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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.1 Εισαγωγή

Η ριζική αναδιάρθρωση της οικονομίας, η αλλαγή της δημογραφικής κατανομής 
των φοιτητών και η εκρηκτική ανάπτυξη των υπολογιστών και των δικτύων κατά τη 
δεκαετία του 1990 έχουν φέρει στην επιφάνεια θέματα που σχετίζονται άμεσα με 
την εκπαίδευση και την πολιτική του σχεδιασμού της χρήσης των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Από το 1920, το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, και από το 1950 η εκπαιδευτική 
τηλεόραση έχουν χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς έξω από τα 
πλαίσια του σχολείου ή του Πανεπιστημίου. Ωστόσο μέχρι σήμερα η χρήση των 
τηλεπικοινωνιακών μέσων για την εκπαίδευση βρισκόταν στο περιθώριο. Η 
αντιμετώπιση της νέας κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας οδήγησε στην 
αναθεώρηση της πολιτικής και των διαδικασιών σχετικά με τη χρήση διευρυμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βασίζονται στα νέα δεδομένα.

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να καταγράψει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 
νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και πραγματεύεται τη θεωρητική 
προσέγγιση της χρήσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση 
και την εφαρμογή τους στην πράξη.
Στόχος της εργασίας είναι:
• να δείξει το νέο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας με βάση την αυτονομία του μαθητευόμενου στις 
μορφές ανεξάρτητης εκπαίδευσης που έχουν διαμορφωθεί σήμερα.

• να δείξει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση όπως 
παρουσιάζεται εξελικτικά από μια διάλεξη σε ένα Πανεπιστήμιο μέχρι τις 
επιδράσεις που έχουν δεχθεί οι βασικές μορφές μελέτης και εκπαίδευσης από 
το Διαδίκτυο.

• να παρουσιάσει ένα μάθημα αγγλικής γλώσσας με χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού CALL - Computer-Assisted Language Learning.

• να παρουσιάσει ένα συνεργατικό μοντέλο on-line εκπαίδευσης όπου φαίνεται 
ποιοι συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και τι προσφέρουν στον τομέα 
αυτό. Γίνεται μια ευρεία αναφορά στα γνωρίσματα των on-line εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και στον σχεδίασμά τους.

• να παρουσιάσει μια πολυμεσική εφαρμογή για την αυτοδιδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας.

• να κάνει μια αναφορά στα προγράμματα και τις μελέτες που γίνονται από 
Πανεπιστήμια, κυβερνητικούς φορείς και διάφορους άλλους οργανισμούς οι 
οποίοι συνεργάζονται πλέον ευρέως μεταξύ τους και μελετούν τρόπους 
αξιοποίησης της Τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

• να αναφερθεί στον σχεδίασμά και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.
• να παρουσιάσει την παραγωγή ενός πιλοτικού μαθήματος αγγλικής γλώσσας 

με τη χρήση του συγγραφικού εργαλείου WebCT για την δημιουργία μιας 
εικονικής τάξης στο Internet.

1.2. Η Αυτονομία της μάθησης
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Τα μοντέλα διδασκαλίας που κυριαρχούν σήμερα είναι κυρίως δύο:
• Το διδακτικό μοντέλο στο οποίο κυρίαρχος στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

περιγράφει τι συμβαίνει και τι είναι γνωστό σχετικά με ένα θέμα, και να 
μεταφέρει αυτή τη δομημένη γνώση στον μαθητή.

• Το επικοινωνιακό μοντέλο που απεικονίζει τη σύλληψη της γνώσης από το 
μαθητή, ο οποίος δημιουργεί τους δικούς του ορισμούς για την περιγραφή του 
κόσμου και ο στόχος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει την ανάπτυξη της 
αντίληψης αυτής δίνοντας όχι μόνο το περιεχόμενο του θέματος αλλά και τη 
δυνατότητα πρόσβασης και εμπειρίας του μαθητή σ' αυτό (Diana Laurillard, 
1991).

Η επικοινωνιακή προσέγγιση περιέχει την ιδέα της αυτονομίας του μαθητή. Ως 
δυνατότητα αυτονόμησης του μαθητευομένου μπορεί να οριστεί η ικανότητά του 
να παίρνει υπεύθυνα αποφάσεις σχετικά με τη μάθησή του αλλά και με τον 
τρόπο μάθησης που θα επιλέξει έτσι ώστε τελικά να αναλαμβάνει την ευθύνη 
και την εμπειρία της γνώσης ο ίδιος ο μαθητευόμενος.
Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα αυτή έχει αναπτυχθεί βαθμιαία και σκόπιμα στο 
περιβάλλον ενός οργανωμένου και τυπικού σχολείου. Έτσι ο μαθητευόμενος, και 
όχι μαθητής σχολείου πια, θα είναι ικανός να:

• καθορίζει τους στόχους της μάθησής του (με βάση την προϋπάρχουσα 
αναγνώριση των γλωσσικών του αναγκών),

• ορίζει το περιεχόμενο και τη δομή της μάθησης,
• επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους που θα χρησιμοποιεί,
• εκτιμά και να αξιολογεί ό,τι έχει επιτύχει,
• αποφασίζει για την πρακτική πλευρά της διαδικασίας μάθησης (π.χ. 

