφορετικές περιοχές να συνδέονται μεταξύ τους ώστε να παρακολουθήσουν όλοι οι
μαθητές μαζί το ίδιο μάθημα. Οι τηλετάξεις διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας
τεχνολογίας και μπορούν να μεταδίδουν και να λαμβάνουν σήμα εικόνας video και
ήχου και να επικοινωνούν με άλλες τηλετάξεις που βρίσκονται σε μακρινές
αποστάσεις. Το δίκτυο υπολογιστών επιτρέπει την μετάδοση αυτού του σήματος.
Συνήθως

χρησιμοποιείται

το

συμπιεσμένο

ψηφιακό

σήμα

εικόνας

video

(compressed digital video) που μπορεί μα μεταδοθεί μέσα από γραμμές ISDN σε
πραγματικό χρόνο ή μέσω δορυφόρου.
Οι τηλετάξεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται πειραματικά και στην Ελλάδα. Σε
ένα πρόγραμμα τηλε-επιμόρφωσης που εφαρμόζει το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης η
πρώτη τηλετάξη λειτουργεί στη Φλώρινα, ενώ στα πλαίσια του προγράμματος θα
λειτουργήσουν και άλλες τρεις, στην Καστοριά, στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή. Οι
δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές που αποτελούν τα πρώτα μέλη της τηλετάξης
παρακολουθούν από κοινή γιγαντοοθόνη ή στους προσωπικούς υπολογιστές τους το
μάθημα που παραδίδεται από ειδικό επιμορφωτικό προσωπικό από το κέντρο
τηλεπιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν δημιουργηθεί οι πρώτες ομάδες
επιμορφωτών που θα παραδώσουν κατ' αρχήν μαθήματα Γλωσσάς, Μαθηματικών
και Φυσικής ή μετάδοση των εξελίξεων στον τομέα της Παιδαγωγικής ενώ
προγραμματίζεται ακόμη η σύνταξη μελετών και άρθρων.
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Οι εικονικές δυνητικές τάξεις στον Παγκόσμιο Ιστό δημιουργούνται με
προγράμματα μετάδοσης σήματος εικόνας video και ήχου audio σε πραγματικό χρόνο.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα πρόγραμμα της μορφής CU-SeeMe ή
ClassPoint.
Για την μετάδοση εικόνας video και ήχου audio στο Internet υπάρχει το
πρωτόκολλο IP multicast που χρησιμοποιείται στο ΜΒΟΝΕ το οποίο είναι ένα
εικονικό-δυνητικό δίκτυο (virtual network), δηλαδή δεν είναι ένα ξεχωριστό δίκτυο
αλλά ένα σύνολο περιοχών του Internet που επικοινωνούν με αυτό το πρωτόκολλο.
Όταν χρησιμοποιούνται οι εικονικές-δυνητικές τάξεις στον παγκόσμιο Ιστό
υπάρχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να συγκεντρωθούν όλοι οι μαθητές σε μια
αίθουσα διδασκαλίας αλλά μπορεί να συμμετέχει ο καθένας από τον δικό του χώρο, στο
νοητό περιβάλλον συνάντησης που δημιουργεί το λογισμικό. Αυτό το περιβάλλον
συνάντησης δημιουργεί μια τάξη που μοιάζει με την πραγματική. Ο καθηγητής μπορεί
να βρίσκεται μόνος του σε μία περιοχή και να παρουσιάζει το μάθημα σε μαθητές από
πολλές περιοχές, ή μπορεί ο μαθητής και μια ομάδα μαθητών να βρίσκονται σε μια
περιοχή και άλλες ομάδες μαθητών να παρακολουθούν το μάθημα από απόσταση.

4.1.1 Εισαγωγή
Στις τηλετάξεις χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα για επικοινωνία του καθηγητή
με τους μαθητές από απόσταση. Η επικοινωνία γίνεται με γραπτά κείμενα, εικόνα και
ήχο. Τα δίκτυα υπολογιστών επιτρέπουν την επικοινωνία αυτή. Το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο χρησιμοποιείται για επικοινωνία του καθηγητή και των μαθητών ή των
μαθητών μεταξύ τους. Οι λίστες ομαδικών συζητήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και για παρουσίαση μαθημάτων αν γίνει κάποιος κατάλληλος σχεδιασμός, ή για
επίλυση αποριών του μαθητή. Ο Παγκόσμιος Ιστός επιτρέπει στους μαθητές να
βρίσκουν πληροφορίες για διάφορα θέματα που παρουσιάζονται με πολυμέσα, γραφικά,
εικόνες και ήχο. To σήμα video σε μία τηλετάξη μπορεί να μεταδοθεί με διάφορους
τρόπους, μέσω Internet, μέσω δορυφόρου, συμπιεσμένο μέσα από τηλεφωνικές
γραμμές ISDN, ή μέσω καλωδιακής τηλεόρασης. Μπορούν να διανέμονται στους
μαθητές εκπαιδευτικές video-κασέτες ή video αποθηκευμένο σε CD-ROM, ή DVD.
Τα ίδια αρχεία video μπορούν οι μαθητές να τα λαμβάνουν από απόσταση μέσω
του δικτύου υπολογιστών. Η βελτίωση της μετάδοσης video μέσω του Internet
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διευκολύνει την γενική σύνδεση των τηλετάξεων με άλλες περιοχές από όλο τον
κόσμο, δίνει δυνατότητα να δημιουργηθούν πολλές πηγές πληροφοριών πάνω σε
διάφορα μαθήματα. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με αυτές τις
πηγές πληροφοριών και να λάβουν μέρος σε ομαδικές συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο
με άτομα από όλο τον κόσμο στις οποίες ακούν τη φωνή και βλέπουν τα πρόσωπα των
συνομιλητών τους.
Περιγράφονται τρία διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως που
εφαρμόζονται συνήθως από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ορίζονται ως μοντέλο Α,
μοντέλο Β, μοντέλο Γ. Το μοντέλο Α είναι μια μεγάλη τηλετάξη από συνδεδεμένες
τάξεις σχολείων που βρίσκονται σε πολλές περιοχές, το μοντέλο Β υποστηρίζει την
ανεξάρτητη μάθηση των εκπαιδευομένων με την καθοδήγηση των καθηγητών και το
μοντέλο Γ είναι συνδυασμός ανεξάρτητης μάθησης και τηλετάξης.
Στα μοντέλα αυτά η εκπαίδευση παρέχεται από κάποιο ίδρυμα που βρίσκεται
σε κεντρική περιοχή και απευθύνεται σε ομάδες μαθητών που βρίσκονται είτε σε
απομακρυσμένες περιοχές είτε σε μαθητές του ίδιου ιδρύματος. Οι μαθητές του
ιδρύματος

χρησιμοποιούν

λιγότερες

ώρες

το

δίκτυο

υπολογιστών

για

να

επικοινωνήσουν με τους άλλους μαθητές των μακρινών περιοχών. Αντίθετα οι μαθητές
από μακρινές περιοχές χρησιμοποιούν περισσότερες ώρες το δίκτυο για επικοινωνία
με τους άλλους μαθητές και κυρίως με τον καθηγητή της τηλετάξης. Παρακάτω
περιγράφονται λεπτομερώς τα τρία μοντέλα. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός των
τηλετάξεων που αναφέρεται εδώ, αφορά τηλετάξεις που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο
και έχουν στόχο να παρουσιάσουν το μάθημα που διδάσκεται σε μαθητές
απομακρυσμένων περιοχών. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάδοση
σήματος εικόνας και ήχου, μέσω του Internet. Τα δίκτυα υπολογιστών μπορούν να
μεταδώσουν αυτό το σήμα όταν είναι εξοπλισμένα με το πρωτόκολλο ΜΒΟΝΕ. Τα
διάφορα συστήματα μετάδοσης (video) και (audio) που χρησιμοποιούνται, δίνουν
πολλές δυνατότητες στις τηλετάξεις. Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν τα
μαθήματα από το σπίτι τους μέσω του Internet σαν να βρίσκονται πραγματικά στην
τάξη όπου παραδίδονται. Ακόμα από εξοπλισμένη τηλετάξη του σχολείου της περιοχής
τους μπορούν να παρακολουθήσουν και να μεταδώσουν μαθήματα σε σχολεία άλλων
περιοχών χωρίς να ταξιδεύουν στις πόλεις όπου βρίσκονται τα σχολεία αυτά. Μπορεί
να υπάρξει διεθνής επικοινωνία με σήμα video με σχολεία που βρίσκονται σε πολύ
μακρινές αποστάσεις. Τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα τηλεοπτικά studio
υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται από τις τηλετάξεις. Γίνονται προσπάθειες ώστε
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το δίκτυο υπολογιστών να παρουσιάσει το σήμα εικόνας video σε ψηφιακή μορφή με
ποιότητα εικόνας ίδια με αυτή που έχει όταν παράγεται σε αναλογική μορφή.
Περιγράφεται η μετάδοση σήματος video με γραμμές ISDN. Περιγράφεται το
πρωτόκολλο ΜΒΟΝΕ. Το δίκτυο υπολογιστών μπορεί να δημιουργήσει εικονικέςδυνητικές τάξεις σε νοητούς χώρους χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κάποια
πραγματική αίθουσα διδασκαλίας. Άλλη μορφή τηλετάξεων είναι να υπάρχουν
πραγματικές αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με τεχνολογικά μέσα και οι
μαθητές να πηγαίνουν σε αυτές τις αίθουσες για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα από
απόσταση. Η τεχνολογικά εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας όπου παρουσιάζεται
το μάθημα, μπορεί να βρίσκεται σε μια κεντρική περιοχή και οι μαθητές των
απομακρυσμένων περιοχών να παρακολουθούν το μάθημα από το σπίτι μέσω του
Internet. Μπορεί όμως σε άλλη περίπτωση να υπάρχουν περισσότερες τεχνολογικά
εξοπλισμένες αίθουσες στα σχολεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και οι
μαθητές μέσω του σχολείου της περιοχής τους να συνδέονται στην τηλετάξη της
κεντρικής περιοχής.

4.2.

Μοντέλο

Α:

μια

μεγάλη

τηλετάξη

από

ομάδες

εκπαιδευόμενων που βρίσκονται σε πολλές περιοχές
4.2.1 Περιγραφή
Οι τεχνολογίες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας επιτρέπουν την δημιουργία
μιας τάξης όπου η εκπαίδευση παρέχεται από ένα εκπαιδευτικό κέντρο σε
οργανωμένες ομάδες μαθητών που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές. Οι μαθητές
αυτοί πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένη ώρα σε κάποιες κατάλληλα εξοπλισμένες
αίθουσες στα σχολεία της περιοχής τους, όπου υπάρχει σύνδεση μέσω δικτύου
υπολογιστών με το κέντρο τηλε-εκπαίδευσης.
Έτσι δημιουργείται μια μικτή τηλετάξη όπου οι μαθητές συμμετέχουν από
απόσταση. Η τάξη αυτή μοιάζει με μια απλή σχολική τάξη στην οποία
παρακολουθούν το μάθημα οι μαθητές από τον καθηγητή. Το μάθημα μπορεί να
γίνεται σε μία σχολική τάξη με μαθητές που βρίσκονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι
καθηγητές του κέντρου τηλε-εκπαίδευσης καθορίζουν το πρόγραμμα και το
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περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκονται και τις οργανωμένες συναντήσεις για
την διδασκαλία των μαθημάτων.

4.2.2 Χαρακτηριστικά του μοντέλου Α
Η μορφή της σχολικής τάξης απαιτεί σύγχρονη επικοινωνία. Οι μαθητές και οι
καθηγητές που αποτελούν την τηλετάξη πρέπει να συναντιούνται σε μία συγκεκριμένη
ώρα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και να επικοινωνούν μέσω του δικτύου
υπολογιστών.
Μπορεί να έχουμε σύνδεση μόνο δύο περιοχών μεταξύ τους (το κέντρο
τηλε-εκπαίδευσης να βρίσκεται σε μία περιοχή και να συνδέεται με μία τηλετάξη που
βρίσκεται σε άλλη περιοχή) ή να έχουμε σύνδεση πολλών περιοχών μεταξύ τους (το
κέντρο τηλε-εκπαίδευσης να βρίσκεται σε μία περιοχή και να συνδέεται με τηλετάξεις
που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές). Όσο περισσότερες περιοχές συνδέονται με το
κέντρο τηλε-εκπαίδευσης τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται το δίκτυο υπολογιστών από
τεχνική και οικονομική άποψη.


Τα ατομικά στοιχεία κάθε μαθητή αρχειοθετούνται και ταξινομούνται με βάση
την περιοχή που βρίσκεται. Η αρχειοθέτηση αυτή είναι ευκολότερη από την
αρχειοθέτηση που γίνεται σε ένα πραγματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με πολλούς
φοιτητές.



Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να εξυπηρετούν πολλές μικρές ομάδες
εκπαιδευόμενων από πολλές περιοχές ταυτόχρονα.



Η παρουσίαση μαθημάτων σε μία τηλετάξη του είδους αυτού έχει κοινά
στοιχεία με την παρουσίαση μαθημάτων σε πραγματική σχολική τάξη. Και ο
εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε μια
πραγματική τάξη.

4.2.3 Ο ρόλος καθηγητών στο μοντέλο Α
Ο ρόλος των καθηγητών σε μία τηλετάξη του μοντέλου Α δεν διαφέρει πολύ από
τον ρόλο των καθηγητών μιας συνηθισμένης σχολικής τάξης με διδασκαλία πρόσωπο
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με πρόσωπο. Όμως οι καθηγητές πρέπει να παρουσιάζουν το μάθημα τους μέσα από το
δίκτυο υπολογιστών επομένως θα πρέπει να καταρτιστούν για το πώς θα
προσαρμόσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους στις απαιτήσεις της παρουσίασης από
απόσταση.
Εδώ παρατηρείται το εξής μειονέκτημα: Συνήθως οι καθηγητές στα μαθήματα
που παρουσιάζουν από απόσταση, μειώνουν την ποσότητα της διδασκόμενης ύλης
όπου αυτοί κρίνουν απαραίτητο και έτσι κερδίζουν κάποιον επιπλέον χρόνο που τον
αφιερώνουν σε ασκήσεις που υποβάλλουν στους μαθητές. Πολλές φορές όμως οι
ασκήσεις δεν έχουν στόχο το μάθημα αλλά την εξοικείωση των μαθητών και των
καθηγητών στην χρήση του δικτύου υπολογιστών. Το φαινόμενο αυτό
παρατηρείται περισσότερο στην αρχή, όταν οι καθηγητές και οι μαθητές είναι αρχάριοι
στην χρήση του δικτύου. Όταν όμως αποκτήσουν μεγάλη εξοικείωση με το δίκτυο
υπολογιστών και επίσης έχουν ένα σωστό περιβάλλον μάθησης τότε το παραπάνω
φαινόμενο περιορίζεται και παύει πλέον να είναι ανησυχητικό.
Οι καθηγητές συχνά θεωρούν σκόπιμο να αυξάνουν τον χρόνο επικοινωνίας
που προβλέπεται για κάθε τηλετάξη. Για να υπάρξει σωστή παρουσίαση του
μαθήματος από απόσταση πρέπει ο καθηγητής να κάνει μια καλά σχεδιασμένη και
οργανωμένη προετοιμασία από πριν διότι τότε θα έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
κατά την παρουσίαση. Αυτό επιτρέπει να μειωθεί το άγχος που παρατηρείται όταν
κανείς απευθύνεται σε ευρύ ακροατήριο και οι καθηγητές. μπορούν να
παρουσιάσουν το μάθημα στους μαθητές με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία.

4.2.4 Η εμπειρία των μαθητών από κοντινές περιοχές στο
μοντέλο Α
Στο μοντέλο Α οι τηλετάξεις αποτελούνται από μαθητές που μένουν σε
κοντινές ή μακρινές αποστάσεις από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτοί που μένουν σε
κοντινές αποστάσεις είναι οι μαθητές του ίδιου ιδρύματος ενώ αυτοί που μένουν σε
μακρινές είναι μαθητές άλλων σχολείων.
Όταν ο καθηγητής βρίσκεται σε κοντινή περιοχή με τον μαθητή, ο μαθητής
αισθάνεται την φυσική παρουσία του καθηγητή, ίσως τον συναντά και στην
πραγματικότητα και έχει ζωντανή επικοινωνία μαζί του. Έτσι η εμπειρία των μαθητών
από την παρουσίαση του μαθήματος με ηλεκτρονικές μεθόδους είναι ίδια με αυτήν
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που έχουν από την παράδοση μαθήματος σε μια πραγματική τάξη σε επικοινωνία
πρόσωπο με πρόσωπο με τον καθηγητή.
Οι μαθητές που βρίσκονται στο ίδιο ίδρυμα μπορεί να παρακολουθούν το
μάθημα χωρίς χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων. Αυτό όμως τους στερεί την εξοικείωση με
τις τεχνολογικές μεθόδους. Οι μαθητές των άλλων σχολείων που παρακολουθούν το
μάθημα από απόσταση έχουν περισσότερα οφέλη από την χρήση της τεχνολογίας
γιατί μαθαίνουν να δίνουν λύσεις σε τεχνολογικά προβλήματα.
Αν δύο ή περισσότερα ιδρύματα παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση και
συνεργαστούν μεταξύ τους τότε οι μαθητές που βρίσκονται σε κάθε ίδρυμα μπορούν
να γνωρίσουν και αυτοί το ίδιο καλά την χρήση της τεχνολογίας.
Υπάρχει περίπτωση οι μαθητές του ιδρύματος που παρέχει εκπαίδευση από
απόσταση να παρακολουθούν το μάθημα σε μία πραγματική τάξη η οποία συνδέεται
με άλλες τηλετάξεις μέσω δικτύου υπολογιστών.
Η οργάνωση αυτής της διαδικασίας πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή
επειδή παρατηρούνται κάποια αρνητικά σημεία.

Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:
Οι μαθητές που η τάξη τους προβάλλεται στους άλλους μπορεί να μην
αισθάνονται άνετα όταν τους παρακολουθούν την ίδια στιγμή πολλοί μαθητές από άλλα
σχολεία.
Σε ακραία περίπτωση, μαθητές που παρακολουθούνται μπορεί να νιώσουν σαν
αντικείμενο πειραματισμών. Τότε μπορεί να δυσανασχετήσουν ή να έχουν ακόμη και
αντιπάθεια για τα παιδιά άλλων σχολείων με τα οποία αναγκάζονται να μοιραστούν το
μάθημα που γίνεται στη δική τους τάξη. Ο καθηγητής για να αποφύγει αντιδράσεις
δυσαρέσκειας των μαθητών πρέπει με τον τρόπο που παρουσιάζει το μάθημα να
δημιουργεί κλίμα φιλίας και συνεργασίας χωρίς να επιμένει στον ανταγωνισμό μεταξύ
των μαθητών.
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4.2.5 Οι εμπειρίες των μαθητών από μακρινές περιοχές στο
μοντέλο Α
Οι μαθητές που παρακολουθούν από μακρινές αποστάσεις το μάθημα μπορεί να
αισθανθούν κάπως απομονωμένοι ή αποσυνδεδεμένοι από τους μαθητές των άλλων
σχολείων αν ο καθηγητής δεν κάνει προσπάθειες ώστε να συμμετέχουν και αυτοί.
Συχνά οι μαθητές που βρίσκονται στην κεντρική τάξη αποτελούν μια κλειστή
ομάδα εργασίας που δεν συνεργάζεται με τους μαθητές από μακρινές περιοχές και τους
απομονώνει.
Επειδή παρεμβάλλεται το μέσο επικοινωνίας μεταξύ καθηγητή και μαθητή
ακόμα και αν ο ένας ακούει την φωνή ή βλέπει το πρόσωπο του άλλου στην οθόνη του
υπολογιστή επηρεάζεται η στάση των μαθητών σε σύγκριση με μια πραγματική
συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο με τον καθηγητή. Αυτό συμβαίνει διότι το μέσο
επικοινωνίας πάντα επηρεάζει την αντίληψη και την επικοινωνία των ανθρώπων με
φανερούς ή λιγότερο εμφανείς τρόπους.
Οι μαθητές από μακρινές περιοχές χειρίζονται περισσότερο το δίκτυο
υπολογιστών και μαθαίνουν να ανέχονται διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται στην
τεχνολογία επικοινωνίας και να δίνουν λύσεις σε αυτά. Για παράδειγμα όταν δεν έχουν
πρόσβαση στις εκπαιδευτικές πληροφορίες με άλλο τρόπο εκτός από το δίκτυο
υπολογιστών.

4.2.6 Τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις τηλετάξεις
του μοντέλου Α
Με το δίκτυο υπολογιστών μπορούμε να μεταδώσουμε σήμα video (εικόνας και
ήχου) σε ψηφιακή μορφή. Η καλύτερη περίπτωση είναι να μπορούμε να έχουμε
αμφίδρομη επικοινωνία με σήμα video. Το σήμα video μπορεί να στέλνεται
συμπιεσμένο (compressed) ή ασυμπίεστο (full motion), μέσω του δικτύου
υπολογιστών.
Το σήμα αυτό καταλαμβάνει μεγάλη μνήμη στον υπολογιστή. Θα πρέπει οι
υπολογιστές να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να επεξεργαστούν και να
παρουσιάσουν το σήμα video στο χρήστη χωρίς προβλήματα. Πρέπει να
χρησιμοποιούνται κάμερες και μικρόφωνα, ηχεία ή ακουστικά, κάρτες video, κάρτες
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ήχου επεξεργαστές υψηλών ταχυτήτων και μεγάλη μνήμη, και οι υπολογιστές του
δικτύου να συνδέονται με καλώδια οπτικών ινών για να υπάρχει ικανοποιητική
αμφίδρομη μετάδοση του σήματος.
Μία άλλη λύση είναι να υπάρχει μονόδρομη μετάδοση σήματος video από το
κέντρο τηλε-εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευόμενους αλλά να υπάρχει αμφίδρομη
μετάδοση του σήματος ήχου σε ψηφιακή μορφή. Αυτό γίνεται σε περιπτώσεις που το
αμφίδρομο σήμα video μεταδίδεται με πιο αργές ταχύτητες από το αμφίδρομο
σήμα ήχου. Τότε κλείνουμε το σήμα εικόνας των εκπαιδευομένων για να αυξηθεί
η ταχύτητα στο σήμα video που στέλνει ο καθηγητής μέσω του δικτύου υπολογιστών.
Πιο απλές λύσεις δεν απαιτούν παρουσίαση εικόνας αλλά μόνο ήχου. Η
τηλεδιάσκεψη πολλών ατόμων με σήμα φωνής μέσω δικτύου υπολογιστών
επιτυγχάνεται με προγράμματα σαν το i-phone. Το σήμα ήχου καταλαμβάνει λιγότερη
μνήμη στον υπολογιστή και διαδίδεται με πιο μεγάλες ταχύτητες από το σήμα
εικόνας. Για την μετάδοση του χρησιμοποιούνται υπολογιστές χωρίς κάμερες και
κάρτα video αλλά με ηχεία, ή ακουστικά, μικρόφωνο και κάρτα ήχου.
Υπάρχει και η τηλεδιάσκεψη πολλών ατόμων με σήμα φωνής και γραφικών
μέσω του δικτύου υπολογιστών. Με κατάλληλα προγράμματα συνδυάζεται η μετάδοση
φωνής με μετάδοση κειμένων, χαρτών, διαγραμμάτων, γραφικών που διευκολύνουν την
παρουσίαση του μαθήματος από απόσταση.
Ακόμη υπάρχουν τα συστήματα CU-SeeMe, ClassPoint, NetMeeting και
παρόμοια προγράμματα που επιτρέπουν ομαδικές επικοινωνίες με φωνή και εικόνα σε
πραγματικό χρόνο. Η μετάδοση video και audio στο Internet γίνεται με το πρωτόκολλο
MBONE.

Γενικά για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε μία τηλετάξη
Η εκπαίδευση από απόσταση γίνεται με το δίκτυο υπολογιστών όμως υπάρχουν
και τα μέσα παλαιότερης τεχνολογίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα
με το δίκτυο. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο ή το φαξ για
καθοδήγηση από απόσταση παράλληλα με σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού και
προγράμματα τύπου IRC για συνομιλίες πολλών ατόμων σε πραγματικό χρόνο. Τα
παλαιότερα μέσα χρησιμοποιούνται και τις ώρες που δεν λειτουργεί η τηλετάξη για να
επικοινωνήσουν οι μαθητές με τους καθηγητές τους ή με άλλους μαθητές. Ο στόχος
των ειδικών είναι να συνδυάσουν παλαιότερες και νεότερες τεχνολογίες μεταξύ τους
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ώστε να επιτύχουν αποτελεσματική παρουσίαση μαθημάτων. Η τεχνολογία
μεταβάλλεται διαρκώς. Παρόλ’ αυτά οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία δεν έχουν πάντα
την οικονομική δυνατότητα να εξοπλίζονται διαρκώς με τα τελευταία μέσα που
δημιουργούνται κάθε φορά και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Τα βοηθητικά μέσα είναι απαραίτητα για να υπάρχει κάποια ευελιξία όταν το δίκτυο
υπολογιστών δεν λειτουργεί λόγω τεχνικών προβλημάτων.

4.2.7 Τεχνολογία που υποστηρίζει την επικοινωνία εκτός της
τηλετάξης στο Μοντέλο Α
Σε ώρες εκτός λειτουργίας των τηλετάξεων οι μαθητές χρειάζονται να
επικοινωνούν με τον δάσκαλο ή με τους άλλους μαθητές. Στο μοντέλο Α οι μαθητές
συνηθίζουν να χρησιμοποιούν την σύγχρονη επικοινωνία. Για τον σκοπό αυτό
υπάρχουν διάφοροι τρόποι.


Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και φαξ



Επικοινωνία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φωνής (voice-mail)



Επικοινωνία με γραπτά μηνύματα μέσω δικτύου υπολογιστών
Όταν οι μαθητές συνδέονται από το σπίτι τους με το δίκτυο υπολογιστών

μπορούν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την σύγχρονη συζήτηση
πολλών ατόμων με γραπτά μηνύματα, να έχουν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και πηγές
πληροφοριών που υπάρχουν στο δίκτυο, να στέλνουν τις εργασίες που γράφουν στον
καθηγητή τους.

4.2.8 Οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης στο μοντέλο Α

Όλοι οι μαθητές από κοντινές ή μακρινές περιοχές έχουν δυνατότητα
προφορικής επικοινωνίας με τον καθηγητή και μεταξύ τους.


Οπτική επαφή με τον δάσκαλο έχουν οι μαθητές που βρίσκονται στο ίδρυμα ενώ
οι μαθητές των μακρινών περιοχών έχουν οπτική επαφή με τον δάσκαλο μόνο
όταν χρησιμοποιούν τεχνολογία που μεταδίδει σήμα video (εικόνας και ήχου)
μέσω του δικτύου υπολογιστών.
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Οι μαθητές που βρίσκονται στο ίδρυμα επικοινωνούν με τον καθηγητή και σε
ώρες εκτός της τηλετάξης.



Οι μαθητές από κοντινές ή μακρινές αποστάσεις επικοινωνούν με τον
καθηγητή με διάφορα διαθέσιμα μέσα όπως το τηλέφωνο ή το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο με φωνή (voice-mail) ή την τηλεδιάσκεψη μέσω δικτύου
υπολογιστών.

Υπηρεσίες

τεχνικής

υποστήριξης

που

απαιτούνται

στο

μοντέλο Α
Σε κάθε περιοχή που συμμετέχει στις τηλετάξεις πρέπει να υπάρχει ειδικό
προσωπικό για τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των υπολογιστών και των δικτύων.
Επίσης πρέπει να υπάρχουν τεχνικοί εντοπισμού βλαβών. Χρειάζονται και άλλοι
βοηθοί και προγραμματιστές για να χειρίζονται το δίκτυο υπολογιστών και να
ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες, τις απαιτήσεις σε προγράμματα λογισμικού (software) και
την διανομή πληροφοριών στους μαθητές. Στις απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να
υπάρχουν γιγαντο-οθόνες για παρουσιάσεις και χρειάζονται εκτυπωτικά και
φωτοτυπικά μηχανήματα για να διανέμονται στους μαθητές οι πληροφορίες σε έντυπη
μορφή. Παράλληλα με το δίκτυο υπολογιστών οι τηλετάξεις πρέπει να συνδέονται με
τηλέφωνο και φαξ.

4.3. Μοντέλο Β: Ανεξάρτητη Μάθηση
4.3.1 Περιγραφή
Το 2ο μοντέλο είναι πιο ελεύθερο και δεν υποχρεώνει τους μαθητές να
συναντιούνται όλοι μαζί σε συγκεκριμένες ώρες ή σε συγκεκριμένες αίθουσες.
Στους μαθητές παρέχεται ένα σύνολο εκπαιδευτικών υλικών, πρόγραμμα σπουδών
και πρόγραμμα μαθημάτων και επικοινωνία με έναν καθηγητή που τους παρέχει
οδηγίες, απαντά σε ερωτήσεις, τους θέτει ασκήσεις προς επίλυση και αξιολογεί τις
εργασίες τους.
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Η επικοινωνία κάθε μαθητή με τον καθηγητή γίνεται με πολλά μέσα
επικοινωνίας σε συνδυασμό μεταξύ τους όπως τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με
φωνή ή με κείμενο (Voice-mail, E-mail), τηλεδιάσκεψη μέσω υπολογιστών.

4.3.2 Τα χαρακτηριστικά του Μοντέλου Β
Δεν υπάρχει η μίμηση της πραγματικής σχολικής τάξης. Οι εκπαιδευόμενοι
μελετούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Ακολουθούν πιστά τις λεπτομερείς οδηγίες
που τους παρέχει το πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο διανέμεται σε αυτούς μέσω του
δικτύου υπολογιστών ή άλλου μέσου επικοινωνίας.
Οι μαθητές μπορούν να έχουν αλληλεπιδραστική επικοινωνία με τους
καθηγητές ή και με άλλους μαθητές. Επειδή ο καθηγητής ασχολείται με τον κάθε
μαθητή προσωπικά αυτή η μορφή εκπαίδευσης έχει κοινά στοιχεία με τα ιδιαίτερα
μαθήματα.
Η παρουσίαση των μαθημάτων γίνεται με αρχεία Video αποθηκευμένα σε
δισκέτες ή CD-ROM που αποστέλλονται στους εκπαιδευόμενους. Όλα τα
περιεχόμενα αυτών των μέσων μπορούν να αποθηκευτούν σε κάποιο σκληρό δίσκο
ενός υπολογιστή του δικτύου στο οποίο συνδέονται οι εκπαιδευόμενοι. Έτσι μπορούν
να μεταφέρουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν και στον δικό τους υπολογιστή
από το δίκτυο.
Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει το χρόνο και τον τόπο που θα παρακολουθήσει το
μάθημα (π.χ. το σπίτι ή το γραφείο του). Τα βοηθητικά ηλεκτρονικά μέσα για
παρουσίαση των μαθημάτων χρησιμοποιούνται για μια περίοδο αρκετών χρόνων και
συνήθως δεν σχεδιάζονται από έναν μόνο καθηγητή, αλλά από ομάδες ειδικών στην
οργάνωση της διδασκαλίας, στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στα ηλεκτρονικά
μέσα επικοινωνίας.

4.3.3 Ο ρόλος των καθηγητών στο μοντέλο Β
Στο Μοντέλο Β ο ρόλος των καθηγητών είναι να καθοδηγούν τους
εκπαιδευόμενους, να διευκολύνουν την εμπειρία της μάθησης και να καθορίζουν
την δομή της μάθησης. Η μάθηση γίνεται με αυτενέργεια των εκπαιδευομένων όμως
ο καθηγητής ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την διαδικασία. Για να γίνει σωστά η
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διαδικασία και να προκύψει η μάθηση πρέπει να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες
του καθηγητή και του μαθητή και επομένως η ευθύνη μοιράζεται εξίσου στον καθηγητή
και στον μαθητή.
Οι καθηγητές πριν από την αρχή κάθε εξαμήνου πρέπει να έχουν προετοιμαστεί
πλήρως για όλη την ύλη των μαθημάτων που περιέχονται σε διάφορα μέσα
αποθήκευσης που στέλνονται στους μαθητές.
Ακόμη πριν να αρχίσει το εξάμηνο πρέπει να οργανώνουν με κάθε λεπτομέρεια
το πρόγραμμα μαθημάτων και να μάθουν να χρησιμοποιούν όλες τις μεθόδους
αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας μέσω δικτύου υπολογιστών για να παρουσιάζουν
μαθήματα, ασκήσεις, ή να απαντούν σε απορίες των μαθητών (π.χ. να ξέρουν την
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με φωνή (Voice-mail) ή την σύγχρονη
επικοινωνία μέσω υπολογιστών).
Στο μοντέλο Β υπάρχει επικοινωνία του τύπου ένας προς έναν ανάμεσα στον
καθηγητή και στον μαθητή. Αυτό θυμίζει τα ιδιαίτερα μαθήματα διότι ο καθηγητής
ασχολείται περισσότερο χρόνο με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και διευκολύνει την
ατομική μάθηση του καθενός. Επειδή στο μοντέλο Β δεν συναντιούνται μαζί όλοι οι
μαθητές με τον καθηγητή σε συγκεκριμένες ώρες για να παρακολουθήσουν
μαθήματα όπως γίνεται στο μοντέλο Α με τις τηλετάξεις, στο μοντέλο Β ο καθηγητής
είναι πιο ελεύθερος γιατί δεν έχει να προετοιμάσει παραδόσεις μαθημάτων που γίνονται
κάθε εβδομάδα ή πιο συχνά σε τηλε-τάξεις όπως αυτές του μοντέλου Α.

4.3.4 Η εμπειρία των μαθητών στο μοντέλο Β
Οι μαθητές δεν παρακολουθούν μαθήματα οργανωμένοι σε τάξεις. Αυτό τους
δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία στην προσωπική οργάνωση του χρόνου τους και
ατομική υπευθυνότητα. Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων
προγραμματίζουν μόνοι τους τη δουλειά τους. Όμως δεν είναι απόλυτα ελεύθεροι. Ο
καθηγητής θέτει διάφορα χρονικά όρια μέσα στα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει οι
εργασίες τους. Ακόμη όταν συναντούν δυσκολίες ή απορίες πρέπει να επικοινωνούν
με τον καθηγητή τους ο οποίος τους δίνει οδηγίες και τους διευκολύνει να
συνεχίσουν.
Οι μαθητές θα πρέπει να παρακινούνται διαρκώς να αυτενεργήσουν. Για να
προχωρήσει αυτή η διαδικασία πρέπει να υπάρξει μεγάλη δραστηριοποίηση από την
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πλευρά των μαθητών. Επίσης οι μαθητές πρέπει να έχουν ικανότητες οργάνωσης και
προγραμματισμού, ικανότητες να επικοινωνούν με γραπτό και προφορικό λόγο,
ικανότητα να παίρνουν πρωτοβουλίες και υποχρέωση να ανταποκριθούν σε
υψηλές απαιτήσεις που θέτει το εκπαιδευτικό ίδρυμα για να περάσουν τα
μαθήματα.
Αυτή η μορφή εκπαίδευσης ταιριάζει περισσότερο σε ενήλικους που έχουν αυτές
τις ικανότητες. Οι μαθητές μικρής ηλικίας είναι προτιμότερο να διδάσκονται μέσα από
τηλετάξεις του μοντέλου Α διότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερη καθοδήγηση και οργάνωση
από τον δάσκαλο.
Στο μοντέλο Β δεν υπάρχουν οι ομαδικές τηλετάξεις άρα δεν χρειαζόμαστε
σύγχρονη επικοινωνία μέσω δικτύου υπολογιστών.

4.3.5 Η επικοινωνία και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης στο
μοντέλο Β
Εδώ ο μαθητής επικοινωνεί κυρίως με ασύγχρονη επικοινωνία με τον δάσκαλο.
Χρησιμοποιεί πολύ συχνά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο E-mail και το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φωνής Voice-mail. Χρησιμοποιεί ακόμα το τηλέφωνο. Με το
δίκτυο υπολογιστών έχει πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και πηγές και μπορεί να στέλνει
στον καθηγητή τις ασκήσεις και τα προβλήματα που έχει λύσει.
Οι καθηγητές παρέχουν οδηγίες στους μαθητές για το πώς και πότε πρέπει να
επικοινωνήσουν μαζί τους και τους δίνουν πληροφορίες για τα προγράμματα
μαθημάτων. Η επικοινωνία γίνεται με πολλούς τρόπους που επιλέγει ο μαθητής.
Οι καθηγητές παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για τις ασκήσεις και τις
γραπτές εργασίες των μαθητών.
Όταν υπάρχει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φωνής και τηλεδιάσκεψη μέσω
υπολογιστών ο καθηγητής επικοινωνεί αλληλεπιδραστικά με τον μαθητή και συζητά
μαζί του διάφορα θέματα συζήτησης που θέτει ο ίδιος ή προκύπτουν από απορίες
μαθητών.
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4.3.6 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που απαιτούνται στο
μοντέλο Β
Απαιτείται να σχεδιαστεί κάποιο σύστημα για σωστή διαχείριση του δικτύου
υπολογιστών που θα υποστηρίζει ικανοποιητικά τις ανάγκες των μαθητών και των
καθηγητών. Το σύστημα αυτό θα είναι είτε πρόγραμμα πληροφορικής που
αυτοματοποιεί διάφορες λειτουργίες είτε ομάδα καθηγητών που ακολουθούν
οργανωμένους κανόνες για να γίνουν οι ίδιες λειτουργίες.
Επιπλέον χρειάζεται και ένα σύστημα εποπτείας των εξετάσεων που θα είναι
αρκετά ευέλικτο για τους μαθητές και ταυτόχρονα θα τηρεί όλους τους
καθιερωμένους κανόνες ασφαλείας των εξετάσεων.

4.4. Μοντέλο Γ: Ανεξάρτητη Μάθηση και Σχολική Τάξη
4.4.1 Περιγραφή
Σε αυτό το μοντέλο διανέμεται στους εκπαιδευόμενους οδηγός σπουδών μέσω
του δικτύου υπολογιστών και ο εκπαιδευόμενος καθορίζει την εκπαίδευση του με τον
δικό του ρυθμό αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνεί μέσω δικτύου
υπολογιστών με άλλους μαθητές της ίδιας τάξης και σε αυτές τις κοινές συναντήσεις
παρακολουθούν μάθημα από καθηγητές του κέντρου τηλε-εκπαίδευσης.

4.4.2 Χαρακτηριστικά του Μοντέλου Γ

Τα περιεχόμενα του κύκλου μαθημάτων παρουσιάζονται σε έντυπη
μορφή, σε δισκέτες υπολογιστή, σε ταινίες βίντεο και σε σελίδες του Ιστού.
Όλα τα μαθήματα με αυτές τις μορφές, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τα
παρακολουθούν ο καθένας ξεχωριστά ή κατά ομάδες, σε τόπο και χρόνο που επιλέγουν
οι ίδιοι (π.χ. ο καθένας από προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι του, στο γραφείο του, ή
όλοι μαζί σε κάποια εξοπλισμένη σχολική αίθουσα).
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Τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των
μαθημάτων χρησιμοποιούνται για μια περίοδο ενός έτους. Συνήθως κάθε ταινία video
που μοιράζεται στους εκπαιδευόμενους περιέχει όλα τα μαθήματα ενός μόνο καθηγητή.
Τα ίδια μαθήματα που περιέχονται στην ταινία video παρουσιάζονται σε
ψηφιακή μορφή μέσα από το δίκτυο υπολογιστών.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα συνδέονται οι εκπαιδευόμενοι κατά ομάδες
ταυτόχρονα στο δίκτυο υπολογιστών και επικοινωνούν μεταξύ τους με σύγχρονη
αλληλεπιδραστική επικοινωνία. Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν τηλετάξεις που ο
χρόνος και ο τόπος λειτουργίας τους καθορίζονται από τον καθηγητή ο οποίος
καθοδηγεί από απόσταση τους εκπαιδευόμενους, απαντάει σε απορίες και παρουσιάζει
μαθήματα μέσω του δικτύου υπολογιστών.
Ο σκοπός στις τηλετάξεις αυτές είναι να συζητούν οι μαθητές με τον καθηγητή,
να αναλύουν και να διευκρινίζουν τις έννοιες του μαθήματος, να συμμετέχουν σε
ομαδική επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων, να γίνονται ομαδικές εργασίες, ή
ομαδικά πειράματα με προγράμματα εξομοίωσης των εργαστηρίων και γενικά να
γίνονται ασκήσεις που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα
που διδάσκεται.

4.4.3 Ο Ρόλος των καθηγητών στο Μοντέλο Γ
Όπως και στο μοντέλο Β , ο καθηγητής και ο μαθητής μοιράζονται εξίσου την
ευθύνη για να γίνει σωστά η διαδικασία της εκπαίδευσης από απόσταση. Ο μαθητής
αυτενεργεί αλλά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ελέγχεται από τον καθηγητή σε κάποιο
βαθμό. Όπως ισχύει στο μοντέλο Β έτσι και στο μοντέλο Γ, ο καθηγητής πρέπει να
διευκολύνει την ατομική μάθηση του κάθε εκπαιδευόμενου.
Ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει σε σχέση με το ρόλο που έχει στο μοντέλο Β
γιατί πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην διδασκαλία από απόσταση και στα
πλεονεκτήματα του δικτύου υπολογιστών για την παρουσίαση μαθημάτων.
Ο καθηγητής πρέπει να ξέρει πλήρως το περιεχόμενο των μαθημάτων που
στέλνονται στους μαθητές με μορφή αποθηκευτικών μέσων και πρέπει με βάση αυτό
και διάφορες άλλες πηγές να οργανώνει παρουσιάσεις μαθημάτων σε τηλετάξεις μέσα
από το δίκτυο.
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Ο καθηγητής χρειάζεται να γνωρίζει πάρα πολλές πηγές πληροφοριών πέρα
από αυτές που παρέχονται στους μαθητές. Πρέπει να ανακαλύπτει, να παρέχει τις
επιπλέον πηγές που έχει στη διάθεση του και να διευκολύνει τους μαθητές στην
αναζήτηση πηγών και πληροφοριών.
Ο καθηγητής παρουσιάζει το μάθημα είτε με επικοινωνία τύπου ένας προς έναν
είτε σε μορφή τηλετάξεων. Επειδή οι τηλετάξεις στο μοντέλο Γ δεν γίνονται συχνά
και σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως στο μοντέλο Α, ο καθηγητής είναι πιο
ελεύθερος να οργανώνει τις ομαδικές συναντήσεις όπως θέλει και να προετοιμάζεται
στο χρόνο που επιλέγει αυτός για να παραδίδει μαθήματα.

4.4.4 Οι εμπειρίες των μαθητών στο μοντέλο Γ
Όλοι οι μαθητές (σε κοντινές ή μακρινές αποστάσεις) συμμετέχουν λίγες
φορές τον μήνα σε τηλετάξεις οπότε έχουν αρκετά μεγάλο βαθμό ευελιξίας στην
οργάνωση του χρόνου τους.
Οι τηλετάξεις που γίνονται σε αραιά χρονικά διαστήματα βοηθούν τους μαθητές
να οργανώσουν την δουλειά τους, αλλά απαιτούν από τους μαθητές να δείξουν
μεγαλύτερη πειθαρχία και ωριμότητα σε σύγκριση με τηλετάξεις που γίνονται σε πυκνά
χρονικά διαστήματα (κάθε εβδομάδα ή πιο συχνά).
Η αλληλεπιδραστική επικοινωνία, αν χρησιμοποιείται σωστά από τους
μαθητές μειώνει τα μειονεκτήματα που παρατηρούνται συνήθως όταν ο μαθητής δεν
βρίσκει εύκολα τον καθηγητή λόγω της μεγάλης απόστασης που τους χωρίζει. Οι
μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν πολύ συχνά μέσω του δικτύου
υπολογιστών για να τους λύνει όλες τις απορίες ο καθηγητής τους.

4.4.5 Μέθοδοι επικοινωνίας στο μοντέλο Γ
Στο μοντέλο Γ οι τεχνολογίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται είναι ίδιες με
του μοντέλου Α. Δηλαδή μέσω του δικτύου υπολογιστών έχουμε:


Αμφίδρομη μετάδοση σήματος video.



Μονόδρομη μετάδοση σήματος video και αμφίδρομη μετάδοση σήματος ήχου.



Τηλεδιάσκεψη πολλών ατόμων με σήμα ήχου.



Τηλεδιάσκεψη πολλών ατόμων με σήμα ήχου και γραφικών.
139

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

4.4.6 Οι τεχνολογίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στο
μοντέλο Γ σε ώρες εκτός της τάξης
Στο μοντέλο Γ συνήθως οι μαθητές χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ή τηλεφωνική επικοινωνία για να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή εκτός των ωρών
της τάξης.
Η πρόσβαση από το σπίτι τους στο δίκτυο υπολογιστών τους δίνει δυνατότητα να
εξερευνούν πηγές πληροφοριών και βιβλιοθήκες και να στέλνουν απαντημένες
ασκήσεις στον καθηγητή τους.
Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή γραπτών μηνυμάτων
στον καθηγητή παρατηρείται πολύ συχνά στο μοντέλο Γ.

4.4.7 Οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης στο μοντέλο Γ


Οι τηλετάξεις σχεδιάζονται με βάση τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης που
υπάρχουν μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών. Πραγματοποιούνται πολλές
συναντήσεις για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές επειδή ο
διαθέσιμος χρόνος δεν είναι υποχρεωτικό να αφιερώνεται σε διαλέξεις ή
παρουσιάσεις μαθημάτων.



Η ατομική αλληλεπιδραστική επικοινωνία μεταξύ μαθητή και καθηγητή
γίνεται είτε από το τηλέφωνο είτε από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φωνή ή
γραπτά μηνύματα.

4.4.8 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που απαιτούνται στο
μοντέλο Γ
Στο μοντέλο Γ απαιτείται η ίδια τεχνική υποστήριξη η οποία υπάρχει στο
Μοντέλο Α.
Έτσι σε κάθε περιοχή που συνδέεται με το δίκτυο υπολογιστών πρέπει να
υπάρχει πλήρως ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και τεχνικοί ανίχνευσης βλαβών.
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Επίσης χρειάζονται προγραμματιστές που θα χειρίζονται το δίκτυο
υπολογιστών και θα αναλαμβάνουν την διανομή πληροφοριών στους μαθητές και θα
ρυθμίζουν την λειτουργία του δικτύου. Χρειάζεται ακόμη πρόσθετος εξοπλισμός
σε εκτυπωτικά και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και τηλέφωνο με FAX. Συχνά
χρησιμοποιούνται συσκευές που εκτελούν όλες μαζί αυτές τις λειτουργίες.

4.5. Τεχνολογία: συσκευές που χρησιμοποιούνται στις τηλετάξεις
4.5.1. Γενικά
Οι τηλετάξεις με ζωντανή παρουσίαση του μοντέλου Α απαιτούν εξοπλισμό
τελευταίας τεχνολογίας για την ικανοποιητική μετάδοση του μαθήματος σε
μαθητές που βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις. Διάφορες συσκευές που έχουν
δυνατότητα να συνδεθούν στο δίκτυο υπολογιστών μετατρέπουν την αίθουσα
διδασκαλίας σε πραγματικό τηλεοπτικό στούντιο. Παρακάτω κάνουμε μια περιγραφή
των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας είναι βασικό
χαρακτηριστικό των μελλοντικών τηλετάξεων και αποτελεί μια πολύ μεγάλη
καινοτομία σε σχέση με ό,τι εφαρμοζόταν στο παρελθόν.

4.5.2 Το φωτοτηλέφωνο (Lumaphone) ή εικονοτηλέφωνο (Picture
phone)
Το φωτοτηλέφωνο ή εικονοτηλέφωνο είναι μία συσκευή που διαθέτει μικρή
οθόνη, μικρόφωνο, ακουστικό και κάμερα. Εκτελεί τηλεφωνικές επικοινωνίες και
παράλληλα μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει φωτογραφίες του αποστολέα ή του
λήπτη. Οι φωτογραφίες που μεταφέρονται σε απλές τηλεφωνικές γραμμές, είναι
ασπρόμαυρες. Ο χρόνος αποστολής ή λήψης μίας φωτογραφίας είναι 3-5 δευτερόλεπτα.
Το φωτοτηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί και με εκτυπωτή ώστε να εκτυπώνονται οι
φωτογραφίες. Από το εικονοτηλέφωνο μπορεί κανείς να καλέσει ένα απλό τηλέφωνο
ή ένα άλλο εικονοτηλέφωνο. Όταν κάποιος καλεί από εικονοτηλέφωνο σε
εικονοτηλέφωνο, τότε, μόλις σηκώσει το ακουστικό θα δει την δική του φωτογραφία
ασπρόμαυρη στην οθόνη της συσκευής του. Στη συσκευή υπάρχει ένα πλήκτρο
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επιλογής "send" (αποστολή), με το οποίο επιλέγει ,αν θέλει, την αποστολή της
φωτογραφίας του στον συνομιλητή του. Επιπλέον μπορεί να στείλει και διαφορετικές
φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κ.λ.π. ενώ παράλληλα θα συνεχίζεται η τηλεφωνική
επικοινωνία. Από τη στιγμή που κανείς πιέσει το πλήκτρο "send (αποστολή)", η
φωτογραφία του εμφανίζεται στον συνομιλητή, μετά από 1.5 sec, εμφανίζεται η
φωτογραφία σε πολύ μικρό μέγεθος, μετά από 3sec σε μεγάλο μέγεθος και μετά από
5,5 sec εμφανίζεται ακόμη μεγαλύτερη.
Σε εφαρμογές εκπαίδευσης από απόσταση, ένα φωτοτηλέφωνο μπορεί με απλό
καλώδιο να συνδεθεί με οθόνες τηλεόρασης ή οθόνες προβολής ώστε μια ολόκληρη
σχολική τάξη να παρακολουθεί τις φωτογραφίες που λαμβάνονται σε μεγέθυνση. Δεν
απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες για την εγκατάσταση του. Το φωτοτηλέφωνο
συνδέεται με τις τηλεφωνικές γραμμές όπως συνδέεται ένα απλό τηλέφωνο. Η
τροφοδοσία του με ρεύμα γίνεται με καλώδιο που συνδέεται σε κανονική ηλεκτρική
πρίζα (ρευματοδότη). Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους
το φωτοτηλέφωνο ώστε να βλέπουν την φωτογραφία του συνομιλητή τους.