τόπος, χρόνος, ρυθμός κ.λ.π ).

Η απόκτηση της αυτονομίας περιέχει και δυσκολίες που προέρχονται από 
περιορισμούς α) θεσμικού β) ψυχολογικού και γ) κοινωνικο-πολιτιστικού 
χαρακτήρα. Επιπτώσεις μιας τέτοιας διαδικασίας υπάρχουν βεβαίως και για τον 
διδάσκοντα και για τον μαθητευόμενο.

Η ιδέα της αυτονομίας στην εκπαίδευση απορρέει από την αλλαγή αντιμετώπισης 
του ανθρώπου από "προϊόν της κοινωνίας του" σε "δημιουργό της κοινωνίας του", 
μιας κοινωνίας που αγωνίζεται για περισσότερη ελευθερία, για πιο ανεξάρτητα και 
υπεύθυνα άτομα, για υψηλότερο βαθμό προσωπικής ικανοποίησης και 
ανάπτυξης, για δημοκρατικότερη εκπαιδευτική πολιτική. Έτσι ενέχεται στο θέμα η 
ποιοτική διαφορά ανάμεσα στην ελεγχόμενη διδακτική διαδικασία και την 
αυτοδιαχειριζόμενη διαδικασία μάθησης κατά τα τελευταία χρόνια.
Η αυτονομία που διαθέτει ο μαθητευόμενος σύμφωνα με την σημερινή 
πραγματικότητα αφορά την πρακτική οργάνωση της μάθησης (πού, πότε, κάθε 
πότε, πόσο γρήγορα) και όχι τον καθορισμό των στόχων, του περιεχομένου, των 
μεθόδων και τις διαδικασίες αξιολόγησης.
Θα εξετάσουμε τώρα λεπτομερέστερα τις φάσεις κατά τις οποίες ο μαθητευόμενος 
μπορεί να δείξει αυτονομία κατά τη διαδικασία μάθησης μιας δεύτερης γλώσσας 
(Σ. Ευσταθιάδης, 1991).

Α) Καθορισμός στόχων.

4



Στα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας ενός μαθήματος ξένης γλώσσας οι 
στόχοι έχουν οριστεί από τον διδάσκοντα, τον υπεύθυνο σχεδίασης του 
μαθήματος ή από το συγκεκριμένο σχολείο μέσω:
• ανάλυσης του γλωσσολογικού κώδικα που είναι η βάση για την διδασκαλία 

γλωσσολογικής αναγνώρισης της γλώσσας,
• ανάλυσης της πολιτιστικής δομής της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η ξένη 

γλώσσα που θέλουμε να μάθουμε,
• κατανόησης και θεώρησης των αναγκών και των κινήτρων των μαθητευομένων. 
Στην αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση οι μαθητευόμενοι ορίζουν κατά προτεραιότητα 
τους στόχους τους σύμφωνα με α) εξωτερικές αλλαγές που υφίστανται όπως 
αλλαγή επαγγελματικής θέσης ή κοινωνικής κατάστασης ή με β) εσωτερικές 
αλλαγές όπως η συνεχώς εξελισσόμενη και διευρυνόμενη γνώση και εμπειρία 
κατά τα διάφορα στάδια μάθησης μιας ξένης γλώσσας.

Β) Καθορισμός της ύλης και της δομής μάθησης

Παραδοσιακά η διαδικασία αυτή οριζόταν από τον διδάσκοντα ο οποίος έκρινε την 
καταλληλότητα διδασκαλίας των γραμματικών φαινομένων, του λεξιλογίου και της 
φωνολογίας. Τώρα ο μαθητευόμενος θα ξεχωρίσει την χρησιμότητα και την άμεση 
ωφέλεια του γλωσσικού φαινομένου και θα επιλέξει ό,τι θεωρεί χρήσιμο και 
σωστό να μάθει, να εξασκήσει και να χρησιμοποιήσει άμεσα από την ύλη που έχει 
επιλέξει με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού στο ρόλο του συμβούλου και 
διαμεσολαβητού ανάμεσα στον μαθητευόμενο και την γνώση.

Γ) Η επιλογή μεθόδων και τεχνικών

Η επιλογή ποικίλει και σύμφωνα με την θεωρία μάθησης ο μαθητευόμενος θα 
επιλέξει .
• μεθόδους που του είναι γνωστές επειδή τις έχει ήδη χρησιμοποιήσει,
• μεθόδους που έχει ακούσει από άλλους,
• μεθόδους που ο ίδιος θα αποφασίσει να δοκιμάσει.

Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει για την επιλογή αυτή είναι η 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου βάσει προηγούμενης εμπειρίας και η πρακτική 
δυνατότητα προσαρμοστικότητας της μεθόδου σε εξωτερικούς περιορισμούς 
τόπου, χρόνου, ταχύτητας, υλικών και εσωτερικούς περιορισμούς μνήμης, 
αποφασιστικότητας, επιμονής και υπομονής του μαθητευόμενου. Η χρήση της 
πληροφοριακής Τεχνολογίας σαν επιλογή μεθόδου μάθησης οδηγεί τον 
εκπαιδευόμενο σε μεγαλύτερη αυτονομία και πληροί τους όρους των κριτηρίων 
που αναφέρθηκαν.

Δ) Εκτίμηση και Αξιολόγηση

Σπουδαίο ρόλο παίζει η αντικειμενικότητα του μαθητευόμενου στην αυτο- 
αξιολόγησή του και ο καθορισμός του θέματος ή της ικανότητας που ανέπτυξε ο 
μαθητευόμενος κατά τη διαδικασία μάθησης. Σε τι εξετάζει ο μαθητής τον εαυτό 
του και με ποια κριτήρια ή σε τι βάθος. Δεν αρκεί να λέγεται κάτι μόνο με 
γραμματική ορθότητα (accuracy), αλλά σημαντικό είναι να αρμόζει και στην 
περίσταση (appropriacy). Η ευχέρεια λόγου, η ευφράδεια, η άνετη κατανόηση και 
εκφορά των νοημάτων είναι καθοριστικός παράγοντας γνώσης μιας ξένης 
γλώσσας. Αυτού του είδους η επικοινωνιακή ικανότητα είναι προτιμότερη από την
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εξέταση τυπικών γραμματικών και γλωσσολογικών φαινομένων. Η αυτοεξέταση 
του μαθητευόμενου μέσω υπολογιστή συμβάλλει πολύ ως προς την ορθότητα του 
περιεχομένου αφού μέσω του προγραμματισμού μόνο ορισμένες απαντήσεις 
γίνονται δεκτές ως σωστές.

Ε) Οργάνωση της διαδικασίας μάθησης

Η πρακτική οργάνωση του χώρου, του χρόνου, της συχνότητας και των μέσων 
εκμάθησης της ξένης γλώσσας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι ενήλικες 
εργαζόμενοι που έχουν πραγματικά περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους και 
ενδιαφέρονται για γρήγορη και αποτελεσματική μάθηση μπορούν με την 
"προγραμματισμένη μάθηση" και την "εξ αποστάσεως διδασκαλία" να εργάζονται, 
δηλαδή να μαθαίνουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ωστόσο η συχνότητα, η 
διάρκεια και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται σε γνωστούς εκ των προτέρων και 
καθορισμένους χρόνους, οπότε ο μαθητευόμενος δεν είναι τόσο ανεξάρτητος των 
διαδικασιών που καθορίζονται από άλλους. Όσον αφορά δε την ανάληψη της 
πλήρους ευθύνης της μάθησης από τον μαθητευόμενο, αυτός πρέπει να είναι όχι 
μόνο πρόθυμος αλλά και ικανός να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Η εμπειρία έχει 
αποδείξει ότι ο μαθητευόμενος νοιώθει φόβο και δέος μπροστά στο άγνωστο που 
προέρχεται από τα πρώτα μαθητικά του χρόνια και η βοήθεια που μπορεί να έχει 
από τον διδάσκοντα θα τον διευκολύνει να μάθει να μαθαίνει αντί να του δίνει 
έτοιμη και μηχανική γνώση. Αυτή η αλλαγή στη θεώρηση της διδασκαλίας στη 
μάθηση απορρίπτει την παραδοσιακή άποψη της μάθησης σαν παθητική 
λειτουργία συσσώρευσης πληροφοριών που παρέχονται από τον διδάσκοντα και 
δέχεται την μάθηση σαν δράση, σαν ενεργητική διαδικασία όπου ο μαθητευόμενος 
λαμβάνει και διαμορφώνει σε γνώση και ικανότητα τις πληροφορίες που του 
παρέχονται είτε σε οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον είτε σε ανεξάρτητο χώρο 
από τις εμπειρίες που βιώνει καθημερινά.