4.5.3 Παρόμοια χρήση του δικτύου υπολογιστών
Στο δίκτυο υπολογιστών παρόμοια χρήση έχουν οι επικοινωνίες της μορφής
CU-SeeMe (= Σε βλέπω - με βλέπεις) και NetMeeting. Η ομοιότητα τους με το
εικονοτηλέφωνο είναι ότι το σύστημα εμφανίζει ένα παράθυρο στην οθόνη του
υπολογιστή, στο οποίο φαίνεται η εικόνα του συνομιλητή που λαμβάνεται από μικρή
ενσωματωμένη κάμερα στον υπολογιστή του. Όταν το σύστημα δεν μεταδίδει
streaming video, η εικόνα παραμένει σταθερή μέχρι να αλλάξει στάση ο
συνομιλητής. Όταν μεταδίδει streaming video η εικόνα παρουσιάζεται με φυσικό
τρόπο. Μπορεί ο χρήστης αντίστοιχα να στείλει την δική του εικόνα και να μιλήσει στο
μικρόφωνο.
Σε μια τηλετάξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγάλες κάμερες για τον σκοπό
αυτό κατά την επικοινωνία καθηγητή προς μαθητή ή μαθητή προς μαθητή. Οι δύο
συνομιλητές που επικοινωνούν, ακούν ο ένας την φωνή του άλλου η οποία λαμβάνεται
από μικρόφωνα που έχουν ενσωματωμένα οι υπολογιστές τους. Σε άλλες περιπτώσεις οι
συνομιλητές μπορούν να βλέπουν εικόνα χωρίς ήχο και η συνομιλία να γίνεται με
γραπτά κείμενα, ή άλλοτε πάλι μπορεί να κλείνουν το παράθυρο με την εικόνα του
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συνομιλητή τους στην οθόνη και να επικοινωνούν μόνο με ήχο. Αυτό γίνεται σε
περιπτώσεις που οι εικόνες αργούν να μεταδοθούν και χρειάζεται να υπάρχει αύξηση
στην ταχύτητα μετάδοσης του ήχου. Οι φωτογραφίες και οι κινούμενες εικόνες των
συνομιλητών καθώς και ότι έχουν πει, αποθηκεύεται στον υπολογιστή και μπορεί
κάποιος αν θέλει να ξανακούσει τις συνομιλίες και να ξαναδεί τις κινήσεις που έχουν
κάνει οι συνομιλητές στη διάρκεια της συζήτησης τους, εφόσον έχει πρόσβαση στο
αποθηκευμένο αρχείο της συνομιλίας τους. Τα αρχεία που δείχνουν τις εικόνες μπορούν
να εκτυπωθούν στον εκτυπωτή ή να σταλούν σε κάποια άτομα ή να προβληθούν σε
κάποια οθόνη όπως συμβαίνει με το εικονοτηλέφωνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το δίκτυο
υπολογιστών μπορεί να εκτελέσει τις παρόμοιες λειτουργίες.

4.5.4 Γιγαντοοθόνες
Σε κάθε τηλετάξη υπάρχει μία ή περισσότερες γιγαντο-οθόνες του μεγέθους 53
ιντσών και άνω. Οι οθόνες αυτές αν είναι τελευταίας τεχνολογίας έχουν πολλές
δυνατότητες όπως το σύστημα PIP (Picture in Picture = εικόνα μέσα στην εικόνα).
Κατά την διάρκεια παρουσίασης του μαθήματος η παρέμβαση των μαθητών μπορεί να
γίνεται με το σύστημα PIP. Οι οθόνες αυτές επεξεργάζονται και τον ήχο του σήματος
που παρουσιάζουν. Π.χ. μπορούν να απομονώνουν τη φωνή κάποιου μαθητή ή του
καθηγητή μέσα σε θορυβώδες περιβάλλον. Πολλές οθόνες περιέχουν ψηφιακά
κυκλώματα βελτίωσης εικόνας. Για παράδειγμα, το κύκλωμα τεχνητής νοημοσύνης
ελέγχει διαρκώς το εισερχόμενο σήμα ρυθμίζει συνεχώς την ποιότητα χρωμάτων και
φωτεινότητας και κάνει τις κατάλληλες διορθώσεις. Υπάρχουν και άλλα παρόμοια
κυκλώματα που ελαχιστοποιούν τις παραμορφώσεις της εικόνας.

4.5.5 Κάμερες
Στην σχολική αίθουσα που παρουσιάζεται το μάθημα πρέπει να υπάρχουν
κάμερες ώστε να κινηματογραφούν τον καθηγητή και τους μαθητές.
Μπορεί να υπάρχει μια κάμερα προσαρτημένη σε κάποιο σημείο της αίθουσας
π.χ. στην οροφή που καλύπτει τον καθηγητή και τον πίνακα ενώ μια δεύτερη κάμερα να
καλύπτει τους μαθητές. Μπορεί ακόμη η κάμερα να είναι προσαρτημένη σε μια
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βάση περιστροφής που περιστρέφεται με τηλεχειρισμό έτσι ώστε ο καθηγητής να
κατευθύνει την κάμερα σε συγκεκριμένα σημεία του πίνακα ή της αίθουσας.
Οι εικόνες που μαγνητοσκοπούνται μπορούν να μεταφέρονται και μέσα από το
δίκτυο υπολογιστών. Η κάμερα που χρησιμοποιείται για να κινηματογραφεί τους
μαθητές μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε μικρή κάμερα χειρός, handy cam με απλές
δυνατότητες και όχι πολύ ακριβή. Αντίθετα, η κάμερα που κινηματογραφεί τον
καθηγητή και τον πίνακα πρέπει να είναι μια αρκετά μεγάλη κάμερα με πολλές
δυνατότητες και να είναι τοποθετημένη απέναντι από τον καθηγητή στο πίσω μέρος
της αίθουσας. Η κάμερα αυτή πρέπει να μπορεί να κάνει μεγάλη μεγένθυση της
εικόνας (zoom), να παίρνει κλίσεις (tilt), πανοραμικές λήψεις (pan) και όλα αυτά
προς κάθε κατεύθυνση που θέλει ο καθηγητής.
Υπάρχει ένα σύστημα που καθοδηγεί την κίνηση της κάμερας που βρίσκεται
στην απομακρυσμένη περιοχή. Στην τηλετάξη της απομακρυσμένης περιοχής μπορούν
να υπάρχουν κάμερες που δείχνουν την εικόνα των μαθητών και η κίνηση τους να
κατευθύνεται από την κεντρική περιοχή που διδάσκεται το μάθημα. Όταν η
διδασκαλία γίνεται με υπολογιστές PC πρέπει να υπάρχουν μικρές κάμερες όπως της
Connectix QuickCam VC, Creative VideoBlaster Webcam 2, Intel Create & Share USB,
οι οποίες είναι συνδεδεμένες στους υπολογιστές μαζί με κάρτες video, μικρόφωνα και
κάρτες ήχου. Η επικοινωνία γίνεται με κάποιο σύστημα όπως το ClassPoint.
Όταν το τηλεοπτικό σήμα λαμβάνεται από την κάμερα δεν μπορεί να μεταδοθεί
όπως είναι μέσω του δικτύου υπολογιστών αλλά χρειάζεται συμπίεση για να μην
καταλαμβάνει μεγάλο εύρος ζώνης. Το δίκτυο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με την
τεχνολογία ΜΒΟΝΕ για να μεταδοθεί το σήμα. Η τεχνολογία αυτή θα περιγραφεί σε
ξεχωριστή ενότητα.
Χρειάζεται επίσης να υπάρχει κάμερα δεδομένων (Document Camera) η
οποία μετατρέπει την εικόνα σε ψηφιακό σήμα για να μεταδοθεί στον υπολογιστή.

4.5.6 Μικρόφωνα
Κάποια μικρόφωνα πρέπει να τοποθετούνται στην οροφή της αίθουσας. Αν
δεν θέλει ο καθηγητής να χρησιμοποιήσει από ένα μικρόφωνο για κάθε μαθητή
πρέπει να φροντίσει τις θέσεις που κάθονται οι μαθητές ώστε αυτοί που μιλούν με
φωνή μικρής έντασης να βρίσκονται πιο κοντά στα μικρόφωνα ενώ όποιοι βρίσκονται
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ακριβώς κάτω από τα μικρόφωνα να μην αυξάνουν την ένταση της φωνής τους.
Συμφέρει να χρησιμοποιούνται ασύρματα μικρόφωνα για ελευθερία κινήσεων του
καθηγητή.

4.5.7 Μίκτης ήχου που εξουδετερώνει την "ηχώ" της αίθουσας
(echo canceller)
Υπάρχουν πολλές αντηχήσεις στην αίθουσα από διαφορετικές πλευρές, π.χ. το
σήμα που στέλνουν οι μαθητές από την απομακρυσμένη περιοχή μπορεί να
ακούγεται ταυτόχρονα από ηχεία διαφορετικών συσκευών.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει μια συσκευή μίξης ήχου που λέγεται
echo canceller και εξουδετερώνει την αντήχηση της αίθουσας.

4.5.8 Συσκευή προβολής διαφανειών με ενσωματωμένη κάμερα
Μια

συσκευή

προβολής

διαφανειών

(Projector)

με

ενσωματωμένη

περιστρεφόμενη κάμερα μπορεί να χρησιμοποιείται για προβολή έντυπου υλικού,
χαρτών διαγραμμάτων, φωτογραφιών και διαφανειών (slides). Η κάμερα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον κάμερα της τηλετάξης για να λαμβάνει κοντινά πλάνα από
τους μαθητές.

4.5.9 Οθόνη παρακολούθησης (monitor)
Μία οθόνη παρακολούθησης (monitor) σχετικά μικρή, 13 ιντσών, πρέπει να
υπάρχει στο γραφείο του καθηγητή για να μπορεί να παρακολουθεί τις εικόνες που
λαμβάνουν οι κάμερες της αίθουσας και να ελέγχει τις εικόνες που θα στείλει στην
απομακρυσμένη περιοχή. Έτσι πριν στείλει σήμα στην απομακρυσμένη περιοχή, μπορεί
να κάνει διάφορες αλλαγές στην κλίση της κάθε κάμερας ώστε να πετύχει την καλύτερη
λήψη.
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4.5.10 Συσκευή Video (VCR) και Μίκτης Video
Μία συσκευή Video χρειάζεται για την αποθήκευση σε βιντεοκασέτες των
μαθημάτων που μαγνητοσκοπούνται αλλά και για την προβολή διάφορων
βιντεοταινιών στη διάρκεια του μαθήματος. Με κατάλληλο εξοπλισμό hardware η
συσκευή Video συνδέεται με τον υπολογιστή και μετατρέπει σε αρχεία MPEG τα
περιεχόμενα των βιντεοκασετών ή τα μετατρέπει σε ψηφιακό σήμα που μπορεί να
μεταδοθεί στο δίκτυο υπολογιστών.
Ο μίκτης Video (Video switch) είναι μία συσκευή που συνδέεται με όλες τις
κάμερες της αίθουσας και την συσκευή Video. Με διάφορους διακόπτες του μίκτη
Video, ο καθηγητής ή κάποιος τεχνικός που βοηθά τον καθηγητή στην διεξαγωγή του
μαθήματος, επιλέγει την εικόνα που θα στείλει στην απομακρυσμένη περιοχή ή οποία
μπορεί να προέρχεται από μία μόνο κάμερα ή να είναι μίξη εικόνων από
περισσότερες κάμερες.

4.5.11 Γενικός εξοπλισμός της τηλετάξης
Παρακάτω υπάρχει ένας σύντομος κατάλογος συσκευών που χρησιμοποιούνται
σε τηλετάξεις.


Υπολογιστές με πολυμέσα. Τέτοιοι υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν Windows
98, ή ‘00 Microsoft και Corel Office προσαρμοσμένα με ειδικό λογισμικό για
παρουσιάσεις, σύνδεση στο Internet και πολυμέσα.



Σύστημα τηλεδιάσκεψης με σήμα video και audio. Ενδεικτικά αναφέρουμε το
σύστημα VTEL Radiance video conferencing. Αυτό το σύστημα μπορεί να
συνδέσει 2 περιοχές με πλήρεις ΤΙ ταχύτητες από 1.54ΜΒ μέχρι 384kbps, με
ποιότητα εικόνας τηλεόρασης και κινούμενη εικόνα βίντεο με 30 frames ανά
δευτερόλεπτο.



Βοηθητική κάμερα που δείχνει τον καθηγητή. Όταν χρησιμοποιείται η λήψη με
το σύστημα Parker Vision Cameraman transmitter η λήψη ακολουθεί αυτόματα
τον καθηγητή στις μετακινήσεις του μέσα στην τάξη.



Κυρίως κάμερα που δείχνει τους μαθητές. Μπορεί να ελεγχθεί και χειροκίνητα
για εστιάσεις, κλίσεις και πανοραμικές λήψεις με το ταμπλώ ελέγχου Radiance
touch panel.
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Η κάμερα δεδομένων (Document Camera) δείχνει κείμενα, εικόνες ή
αντικείμενα που παράγονται από υπολογιστή.



Μετατροπέας ψηφιακών εικόνων σε αναλογικές και αναλογικών σε ψηφιακές
(Scan Converter). O Scan Converter μετατρέπει εικόνες που παράγονται από
τον υπολογιστή, σε τηλεοπτικό σήμα (NTSC) που μπορεί να παρουσιαστεί στην
οθόνη της τάξης. Επίσης μετατρέπει εικόνες που παράγονται από την κάμερα ή
από συσκευή video (VCR) σε ψηφιακό σήμα το οποίο μπορεί να συμπιεστεί και να
μεταδοθεί μέσω του δικτύου υπολογιστών.



Συσκευές βίντεο VCRs και ψηφιακό βίντεο με συσκευές DVD ή CD Players για
παρουσίαση βιντεοταινιών ή ταινιών σε CD κατά τη διάρκεια του μαθήματος.



Ασύρματα μικρόφωνα για χρήση από τον καθηγητή, επιτρέπουν τις
μετακινήσεις στην τάξη.



Μικρόφωνα σταθερά ένα για κάθε μαθητή, τα οποία ενεργοποιούνται
χειροκίνητα κάθε φορά που παρεμβαίνουν οι μαθητές. Μικρόφωνα που μένουν
διαρκώς ανοικτά μέσα στην τάξη και τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία της
αίθουσας.



Εκτυπωτής / φωτοαντιγραφικό / Φαξ, πολυσυσκευές που εκτυπώνουν βγάζουν
φωτοαντίγραφα και στέλνουν φαξ μέσω δικτύου υπολογιστών.



Τηλέφωνα για επικοινωνία σε περίπτωση που δεν λειτουργεί η επικοινωνία
μέσω δικτύου υπολογιστών.

4.6. Τρόποι εμφάνισης της εικόνας στην γιγαντο-οθόνη
Γενικά
Ο τρόπος που εμφανίζεται η εικόνα κάθε τηλετάξης στην γιγαντο-οθόνη
εξαρτάται από το είδος σύνδεσης της κεντρικής τηλετάξης όπου διδάσκεται το
μάθημα με τις τηλετάξεις σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε περίπτωση που
χρησιμοποιούμε αμφίδρομο σήμα ήχου και εικόνας μπορούμε να συνδέσουμε στην
τηλετάξη μία μέχρι και τέσσερεις απομακρυσμένες περιοχές. Όταν συνδέονται και οι
τέσσερις περιοχές ταυτόχρονα, η γιγαντο-οθόνη διαιρείται σε τέσσερις υπο-οθόνες μία
για κάθε περιοχή.
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Άλλοι τρόποι σύνδεσης είναι:
4.6.1 Μία περιοχή με άλλη περιοχή

Αυτή είναι η προτιμότερη σύνδεση γιατί παρέχει περισσότερες δυνατότητες.
Τα άτομα κάθε περιοχής βλέπουν πλήρη εικόνα της άλλης περιοχής με κίνηση σε
πραγματικό χρόνο (full motion video). Ακόμη υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με
σήμα ήχου. Συνήθως οι μαθητές βρίσκονται σε μία περιοχή και ο δάσκαλος στην άλλη
περιοχή μόνος του ή με μια ομάδα μαθητών.

4.6.2 Στατική σύνδεση τεσσάρων περιοχών μεταξύ τους
Σε αυτή την περίπτωση η οθόνη διαιρείται σε 4 τμήματα και εμφανίζει
τέσσερις διαφορετικές εικόνες. Η μία είναι η εικόνα της τηλετάξης, και οι άλλες
εικόνες από τρεις τάξεις σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι τρεις απομακρυσμένες
περιοχές βλέπουν την ίδια εικόνα στις δικές τους οθόνες. Όλες οι περιοχές βλέπουν
πλήρη εικόνα από τις άλλες περιοχές με σήμα βίντεο κίνησης σε πραγματικό χρόνο.
Επίσης κάθε περιοχή μπορεί να μιλήσει στις άλλες περιοχές.

4.6.3 Δυναμική σύνδεση τεσσάρων περιοχών μεταξύ τους
Υπάρχει η δυνατότητα σε ολόκληρη την γιγαντοοθόνη να εμφανίζεται η εικόνα
μίας μόνο τηλετάξης από τις τέσσερις που συνδέονται ταυτόχρονα. Για να γίνει αυτό ο
καθηγητής παίρνει τηλέφωνο σε κάποιον αριθμό και επικοινωνεί με κάποιον χειριστή
που ρυθμίζει την εικόνα ή χρησιμοποιεί κάποιο πρόγραμμα αυτόματου ελέγχου της
εικόνας.

4.6.4 Σύνδεση της τηλετάξης με 4 απομακρυσμένες περιοχές
Στην τηλετάξη όπου παρουσιάζεται το μάθημα η οθόνη χωρίζεται πάλι σε
4 οθόνες που αντιστοιχούν στις 4 απομακρυσμένες περιοχές. Κάθε απομακρυσμένη
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περιοχή βλέπει σε όλη την οθόνη της την τηλετάξη όπου παρουσιάζεται το μάθημα.
Μπορεί να τις ακούσει και να απαντήσει στις άλλες απομακρυσμένες περιοχές αλλά
δεν βλέπει την εικόνα τους.

4.6.5 Η εκπομπή σήματος ήχου και εικόνας σε περισσότερες από 4
τηλετάξεις
Υπάρχουν δύο τρόποι εκπομπής του σήματος σε περισσότερες τηλετάξεις. Ο
ένας είναι να υπάρχει διαρκής σύνδεση μιας ομάδας περιοχών μεταξύ τους και οι
μαθητές των περιοχών αυτών να παρακολουθούν μόνο χωρίς να μπορούν να
παρέμβουν.
Έστω ότι μια ομάδα σχολείων συνδέεται μόνιμα με καλώδια οπτικών στην
κεντρική τηλετάξη και θέλει να παρακολουθήσει τα μαθήματα που διδάσκονται
αλλά οι διαθέσιμες συνδέσεις για αμφίδρομη μετάδοση ήχου-εικόνας είναι
κατειλημμένες από άλλα σχολεία εκείνη την στιγμή. Τότε τα πρώτα σχολεία μπορούν
να παρακολουθούν μόνο το μάθημα χωρίς δυνατότητα να παρέμβουν. Μέχρι 20 τάξεις
από απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να συνδεθούν με αυτό τον τρόπο στην
κεντρική τηλετάξη και να παρακολουθήσουν το μάθημα.
Ο δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
δίκτυο υπολογιστών ή το τηλέφωνο για να εξασφαλίσουν την επικοινωνία.
Συνήθως η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι πάντα εφικτή σε τέτοια
προγράμματα.

4.6.6 Συμπιεσμένο αμφίδρομο σήμα εικόνας
Το συμπιεσμένο σήμα εικόνας (Compressed Video) είναι μία εναλλακτική
λύση στην περίπτωση που δεν μπορούμε να μεταδώσουμε σήμα εικόνας πλήρους
κίνησης (full motion video). Σε μια ταινία video για να φαίνεται πλήρης η κίνηση (full
motion) πρέπει να εμφανίζονται 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο (30 frames per second).
Στο συμπιεσμένο σήμα (Compressed) εμφανίζονται 10-15 εικόνες ανά δευτερόλεπτο.
Τέτοιο σήμα βλέπουμε για παράδειγμα στα δελτία ειδήσεων όταν παρουσιάζονται οι
αστροναύτες από το διάστημα.. Το οικονομικό κόστος του σήματος αυτού είναι
χαμηλότερο και έτσι πολλά πανεπιστήμια και επιχειρήσεις το προτιμούν για
149

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

επικοινωνία με τις απομακρυσμένες περιοχές σε εφαρμογές τηλεματικής. Στο δίκτυο
υπολογιστών χρησιμοποιείται αυτό το σήμα video σε συστήματα όπως το CU-SeeMe
για γρήγορη επικοινωνία με φωνή και εικόνα στο Internet.
Σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιος ομιλητής από απομακρυσμένη περιοχή
μπορεί να έχει στη διάθεση του μόνο το συμπιεσμένο (compressed) σήμα για να
εμφανιστεί στην οθόνη της τηλετάξης. Τότε για να επιτύχουμε καλύτερη ποιότητα στην
εικόνα μπορούμε να την παρουσιάσουμε έτσι ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την
γιγαντοοθόνη.
Το συμπιεσμένο video χρησιμοποιείται και στο σύστημα CU-SeeMe. To video
εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σε ένα παράθυρο 160 x 120 pixels ή με το
διπλάσιο μέγεθος. Όταν η εικόνα είναι ασπρόμαυρη καταλαμβάνει συνήθως 4 bit. Ένα
σήμα video αυτής της μορφής είναι το σήμα μιας ενσωματωμένης κάμερας στον
υπολογιστή, Quickcam της Connectix. Μια ασπρόμαυρη κάμερα Quickcam παράγει
σήμα video με 15 εικόνες ανά δευτερόλεπτο και ανάλυση (resolution) 320 x 240. Για να
μπορεί κάποιος να στείλει και να λάβει αυτό το σήμα απαιτείται να έχει υπολογιστή PC
ή Mac με σύνδεση στο Internet, κάρτα video και κάρτα ήχου, κάμερα και μικρόφωνο.

4.6.7 Το συμπιεσμένο ψηφιακό σήμα εικόνας (video) και ήχου
(audio) (CVD)
Το συμπιεσμένο ψηφιακό σήμα εικόνας (video) μεταδίδεται με σύνδεση dial
up (τηλεφωνική), μέσα από γραμμές οπτικών ινών ISDN (Integrated Services Digital
Network = ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών). Παράλληλα μεταδίδεται και ο
ήχος. Ένας υπολογιστής συμπιέζει το σήμα τηλεόρασης (NTSC) και το κάνει ικανό
να μεταδοθεί μέσα από αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές. Η νέα τεχνολογία συμπίεσης
κάνει πιο εύκολη και πιο προσιτή την τηλεδιάσκεψη με σήμα εικόνας και ήχου χωρίς να
απαιτείται κάποιο εξειδικευμένου studio παραγωγής ή δορυφορική επικοινωνία.
Με την χρήση κάμερας δεδομένων (document camera) μπορούν να
μεταδίδονται ταυτόχρονα κείμενα και γραφικά από τον υπολογιστή.
Το πανεπιστήμιο Wisconsin διαθέτει δίκτυο με dial up (τηλεφωνική σύνδεση)
που υποστηρίζει ομαδικές συνεδριάσεις με ταχύτητες από 112/128 Kbps ως 336/384
Kbps. To δίκτυο έχει γραμμές ISDN (Basic Rate Interface BRI = διεπιφάνεια
προσαρμογής βασικού ρυθμού). Τα συστήματα κωδικοποίησης (codecs) που
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χρησιμοποιούνται είναι το Picture Tel και το VTEL που επιτρέπουν επικοινωνία με
συμπιεσμένο ψηφιακό video σε γραμμές ISDN ή σε Switched Digital Lines
(ψηφιακές γραμμές). Με το σύστημα multi-point μπορούν να συνδεθούν
μέχρι 15 περιοχές. Οι γραμμές ISDN όταν χρησιμοποιούνται σε δίκτυο υπολογιστών
πρέπει να συνδέονται σε μόντεμ τουλάχιστον 56Κ. Όταν ένα μόντεμ π.χ. V.34
συνδέεται σε γραμμές ISDN η ταχύτητα του είναι 2-4 φορές μεγαλύτερη από ότι αν
συνδεόταν σε Switched Digital Lines (ψηφιακές γραμμές). Οι ISDN μπορούν να
μεταδώσουν και ασυμπίεστο σήμα όμως η ταχύτητα μειώνεται σημαντικά.

4.6.8 Ο εξοπλισμός που απαιτείται για σύνδεση
To Picture Tel μπορεί να λειτουργήσει σε έναν δικό του ρυθμό μετάδοσης, ή με
βάση τα κοινά αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα (ITU Η.320). Τα πρότυπα επιτρέπουν
την επικοινωνία μεταξύ συστημάτων (codecs) διαφορετικών κατασκευαστών, όπως
CLI, VTEL, GPT που λειτουργούν με βάση τα ίδια πρότυπα. Στο σύστημα
επικοινωνίας υπάρχει μονάδα χειροκίνητου ελέγχου που διαθέτει μικρόφωνο,
τηλεφωνικό πληκτρολόγιο αφής (telephon keypad) και πλήκτρα που ελέγχουν την
κίνηση της κάμερας. Για την χρήση αυτού του εξοπλισμού οι καθηγητές καταρτίζονται
πριν τον χρησιμοποιήσουν για ομαδικές επικοινωνίες από απόσταση.

4.7. To MBONE (Multicast Backbone)
4.7.1 Περιγραφή
To MBONE (Multicast Backbone) διευκολύνει την αποτελεσματική
μετάδοση σημάτων εικόνας (video) και ήχου (audio) στο Internet. Ο όρος multicast
σημαίνει πολλαπλή μετάδοση, από έναν σε πολλούς ή από πολλούς σε πολλούς.
Backbone σημαίνει κεντρικό δίκτυο. Το ΜΒΟΝΕ δεν είναι ξεχωριστό δίκτυο από το
Internet αλλά είναι μια συλλογή από περιοχές του Internet που χρησιμοποιούν ένα
συγκεκριμένο πρωτόκολλο και συγκεκριμένο σύστημα routing (σύστημα για σύνδεση
απομακρυσμένων τοπικών δικτύων). Το ΜΒΟΝΕ εμφανίζεται σαν εικονικό-δυνητικό
δίκτυο (virtual network) αλλά αποτελεί τμήμα του Internet. To ΜΒΟΝΕ
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δημιουργήθηκε το 1992 από το IETF (Internet Engineering Task Force). Ήταν
αποτέλεσμα πειραμάτων του IETF στα οποία ζωντανό σήμα εικόνας και ήχου
μεταδόθηκε μέσα από το Internet. Δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε ένα πρωτόκολλο
του Internet για πολλαπλή μετάδοση που λέγεται IP multicast. To ΜΒΟΝΕ
χρησιμοποιεί αφιερωμένους (dedicated) routers (αναμεταδότες) που αναμεταδίδουν
πακέτα δεδομένων με βάση το πρωτόκολλο IP multicast για πολλαπλή μετάδοση. Οι
routers του ΜΒΟΝΕ λέγονται mrouters (multicast routers = αναμεταδότες πολλαπλής
μετάδοσης). To εικονικό δυνητικό δίκτυο σχηματίζεται από νησίδες (islands) που είναι
τοπικά δίκτυα LAN εξοπλισμένα με σύστημα multicast, όπως το multicast Ethernet. Οι
υποθετικές συνδέσεις από σημείο σε σημείο (virtual point to point links) μεταξύ
αυτών των νησίδων λέγονται tunnels. Συνήθως οι συνδέσεις tunnels γίνονται με
υπολογιστές τύπου workstation στο δίκτυο, οι οποίοι έχουν λειτουργικό σύστημα που
υποστηρίζει το πρωτόκολλο IP multicast. Οι υπολογιστές αυτοί χρησιμοποιούν επίσης
και πρόγραμμα εξυπηρέτησης που λέγεται mrouted, multicast routing daemon. Για να
δει κάποιος τα προγράμματα ΜΒΟΝΕ πρέπει το δίκτυο υπολογιστών που
χρησιμοποιεί να υποστηρίζει multicast routing (σύνδεση δικτύων με αναμεταδότες
πολλαπλής μετάδοσης δεδομένων), ή το δίκτυο να έχει ένα tunnel (σύνδεση) προς
έναν multicast router. (Router σημαίνει αναμεταδότης πακέτων δεδομένων για σύνδεση
απομακρυσμένων δικτύων ή μεταξύ μόντεμ και δικτύου). Υπάρχουν τοπικά δίκτυα
που είναι εξοπλισμένα με το ΜΒΟΝΕ και δίκτυα που δεν διαθέτουν το σύστημα
αυτό. Η λειτουργία των IP multicast tunnels περιγράφεται παρακάτω. Τα πακέτα
δεδομένων IP multicast συμπιέζονται για την μετάδοση τους μέσα από tunnels, ώστε
να έχουν κοινή μορφή με τα πακέτα δεδομένων που διαδίδονται μεταξύ των απλών
routers (μονάδες αναμεταδοτών) και των υποδικτύων. Ένας multicast router ή mrouter
(αναμεταδότης πολλαπλής μετάδοσης), διαμορφώνει το πακέτο δεδομένων που
στέλνει, σε πακέτο συνηθισμένου πρωτοκόλλου, θέτει ετικέτα πρωτοκόλλου (IP
header) με διεύθυνση απλής μετάδοσης (unicast) και θέτει πεδίο πρωτοκόλλου 4 στην
ετικέτα (δηλαδή το επόμενο πρωτόκολλο είναι IP). To πακέτο δεδομένων μέσω ενός
tunnel φτάνει σε άλλον mrouter. Αυτός αφαιρεί (strips off) την ετικέτα συμπίεσης (IP
header), και στέλνει το πακέτο ως συνήθως.
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4.7.2 Προγράμματα-εργαλεία του ΜΒΟΝΕ
Για την μετάδοση απαιτείται να υπάρχουν κάποια προγράμματα-εργαλεία
(client-site tools) του ΜΒΟΝΕ. Αυτά κυκλοφορούν σε διάφορες εκδόσεις για
διάφορα συστήματα UNIX (UNIX platforms).
Το VIC είναι το πρόγραμμα μετάδοσης εικόνας του ΜΒΟΝΕ. To Vidcall είναι
μια εφαρμογή πολυμέσων που επιτρέπει ομαδική επικοινωνία με έγχρωμη εικόνα video
σε πραγματικό χρόνο ενώ ταυτόχρονα οι χρήστες χρησιμοποιούν ένα κοινό περιβάλλον
εργασίας (workspace). To περιβάλλον εργασίας αυτό είναι όμοιο με έναν λευκό
πίνακα (Whiteboard) και παρέχει πολλά εργαλεία επεξεργασίας εικόνων. Επιτρέπει
στους χρήστες παράλληλα με την επικοινωνία να εισάγουν εικόνες διάφορων τύπων
(.bmp, .gif, tif, .pcx, tga, jpeg, mpeg κ.λ.π ) και να τις επεξεργάζονται όλοι μαζί. Οι
απαιτήσεις του προγράμματος VIDCALL, είναι Windows 3.1, ή Windows 95.
Λειτουργεί ικανοποιητικά με επεξεργαστή 486 ή ισχυρότερο (Me Leod, 1997).
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Ιστοσελίδα του VIDCALL.
NetVideo (NV). To πρόγραμμα- εργαλείο NV μεταδίδει σήμα video μονής
διάδοσης (unicast) ή πολλαπλής διάδοσης (multicast) και υποστηρίζεται από τα
παρακάτω συστήματα: Sun SPARCstation, DECstation 5000, Alpha, SGI,
HP9000, IBM RS6000. Οι δέκτες δεν χρειάζονται επιπλέον μηχανικά μέρη
hardware αλλά χρειάζονται ένα X-display. Αυτοί που στέλνουν το σήμα χρειάζονται
μία κάμερα συμβατή με το σύστημα λήψης εικόνων που διαθέτει ο υπολογιστής
τους (video capture hardware). To NV υποστηρίζει τα προγράμματα Native NV,
CU-SeeMe, Sun CellB.
VAT (Visual Audio Tool) είναι το πρόγραμμα-εργαλείο μετάδοσης ήχου (audio)
του ΜΒΟΝΕ. Εκεί περιέχονται εκδόσεις του VAT για συστήματα Linux, Dec, Sun, Sgi.
To VAT επιτρέπει επικοινωνία με σήμα ήχου (audio conference). Υπάρχει σε έκδοση
για Windows X11. Επιτρέπει επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστών (host to host) ή
μεταξύ πολλών υπολογιστών (multihost). Ο ήχος εισόδου/εξόδου (Sound I/O)
παρέχεται από μηχανικά μέρη (audio hardware) που είναι ενσωματωμένα στο
σύστημα. Στα περισσότερα συστήματα παρέχονται όλα τα μηχανικά μέρη που
χρειάζονται και απαιτείται από τον χρήστη να προσθέσει μόνο το μικρόφωνο. Το
πρόγραμμα εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή ένα παράθυρο που διαιρείται σε δύο
μέρη. Το αριστερό μέρος δείχνει κατάλογο με όλους τους χρήστες που βρίσκονται
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συνδεδεμένοι στο σύστημα και την κατάσταση τους εκείνη τη στιγμή. Όταν το
όνομα κάποιου χρήστη φαίνεται υπερτονισμένο με άσπρο χρώμα σημαίνει ότι αυτός
μιλάει. Ένα τετράγωνο υπάρχει δίπλα στο όνομα κάθε χρήστη. Αν επιλεγεί το
τετράγωνο αυτό με το ποντίκι παύει να λαμβάνεται ήχος από τον συγκεκριμένο χρήστη.
Το δεξί τμήμα της οθόνης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τοπικού ήχου που
στέλνει κάποιος στους συνομιλητές του. Η συνομιλία ηχογραφείται. Ο χρήστης μπορεί
να στείλει και να λάβει ήχο σε πραγματικό χρόνο ή να ακούσει ηχογραφημένο ήχο.
Δύο μπάρες ελέγχου ρυθμίζουν την ένταση του ήχου του μικροφώνου και την ένταση
του ήχου του ηχογραφημένου σήματος. Η συσκευή εξόδου μπορεί να είναι ηχεία
ενσωματωμένα στον υπολογιστή ή ακουστικά.
Το SD ή SDR (session directory) είναι ένας κατάλογος του ΜΒΟΝΕ που
δείχνει τι προσφέρεται και πότε. (Όπως το πρόγραμμα της τηλεόρασης). To SD
χρησιμοποιείται ως μέσο οργάνωσης συνεδρίων ή ως μέσο εγγραφής στα συνέδρια που
μεταδίδονται.
Η εταιρία Precept παρέχει ΜΒΟΝΕ για Windows. Για τους χρήστες του
Macintosh απαιτείται διαφορετικό λογισμικό, το QuickTime TV software της Apple .
To ΜΒΟΝΕ μπορεί να μεταδώσει σήμα εικόνας video και ήχου audio στο
Internet και ακόμη μπορεί να ενσωματώσει εφαρμογές πολυμέσων.
Μία εφαρμογή πολυμέσων που υποστηρίζει είναι οι λευκοί πίνακες
(Whiteboards). Αυτό το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν σε κάποιον
λευκό πίνακα που εμφανίζεται στην οθόνη και να μεταδίδουν σχεδιαγράμματα σε
άλλους χρήστες. Αυτό χρησιμοποιείται σε μια ομαδική συζήτηση πολλών ατόμων ή σε
ένα συνέδριο. Οι ομιλητές μπορούν να συνοδεύουν την εισήγηση τους με
σχεδιαγράμματα. Στον λευκό πίνακα υπάρχει ένα σύνολο εργαλείων σχεδίασης ώστε
ο ομιλητής να μπορεί να σχεδιάσει ένα σχεδιάγραμμα που βλέπουν οι άλλοι σε
πραγματικό χρόνο. Στον πίνακα μπορούν να εισαχθούν αρχεία κειμένου π.χ. αρχεία
postscript και αρχεία με έτοιμες εικόνες. Εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο
φαίνονται τα ονόματα όσων συμμετέχουν εκείνη τη στιγμή στην ομαδική
επικοινωνία. Κάποιος που δεν θέλει να λαμβάνει στον υπολογιστή του σήμα ήχου από
κάποιον χρήστη μπορεί να θέσει την λειτουργία mute (=χωρίς φωνή) για το
συγκεκριμένο άτομο. Παρέχεται δυνατότητα να τεθεί κωδική λέξη password στο
χώρο ομαδικής επικοινωνίας ως μέτρο ασφαλείας και δεν επιτρέπεται σε κάποιον
να συμμετέχει στην ομαδική συζήτηση χωρίς να πληκτρολογήσει το password. Οι
λευκοί πίνακες είναι διαθέσιμοι και για συστήματα DEC, SUN, SGI.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ : «Εθνικό σύστημα διασφάλισης και αξιολόγησης
της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Δια βίου
Εκπαίδευσης, Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»

5.1.Εθνικό σύστημα διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας
της ανώτατης εκπαίδευσης

Άρθρο 1
Σκοπός – Έννοια
Θεσμοθετείται το Εθνικό Σύστημα Διασφάλισης και Αξιολόγησης της
Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη
διασφάλιση των όρων και των προϋποθέσεων για το υψηλότερο δυνατό ποιοτικό
επίπεδο λειτουργίας των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το Εθνικό
Σύστημα συνίσταται στο σύνολο των οργάνων, σχημάτων και διαδικασιών διασφάλισης
και αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης που αναπτύσσονται τόσο σε
εθνικό επίπεδο όσο και στο εσωτερικό του κάθε Ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Εθνικό Συμβούλιο Διασφάλισης και Αξιολόγησης της Ποιότητας
Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Διασφάλισης και Αξιολόγησης της Ποιότητας
(Ε.Σ.Δ.Α.Π.) της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης ως ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με το
άρθρο 101Α του Συντάγματος και με έδρα την Αθήνα. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. έχει ως
αποστολή τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των
διαδικασιών διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, την ενημέρωση της Πολιτείας και των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και για την
προαγωγή της έρευνας στον τομέα της διασφάλισης και της αξιολόγησης της ποιότητας
της ανώτατης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Ε.Σ.Δ.Α.Π. έχει ρόλο
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υποστηρικτικό προς τα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και συμβουλευτικό προς την
Κυβέρνηση.

Άρθρο 3
Διοικητική και δημοσιονομική αυτοτέλεια του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
1. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. έχει λειτουργική ανεξαρτησία και δεν υπόκειται σε έλεγχο από
κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό
έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.
2. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. έχει δικό του προϋπολογισμό, κατά την εκτέλεση του οποίου
διαθέτει πλήρη αυτοτέλεια. Οι απαιτούμενες πιστώσεις εγγράφονται σε ειδικό φορέα
που ενσωματώνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Τον προϋπολογισμό του Ε.Σ.Δ.Α.Π. εισηγείται στον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών ο Πρόεδρός του, ο οποίος είναι και εντολέας των
δαπανών του. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον προληπτικό και κατασταλτικό
έλεγχο των δαπανών του Ε.Σ.Δ.Α.Π., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η
εκκαθάριση, ο έλεγχος και η εντολή πληρωμής των δαπανών του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
διενεργούνται από την οικεία υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου. Για την ανάθεση
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από το Ε.Σ.Δ.Α.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις που
ισχύουν για το Δημόσιο. Τα ειδικότερα θέματα οικονομικής διαχείρισης του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
ρυθμίζονται με Ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, ο οποίος καταρτίζεται από
το ίδιο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο
Ε.Σ.Δ.Α.Π. i) για τη διαχείριση πόρων που προέρχονται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης και τα οποία αφορούν την ανάπτυξη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. κατά την αρχική φάση
οργάνωσης και λειτουργίας του, ii) για τη διαχείριση πόρων που αποσκοπούν στη
διενέργεια ερευνών και μελετών συναφών με τα ζητήματα της διασφάλισης και
αξιολόγησης της ποιότητας, και iii) για τη διαχείριση πόρων που αποσκοπούν στην
πραγματοποίηση από το Ε.Σ.Δ.Α.Π. αυτοτελών αξιολογήσεων Ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης του εξωτερικού ή και στη συμμετοχή του σε διεθνή προγράμματα και
δίκτυα διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση
ρυθμίζονται και όλα τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τη
διοίκηση και τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού. Του Ειδικού Λογαριασμού
προΐσταται ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
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Άρθρο 4
Συγκρότηση του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
1. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως
Πρόεδρος.
2. α) Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι ή να διετέλεσε Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και να είναι πρόσωπο με αναγνωρισμένη εμπειρία
και γνώση στον τομέα της διασφάλισης και της αξιολόγησης της ποιότητας της
ανώτατης εκπαίδευσης.
β) Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Ε.Σ.Δ.Α.Π. σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. Εκτός από τις
αναφερόμενες ειδικώς σε άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, ο Πρόεδρος έχει μεταξύ
άλλων και τις εξής αρμοδιότητες:
i) Εκπροσωπεί το Ε.Σ.Δ.Α.Π. δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε όργανο και σε
κάθε αρχή.
ii) Έχει τη γενική εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των οργανικών
μονάδων διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης του Ε.Σ.Δ.Α.Π., επικουρούμενος
από τον Διευθυντή.
iii) Είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του διοικητικού προσωπικού και του ειδικού
επιστημονικού προσωπικού του Ε.Σ.Δ.Α.Π. και ασκεί την επ’ αυτού πειθαρχική
εξουσία.
iv) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Δ.Α.Π., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,
διευθύνει τις συνεδριάσεις, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων, πορισμάτων και
οποιωνδήποτε άλλων πράξεων του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
γ) Συμπληρωματικά, ο Πρόεδρος έχει και όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται
στις κείμενες διατάξεις περί ανεξάρτητων αρχών. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του
να εξουσιοδοτεί μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. ή τον Διευθυντή ή τους προϊσταμένους των
οργανικών μονάδων διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης να υπογράφουν «με
εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
3. Δύο (2) μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. είναι φοιτητές προερχόμενοι ανά ένας από το χώρο
της ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και από το χώρο της ανώτατης
τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το προερχόμενο από τα Πανεπιστήμια μέλος υποδεικνύεται
από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.), ενώ το προερχόμενο από τα
Τ.Ε.Ι. μέλος υποδεικνύεται από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.).
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4. α) Τα υπόλοιπα δέκα (10) μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. πρέπει να είναι μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων ή μέλη
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. και κατά προτεραιότητα πρέπει να
έχουν αποδεικνυόμενη εμπειρία, γνώση και ικανότητα σε ζητήματα σχετικά με την
διασφάλιση και την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης ή και με τον
σχεδιασμό, την πολιτική ή τη διοίκηση της ανώτατης εκπαίδευσης.
β) Τα ανωτέρω δέκα (10) μέλη πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τα εξής
γνωστικά πεδία: i) ανθρωπιστικές επιστήμες, ii) κοινωνικές επιστήμες, iii) επιστήμες
οικονομίας και διοίκησης, iv) τεχνολογικές επιστήμες και εφαρμοσμένες τέχνες, v)
θετικές επιστήμες, vi) επιστήμες υγείας και vii) τέχνες.
γ) Επτά (7) από τα μέλη αυτά προέρχονται από τον πανεπιστημιακό τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης, ανά ένα από το καθένα από τα ανωτέρω επτά (7) γνωστικά
πεδία τα οποία καλλιεργούνται στον πανεπιστημιακό τομέα.
δ) Τρία (3) από τα μέλη αυτά προέρχονται από τον τεχνολογικό τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης, ανά ένα από τα εξής γνωστικά πεδία τα οποία καλλιεργούνται
στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: i) επιστήμες οικονομίας και
διοίκησης, ii) τεχνολογικές επιστήμες και εφαρμοσμένες τέχνες και iii) επιστήμες
υγείας.
5. α) Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μη αιρετά μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. επιλέγονται από τη
Βουλή, με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη
ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών
της, σύμφωνα με το άρθρο 101Α παρ. 2 του Συντάγματος και την προβλεπόμενη από
τον Κανονισμό της Βουλής διαδικασία.
β) Η κατά τα ανωτέρω επιλογή του Προέδρου του Ε.Σ.Δ.Α.Π. γίνεται ύστερα από
εισήγηση του Προέδρου της Βουλής. Το προτεινόμενο από τον Πρόεδρο της Βουλής
πρόσωπο επιλέγεται υποχρεωτικά από κατάλογο υποψηφίων που υποδεικνύονται από
όλα τα αυτοδύναμα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας με αποφάσεις των οικείων
Συγκλήτων ή Συνελεύσεων αντιστοίχως. Το κάθε Ίδρυμα μπορεί να υποδείξει ένα μόνο
υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Ε.Σ.Δ.Α.Π. με πλήρως αιτιολογημένη
εισήγηση. Οι προτάσεις των Ιδρυμάτων πρέπει να υποβληθούν στον Πρόεδρο της
Βουλής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού
ερωτήματος. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής δεν έχουν υποβληθεί
προτάσεις από τα δύο τρίτα τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των Ιδρυμάτων
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ανώτατης εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές
προτάσεις-υποδείξεις από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ) Η κατά τα ανωτέρω επιλογή των λοιπών μη αιρετών μελών του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
γίνεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής. Τα προτεινόμενα από τον
Πρόεδρο της Βουλής πρόσωπα επιλέγονται υποχρεωτικά από κατάλογο υποψηφίων που
υποδεικνύονται από όλα τα αυτοδύναμα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας με
αποφάσεις

των

οικείων

Συγκλήτων

ή

Συνελεύσεων

αντιστοίχως

πλήρως

αιτιολογημένες. Το κάθε Ίδρυμα μπορεί να υποδείξει μέχρι δύο υποψηφίους για τις
θέσεις των μελών του Ε.Σ.Δ.Α.Π., οι οποίοι θα ανήκουν υποχρεωτικά σε διαφορετικά
γνωστικά πεδία, εκτός εάν ένα Ίδρυμα καλλιεργεί μόνο ένα γνωστικό πεδίο από τα
προαναφερθέντα στο στοιχείο β΄ της παρ. 4 του άρθρου αυτού. Οι προτάσεις των
Ιδρυμάτων πρέπει να υποβληθούν στον Πρόεδρο της Βουλής μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Εάν μετά την
πάροδο της προθεσμίας αυτής δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις από τα δύο τρίτα
τουλάχιστον χωριστά των Ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή εάν δεν
υπάρχουν τρεις τουλάχιστον υποψήφιοι για κάθε γνωστικό πεδίο χωριστά για τον
πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος της
Βουλής μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές προτάσεις-υποδείξεις από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Οι υποδεικνυόμενοι από κάθε Ίδρυμα υποψήφιοι μπορεί να προέρχονται και από
άλλα Ιδρύματα.
6. Ο Πρόεδρος και τα μη αιρετά μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. διορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής.
7. Η μη υπόδειξη των φοιτητών-μελών του Ε.Σ.Δ.Α.Π. δεν επηρεάζει τη
νομιμότητα της σύνθεσής του.
8. α) Η θητεία του Προέδρου και των μη αιρετών μελών του Ε.Σ.Δ.Α.Π. είναι
τετραετής, ενώ η θητεία των δύο φοιτητών είναι ετήσια και αρχίζει από την ημέρα
υπόδειξής τους.
β) Ο Πρόεδρος και τα μη αιρετά μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. δεν επιτρέπεται να
επιλέγονται για περισσότερες από δύο θητείες διαδοχικές ή μη.
γ) Για τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας του Ε.Σ.Δ.Α.Π., τα πέντε από
τα δέκα μη αιρετά μέλη του διορίζονται με θητεία δύο ετών κατά την πρώτη εφαρμογή
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του παρόντος νόμου. Η επιλογή των πέντε αυτών μελών γίνεται με κλήρωση από τη
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης διορισμού
τους.
δ) Δεν είναι δυνατός ο ορισμός αναπληρωματικών μελών του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
9. α) Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και, εφόσον είναι εν ενεργεία Καθηγητής Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., τελεί υποχρεωτικώς
σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις των άρθρων 5 και 11 του Ν. 2530/1997 όπως ισχύουν σήμερα. Τα λοιπά μέλη
του Ε.Σ.Δ.Α.Π. εντάσσονται υποχρεωτικώς στην κατηγορία των μελών Δ.Ε.Π. των
Πανεπιστημίων ή των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης.
β) Οι αποδοχές του Προέδρου και των λοιπών μη αιρετών μελών του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από
γνώμη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για τον καθορισμό
των αποδοχών λαμβάνεται υπόψη η τυχόν πλήρης και αποκλειστική απασχόλησή τους.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
1. Στο πλαίσιο του σκοπού και της αποστολής του, όπως περιγράφονται στο άρθρο
2 του παρόντος νόμου, το Ε.Σ.Δ.Α.Π. έχει μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:
i) Καταρτίζει το Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιολόγησης της Ποιότητας
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα ενδιάμεσα Ετήσια
Προγράμματα, και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους.
ii) Παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στα Ιδρύματα, από άποψη γνώσεων και
εμπειριών, ιδίως σε ό,τι αφορά βέλτιστες πρακτικές, τεχνικές και μεθοδολογία, για τον
σχεδιασμό

και

την

πραγματοποίηση

της

διαδικασίας

αξιολόγησης,

συμπεριλαμβανομένης και της εσωτερικής, και για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων της.
iii) Έχει την ευθύνη της ανάλυσης, της διάχυσης και της αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων.
iv) Τηρεί και ενημερώνει συνεχώς αρχείο και τράπεζα δεδομένων για όλες τις
σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τομέα της διασφάλισης και της
αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και ενημερώνει τα Ιδρύματα επ’
αυτών με κάθε δυνατό τρόπο, όπως π.χ. με ανάπτυξη πλήρως ενημερωμένου δικτυακού
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τόπου, με ειδικές εκδόσεις, με οργάνωση σεμιναρίων, με επιτόπιες ενημερωτικές
επισκέψεις κλπ.
v) Έχει την ευθύνη του ορισμού των εξωτερικών κριτών για τις περιπτώσεις
εξωτερικών αξιολογήσεων κάθε μορφής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
στοιχείο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του νόμου αυτού. Για το σκοπό αυτό τηρεί αρχείο
ειδικών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αξιολόγησης από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλα τα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
vi) Εκπονεί μελέτες και διεξάγει έρευνες για την προαγωγή και την περαιτέρω
ανάπτυξη της μεθοδολογίας, των τεχνικών και των πρακτικών στον τομέα της
αξιολόγησης της ποιότητας.
vii) Οργανώνει και πραγματοποιεί ειδικά προγράμματα κατάρτισης στελεχών στον
τομέα της αξιολόγησης της ποιότητας και διασφαλίζει και συντονίζει τη συμμετοχή
Ελλήνων ειδικών σε αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό, καλύπτοντας και τις
σχετικές δαπάνες συμμετοχής τους.
viii) Αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων
χωρών, όπως επίσης και με διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης
εκπαίδευσης και συμμετέχει στα συναφή δίκτυα που λειτουργούν στην Ευρώπη και
διεθνώς.
ix) Οργανώνει και πραγματοποιεί ειδικά προγράμματα αξιολόγησης της ποιότητας
σε Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης εκτός Ελλάδας, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία
με άλλους σχετικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
x) Οργανώνει, τηρεί και ενημερώνει συνεχώς αρχείο στατιστικών και λοιπών
στοιχείων τεκμηρίωσης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και συναφών βάσεων
δεδομένων και προβαίνει σε περιοδικές εκδόσεις παρουσίασης και ανάλυσης των
στοιχείων τεκμηρίωσης.
2. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. κοινοποιεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
στο Ε.ΣΥ.Π., στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και σε όλα τα
Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τις εκθέσεις και τα εν γένει αποτελέσματα όλων των
διενεργούμενων αξιολογήσεων της ποιότητας στα ελληνικά Ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης. Οι εκθέσεις αυτές και τα σχετικά αποτελέσματα είναι στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου, και για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται και στον σχετικό δικτυακό
τόπο του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
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3. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. υποβάλλει τον Οκτώβριο κάθε έτους έκθεση για το έργο του στον
Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος και τη διαβιβάζει στην Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας καθώς επίσης και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 43Α και 138Α του Κανονισμού της Βουλής. Η ετήσια
έκθεση του Ε.Σ.Δ.Α.Π. κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, στο Ε.ΣΥ.Π. και σε όλα τα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Άρθρο 6
Κανόνες λειτουργίας του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
1. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. λειτουργεί ως συλλογικό διοικητικό όργανο. Τα θέματα
εσωτερικής λειτουργίας του ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
(Ε.Κ.Λ.), ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του
Ν. 3051/2002 και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο Ε.Κ.Λ. καταρτίζεται από
το Ε.Σ.Δ.Α.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για την εισαγωγή και συζήτηση θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά τον ένα
μόνο από τους δύο τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή σχετικής
εισήγησης από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
και δύο από τα μη αιρετά μέλη του τα οποία προέρχονται από τον αντίστοιχο τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης και τα οποία ορίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Δ.Α.Π. Εάν
πρόκειται για θέμα που αφορά αποκλειστικά ένα από τα γνωστικά πεδία που
αναφέρονται στο στοιχείο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, το ένα από
τα δύο μέλη της ανωτέρω τριμελούς εισηγητικής επιτροπής προέρχεται υποχρεωτικά
από το αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.
3. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Δ.Α.Π. είναι δυνατό να προσκαλούνται ειδικοί,
εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων ή και άλλα πρόσωπα, κατά την κρίση του
Συμβουλίου ή του Προέδρου, προκειμένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους για
συγκεκριμένα ή εξειδικευμένα ζητήματα. Επίσης, το Ε.Σ.Δ.Α.Π. μπορεί να συγκροτεί
ομάδες εργασίας και επιτροπές για τη μελέτη συγκεκριμένων εξειδικευμένων
ζητημάτων.

Άρθρο 7
Διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
1.α) Η λειτουργία του Ε.Σ.Δ.Α.Π. υποστηρίζεται από τρεις οργανικές μονάδες, ως
εξής:
i) Μονάδα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης
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ii) Μονάδα Τεκμηρίωσης και Εκδόσεων
iii) Μονάδα Ανάλυσης και Ερευνών
β) Το αντικείμενο απασχόλησης και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της κάθε
οργανικής μονάδας, όπως επίσης και τα σχετικά με τα προσόντα, τις διαδικασίες
επιλογής και τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων τους, καθορίζονται στον Οργανισμό
του Ε.Σ.Δ.Α.Π., ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Δ.Α.Π. και γνώμη του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2.α) Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. συνιστώνται
συνολικά τριάντα (30) οργανικές θέσεις, από τις οποίες δεκαπέντε (15) είναι θέσεις
μόνιμου

διοικητικού

προσωπικού

και

δεκαπέντε (15) είναι

θέσεις

ειδικού

επιστημονικού προσωπικού. Η κατανομή των εν λόγω θέσεων στις οργανικές μονάδες
του Ε.Σ.Δ.Α.Π., η κατανομή του προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε
άλλη συναφής αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται στον Οργανισμό του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
β) Επίσης, συνιστάται στο Ε.Σ.Δ.Α.Π. μία οργανική θέση Διευθυντή, στην οποία
επιλέγεται και τοποθετείται δημόσιος υπάλληλος με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
του Ν. 2683/1999. Τα καθήκοντα του Διευθυντή είναι δυνατό να ανατεθούν, με
απόφαση του Ε.Σ.Δ.Α.Π., σε μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. που
προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι
αρμοδιότητες του Διευθυντή καθορίζονται στον Οργανισμό του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
3.α) Η πλήρωση των θέσεων διοικητικού προσωπικού γίνεται ύστερα από δημόσια
πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων και με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που
προβλέπονται στον Οργανισμό. Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή Επιλογής, της οποίας
τη συγκρότηση και τη σύνθεση καθορίζει με απόφασή του το Ε.Σ.Δ.Α.Π. Στην
Επιτροπή Επιλογής μετέχουν τουλάχιστον ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός.
β) Οι θέσεις διοικητικού προσωπικού μπορούν να πληρωθούν και με μετατάξεις
μόνιμου προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή και με μετατάξεις
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μετάταξη
διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς επίσης και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
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χωρίς γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τις κείμενες
γενικές και ειδικές διατάξεις.
γ) Για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών διοικητικής υποστήριξης του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
κατά την αρχική φάση της λειτουργίας του και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο
των πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, είναι δυνατό να καλύπτονται
οι ανάγκες διοικητικής υποστήριξής του και με τους εξής επιπλέον τρόπους:
i) Με αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η
απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται με
σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. χωρίς γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου κατά
παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις.
ii) Με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. και χωρίς γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου
συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις.
iii) Με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις
έργου που συνάπτονται με πρόσωπα που διαθέτουν κατάλληλα προσόντα. Η επιλογή
τους γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ.Δ.Α.Π. ύστερα από δημόσια
πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά το
έργο για το οποίο γίνεται η πρόσκληση, τα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία
επιλογής.
4. α) Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ως προσόντα πρόσληψης ορίζονται τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1943/1991, με επιστημονική εξειδίκευση ή
και εμπειρία στον τομέα της διασφάλισης και της αξιολόγησης της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση ή και στην τεκμηρίωση της ανώτατης εκπαίδευσης ή και της
εκπαίδευσης γενικότερα ή στην εκπαιδευτική πολιτική ή στην εκπαιδευτική έρευνα.
β) Η πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται ύστερα από
δημόσια πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων και με τα κριτήρια και τις
διαδικασίες που προβλέπονται στον Οργανισμό του Ε.Σ.Δ.Α.Π. Η επιλογή γίνεται από
Επιτροπή Επιλογής, της οποίας τη συγκρότηση και τη σύνθεση καθορίζει με απόφασή
του το Ε.Σ.Δ.Α.Π. Στην Επιτροπή Επιλογής μετέχουν τουλάχιστον ένα μέλος του
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Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ένας ανώτατος
δικαστικός λειτουργός. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει υποχρεωτικά και
συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.
γ) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορούν επίσης να
πληρωθούν με μετατάξεις ειδικών επιστημόνων με ανάλογη σχέση εργασίας και
ανάλογα προσόντα από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, καθώς επίσης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού
που εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
δ) Η αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών επιστημονικής υποστήριξης του
Ε.Σ.Δ.Α.Π., είναι δυνατό να καλύπτεται και με τους εξής επιπλέον τρόπους:
i) Με αποσπάσεις ειδικών επιστημόνων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες
υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του
Ε.Σ.Δ.Α.Π.
ii) Με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση ή και εμπειρία στον τομέα της
διασφάλισης και της αξιολόγησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, ή και στον
τομέα της τεκμηρίωσης της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών
γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που
εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. χωρίς γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου
συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις.
iii) Με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις
έργου που συνάπτονται με ειδικούς επιστήμονες που διαθέτουν κατάλληλα προσόντα.
Η επιλογή τους γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ.Δ.Α.Π. ύστερα από δημόσια
πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά το
έργο για το οποίο γίνεται η πρόσκληση, τα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία
επιλογής.
ε) Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων επιστημονικών αναγκών του, το
Ε.Σ.Δ.Α.Π. μπορεί επίσης να προσλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και μέλη
Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. τα οποία διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση ή και εμπειρία στον
τομέα της διασφάλισης και της αξιολόγησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
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Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου είτε με σύμβαση έργου, η δε πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Ε.Σ.Δ.Α.Π. Οι
απασχολούμενοι με σύμβαση έργου μπορούν να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους
Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, ενώ οι απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου καθίστανται υποχρεωτικά μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μερικής απασχόλησης
εκτός εάν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. ή Ε.Π.
5. Η πρόσληψη του διοικητικού και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, όπως
επίσης και η τοποθέτηση του Διευθυντή ή η ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή γίνονται
με πράξη του Προέδρου του Ε.Σ.Δ.Α.Π.
6.α) Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού του Ε.Σ.Δ.Α.Π. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
β) Για τις αποδοχές του διοικητικού προσωπικού του Ε.Σ.Δ.Α.Π. εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν 2740/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στο προσωπικό αυτό
καταβάλλεται επιπροσθέτως και ειδική πρόσθετη αμοιβή, η οποία καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Άρθρο 8
Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιολόγησης Ποιότητας Ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης
1. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. καταρτίζει Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιολόγησης
Ποιότητας των Ιδρυμάτων Aνώτατης Eκπαίδευσης το οποίο και εγκρίνεται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποιείται μέσω
διαδοχικών Ετήσιων Προγραμμάτων και μπορεί να υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση
ανάλογα με την πορεία υλοποίησής του. Η κατάρτιση του Τετραετούς Επιχειρησιακού
Σχεδίου από το Ε.Σ.Δ.Α.Π. γίνεται ύστερα από προηγούμενη διαβούλευση με τα
Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η οριστικοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου
γίνεται ύστερα από προηγούμενη διαβούλευση με τις Ολομέλειες του Συμβουλίου
Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, οι οποίες συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση. Τόσο το Τετραετές
Επιχειρησιακό Σχέδιο όσο και τα Ετήσια Προγράμματα υλοποίησής του υποβάλλονται
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στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής, όπως επίσης και στο Ε.ΣΥ.Π.
2. Στο πλαίσιο του Τετραετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου, τα Ιδρύματα Aνώτατης
Eκπαίδευσης αναπτύσσουν τα οικεία προγράμματα εσωτερικής αξιολόγησης. Την
ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της πραγματοποίησης και της εποπτείας των
προγραμμάτων εσωτερικής αξιολόγησης των Ιδρυμάτων, όπως επίσης και της
ανάλυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους, έχουν οι Μονάδες Εσωτερικής
Αξιολόγησης, οι οποίες δημιουργούνται και συγκροτούνται μέσα σε έξι (6) μήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με αποφάσεις των ανώτατων συλλογικών
οργάνων λήψης αποφάσεων κάθε Ιδρύματος. Οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης
κάθε Ιδρύματος και η εν γένει λειτουργία και αποτελεσματικότητα της οικείας
Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης υπόκεινται σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση με
ευθύνη του Ε.Σ.Δ.Α.Π.

Άρθρο 9
Στόχοι, αντικείμενο, μεθοδολογία και κριτήρια της αξιολόγησης της
ποιότητας
1.α) Πρωταρχικός στόχος των διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας των
Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι η συνεχής βελτίωση της
ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και στο σύνολο των λειτουργιών και δράσεων ενός
Ιδρύματος. Με την έννοια αυτή, τα αποτελέσματα των διαδικασιών αξιολόγησης έχουν
ως αποδέκτες τόσο τα ίδια τα Ιδρύματα όσο και την Πολιτεία, καθώς η βελτίωση της
ποιότητας των Ιδρυμάτων είναι συνάρτηση αφ’ ενός μεν των δομών, λειτουργιών και
δράσεων στο εσωτερικό των Ιδρυμάτων, αφ’ ετέρου δε του συνολικού θεσμικού και
οργανωτικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτά, αλλά και των διατιθέμενων
από την Πολιτεία πόρων, λαμβανομένης υπόψη της θεμελιώδους αρχής ότι η ανώτατη
εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό.
β) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας δίνουν επίσης στα Ιδρύματα τη
δυνατότητα να αναδείξουν το σύνολο του έργου τους σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε
τομέα, να παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους και να εξηγήσουν τεκμηριωμένα τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να αναλύσουν το βαθμό στον οποίο έχουν επιτύχει τους
στόχους τους και έχουν υλοποιήσει τα οράματά τους, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους
να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της Κοινωνίας γενικότερα και των φοιτητών τους
ειδικότερα. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας δίνουν με τον τρόπο αυτό στα
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Ιδρύματα τη δυνατότητα να παρέχουν στην ελληνική Κοινωνία έγκυρες και αξιόπιστες
εγγυήσεις για την ποιότητα του ελληνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης και για
την υψηλή του θέση μέσα στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης.
Και, παράλληλα, οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας παρέχουν στους νέους και
τις νέες που σπουδάζουν σήμερα ή που θα σπουδάζουν αύριο στα ελληνικά Ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης τις αναγκαίες εγγυήσεις για το επίπεδο των σπουδών τους και
για το αντίκρισμά τους σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, όπως επίσης και για τα
εφόδια που τους παρέχονται ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός ιδιαίτερα
απαιτητικού μέλλοντος μετά την αποφοίτησή τους. Τέλος, οι διαδικασίες αξιολόγησης
της ποιότητας διαμορφώνουν, κατά συνέπεια, όρους και συνθήκες διαφάνειας στη
λειτουργία και στο έργο των Ιδρυμάτων, γεγονός το οποίο επιτρέπει τη δυνατότητα
συγκριτικών αναλύσεων μεταξύ των ίδιων των Ιδρυμάτων αλλά και τη δυνατότητα
αμοιβαίων αξιοποιήσεων εμπειριών και καλών πρακτικών.
γ) Οι διαδικασίες διασφάλισης αξιολόγησης της ποιότητας των Ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα δεν αποσκοπούν ούτε και συνδέονται με
οποιονδήποτε τρόπο με λογικές ή πρακτικές βαθμολόγησης των Ιδρυμάτων ή των
Τμημάτων ή των προγραμμάτων σπουδών ή κατάταξής τους σε σειρά επιτυχίας ή
διαβάθμισής τους σε επίπεδα, ούτε με λογικές ή πρακτικές πιστοποίησης
προγραμμάτων και τίτλων σπουδών ή με λογικές ή πρακτικές που συνδέονται με
επιβολές ποινών ή επιβραβεύσεις.
2. Από άποψη αντικειμένου, οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας είναι
δυνατό να αφορούν είτε το Ίδρυμα ως σύνολο είτε επιμέρους μονάδες του Ιδρύματος,
είναι όμως δυνατό να αφορούν και επιμέρους προγράμματα σπουδών. Ειδικά
προκειμένου για τα προγράμματα σπουδών, οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι δυνατό
είτε να αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο Ίδρυμα είτε να αναπτύσσονται παράλληλα
μεταξύ ομοειδών προγραμμάτων σπουδών περισσοτέρων του ενός Ιδρυμάτων (π.χ.
μεταξύ προγραμμάτων ιατρικής). Ακόμη, οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι δυνατό να
αναφέρονται συνολικά ή και μερικά στην τριπλή λειτουργία ενός Ιδρύματος ανώτατης
εκπαίδευσης (εκπαίδευση, έρευνα, διοίκηση), καθώς επίσης και σε επιμέρους ειδικές
λειτουργίες του Ιδρύματος (όπως π.χ. στις βιβλιοθήκες, στα θέματα φοιτητικής
μέριμνας, στα θέματα συμβουλευτικής, στα θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας των
αποφοίτων, στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στη διοίκηση και στην
εκπαίδευση κλπ.).
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3.α) Από άποψη γενικής μεθοδολογίας, οι διαδικασίες αξιολόγησης διακρίνονται
σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, οι οποίες πραγματοποιούνται και
ολοκληρώνονται στο εσωτερικό του Ιδρύματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, και σε διαδικασίες εξωτερικής
αξιολόγησης. Οι διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης περιλαμβάνουν εν γένει τρεις (3)
διαδοχικές φάσεις: Τη φάση της σύνταξης της έκθεσης αυτοαξιολόγησης από το ίδιο
το Ίδρυμα, τη φάση της αξιολόγησης από εξωτερικούς κριτές, στην οποία
περιλαμβάνονται και οι επιτόπιες επισκέψεις εργασίας, τη φάση της σύνταξης της
τελικής έκθεσης αξιολόγησης από τους εξωτερικούς κριτές, η οποία σύμφωνα με την
κρατούσα διεθνώς πρακτική περιλαμβάνει αναλύσεις, διαπιστώσεις και υποδείξεις.
β) Οι εξωτερικοί κριτές ορίζονται από το Ε.Σ.Δ.Α.Π. μεταξύ εκείνων που
περιέχονται στο αρχείο ειδικών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αξιολόγησης από
την Ελλάδα και το εξωτερικό που τηρεί το Ε.Σ.Δ.Α.Π. Ο ορισμός των εξωτερικών
κριτών γίνεται ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται από τον
Πρόεδρο του Ε.Σ.Δ.Α.Π. και δύο από τα μη αιρετά μέλη του τα οποία προέρχονται από
τον αντίστοιχο τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Το ένα από τα δύο αυτά μέλη
προέρχεται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο γνωστικό πεδίο, ενώ το δεύτερο ορίζεται με
απόφαση του Ε.Σ.Δ.Α.Π. Ένας από τους εξωτερικούς κριτές υποδεικνύεται από το ίδιο
το Ίδρυμα μεταξύ εκείνων που περιέχονται στο ανωτέρω αρχείο. Δεν είναι δυνατό να
συμμετέχουν ως εξωτερικοί κριτές σε οποιασδήποτε μορφής διαδικασίες αξιολόγησης
τα μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. καθώς επίσης και το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
απασχολούμενο σε αυτό ειδικό επιστημονικό προσωπικό.
γ) Συστατικό στοιχείο τόσο των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης όσο και των
διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης είναι ο έλεγχος τόσο της πορείας και του
βαθμού υλοποίησης των υποδείξεων των τελικών εκθέσεων κατά περίπτωση, όσο και
των ουσιαστικών επιπτώσεων που είχε η αρχική διαδικασία αξιολόγησης. Η
αναγκαιότητα του ελέγχου αυτού συνεπάγεται την πραγματοποίηση μετά πάροδο δύο ή
τριών ετών μία συμπληρωματικής διαδικασίας παρακολούθησης των αποτελεσμάτων
της αρχικής διαδικασίας αξιολόγησης.
4. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης της
ποιότητας καθορίζονται από το Ε.Σ.Δ.Α.Π. και ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο
αξιολόγησης και τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία. Παράλληλα, η αναζήτηση των
καταλληλότερων

κριτηρίων

αξιολόγησης

αποτελεί

αντικείμενο

της

σχετικής

επιστημονικής έρευνας και, κατά συνέπεια, είναι δυνατός μόνο ο βραχυπρόθεσμος
169

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

καθορισμός κριτηρίων. Στη βάση αυτή, ο καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης από το
Ε.Σ.Δ.Α.Π. έχει χρονικό ορίζοντα τεσσάρων το πολύ ετών και γίνεται στο πλαίσιο του
Τετραετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου.
5. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του παρόντος νόμου
σχετικά με τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας των
Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εφαρμόζονται και επί των δραστηριοτήτων που
αναπτύσσει το κάθε Ίδρυμα στον τομέα της Δια βίου Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 12 έως 24 του παρόντος.
6. Το αντικείμενο και η μεθοδολογία των διαδικασιών διασφάλισης και
αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν αντικείμενο της
συνεχούς ερευνητικής μελέτης και ανάλυσης. Υπό την έννοια αυτή, το περιεχόμενο των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού υπόκειται σε διαρκή επανεξέταση ή και
αναθεώρηση με βάση τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται στον τομέα αυτό
στην Ελλάδα και διεθνώς.
7. Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. οφείλει να ενεργοποιεί κάθε έξι (6) τουλάχιστον χρόνια τη
διαδικασία συνολικής αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Διασφάλισης και
Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως επίσης και
της λειτουργίας και του έργου του ίδιου του Ε.Σ.Δ.Α.Π., αναθέτοντας τη σχετική
ευθύνη σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους κριτές ή και σε οργανισμούς ή
λοιπούς φορείς που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα διεθνώς.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση των σπουδών και των διδασκόντων από τους φοιτητές
1. Συστατικό στοιχείο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί η
αξιολόγηση των σπουδών και των διδασκόντων από τους φοιτητές. Η αξιολόγηση των
σπουδών αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και την οργάνωση και τη μέθοδο
διδασκαλίας του κάθε γνωστικού αντικειμένου, ενώ η αξιολόγηση των διδασκόντων
αφορά τη διδακτική ικανότητα και τη γενικότερη ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας του διδάσκοντος με τους φοιτητές. Η αξιολόγηση των σπουδών και των
διδασκόντων είναι υποχρεωτική και γίνεται για κάθε γνωστικό αντικείμενο από τους
φοιτητές στους οποίους διδάσκεται το εν λόγω αντικείμενο και με τη μέθοδο της
συμπλήρωσης ερωτηματολογίων μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των
μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Η μορφή και το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων μπορεί
να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε Τμήματος ή του κάθε γνωστικού
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αντικειμένου, χωρίς όμως τούτο να περιορίζει τη δυνατότητα για εξαγωγή των
αναγκαίων συγκριτικών συμπερασμάτων.
2. Ο αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου ή
Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των
ερωτηματολογίων και για την τήρηση του σχετικού μητρώου, ενώ παράλληλα έχει και
την

ευθύνη

της

διασφάλισης

της

διαφάνειας

της

όλης

διαδικασίας,

συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
3.α) Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων από τους φοιτητές
αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται υποχρεωτικά στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων
Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και θέσεων Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
β) Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων που υπηρετούν στο ίδιο Τμήμα
αξιολογείται με βάση την αναφερόμενη στην παρ. 1 του άρθρου αυτού διαδικασία.
γ) Για τη διδακτική ικανότητα υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. που προέρχονται
από άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Ιδρύματος της χώρας, το στοιχείο της αξιολόγησης
αυτής ζητείται από το Τμήμα από το οποίο προέρχονται.
δ) Η διδακτική ικανότητα των λοιπών υποψηφίων αξιολογείται από τους φοιτητές
των αντίστοιχων εξαμήνων σπουδών με βάση δύο δοκιμαστικά μαθήματα. Τα θέματα
επιλέγονται από τον Τομέα στον οποίο ανήκει η θέση και γνωστοποιούνται στους
υποψηφίους δύο μέρες πριν από κάθε μάθημα με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου
Τμήματος. Τα δοκιμαστικά μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά στους φοιτητές του
Τμήματος. Η μη πραγματοποίηση ενός τουλάχιστον από τα δύο δοκιμαστικά μαθήματα
λόγω υπαιτιότητας του υποψηφίου συνιστά τυπικό κώλυμα για τη συμμετοχή του στη
διαδικασία εκλογής.
ε) Τα σχετικά με την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων
στοιχεία τίθενται στη διάθεση των μελών του εκλεκτορικού σώματος με ευθύνη του
Προέδρου του Τμήματος Πανεπιστημίου ή του Προϊσταμένου Τμήματος Τ.Ε.Ι. κατά
περίπτωση. Κατά τη σχετική ονομαστική ψηφοφορία, οι εκλέκτορες αναφέρονται
ειδικά στο κριτήριο της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων, είτε αποδεχόμενοι την
έκφραση γνώμης των φοιτητών είτε αιτιολογώντας τυχόν διαφοροποίησή τους από την
έκφραση γνώμης των φοιτητών.
4.α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα
από γνώμη των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων και των Συνελεύσεων των Τ.Ε.Ι. που
υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή του
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σχετικού ερωτήματος, μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος
άρθρου.
β) Μέχρι την έκδοση της κατά το προηγούμενο στοιχείο α΄ απόφασης, τα Ιδρύματα
προχωρούν

στην

εφαρμογή

των

διατάξεων

του

παρόντος

άρθρου,

συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των ερωτηματολογίων, ρυθμίζοντας τις μεν
λεπτομέρειες που αφορούν συνολικά και κατά ενιαίο τρόπο το σύνολο των Τμημάτων
με αποφάσεις της οικείας Συγκλήτου Πανεπιστημίου ή Συνέλευσης Τ.Ε.Ι., τις δε
λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες των Τμημάτων με αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων. Οι διαδικασίες του παρόντος στοιχείου β΄
ενεργοποιούνται, συντονίζονται και εποπτεύονται από τον αρμόδιο για τις ακαδημαϊκές
υποθέσεις Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου ή Αντιπρόεδρο Τ.Ε.Ι.
5. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 1268/1982 καταργείται.

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι
κείμενες γενικές διατάξεις περί ανεξάρτητων αρχών.

5.2.Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ινστιτούτων δια βίου
εκπαίδευσης
Άρθρο 12
Ορισμοί
Ως «Δια βίου Εκπαίδευση» ορίζονται, για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, κάθε
είδους και διάρκειας εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είτε απευθύνονται σε: 1)
άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών, κατόχους τίτλου απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή
αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του
εξωτερικού ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου, με σκοπό τη διεύρυνση των
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους επιλογών, την επιμόρφωση, τον
εμπλουτισμό, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των
δεξιοτήτων τους, είτε απευθύνονται σε 2) κατόχους τίτλων σπουδών ανώτατης
εκπαίδευσης με σκοπό την ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση
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των γνώσεων και των ικανοτήτων τους εν όψει των παραγόμενων νέων γνώσεων
και των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων.

Άρθρο 13
Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης
Σε κάθε Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ιδρύεται με τον παρόντα νόμο ανά ένα
Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.). Τα Ι.Δ.Β.Ε. έχουν την αποκλειστική
αρμοδιότητα και ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων και των εν
γένει δραστηριοτήτων δια βίου εκπαίδευσης κάθε Ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ελλάδα. Τα Ι.Δ.Β.Ε. αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του οικείου
Ιδρύματος με πλήρη διοικητική αυτοτέλεια και δικαιοπρακτική ικανότητα για την
πραγματοποίηση του σκοπού τους. Τα Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να πραγματοποιούν και
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης μέσω των Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 14
Προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης
1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Ι.Δ.Β.Ε. πραγματοποιούνται μέσω των
Προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης (Δ.Β.Ε.), τα οποία λειτουργούν παράλληλα με
τα υφιστάμενα στα οικεία Ιδρύματα Προγράμματα Σπουδών με ευθύνη των οργάνων
του οικείου Ι.Δ.Β.Ε. και υπό την εποπτεία της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου ή
της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι.
2. Η φοίτηση στα Προγράμματα Δ.Β.Ε. μπορεί να είναι μικρής ή παρατεταμένης
διάρκειας, μερική ή εντατική, με ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των
εκπαιδευομένων. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και κατά τις
νυκτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις αργίες και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.
Προγράμματα Δ.Β.Ε. είναι δυνατόν επίσης να διεξάγονται και με μεθόδους εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης με χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.
3. Κάθε Πρόγραμμα Δ.Β.Ε. συγκροτείται από Διδακτικές Ενότητες (Δ.Ε.). Κάθε
Δ.Ε. περιέχει εικοσιπέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες διδασκαλίας και μπορεί να
διαιρείται σε υποενότητες με μικρότερο αριθμό ωρών διδασκαλίας. Σε περίπτωση
διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, κάθε Δ.Ε. περιλαμβάνει διδακτική ύλη που κυμαίνεται
μεταξύ ορίων που αντιστοιχούν στις παραπάνω ώρες διδασκαλίας.
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4.α) Τα Προγράμματα Δ.Β.Ε. διακρίνονται ως εξής ανάλογα με το πιστοποιητικό
που χορηγούν:
i) Προγράμματα που οδηγούν σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (Προγράμματα
Επιμόρφωσης), τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο (2) Δ.Ε .
ii) Προγράμματα που οδηγούν σε χορήγηση Πιστοποιητικού Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης (Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης). Τα εν λόγω Προγράμματα
απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και περιλαμβάνουν
τουλάχιστον δύο (2) Δ.Ε. Εφόσον αποτελούνται από τουλάχιστον οκτώ (8) Δ.Ε. με
συνολική διάρκεια ωρών διδασκαλίας τουλάχιστον διακοσίων (200), τα εν λόγω
Προγράμματα χαρακτηρίζονται ως Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης
και χορηγούν Πιστοποιητικό Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης.
β) Η επιτυχής παρακολούθηση μίας ή περισσοτέρων Δ.Ε., η οποία δεν αντιστοιχεί
σε επιτυχή παρακολούθηση ενός πλήρους Προγράμματος κατά τα ανωτέρω, οδηγεί σε
χορήγηση Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης των αντίστοιχων Δ.Ε.
5. Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά αναγράφουν υποχρεωτικά την ονομασία του
Ιδρύματος, της αντίστοιχης Σχολής και του αντίστοιχου Τμήματος (ή των Σχολών και
των Τμημάτων στην περίπτωση διατμηματικών προγραμμάτων) και την ονομασία του
οικείου Προγράμματος Δ.Β.Ε. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά υπογράφονται από τον
Πρόεδρο του Ι.Δ.Β.Ε. Ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατή η
χορήγηση αναλυτικών βεβαιώσεων στις οποίες αναφέρονται οι Δ.Ε. που περιέχει το
Πρόγραμμα και η επίδοση τους στην κάθε μία από αυτές.
6. Είναι δυνατή η έγκριση και λειτουργία Προγραμμάτων Δ.Β.Ε., τα οποία
οργανώνονται και πραγματοποιούνται από κοινού μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Ι.Δ.Β.Ε.
ή και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή και με Ιδρύματα της αλλοδαπής.
7.α) Η επιτυχής παρακολούθηση Διδακτικών Ενοτήτων ενός Προγράμματος Δια
βίου Εκπαίδευσης αναγνωρίζεται και μεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο συναφές
Πρόγραμμα Δ.Β.Ε. του ίδιου ή άλλου Ι.Δ.Β.Ε. με απόφαση του Συμβουλίου του
Ι.Δ.Β.Ε. υποδοχής ύστερα από σχετική εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του
οικείου Προγράμματος Δ.Β.Ε.
β) Είναι δυνατή η αντιστοίχηση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας με μία ή
περισσότερες Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος Δ.Β.Ε. Η εν λόγω αντιστοίχηση
δεν μπορεί να αφορά αριθμό εξαμηνιαίων ωρών διδασκαλίας μεγαλύτερο του 10% του
συνολικού αριθμού εξαμηνιαίων ωρών διδασκαλίας του Προγράμματος Δ.Β.Ε. Για την
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αντιστοίχηση αποφασίζει το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. ύστερα από σχετική εισήγηση του
Επιστημονικού Υπεύθυνου του οικείου Προγράμματος Δ.Β.Ε.

Άρθρο 15
Όργανα διοίκησης των Ινστιτούτων Δια βίου Εκπαίδευσης
1. Όργανα διοίκησης των Ι.Δ.Β.Ε. είναι ο Πρόεδρος, ο Επιστημονικός Διευθυντής
και το Συμβούλιο.
2.α) Πρόεδρος του Ι.Δ.Β.Ε. ορίζεται ένας εκ των Αντιπρυτάνεων του οικείου
Πανεπιστημίου ή ένας εκ των Αντιπροέδρων του οικείου Τ.Ε.Ι. με απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα.
Πρόεδρος του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί επίσης να οριστεί και μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. που έχει
διατελέσει Πρύτανης ή Αντιπρύτανης στο οικείο Πανεπιστήμιο ή Πρόεδρος ή
Αντιπρόεδρος στο οικείο Τ.Ε.Ι.
β) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε., καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, μεριμνά για την εκτέλεση των
αποφάσεών του, συγκροτεί επιτροπές για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,
και γενικά έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας του Συμβουλίου και του Ι.Δ.Β.Ε.
γενικότερα, το οποίο εκπροσωπεί εντός και εκτός Ιδρύματος.
3.α) Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ι.Δ.Β.Ε. εκλέγεται από τη Σύγκλητο του
οικείου Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του οικείου Τ.Ε.Ι., ύστερα από υποβολή
υποψηφιοτήτων από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Ιδρύματος, κατά προτίμηση
Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, με ειδίκευση, γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα
της Δια βίου Εκπαίδευσης.
β) Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει τη γενική επιστημονική ευθύνη για τη
λειτουργία των Προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης, αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο
Πρόεδρος.
4.α) Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τον Επιστημονικό Διευθυντή και πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Ιδρύματος
τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου ή της
Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση μεταξύ όσων έχουν ειδίκευση, γνώσεις
ή εμπειρία σε θέματα Δια βίου Εκπαίδευσης.
β) Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. έχει την ευθύνη της γενικής εποπτείας και του
συντονισμού του συνόλου των δραστηριοτήτων Δια βίου Εκπαίδευσης που
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πραγματοποιούνται στο οικείο Ίδρυμα. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο έχει την
ευθύνη της έγκρισης του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του Ι.Δ.Β.Ε., ενώ
παράλληλα έχει και την ευθύνη της κατάρτισης και υποβολής προς έγκριση στη
Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστημίου ή στη Συνέλευση του οικείου Τ.Ε.Ι. του
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ι.Δ.Β.Ε., όπως επίσης και του στρατηγικού
και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Ι.Δ.Β.Ε.
5. Η θητεία του Προέδρου, του Επιστημονικού Διευθυντή και των λοιπών μελών
του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε. είναι τριετής, αρχίζει δε και λήγει ταυτόχρονα με τη
θητεία του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου ή του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι.,
ακόμα και αν η θητεία των ανωτέρω λήξει για οποιονδήποτε λόγο πριν από την
συμπλήρωση της τριετίας. Οι ανωτέρω συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους
μέχρι τον ορισμό του νέου Προέδρου, του νέου Επιστημονικού Διευθυντή και των
λοιπών νέων μελών του Συμβουλίου αντιστοίχως. Είναι δυνατή η αντικατάσταση του
Προέδρου, του Επιστημονικού Διευθυντή και μελών του Συμβουλίου του Ι.Δ.Ε. και
πριν από τη λήξη της θητείας τους με απόφαση του οργάνου που τους όρισε κατά
περίπτωση εφόσον αυτό κρίνει αιτιολογημένα ότι συντρέχουν σοβαροί και ιδιάζοντες
λόγοι που επιβάλλουν την αντικατάσταση.
6.α) Σε κάθε Πρόγραμμα Δ.Β.Ε. ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε.
ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος μεταξύ των διδασκόντων στο Πρόγραμμα. Ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι διδάσκοντες συγκροτούν την Ομάδα Διδακτικού
Έργου (Ο.Δ.Ε.) του οικείου Προγράμματος, η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης
και της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου.
β) Ο συντονισμός και η εποπτεία των Προγραμμάτων που ανήκουν στην ίδια
κατηγορία, ασκούνται από το Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους
Επιστημονικούς Υπευθύνους όλων των Προγραμμάτων της ίδιας κατηγορίας. Στο κάθε
Επιστημονικό Συμβούλιο συμμετέχει και ένα από τα μέλη του Συμβουλίου του
Ι.Δ.Β.Ε., εκτός του Προέδρου και του Επιστημονικού Διευθυντή, το οποίο έχει και την
ευθύνη της διεύθυνσής του. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να έχει την ευθύνη της
διεύθυνσης και των δύο Επιστημονικών Συμβουλίων.
γ) Τα μέλη του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να είναι ταυτόχρονα
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι σε δύο το πολύ Προγράμματα Δ.Β.Ε.
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Άρθρο 16
Διαδικασία και προϋποθέσεις έγκρισης
Προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης
1. Η έγκριση των Προγραμμάτων Δ.Β.Ε. γίνεται με πράξη του Προέδρου του
Ι.Δ.Β.Ε. ύστερα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε. Η απόφαση
έγκρισης ενός Προγράμματος Δ.Β.Ε. περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:
i) Το αντικείμενο του Προγράμματος και το πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει,
σύμφωνα με το στοιχείο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του παρόντος.
ii) Τις Δ.Ε. που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα και τον αριθμό των εξαμηνιαίων
ωρών διδασκαλίας ανά Δ.Ε.
iii) Τον αριθμό των θέσεων φοίτησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του
Προγράμματος.
2.α) Η πρόταση έγκρισης ενός Προγράμματος Δ.Β.Ε. υποβάλλεται από τη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος, στο γνωστικό πεδίο του οποίου εμπίπτει το αντικείμενο του
Προγράμματος. Στην περίπτωση Προγράμματος, του οποίου το αντικείμενο εμπίπτει
στα γνωστικά πεδία περισσοτέρων Τμημάτων, η πρόταση έγκρισής του υποβάλλεται
από κοινού από τις οικείες Γενικές Συνελεύσεις.
β) Πέραν των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης ενός
Προγράμματος Δ.Β.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, στην πρόταση
έγκρισής του περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα εξής επιπλέον στοιχεία:
i) Συνάφεια του προτεινόμενου Προγράμματος Δ.Β.Ε. με τον στρατηγικό και
επιχειρησιακό σχεδιασμό του οικείου Ι.Δ.Β.Ε.
ii) Ανάλυση των προοπτικών ζήτησης για σπουδές στο αντικείμενο του
προτεινόμενου Προγράμματος Δ.Β.Ε.
iii) Τεκμηρίωση ως προς τις υπάρχουσες δυνατότητες του οικείου Τμήματος ή των
οικείων Τμημάτων για την υλοποίηση του Προγράμματος, τόσο από άποψη έμψυχου
δυναμικού όσο και από άποψη υποδομών.
iv) Εκτίμηση ως προς τις πρόσθετες ανάγκες για την υλοποίηση του Προγράμματος
και ως προς το προβλεπόμενο κόστος και τις πιθανές πηγές πόρων.
4. Στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Ι.Δ.Β.Ε., το
Συμβούλιό του μπορεί να υποδεικνύει στα συγγενή Τμήματα επιστημονικές
περιοχές στις οποίες είναι σκόπιμη ή αναγκαία η δημιουργία Προγραμμάτων Δ.Β.Ε.
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Άρθρο 17
Εισαγωγή – εγγραφή εκπαιδευομένων στα Προγράμματα Δ.Β.Ε.
1. Η εγγραφή υποψηφίων στις δύο κατηγορίες Προγραμμάτων Δ.Β.Ε. του
στοιχείου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του παρόντος είναι δυνατή εφόσον αυτοί
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του παρόντος.
2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό
των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται
με ευθύνη του Συμβουλίου.
3. Ο αριθμός των διαθέσιμων νέων θέσεων φοίτησης σε ένα Πρόγραμμα Δ.Β.Ε.,
όπως επίσης και ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων για την έναρξη
λειτουργίας ενός Προγράμματος Δ.Β.Ε., καθορίζεται από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος. Ειδικά κατά
το πρώτο έτος λειτουργίας του Προγράμματος, ο καθορισμός του αριθμού των
διαθέσιμων θέσεων αποτελεί στοιχείο της απόφασης έγκρισης του Προγράμματος από
το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
4. Η εγγραφή σε Δ.Ε. που δεν συγκροτούν πλήρες Πρόγραμμα Δ.Β.Ε., η οποία
μπορεί να οδηγήσει στη χορήγηση απλού Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης
των συγκεκριμένων Δ.Ε., δεν προϋποθέτει την εγγραφή σε Πρόγραμμα Δ.Β.Ε. Στις
περιπτώσεις αυτές, η παρακολούθηση μίας Δ.Ε. είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του παρόντος και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις
φοίτησης, ύστερα από απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος στο
οποίο υπάγεται η Δ.Ε.

Άρθρο 18
Ερευνητικές, επιμορφωτικές και καινοτομικές δραστηριότητες των
Ι.Δ.Β.Ε.
Τα Ι.Δ.Β.Ε. αναπτύσσουν ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες για την
υποστήριξη και τη συνεχή ανάπτυξη και ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού τους
έργου. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και
παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών και μέσων, η αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση
των σύγχρονων τεχνολογιών, η ανάπτυξη των διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων
για τις διάφορες μορφές δια βίου εκπαίδευσης κλπ. Παράλληλα, τα Ι.Δ.Β.Ε.
αναπτύσσουν ερευνητική και επιμορφωτική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εν
γένει προαγωγή των συστημάτων και των λειτουργιών δια βίου εκπαίδευσης.
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Άρθρο 19
Αξιολόγηση ποιότητας και ανανέωση της λειτουργίας
των Προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης
1. Τα Προγράμματα Δ.Β.Ε. υπόκεινται αφ’ ενός μεν σε εσωτερική αξιολόγηση της
ποιότητας που διενεργείται υπό τη γενική ευθύνη του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε., το
οποίο επικουρείται στο έργο του από την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 8 του
παρόντος Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του οικείου Ιδρύματος, αφ’ ετέρου δε σε
περιοδική εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, η οποία διενεργείται με ευθύνη του
Ε.Σ.Δ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του παρόντος.
2. Κριτήρια για την αξιολόγηση μπορεί να είναι μεταξύ άλλων η ζήτηση για το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το επίπεδο και η προέλευση των εκπαιδευομένων, η γνώμη
εκπαιδευομένων και διδασκόντων για το περιεχόμενο του Προγράμματος και για τη
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, η γνώμη των αποφοίτων των Προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότητά τους ως προς την ανάγκη
ανανέωσης και εμπλουτισμού των γνώσεών τους, η γνώμη των φορέων απασχόλησης
των αποφοίτων για την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων, οι ερευνητικές και
καινοτομικές δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το Πρόγραμμα κλπ.
3. Η κατά τα ανωτέρω εξωτερική αξιολόγηση ενός Προγράμματος Δ.Β.Ε. μπορεί
να οδηγεί ακόμη και στην οριστική διακοπή της λειτουργίας του.

Άρθρο 20
Προσωπικό των Ινστιτούτων Δια βίου Εκπαίδευσης
1.α) Τα Ι.Δ.Β.Ε. δεν διαθέτουν δικές τους οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού,
τεχνικού ή λοιπού προσωπικού. Για τις σχετικές ανάγκες των Ι.Δ.Β.Ε. διατίθεται το
αντίστοιχο προσωπικό του οικείου Ιδρύματος μετά από πρόταση του Συμβουλίου του
Ι.Δ.Β.Ε. και απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του
οικείου Τ.Ε.Ι.
β) Το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί επίσης να προσλαμβάνει συμβασιούχους διδάσκοντες για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών του αναγκών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα
Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, τα
Ι.Δ.Β.Ε. μπορούν να προσλαμβάνουν Ειδικούς Επιστήμονες ή Εντεταλμένους
Επίκουρους Καθηγητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982
όπως εκάστοτε ισχύει, ή συμβασιούχους διδάσκοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, ή ωρομίσθιους διδάσκοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του
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άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 όπως εκάστοτε ισχύει, ή Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό
Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.
2552/1997 όπως εκάστοτε ισχύει.
γ) Σε ειδικές ή εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση του Συμβουλίου
του Ι.Δ.Β.Ε. η παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα
τυπικά προσόντα, για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων προερχομένων από
τον χώρο της παραγωγής οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και γνώση που κρίνονται
αναγκαίες για τη διεξαγωγή μέρους των Δ.Ε. ενός Προγράμματος Δ.Β.Ε.
δ) Τα Ι.Δ.Β.Ε. μπορούν επίσης να προσλαμβάνουν συμβασιούχους διδάσκοντες και
πέραν των διατάξεων των προηγουμένων στοιχείων β΄ και γ΄. Οι αμοιβές των εν λόγω
διδασκόντων καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του οικείου Ιδρύματος,
το δε ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Ι.Δ.Β.Ε.
ε) Το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί επίσης να προσλαμβάνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή έργου ορισμένου χρόνου και με σχέση ιδιωτικού
δικαίου για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου του. Οι αμοιβές του
προσωπικού αυτού καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του οικείου
Ιδρύματος, το δε ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών καθορίζεται στον Κανονισμό
Λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε.
στ) Η πρόσληψη των συμβασιούχων διδασκόντων και του προσωπικού διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τα στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρούσας
παραγράφου, γίνεται με πράξη του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε. ύστερα από σχετική
απόφαση του Συμβουλίου.
2.α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. δικαιούνται
πρόσθετης αμοιβής για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο οικείο Ι.Δ.Β.Ε., εφόσον η
απασχόλησή τους αυτή είναι πέραν του προβλεπόμενου νόμιμου ελαχίστου
εβδομαδιαίου ορίου των διδακτικών υποχρεώσεών τους στο Τμήμα στο οποίο
υπηρετούν και πέραν των λοιπών διδακτικών ή άλλων υποχρεώσεων που τυχόν θα τους
έχει αναθέσει το Τμήμα τους.
β) Η άσκηση εκπαιδευτικού έργου στα Ι.Δ.Β.Ε. ή η συμμετοχή στα όργανα
διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης με την ιδιότητα του
Επιστημονικού Υπεύθυνου, δεν αποτελεί ασυμβίβαστο έργο για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π.
πλήρους απασχόλησης, η δε σχετική πρόσθετη αμοιβή δεν υπόκειται σε παρακράτηση
από τον Ειδικό Λογαριασμό του οικείου Ιδρύματος.
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3. Τα μέλη των λοιπών κατηγοριών προσωπικού του οικείου Ιδρύματος τα οποία
κατά τα ανωτέρω απασχολούνται στα Ι.Δ.Β.Ε. δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης
εφόσον η απασχόλησή τους στο Ι.Δ.Β.Ε. είναι πέραν του προβλεπόμενου νόμιμου
ελαχίστου εβδομαδιαίου ορίου των διδακτικών υποχρεώσεών τους στο Τμήμα στο
οποίο υπηρετούν και πέραν των λοιπών διδακτικών ή άλλων υποχρεώσεων που τυχόν
θα τους έχει αναθέσει το Τμήμα τους.
4.α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών Δ.Ε.Π. ή
Ε.Π. που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των Ι.Δ.Β.Ε., όπως επίσης και το μέγιστο
ύψος της ωριαίας πρόσθετης αμοιβής ή υπερωριακής αποζημίωσης για την παροχή
εκπαιδευτικού έργου στο οικείο Ι.Δ.Β.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
β) Στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. ορίζεται το ύψος της ωριαίας
πρόσθετης αμοιβής των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., όπως επίσης και το ύψος της
υπερωριακής αποζημίωσης των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, για την παροχή
εκπαιδευτικού έργου στο οικείο Ι.Δ.Β.Ε. μέσα στα όρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα
με το προηγούμενο στοιχείο α΄. Επίσης, στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε.
ορίζεται και το ύψος της αποζημίωσης των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. που απασχολούνται με
την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπεύθυνου ενός Προγράμματος Δ.Β.Ε.
γ) Στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. ορίζεται το ανώτατο όριο των
αμοιβών των συμβασιούχων διδασκόντων και του προσωπικού διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης, σύμφωνα με τα στοιχεία δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου, οι οποίες
καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του οικείου Ιδρύματος.
5. Το σύνολο της δαπάνης που μπορεί να καλύπτεται κατ’ έτος από τον Ειδικό
Λογαριασμό του οικείου Ιδρύματος για την πρόσληψη ή απασχόληση προσωπικού
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. κατά περίπτωση, ύστερα
από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε.

Άρθρο 21
Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Ινστιτούτων Δια βίου
Εκπαίδευσης
1. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Ι.Δ.Β.Ε., τόσο σε ό,τι αφορά τα
όργανα διοίκησης όσο και σε ό,τι αφορά τα επιμέρους Προγράμματα Δ.Β.Ε., γίνεται
από τη Γραμματεία του.
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2. Η Γραμματεία του Ι.Δ.Β.Ε. στελεχώνεται είτε από διοικητικό προσωπικό του
οικείου Πανεπιστημίου ή του οικείου Τ.Ε.Ι. που διατίθεται με απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ύστερα από
πρόταση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε., είτε από συμβασιούχους έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου με σχέση ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα στοιχεία ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος.
3. Με απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε. ανατίθενται καθήκοντα
Προϊσταμένου της Γραμματείας του Ι.Δ.Β.Ε. σε ένα από τα μέλη του προσωπικού που
τη στελεχώνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παρ. 2 του άρθρου
αυτού.

Άρθρο 22
Πόροι, περιουσία, οικονομική διαχείριση των Ινστιτούτων Δια βίου
Εκπαίδευσης
1. Οι λειτουργικές δαπάνες των Ι.Δ.Β.Ε. καλύπτονται από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος, το οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε
ειδικό κωδικό. Οι επενδυτικές και αναπτυξιακές δαπάνες των Ι.Δ.Β.Ε. καλύπτονται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του οικείου Ιδρύματος.
2. Όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο 1, μπορεί να καλύπτονται από τους εξής πρόσθετους πόρους:
i) Ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος.
ii) Έσοδα από τον Ειδικό Λογαριασμό του οικείου Ιδρύματος.
iii) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.-ΙΙ (3ο Κ.Π.Σ.) για την
εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης.
iv) Έσοδα από παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στα οποία περιλαμβάνεται και η
συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών όπως
εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε.
v) Έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση καινοτομικού
εκπαιδευτικού και άλλου υλικού.
vi) Έσοδα από εκπόνηση μελετών και εκτέλεση επιμορφωτικών και ερευνητικών
έργων που αφορούν τη Δια βίου Εκπαίδευση.
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vii) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημόσιου ή του
ιδιωτικού τομέα και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές κάθε είδους με
πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
viii) Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ι.Δ.Β.Ε.
ix) Κάθε είδους δάνεια.
3.α) Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ι.Δ.Β.Ε. που προέρχονται από τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του
οικείου Ιδρύματος, όπως επίσης και αυτών που προέρχονται από το Π.Δ.Ε., γίνεται
μέσω των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Ιδρύματος.
β) Η οικονομική διαχείριση των λοιπών πόρων του Ι.Δ.Β.Ε. γίνεται μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού του οικείου Ιδρύματος σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και
σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Χρηματοδότησης του τελευταίου, όπως εκάστοτε
ισχύει.

Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις
1.α) Τα λειτουργούντα στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. Προγράμματα Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού
έτους 2004-05, διεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2752/1999. Στους
φοιτητές των εν λόγω Π.Σ.Ε. που δεν θα έχουν αποφοιτήσει μέχρι το τέλος του
ακαδημαϊκού έτους 2004-05, χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο εδ. α΄ της παρ. 17 του άρθρου 1 του Ν. 2752/1999, με την οποία
βεβαιώνεται η επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν
επιτυχώς.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται
όλα τα ζητήματα που απορρέουν από την οριστική παύση λειτουργίας των ανωτέρω
Π.Σ.Ε.
2.α) Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) των Πανεπιστημίων και
των Τ.Ε.Ι., τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι πιστοποιημένα από
το

Εθνικό

Κατάρτισης

Κέντρο
και

Πιστοποίησης

Συνοδευτικών

Δομών

Συνεχιζόμενης

Υποστηρικτικών

Επαγγελματικής

Υπηρεσιών

(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.),

εντάσσονται στο Ι.Δ.Β.Ε. του οικείου Ιδρύματος.
β) Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. έχει την ευθύνη της γενικής εποπτείας των
δραστηριοτήτων του οικείου Κ.Ε.Κ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες
πιστοποίησης των Κ.Ε.Κ. που λειτουργούν στο πλαίσιο των οικείων Ι.Δ.Β.Ε. των
Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., όπως επίσης και το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ
των Κ.Ε.Κ. και των οικείων Ι.Δ.Β.Ε.
γ) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ίδρυσή του, το Ι.Δ.Β.Ε.
ενός Ιδρύματος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αίτηση πιστοποίησης
Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 24
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του
οικείου Τ.Ε.Ι. ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε., η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από έλεγχο νομιμότητας του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας κάθε
Ι.Δ.Β.Ε., στον οποίο μεταξύ άλλων καθορίζονται και τα εξής:
i) Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση των προγραμμάτων, τις
μεθόδους διδασκαλίας και το χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό.
ii) Ο τύπος των χορηγούμενων πιστοποιητικών.
iii) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις αναγνώρισης και μεταφοράς Δ.Ε. ή αντιστοίχησης
συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
iv) Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του
Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε., του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Ομάδων Διδακτικού
Έργου.
v) Οι ειδικότερες διαδικασίες και προϋποθέσεις εκλογής του Επιστημονικού
Διευθυντή του Ι.Δ.Β.Ε.
vi) Οι ειδικότερες διαδικασίες υποβολής προτάσεων και οι τυχόν πρόσθετες
προϋποθέσεις έγκρισης Προγραμμάτων Δ.Β.Ε.
vii)

Οι

διαδικασίες

διενέργειας

της

κλήρωσης

για

την

επιλογή

των

εκπαιδευομένων.
viii) Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση των ερευνητικών, επιμορφωτικών
και καινοτομικών δραστηριοτήτων του Ι.Δ.Β.Ε. και την αξιοποίηση και διάδοση των
αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών.
ix) Οι ειδικότερες διαδικασίες και προϋποθέσεις για την επιλογή και πρόσληψη
προσωπικού κάθε κατηγορίας.
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x) Το ύψος της ωριαίας πρόσθετης αμοιβής των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και της
υπερωριακής αποζημίωσης των λοιπών κατηγοριών προσωπικού για την παροχή
εκπαιδευτικού έργου στο οικείο Ι.Δ.Β.Ε., όπως επίσης και το ύψος της αποζημίωσης
των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. που απασχολούνται με την ιδιότητα του Επιστημονικού
Υπεύθυνου ενός Προγράμματος Δ.Β.Ε.
xi) Tο ανώτατο όριο των αμοιβών των συμβασιούχων διδασκόντων και του
προσωπικού διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τα στοιχεία δ΄ και ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, οι οποίες καταβάλλονται μέσω του
Ειδικού Λογαριασμού του οικείου Ιδρύματος.
xii) Οι λεπτομέρειες ως προς τις σχέσεις και τους όρους συνεργασίας μεταξύ των
Ι.Δ.Β.Ε. και των οικείων Κ.Ε.Κ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

5.3.Διεθνές ελληνικό πανεπιστήμιο
Άρθρο 25
Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο
1. Ιδρύεται Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο τελεί σε ακαδημαϊκή και
λειτουργική σύνδεση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
2.α) Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει ως αποστολή το άνοιγμα της
ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης στους νέους των χωρών που βρίσκονται σε στενή
αλλά και σε ευρεία γεωγραφική γειτονία με την Ελλάδα, όπως επίσης και στους νέους
της ελληνικής ομογένειας.
β) Για την επίτευξη της αποστολής του, το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο
οργανώνει και πραγματοποιεί Διεθνή Προγράμματα Σπουδών (Δ.Π.Σ.), τόσο σε
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα Δ.Π.Σ. μπορεί είτε να
αναπτύσσονται σε διαπανεπιστημιακή βάση είτε να αναπτύσσονται στο εσωτερικό ενός
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από

τα

συνεργαζόμενα

Πανεπιστήμια,

πραγματοποιούνται

πάντως

στους

εκπαιδευτικούς χώρους των Πανεπιστημίων αυτών.
γ) Τα ανωτέρω Δ.Π.Σ. απευθύνονται κατά σειρά προτεραιότητας στις εξής
κατηγορίες εν δυνάμει υποψήφιων φοιτητών :
i. Υποψήφιοι φοιτητές από τις Βαλκανικές Χώρες.
ii. Υποψήφιοι φοιτητές από τις Παρευξείνιες Χώρες.
iii. Υποψήφιοι φοιτητές από την ομογένεια της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής.
iv. Υποψήφιοι φοιτητές από τις Αραβικές Χώρες και τις Χώρες της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου.
3.α) Η διοίκηση του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου ασκείται από εννεαμελή
Διοικούσα Επιτροπή που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Στη Διοικούσα Επιτροπή συμμετέχει οπωσδήποτε ο Πρύτανης του
καθενός από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Εάν ο Πρύτανης κωλύεται ή δεν
επιθυμεί να συμμετάσχει στη Διοικούσα Επιτροπή, αντικαθίσταται από ένα εκ των
Αντιπρυτάνεων ή από μέλος της Συγκλήτου. Ο αντικαταστάτης του Πρύτανη ορίζεται
σε κάθε περίπτωση από τον ίδιο. Για τα σχετικά με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις Διοικούσες Επιτροπές των λοιπών
Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
β) Την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της εποπτείας υλοποίησης κάθε
Διεθνούς Προγράμματος Σπουδών έχει η αντίστοιχη Ακαδημαϊκή Επιτροπή, η οποία
συγκροτείται με κοινή απόφαση των συνεργαζόμενων Τμημάτων και η οποία
εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.
γ) Τη γενική ευθύνη της συνολικής ακαδημαϊκής λειτουργίας του Διεθνούς
Ελληνικού Πανεπιστημίου, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ακαδημαϊκό σχεδιασμό,
το συντονισμό και τη γενική εποπτεία, έχει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, το οποίο
συγκροτείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και στο οποίο μεταξύ άλλων
συμμετέχουν οπωσδήποτε οι Πρόεδροι των επιμέρους Ακαδημαϊκών Επιτροπών.
4.α) Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή ύστερα από
διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στον δικτυακό
τόπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οποία κοινοποιείται
και στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται κατά
περίπτωση η πρόσκληση.
β) Η διδασκαλία των μαθημάτων των κατά τα ανωτέρω Διεθνών Προγραμμάτων
Σπουδών γίνεται στην αγγλική γλώσσα, οι δε σπουδές συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά
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της φυσικής διδασκαλίας με τα χαρακτηριστικά της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, και
με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων τεχνολογιών.
5.α) Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται i) από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των συνεργαζόμενων ελληνικών Πανεπιστημίων, τα οποία
λαμβάνουν για το σκοπό αυτό πρόσθετη αμοιβή, και ii) από διδάσκοντες με συμβάσεις
βάσει του Π.Δ. 407/80 ή από Επισκέπτες Καθηγητές ή από Εντεταλμένους Επίκουρους
Καθηγητές ή από Ειδικούς Επιστήμονες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η επιλογή
του κάθε μορφής διδακτικού προσωπικού γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, ύστερα
από εισήγηση της οικείας Ακαδημαϊκής Επιτροπής και γνώμη του Ακαδημαϊκού
Συμβουλίου, και με κριτήριο, αφενός μεν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τη διεθνή
αναγνώριση και την εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, αφετέρου δε στην
άριστη ικανότητα διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα.
β) Η επικουρία του διδακτικού έργου γίνεται από μέλη Ειδικού και
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και από μέλη Ειδικού
Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των συνεργαζόμενων ελληνικών
Πανεπιστημίων, τα οποία λαμβάνουν για το σκοπό αυτό πρόσθετη αμοιβή. Η επιλογή
γίνεται ομοίως από τη Διοικούσα Επιτροπή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.
6.α) Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου
συνιστάται υπηρεσιακή μονάδα. Τα σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση της
υπηρεσιακής μονάδας, καθώς επίσης και τα σχετικά με τη σύσταση οργανικών θέσεων
προσωπικού και τη στελέχωσή τους, ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που
εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ύστερα από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου.
β) Για την πληρέστερη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη του Διεθνούς
Ελληνικού Πανεπιστημίου, μπορεί να διατίθεται ή να αποσπάται ή να μετατάσσεται
στις υπηρεσίες του κατά παρέκκλιση των σχετικών κείμενων διατάξεων διοικητικό και
λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο καθένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.
γ) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης έργου για την
παροχή έργου διοικητικής ή τεχνικής υποστήριξης.
7.α) Οι κάθε είδους δαπάνες για την οργάνωση και πραγματοποίηση των Διεθνών
Προγραμμάτων Σπουδών βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Διεθνούς Ελληνικού
Πανεπιστημίου, το οποίο για το σκοπό αυτό επιχορηγείται από τον Τακτικό
187

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

Προϋπολογισμό και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των λοιπών Ιδρυμάτων
ανώτατης

εκπαίδευσης.

Η

Διοικούσα

Επιτροπή

ασκεί

παράλληλα

και

τις

προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασμού.
γ) Για τη φοίτηση στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο καταβάλλονται δίδακτρα,
το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της
Διοικούσας Επιτροπής. Η διαχείριση του ποσού που εισπράττεται από τα δίδακτρα
γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.
8. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από
γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου, ρυθμίζονται
μεταξύ άλλων ειδικότερα τα εξής :
i) Τα σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Διοικούσας
Επιτροπής.
ii) Η αυξομείωση του αριθμού των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης.
iii) Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις επιλογής του κάθε είδους προσωπικού.
iv) Ο καθορισμός των κατηγοριών των εν δυνάμει υποψηφίων φοιτητών, με
δυνατότητα αλλαγής της σειράς προτεραιότητας, όπως επίσης και προσθήκης άλλων
κατηγοριών αλλοδαπών υποψηφίων ή και διαγραφής κάποιων από τις κατηγορίες
αυτές.
v) Το ύψος και το είδος κοινωνικών παροχών προς τους φοιτητές,
συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης υποτροφιών και δανείων, και οι
προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών αυτών.
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5.4. Διατάξεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές
Άρθρο 26
Γενικές διατάξεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές
Είναι δυνατή η παράλληλη πραγματοποίηση μέρους των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην
αγγλική ή σε άλλη Ευρωπαϊκή γλώσσα. Οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται στην
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίνεται
η ίδρυση του Π.Μ.Σ. και με την οποία καθορίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και τη
λειτουργία του. Στις περιπτώσεις αυτές, παύει να ισχύει η αναφερόμενη στο στοιχείο α΄
της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992 προϋπόθεση επαρκούς γνώσης της
ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς υποψηφίους.

Άρθρο 27
Διατάξεις για διατμηματικά – διιδρυματικά Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.α)

Στις

περιπτώσεις

διατμηματικών

ή

διιδρυματικών

Προγραμμάτων

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση του Π.Μ.Σ. και με την οποία
καθορίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του, είναι δυνατό να ορίζει
ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα ως «επικεφαλής» του Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση
αυτή η πρόταση έγκρισης του Π.Μ.Σ. υποβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του
«επικεφαλής» Τμήματος και του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει αυτό, συνοδεύονται όμως
απαραιτήτως από τις σύμφωνες γνώμες των αντίστοιχων οργάνων όλων των υπολοίπων
συνεργαζόμενων Τμημάτων και των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν αυτά.
β) Στις περιπτώσεις του στοιχείου α΄ της παραγράφου αυτής, όλες οι
προβλεπόμενες κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες πανεπιστημιακών οργάνων
ασκούνται από τα αντίστοιχα όργανα του «επικεφαλής» Τμήματος. Κατά τις σχετικές
συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα ψήφου
εκπρόσωποι των λοιπών συνεργαζόμενων Τμημάτων σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα
προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με
την οποία εγκρίνεται η ίδρυση του Π.Μ.Σ. και με την οποία καθορίζονται τα σχετικά με
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την οργάνωση και τη λειτουργία του. Το Τμήμα που έχει οριστεί ως «επικεφαλής» έχει
και τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
γ) Στις περιπτώσεις του στοιχείου α΄ της παραγράφου αυτής, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές ανήκουν από οργανωτική και διοικητική άποψη στο Τμήμα που έχει οριστεί
ως «επικεφαλής» του Π.Μ.Σ. Κατ’ αναλογία, και οι τίτλοι σπουδών χορηγούνται από
το ανωτέρω Τμήμα, αναγράφουν όμως υποχρεωτικά το σύνολο των συνεργαζομένων
Τμημάτων και Ιδρυμάτων.
2.α) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διατμηματικών ή διιδρυματικών Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου αυτού, οι προτάσεις έγκρισης διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.
υποβάλλονται από κοινού από τα αρμόδια όργανα όλων των συνεργαζομένων
Τμημάτων ή και Ιδρυμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11
του Ν. 2083/1992, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Στις περιπτώσεις αυτές, όλες οι προβλεπόμενες κατά τις κείμενες διατάξεις
αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. ασκούνται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.),
η οποία συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. των αντίστοιχων Γ.Σ.Ε.Σ. των συνεργαζόμενων
Τμημάτων.
γ) Οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών αναγράφουν υποχρεωτικά το σύνολο των
συνεργαζομένων Τμημάτων και Ιδρυμάτων. Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. έχει
ένα εκ των συνεργαζομένων Τμημάτων, το οποίο και καθορίζεται στην απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση του
Π.Μ.Σ. και με την οποία καθορίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία
του. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη
σύνθεση και τον τρόπο ορισμού των μελών της Ε.Δ.Ε., με την εκλογή του Προέδρου
της Ε.Δ.Ε., με την ένταξη των μεταπτυχιακών φοιτητών από οργανωτική και διοικητική
άποψη, με την επίβλεψη των υποψηφίων διδακτόρων, όπως επίσης και κάθε άλλη
λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
3. Ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε όλες τις
περιπτώσεις διατμηματικών ή διιδρυματικών Π.Μ.Σ., οι υποψήφιοι διδάκτορες ανήκουν
από οργανωτική και διοικητική άποψη στο Τμήμα στο οποίο ανήκει ο επιβλέπων της
διατριβής, το οποίο έχει και την ευθύνη της χορήγησης του Διδακτορικού Διπλώματος.
Και στην περίπτωση αυτή όμως, το Διδακτορικό Δίπλωμα θα αναγράφει υποχρεωτικά
το σύνολο των συνεργαζομένων Τμημάτων και Ιδρυμάτων.
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4. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 και το τελευταίο
εδάφιο του στοιχείου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992 καταργούνται.

Άρθρο 28
Διεθνείς – διακρατικές συνεργασίες για μεταπτυχιακές σπουδές
1. Στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2083/1992, είναι
δυνατή η οργάνωση διατμηματικών – διιδρυματικών Π.Μ.Σ. από κοινού από ελληνικά
Πανεπιστήμια και αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, τα οποία οδηγούν στη
χορήγηση τίτλων σπουδών επιπέδου master’s. Στις περιπτώσεις αυτές καταρτίζεται
Ειδικό Πρόγραμμα Συνεργασίας (Ε.Π.Σ) μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και
Ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την
οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του,
καθώς επίσης και το πλαίσιο των αμοιβαίων δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από τις
συνεργαζόμενες πλευρές και των δικαιωμάτων της κάθε πλευράς. Το Ε.Π.Σ εγκρίνεται
από τα αρμόδια κατά την οικεία εθνική νομοθεσία όργανα των συνεργαζόμενων
πλευρών και υπογράφεται από τους Προέδρους των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή τους
επικεφαλής των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών μονάδων και τους Πρυτάνεις των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
2. Για την έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 11 του Ν. 2083/1992 απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση
του Π.Μ.Σ. και με την οποία καθορίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και τη
λειτουργία του, απαιτείται η υποβολή της σύμφωνης γνώμης των αντίστοιχων οργάνων
του Ιδρύματος της αλλοδαπής καθώς επίσης και η υποβολή του Ε.Π.Σ.
3. Η κατά τα ανωτέρω οργάνωση διατμηματικών – διιδρυματικών Π.Μ.Σ. από
κοινού από ελληνικά Πανεπιστήμια και αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής είναι
δυνατό να αναφέρεται είτε σε Τμήματα της ίδιας γνωστικής περιοχής ή συναφών
γνωστικών περιοχών, είτε σε Τμήματα διαφορετικών γνωστικών περιοχών.
4. α) Στα κατά τα ανωτέρω κοινά Π.Μ.Σ. εγγράφονται πτυχιούχοι Ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η εγγραφή γίνεται σε ένα από
τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, αντίγραφο δε του φακέλου εγγραφής διαβιβάζεται
και στα υπόλοιπα Ιδρύματα. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται βάσει
διαδικασίας και κριτηρίων που ορίζονται στο Ε.Π.Σ.
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β) Τα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με
όσα ειδικότερα προβλέπονται στο Ε.Π.Σ. Στο Ε.Π.Σ ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και τα
ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα διδασκαλίας, το πρόγραμμα διδασκομένων
μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη μέθοδο
αξιολόγησης των φοιτητών.
γ) Το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο της κάθε χώρας έχουν την οργανωτική και
διοικητική ευθύνη σε ό,τι αφορά την επιλογή και εγγραφή των φοιτητών της χώρας
τους και την οργάνωση και πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού και λοιπού έργου στο
πλαίσιο του Π.Μ.Σ., και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο Ε.Π.Σ.
5. Οι προερχόμενοι από τη μία χώρα μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν
υποχρεωτικά μέρος του Π.Μ.Σ. σε μία τουλάχιστον από τις άλλες συνεργαζόμενες
χώρες. Επίσης, η διδασκαλία των μαθημάτων στην κάθε χώρα γίνεται από εκπαιδευτικό
προσωπικό προερχόμενο από όλες τις συνεργαζόμενες πλευρές. Στο Ε.Π.Σ ρυθμίζονται
τα ζητήματα που συνδέονται με την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικού
προσωπικού, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα όρια εντός των οποίων
μπορεί να κυμαίνεται ο χρόνος παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. από τους φοιτητές μίας
χώρας σε άλλη.
6. Τα κατά τα ανωτέρω κοινά Π.Μ.Σ. μπορεί να οδηγούν στη χορήγηση ενός
κοινού τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, στον οποίο θα αναγράφεται η ονομασία των
αντίστοιχων εθνικών τίτλων και το σύνολο των συνεργαζόμενων Τμημάτων και
Ιδρυμάτων. Είναι δυνατό όμως η κάθε χώρα να χορηγεί στους δικούς της φοιτητές τον
τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών που προβλέπει η οικεία εθνική νομοθεσία, στον οποίο
όμως θα αναγράφεται υποχρεωτικά το σύνολο των συνεργαζόμενων Τμημάτων και
Ιδρυμάτων όλων των χωρών και με την ένδειξη ότι πρόκειται για τίτλο που χορηγείται
από Π.Μ.Σ. που οργανώνεται και πραγματοποιείται από κοινού από τα Ιδρύματα των
συνεργαζόμενων πλευρών.
7. Προκειμένου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από κοινού από ελληνικό
Πανεπιστήμιο και από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατή η
συνεπίβλεψη της διατριβής από δύο επιβλέποντες, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από
το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ο άλλος από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Η
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί
επίσης να είναι διευρυμένη με συμμετοχή ερευνητών και διδασκόντων και από το
Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Την οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διατριβής
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την έχει το Πανεπιστήμιο της μίας χώρας, έστω και αν μέρος της διατριβής
πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο της άλλης χώρας. Η εκπόνηση της διατριβής,
γίνεται με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία
της χώρας που έχει την οργανωτική ευθύνη της. Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται
στο Πανεπιστήμιο που έχει την οργανωτική ευθύνη της. Η προβλεπόμενη από τις
διατάξεις του Ν. 2083/1992 Εξεταστική Επιτροπή περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον
προερχόμενο από το Πανεπιστήμιο της άλλης χώρας συνεπιβλέποντα και μέχρι δύο
ακόμα μέλη που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο της άλλης χώρας.
8. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζονται στο
Ε.Π.Σ, στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τα σχετικά με την οργάνωση των
μεταπτυχιακών σπουδών στις συνεργαζόμενες χώρες και τα σχετικά με τη χορήγηση
των αντίστοιχων τίτλων σπουδών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ–ΠΡΑΓΑΣ-ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (19992001-2003)
6.1. Εισαγωγή
Στις 19 Ιουνίου 1999 ένα χρόνο μετά την διακήρυξη της Σορβόννης, οι
υπουργοί παιδείας από 29 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν την διακήρυξη της
Μπολόνια. Συμφώνησαν από κοινού σε σημαντικούς στόχους για την ανάπτυξη μιας
συνεκτικής Ευρωπαϊκής Aνώτατης Eκπαίδευσης μέχρι το 2010. Στην επόμενη
σύνοδο που διεξάχθηκε στην Πράγα στις 19 Μαΐου 2001, αύξησαν των αριθμό των
στόχων και επαναεπιβεβαίωσαν την δέσμευση τους να προωθήσουν τον Ενιαίο Χώρο
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε) μέχρι το 2010. Στις 19/09/2003 οι υπουργοί
παιδείας από 33 Ευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν στο Βερολίνο για να επανεξετάσουν
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να θέσουν προτεραιότητα και νέους στόχους για τα
επόμενα χρόνια με σκοπό την ταχύτερη πραγματοποίηση του ΕΧΑΕ.
Η διακήρυξη της Μπολόνιας μπορεί να θεωρηθεί σταθμός στην ιστορία της
εκπαίδευσης στην Ευρώπη καθώς σηματοδοτεί την πολιτική βούληση 29 ευρωπαϊκών
χωρών να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου για την
Ανώτερη εκπαίδευση και παράλληλα να ενισχύσει την έννοια των κοινών αξιών και το
αίσθημα του ανήκειν και του μετέχειν σε ένα πολυδιάστατο κοινωνικο-πολιτικό και
πολιτιστικό χώρο. Με λίγα λόγια η Ευρώπη της γνώσης καλείται να διαδραματίσει το
δικό της ρόλο στην οικοδόμηση της Ευρώπης των πολιτών.
Και τα πανεπιστήμια καλούνται να διαδραματίζουν ένα ρόλο-κλειδί στην
ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής Ευρώπης. Πριν από τη σύνοδο της Μπολόνιας, έγιναν
δύο διασκέψεις που την προετοίμασαν. Η μία είναι η Magna Charta Universitatum
του 1988, που έγινε στη Μπολόνια και που αναφέρεται στα θεμελιώδη δικαιώματα των
πανεπιστημίων. Το δεύτερο είναι η Διακήρυξη της Σορβόννης της 25 της Μαΐου
1998, η οποία τονίζει τον κεντρικό ρόλο των πανεπιστημίων στην ανάπτυξη μιας
πολυπολιτισμικής Ευρώπης. Επίσης, προσδιορίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού
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χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης ως βασικό εργαλείο για την προώθηση της
κινητικότητας και της εργοδότησης των Ευρωπαίων πολιτών, συμβάλλοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο και στην ανάπτυξη της Ευρώπης ως συνόλου.

Τα βασικά γνωρίσματα της Διακήρυξης της Μπολόνιας είναι:
 Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης με σκοπό την
ενίσχυση της κινητικότητας και των δυνατοτήτων εξεύρεσης εργασίας των πολιτών
στην Ευρώπη και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της
ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης στον κόσμο.
 Η υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για περισσότερη διαφάνεια και
εύκολη σύγκριση μεταξύ των πτυχίων.
 Η συγκρότηση των σπουδών σε δύο κύκλους, πτυχιακό και μεταπτυχιακό. Η
φοίτηση στο δεύτερο κύκλο προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου, ο
οποίος θα έχει ελάχιστη διάρκεια τριών χρόνων και θα αναγνωρίζεται στην
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ως ένα ικανοποιητικό επίπεδο προσόντων. Θα
ακολουθεί φυσικά ο τρίτος κύκλος σπουδών για την εκπόνηση διδακτορικού
διπλώματος.
 Η γενίκευση συστημάτων μεταφοράς διδακτικών μονάδων συμβατών με το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων ECTS (European Credit Transfer
System), με τη δυνατότητα απόκτησης μονάδων και εκτός ιδρυμάτων Ανώτερης
εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης.
 Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διασφάλιση της εγγύησης
ποιότητας.
 Η απάλειψη των εμποδίων στη διακίνηση φοιτητών, καθηγητών και αποφοίτων.
 Η υιοθέτηση ενός συγκροτημένου μηχανισμού παρακολούθησης και εφαρμογής
της όλης διαδικασίας.
 Ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα μιας δεκαετίας 2000-2010 για την επίτευξη των
αναγκαίων αλλαγών.
Αυτά τα μέτρα προϋποθέτουν λοιπόν την εξασφάλιση της ποιότητας της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αξιολόγηση από το 2005, τη λειτουργία συστήματος
συγκρίσιμων βαθμών και πτυχίων πάλι από το 2005 και τέλος την καθιέρωση του
συστήματος των τριών κύριων κύκλων σπουδών με αντίστοιχη διάρκεια τριών, δύο και
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τριών ετών από το 2005. Όπως φαίνεται καθαρά είναι χρονικά τουλάχιστον
ανεφάρμοστα για τα ασφυκτικά πλαίσια που έχουν προταθεί.

6.2. Συνέχεια της Μπολόνιας
Την Άνοιξη του 2000 στην Οκινάουα, οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών
μελών της ομάδας των οκτώ (Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ιταλία,
Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία), συμφώνησαν το διπλασιασμό του αριθμού των
διδασκόντων, σπουδαστών, ερευνητών και μελών διοικητικού προσωπικού στον
τομέα της εκπαίδευσης που θα έχουν την εμπειρία της μετακίνησης στο εξωτερικό στα
επόμενα δέκα χρόνια.
Το Δεκέμβριο του 2000 στη Νίκαια, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της
Ε.Ε., στοχεύοντας στην αύξηση και τον εκδημοκρατισμό της κινητικότητας των
σπουδαστών και των διδασκόντων στην Ευρώπη, ενέκριναν σχέδιο δράσης για την
κινητικότητα (42 συγκεκριμένα μέτρα), το πρώτο μέρος του οποίου τέθηκε σε ισχύ στη
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης (Μάρτιος 2001).
Η Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας στην Πράγα (Μάιος 2001) επικύρωσε
την ενίσχυση των προσπαθειών για τη διεύρυνση της κινητικότητας στην Ευρώπη, των
σπουδαστών, των εκπαιδευτικών, των ερευνητών και του διοικητικού προσωπικού.
Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα (Μάρτιος 2002), στα
πλαίσια της προοπτικής να γίνει η Ε.Ε. η σημαντικότερη οικονομική δύναμη, κυρίως
μέσα από τη γνώση και την πνευματική καλλιέργεια, ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την
κινητικότητα ως ισχυρή στρατηγική για την επίτευξη των προσπαθειών, με νέα γενιά
προγραμμάτων (2000-2006) και με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην αναγνώριση
των πτυχίων, των προσόντων και των περιόδων σπουδών και κατάρτισης που
πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2003 γίνεται η σύνοδος των Υπουργών της Ε.Ε. στο
Βερολίνο με θέμα "Πραγματοποιώντας την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση".
Εκεί έγινε μια συνολική αποτίμηση της πορείας προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης
Εκπαίδευσης και τέθηκαν ορισμένοι ακόμη στόχοι, που όμως είναι δευτερεύοντες στις
συνολικές αρχές της Διακήρυξης της Μπολόνιας και της Συνόδου της Πράγας.
Μεταξύ των άλλων συμφώνησαν ότι από το 2005 τα εθνικά συστήματα
εξασφάλισης ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν:
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 Έναν καθορισμό των ευθυνών των οργανισμών και των σχετικών ιδρυμάτων .
 Αξιολόγηση των προγραμμάτων ή των ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερική αναθεώρηση, συμμετοχή των σπουδαστών και
δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
 Ένα σύστημα αντιστοίχησης / πιστοποίησης ή συγκρίσιμων διαδικασιών.
 Διεθνείς συμμετοχή, συνεργασία και δικτύωση.
Το βασικό πνεύμα του Βερολίνου είναι η διευκόλυνση της κινητικότητας των
φοιτητών με βάση τις διδακτικές μονάδες και το συμπλήρωμα διπλώματος. Η
κινητικότητα αποσκοπεί στην ομογενοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως,
συμβάλλει έμμεσα στη διάδοση του ευρωπαϊκού πνεύματος, που είναι ένας από τους
στόχους της Μπολόνιας. Η καταξίωση, όμως, αυτής της κινητικότητας έρχεται με την
απονομή των κοινών διπλωμάτων από δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, με εφάμιλλη
ποιοτική στάθμη, γεγονός που προφανώς θα διαπιστώνεται από της διαδικασίες
Αξιολόγησης. Η ενθάρρυνση της κινητικότητας συνεπάγεται αξιόλογες ξενόγλωσσες
σπουδές και ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά.
Επίσης, εκεί δεσμεύθηκαν στην έναρξη της εφαρμογής του συστήματος των δύο
Πανεπιστημιακών κύκλων ως το 2005. Οι βαθμοί των πρώτων κύκλων πρέπει να
δώσουν την πρόσβαση κατά την συνθήκη της Λισσαβόνας, στα δεύτερα προγράμματα
κύκλων. Οι δεύτεροι βαθμοί κύκλων πρέπει να δώσουν την πρόσβαση στις
διδακτορικές μελέτες. Ζήτησαν δε να συμπεριλάβουν οι χώρες της Ε.Ε. το διδακτορικό
επίπεδο ως τρίτο κύκλο στη διαδικασία της Μπολόνιας.
Συγχρόνως, έβαλαν στόχους για την πραγματοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης
στην

τριτοβάθμια

εκπαίδευση,

συμπεριλαμβανομένης

της

αναγνώρισης

της

προγενέστερης εκμάθησης. Και τόνισαν την ανάγκη να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για
όλους τους πολίτες, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες και τις δυνατότητες τους, για να
ακολουθήσουν τις πορείες δια βίου μάθησης και μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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6.3.Η δομή του πτυχίου
Υιοθέτηση ενός συστήματος απαραιτήτως βασισμένο στους δυο
κύκλους
Οι υπουργοί ευχαρίστως σημειώνουν, ακολουθώντας τη δέσμευση στη
διακήρυξη της Μπολόνια για τους δυο κύκλους, ότι έχει δρομολογηθεί μια περιεκτική
αναδιαμόρφωση στο Ευρωπαϊκό τοπίο της Αν. Εκπαίδευσης. Όλοι οι υπουργοί
δεσμεύτηκαν να έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή του συστήματος των δυο κύκλων
σπουδών έως το 2005.
Οι υπουργοί υπογραμμίζουν την σημασία της σταθεροποίησης της προόδου που
έχει γίνει και της βελτίωσης της κατανόησης και της αποδοχής των νέων όρων μέσα
από την ενδυνάμωση του διαλόγου μέσα στα Ιδρύματα και μεταξύ των Ιδρυμάτων και
των εργοδοτών. Οι υπουργοί ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να επεξεργαστούν ένα
πλαίσιο εφάμιλλων όρων για τα δικά τους συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία
πρέπει να επιζητούν την περιγραφή των όρων σύμφωνα με το αντικείμενο, το επίπεδο,
το μαθησιακό αποτέλεσμα, τις ικανότητες και το προφίλ. Επίσης αναλαμβάνουν να
επεξεργαστούν ένα διευρυμένο πλαίσιο των όρων για τον κάθε τομέα της Ευρωπαϊκής.
Ανώτ. Εκπαίδευσης. Μέσα σε τέτοια πλαίσια για τα πτυχία θα πρέπει να έχουν
διαφορετικά αποτελέσματα. Τα πτυχία του 1ου και 2ου κύκλου θα πρέπει να έχουν
διαφορετικούς προσανατολισμούς και ποικίλα προφίλ για να εξυπηρετούν την ποικιλία
των ατομικών, ακαδημαϊκών αναγκών και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Τα
πτυχία του 1ου κύκλου πρέπει να δίνουν πρόσβαση, σύμφωνα με το πνεύμα της
Σύμβασης Αναγνώρισης της Λισσαβόνας, στα προγράμματα του 2ου κύκλου. Τα
πτυχία του 2ου κύκλου πρέπει να δίνουν πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές. Οι
υπουργοί καλούν την «Επιτροπή Συνέχειας» να εξετάσουν αν και πως θα συνδεθεί
συντομότερα η ανώτατη εκπαίδευση με το 1° κύκλο ενός πλαισίου όρων για τον τομέα
Ευρωπαϊκής Αν. Εκπαίδευσης. Οι υπουργοί τονίζουν, την δέσμευση τους να κάνουν
την Αν. Εκ. εξίσου προσβάσιμη σε όλους σύμφωνα με τις ικανότητες με κάθε μέσο.
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6.4.Προώθηση της κινητικότητας
Η κινητικότητα των φοιτητών και του ακαδημαϊκού και διοικητικού
προσωπικού είναι η βάση της ίδρυσης του τομέα της Ευρωπαϊκής Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Οι υπουργοί δίνουν έμφαση στη σημασία της για τον ακαδημαϊκό και
πολιτιστικό καθώς επίσης και για τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα.
Σημειώνουν με ικανοποίηση ότι από την περασμένη συνάντηση τους οι αριθμοί της
κινητικότητας έχουν αυξηθεί χάρη επίσης και στην ουσιαστική υποστήριξη από τα
προγράμματα της ΕΕ και συμφωνούν να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να
βελτιώσουν την ποιότητα και τη δημοσιογραφική κάλυψη των στατιστικών
πληροφοριών πάνω στην κινητικότητα των φοιτητών, επαναβεβαιώνουν τον σκοπό
τους να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την αφαίρεση όλων των εμποδίων στην
κινητικότητα μέσα στον τομέα της Ευρωπαϊκής Ανώτ. Εκπαίδευσης. Με στόχο την
προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών οι υπουργοί θα κάνουν τα απαραίτητα
βήματα για να δώσουν την δυνατότητα ευέλικτων εθνικών δανείων και επιχορηγήσεων.

6.5.Εγκατάσταση του συστήματος πιστωτικών μονάδων (ECTS)
Οι υπουργοί τονίζουν το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού συστήματος
μεταβίβασης πιστωτικών μονάδων στη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών
και στην ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων. Σημειώνουν ακόμα ότι το (ECTS) γίνεται
σε μεγαλύτερο βαθμό μια γενικευμένη βάση για τα εθνικά συστήματα πιστωτικών
μονάδων, ενθαρρύνοντας την περαιτέρω πρόοδο με στόχο το ECTS να γίνει όχι μόνο
ένα σύστημα μεταβίβασης αλλά και συσσώρευσης που να εφαρμόζεται με συνέπεια
καθώς

αναπτύσσεται

μέσα

στον

ανερχόμενο

τομέα

Ευρωπαϊκής

Ανώτατης

Εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικά του νέου προτεινόμενου συστήματος
1. Συνδέονται οι δύο κύκλοι σπουδών μέσω των "πιστωτικών μονάδων" (κάθε
μάθημα χρεώνεται, ανά έτος, με τόσες μονάδες ώστε να προκύπτει ένας σταθερός
συνολικός αριθμός μονάδων). Στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια οι
δύο κύκλοι σπουδών, (ο πρώτος κύκλος δεν είναι 3 χρόνια αλλά 4 ή 5 ή 6 χρόνια), ενώ
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οι δύο κύκλοι δεν συνδέονται μεταξύ τους με πιστωτικές μονάδες. Η καθιέρωση του
συστήματος των πιστωτικών μονάδων σε όλες τις χώρες διευκολύνει την κινητικότητα
των αποφοίτων, αλλά και την επαγγελματική τους κατάταξη μέσα σε ένα ενιαίο
σύστημα, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
Οι πιστωτικές μονάδες που μπορεί να εξασφαλίσει ο φοιτητής σε κάθε έτος
είναι 60. Ως εκ τούτου, ένας φοιτητής για τα 3 χρόνια σπουδών θα πάρει 180 μονάδες
και για τα επιπλέον 2 έτη σπουδών άλλες 120 μονάδες. Συνολικά, δηλαδή, οι μονάδες
για το σύστημα των 3+2 ετών είναι 400. Μπορεί σύμφωνα με τη Διακήρυξη η τάση στις
ευρωπαϊκές χώρες να είναι η εφαρμογή του συστήματος των 3+2 ετών, αλλά στη
Σουηδία και την Ολλανδία τα πανεπιστήμια τους προσφέρουν master σε τέσσερα
χρόνια, αφού η βασική προϋπόθεση για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου είναι η
απόκτηση συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (180 για τα τρία πρώτα χρόνια και 60 για
το τέταρτο). Στην περίπτωση αυτή προκύπτει το εύλογο ερώτημα πώς θα
αντιμετωπισθεί το πτυχίο ενός ολλανδικού ή σουηδικού πανεπιστημίου από τα
υπόλοιπα εκπαιδευτικά συστήματα.
2. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος της Ευρώπης είναι να κάνει πιο ανταγωνιστικά τα
πανεπιστήμια της σε σχέση κυρίως με τα αμερικανικά, στα οποία κατευθύνεται ετησίως
ένα μεγάλο ρεύμα φοιτητών από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ παράλληλα, υπάρχει και
εκροή Ευρωπαίων αποφοίτων προς τις ΗΠΑ όπου συνεχίζουν τις σπουδές τους (για
διδακτορικό κυρίως). Ας μην ξεχνάμε ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν διπλάσιο
προϋπολογισμό ανά φοιτητή από το μέσο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Ενώ στην Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια διπλασιάστηκε σχεδόν ο αριθμός των φοιτητών με παράλληλη
μείωση των δαπανών κατά 43% περίπου.
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Στην Ελλάδα οι πτυχιούχοι έχουν λίγες
πιθανότητες να βρουν δουλειά από ό,τι όσοι δεν έχουν απολυτήριο λυκείου. Η ανεργία
στις τάξεις των πτυχιούχων είναι η υψηλότερη μεταξύ των 30 πιο πλουσίων κρατών,
ενώ το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις γυναίκες.

6.6.Αναγνώριση

πτυχίων:

υιοθέτηση

συστήματος

εύκολα

αναγνωρισμένων και συγκρίσιμων πτυχίων
Οι υπουργοί υπογραμμίζουν την σημασία

της

«ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΣ

ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ». Η οποία πρέπει να επικυρωθεί από όλες τις χώρες που παίρνουν
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μέρος στη διαδικασία της Μπολόνια και ζητούν από τα δίκτυα ENIC και NARIC σε
συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές την περαιτέρω εφαρμογή της σύμβασης.
Θέτουν ως στόχο ότι κάθε φοιτητής που αποφοιτά από το 2005 πρέπει να λαμβάνει
συμπλήρωμα διπλώματος αυτόματα και χωρίς χρέωση. Αυτό θα εκδίδεται σε μια
ευρέως ομιλούμενη Ευρωπαϊκή γλώσσα. Καλούν τα ιδρύματα και τους εργοδότες να
κάνουν ευρεία χρήση του συμπληρώματος διπλώματος για να επωφεληθούν από τη
βελτιωμένη διαφάνεια και ελαστικότητα των πτυχίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, για
να καλλιεργηθεί η απασχολησιμότητα και να διευκολυνθεί η ακαδημαϊκή αναγνώριση
για περαιτέρω σπουδές.

6.7. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητές
Οι υπουργοί χαιρετίζουν την δέσμευση των ΑΕΙ και των φοιτητών στη
διακήρυξη της Μπολόνια και αναγνωρίζουν ότι τελικά είναι ενεργός συμμετοχή των
εμπλεκόμενων στη διαδικασία, που διαβεβαιώνει την μακροχρόνια επιτυχία της.
Γνωρίζοντας τη συνεισφορά καταξιωμένων ιδρυμάτων στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη, οι υπουργοί δέχονται ότι τα ιδρύματα χρειάζεται να ενδυναμωθούν για να
παίρνουν αποφάσεις για την εσωτερική τους οργάνωση και διοίκηση. Οι υπουργοί
προκαλούν ακόμα τα ιδρύματα να διαβεβαιώσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται
είναι πλήρως ενσωματωμένες στο πυρήνα ακαδημαϊκών λειτουργιών και διαδικασιών.
Οι υπουργοί δίνουν προσοχή στην εποικοδομητική συμμετοχή των φοιτητικών
οργανώσεων στη διαδικασία της Μπολόνια και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα να
συμμετέχουν οι φοιτητές συνεχώς και σε πρώιμο στάδιο σε περαιτέρω δραστηριότητες.
Οι φοιτητές είναι πλήρη μέλη στη διοίκηση της Αν. Εκπαίδευσης. Οι υπουργοί
σημειώνουν ότι εθνικά νομικά μέτρα που θα διαβεβαιώνουν τη συμμετοχή των
φοιτητών κατέχουν σημαντική θέση στον τομέα της Ευρωπαϊκής Αν. Εκπαίδευσης.
Επίσης ζητούν από τα ιδρύματα και τις φοιτητικές οργανώσεις να ορίσουν τρόπους
αύξησης της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών στη διοίκηση της Α.Ε. Οι υπουργοί
τονίζουν την ανάγκη για κατάλληλες συνθήκες εκπαιδευτικής ζωής των φοιτητών για
να μπορούν να συμπληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους μέσα σε μια κατάλληλη
χρονική περίοδο, χωρίς εμπόδια που να σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική
τους προέλευση. Επίσης τονίζουν την ανάγκη για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για
την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των φοιτητών.
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6.8.Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη
εκπαίδευση
Οι υπουργοί σημειώνουν ότι ακολουθώντας την απόφαση στην Πράγα, θα
αναπτυχθούν επιπρόσθετα τμήματα, μαθήματα και προγράμματα με Ευρωπαϊκό
περιεχόμενο, προσανατολισμό και οργάνωση. Σημειώνουν ότι έχουν παρθεί
πρωτοβουλίες από ΑΕΙ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες να συγκεντρώσουν τις
ακαδημαϊκές τους πηγές και πολιτιστικές παραδώσεις για να προωθήσουν την
ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών και κοινών πτυχίων σε πρώτο,
δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Επιπλέον τονίζουν την αναγκαιότητα εξασφάλισης μιας
σημαντικής περιόδου των σπουδών στο εξωτερικό σε κοινά προγράμματα σπουδών
καθώς επίσης ενός σωστού εφοδιασμού γλωσσικής ποικιλίας και εκμάθησης γλωσσών,
ώστε οι φοιτητές να κατορθώσουν την πλήρη δυνατότητα για Ευρωπαϊκή ταυτότητα,
αποσχολισημότητα και ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Οι υπουργοί συμφωνούν να
εγγυηθούν σε εθνικό επίπεδο την αφαίρεση νομικών εμποδίων στην εφαρμογή και
αναγνώριση τέτοιων πτυχίων και την ενεργό υποστήριξη της ανάπτυξης και επαρκούς
εξασφάλισης της ποιότητας των ολοκληρωμένων προγραμμάτων που οδηγούν σε κοινά
πτυχία προωθώντας την ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης
Οι υπουργοί συμφωνούν ότι πρέπει να ενισχυθούν, η ελκυστικότητα και η
ειλικρίνεια της Ευ. Αν. Εκπαίδευση. Διαβεβαιώνουν την ετοιμότητα για περαιτέρω
ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων για φοιτητές από τρίτες χώρες. Οι υπουργοί
δηλώνουν ότι οι διακρατικές ανταλλαγές στην Α.Ε πρέπει να διέπονται από την
ακαδημαϊκή ποιότητα και τις ακαδημαϊκές αξίες, και συμφωνούν να δουλέψουν με όλες
τις κατάλληλες συναντήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Σε όλες τις κατάλληλες
περιπτώσεις τέτοιες συναντήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς και
οικονομικούς εταίρους.
Ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με περιοχές σε άλλα μέρη του κόσμου,
διοργανώνοντας σεμινάρια για την Μπολόνια και συνόδους για τους αντιπροσώπους
από αυτές τις περιοχές.
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6.9.Δια βίου εκπαίδευση
Οι υπουργοί υπογραμμίζουν τη σημαντική συνεισφορά των ανώτατων
ιδρυμάτων στην πραγματοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης. Κάνουν βήματα για να
ευθυγραμμιστούν οι εθνικές πολιτικές, για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος και
παροτρύνουν τα ΑΕΙ και όλους τους εμπλεκόμενους να αυξήσουν τις πιθανότητες για
δια βίου εκπαίδευση σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας την
αναγνώριση της προηγούμενης εκπαίδευσης.
Τονίζουν

ότι

τέτοιες

πράξεις

πρέπει

να

είναι

ενσωματωμένες

στις

δραστηριότητες της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι υπουργοί επιπλέον καλούν αυτούς που
εργάζονται για το πλαίσιο όρων του τομέα Ευ. Αν. Εκ. να περιλάβουν το ευρύ φάσμα
των τρόπων, των ευκαιριών και των τεχνικών ευέλικτης γνώσης και να κάνουν
κατάλληλη χρήση των πιστωτικών μονάδων του ECTS.
Τονίζουν την ανάγκη να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για όλους τους πολίτες,
ανάλογα με τις φιλοδοξίες και τις ικανότητες τους, να ακολουθήσουν το δρόμο της δια
βίου εκπαίδευσης.

6.10.Πρόσθετες πράξεις

6.10.1 Ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.) και
χώρος ευρωπαϊκής έρευνας (Χ.Ε.Ε.) δυο στυλοβάτες της κοινωνικής
γνώσης

Γνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης στενότερων δεσμών ανάμεσα στον
Ε.Χ.Α.Ε. και στο Χ.Ε.Ε. σε μία Ευρώπη της γνώσης, και τη σημασία της έρευνας ως
αδιάσπαστο μέρος της ανώτατης εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, οι υπουργοί
θεωρούν απαραίτητο να ξεφύγουν από το παρόν κέντρο της προσοχής, τους δυο
κύκλους σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση, και να περιληφθεί το διδακτορικό
επίπεδο ως τρίτος της διαδικασίας της Μπολόνια. Δίνουν έμφαση στη σημασία της
έρευνας, της εκπαίδευσης ερευνητών και στην προώθηση της διεπιστημονικότητας στη
διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας της Α.Ε γενικότερα. Οι υπουργοί ζητούν την
αύξηση της κινητικότητας του σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο και
203

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

ενθαρρύνουν τα εμπλεκόμενα ιδρύματα να αυξήσουν τη συνεργασία τους στις
διδακτορικές σπουδές και στην εκπαίδευση νέων ερευνητών. Οι υπουργοί θα κάνουν
την απαραίτητη προσπάθεια να γίνουν τα Ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης,
ένας ακόμα πιο ελκυστικός και ικανός εταίρος. Ωστόσο οι υπουργοί ζητούν από τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να αυξήσουν το ρόλο και το αντικείμενο της έρευνας
ως προς την τεχνολογική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη και στις ανάγκες τις
κοινωνίας. Οι υπουργοί καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν εμπόδια που αναστέλλουν την
επίτευξη αυτών των στόχων και αυτά δε μπορούν να λυθούν μόνο από τα Α.Ε.Τ.
Απαιτείται δυνατή υποστήριξη, και οικονομική, και κατάλληλες αποφάσεις από τις
εθνικές κυβερνήσεις και τους Ευρωπαίους εταίρους. Τελικά οι υπουργοί δηλώνουν ότι
τα διαδίκτυα σε διδακτορικό επίπεδο πρέπει να υποστηριχθούν και να διεγείρουν την
ανάπτυξη της τελειότητας και να γίνουν ένα από τα χαρακτηριστικά του Ε.Χ.Α.Ε.

6.11.Απολογισμός
Με το βλέμμα στους στόχους για το 2010, αναμένεται ότι τα μέτρα που θα
προταθούν θα λάβουν υπόψη την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη διαδικασία της
Μπολόνια. Μια μεσοπρόθεσμη εξέταση θα προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες για το
πώς η διαδικασία πραγματικά προχωρά και θα προσφέρει τη πιθανότητα να παρθούν
διορθωτικά μέτρα, αν χρειάζεται. Οι υπουργοί θέτουν υπεύθυνη την «Ομάδα
Συνέχειας» για την οργάνωση μιας ελεγκτικής διαδικασίας μέχρι την επόμενη σύνοδο
το 2007 και για την ανάληψη της προετοιμασίας λεπτομερών αναφορών για την πρόοδο
και την εφαρμογή των ενδιάμεσων προτεραιοτήτων για τα τρία επόμενα χρόνια:
 Εξασφάλιση ποιότητας
 Αναγνώριση πτυχίων και σπουδών
Οι χώρες που συμμετέχουν θα είναι επιπλέον προετοιμασμένες να επιτρέψουν
τη πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες για την έρευνα για την Αν. Εκ. που
σχετίζεται με τους στόχους της διαδικασίας της Μπολόνια. Θα διευκολυνθεί η
πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών για τη συνεχιζόμενη έρευνα και σε αποτελέσματα
ερευνών.
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6.12.Νέα μέλη
Οι υπουργοί θεωρούν απαραίτητο να προσαρμόσουν τον όρο στην ανακοίνωση
της Πράγας για αιτήσεις μελών:
Οι χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Πολιτισμού θα μπορούν
να εκλέγονται ως μέλη του ΕΧΑΕ εφόσον την ίδια στιγμή δηλώσουν την διάθεση τους
να συνεχίσουν και να εφαρμόσουν την Διακήρυξη της Μπολόνια στα δικά τους
συστήματα Α.Ε. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες για το πώς θα
εφαρμόσουν τις αρχές και τους στόχους της διακήρυξης.
Οι υπουργοί αποφάσισαν να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις μελών της Αλβανίας,
Ανδόρας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Ρωσίας, Σερβίας και Μαυροβούνιου και Π.Γ.Δ.Μ., και
χαιρετίζει αυτές τις χώρες ως νέα μέλη επεκτείνοντας έτσι τη διαδικασία σε 40
Ευρωπαϊκές χώρες.
Οι υπουργοί αναγνωρίζουν ότι η συμμετοχή στη διαδικασία της Μπολόνια
συνεπάγεται ουσιαστική αλλαγή και μεταρρύθμιση σε όλες συμβαλλόμενες χώρες.
Συμφωνούν να υποστηρίξουν τις νέες χώρες σε αυτές τις αλλαγές και τις
μεταρρυθμίσεις, ενσωματώνονται τες με αμοιβαίες συζητήσεις και βοήθεια που
περιέχει η διαδικασία της Μπολόνια.

6.13. Δομή ομάδας συνέχειας
Οι υπουργοί αναθέτουν την εφαρμογή όλων των θεμάτων που καλύπτει η
Ανακοίνωση, τη συνολική διεύθυνση της διαδικασίας της Μπολόνια και την
προετοιμασία της επόμενης υπουργικής συνόδου σε μια επιτροπή συνέχειας που θα
αποτελείται από αντιπροσώπους όλων των μελών της διαδικασίας της Μπολόνια και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμβουλευτικά μέλη το Συμβούλιο της Ευρώπης, την
EUA, EYRASHE, ESΙB, UNESCO. Αυτή η επιτροπή που θα πρέπει να συγκαλείτε
τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, θα προεδρεύεται από την προεδρία της ΕΕ με την
χώρα που θα φιλοξενεί την επόμενη υπουργική σύνοδο ως αντιπρόεδρο. Ένα
συμβούλιο που θα προεδρεύεται επίσης από την ευρωπαϊκή προεδρία, θα επιβλέπει τη
δουλειά ανάμεσα στις συναντήσεις της ομάδας Συνέχειας.
Η επιτροπή θα αποτελείται από το πρόεδρο, την επόμενη χώρα ως αντιπρόεδρο,
τρεις συμμετέχοντες χώρες εκλεγμένες από την ομάδα συνέχειας για ένα χρόνο, την
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Ευρωπαϊκή επιτροπή και ως συμβουλευτικά μέλη το συμβούλιο της Ευρώπης, EUA,
EYRASHE, ESIB. Η ομάδα συνέχειας καθώς επίσης και η επιτροπή ίσως συγκαλέσουν
για αυτό ομάδες εργασίας αν το θεωρήσουν απαραίτητο.
Η συνολική δουλειά συνέχειας θα υποστηρίζεται από μια γραμματεία που θα
παρέχει η χώρα που θα φιλοξενεί την επόμενη σύνοδο των υπουργών.
Στην πρώτη συνάντηση να οριστούν περαιτέρω ευθύνες και αρμοδιότητες της
επιτροπής και της γραμματείας.
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