1. 3. Μορφές υποστήριξης μάθησης

Οι καινούργιες συνθήκες μάθησης που διαμορφώνονται στα πανεπιστήμια 
οδηγούν σε διάφορους νέους τρόπους ανάπτυξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Όταν λέμε αυτόνομη μάθηση μπορεί να εννοούμε διάφορες μορφές που 
καλύπτονται από τις εξής διαδικασίες:

• Ευέλικτη μάθηση - Πρόσβαση σε διδακτικό υλικό σε διαφορετικό χρόνο και 
τόπο.

• Καθοδηγούμενη μάθηση - Η παροχή εκπαιδευτικού διδακτικού υλικού σε χρόνο 
που διευκολύνει τον μαθητευόμενο γίνεται από το πανεπιστήμιο ή την 
βιβλιοθήκη με συμβουλευτικές συναντήσεις.

• Ανοικτή μάθηση - Η χρήση μέσων και η εκμάθηση της διδακτικής ύλης στο 
πανεπιστήμιο ή εκτός, όπως στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

• Εξ αποστάσεως μάθηση (Distance Education)- Η συμμετοχή σε μαθήματα για 
ένα γεωγραφικά διασκορπισμένο τμήμα, ειδικά όταν καθηγητής και 
μαθητευόμενος δεν βρίσκονται στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα. Ο όρος καλύπτει 
ευρύ φάσμα από τα μαθήματα με αλληλογραφία μέχρι αμφίδρομη διάσκεψη 
μέσω βίντεο από πολλούς μαθητές σε διαφορετικές θέσεις και τα μαθήματα 
που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου. Ο όρος "απόσταση" όμως έχει πολλές 
ερμηνείες. Για παράδειγμα, στην Αμερική, υπονοεί μόνο τον τρόπο μετάδοσης
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των διδακτικών μέσων και περιέχει κάποια προσωπική σχέση με τον 
εκπαιδευτή. Στην Ευρώπη και τη Μ. Βρετανία ο όρος αναφέρεται στην 
εξατομικευμένη μελέτη (individualized study). Στην Αυστραλία εννοείται κάτι 
ενδιάμεσο των δύο προηγουμένων ερμηνειών.

• Τηλεκπαίδευση (On-line Education) - Αποκεντρωμένη διδασκαλία και μάθηση 
όπου πανεπιστήμια και διάφοροι οργανισμοί ή εταιρείες χρησιμοποιούν την 
τηλεματική για να διευκολύνουν την μάθηση με διάφορους τρόπους, ενώ και τα 
μαθήματα μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και διαμορφωμένα ανάλογα με 
τις ανάγκες του μαθητευόμενου.

• Μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν ως κέντρο τον φοιτητή και του επιτρέπουν να 
επιδρά στη διαμόρφωση του μαθήματος σε μεγάλο ή μικρό βαθμό.

• Μέθοδοι μάθησης και προόδου ανάλογα με την επιθυμία του φοιτητή.
• Συνεργατικοί μέθοδοι - όπου η συνεργασία με τους άλλους ενθαρρύνει τη 

μάθηση και την ανάπτυξη ομαδικών δεξιοτήτων.

Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν περιορίζεται πλέον σε μερικά 
πανεπιστήμια ή σε μικρές επαγγελματικές ομάδες, αλλά αναπτύσσεται και 
εξελίσσεται ευρέως σε όλα τα παραδοσιακά πανεπιστήμια σαν μια νέα και 
απαραίτητη προσφορά υπηρεσιών στους μαθητευόμενους. Η αυτονομία του 
μαθητευόμενου δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εκφράζει την τάση ανεξαρτησίας του 
από τις τυπικές και παραδοσιακές διαδικασίες διδασκαλίας και εξέτασης που 
έχουν ήδη αλλάξει και οδηγούν σε πιο ευέλικτα σχήματα συμμετοχής στην 
εκπαιδευτική κοινότητα με όποιο τρόπο επιθυμεί ή μπορεί να συμμετέχει ο 
καθένας. Η χρήση υπολογιστών στη διαδικασία μάθησης δίνει στους 
μαθητευόμενους μεγαλύτερη αυτονομία και τους εισάγει σε νέους τρόπους 
αντίληψης των διαδικασιών και των προβλημάτων σε ένα μαθησιακό περιβάλλον 
όπου οι σχέσεις αλληλεπίδρασης με όλα τα μέλη που εμπλέκονται στη διαδικασία 
μάθησης παίρνουν μια νέα μορφή. Ο στόχος είναι η μάθηση και αυτή σήμερα 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τα προαναφερθέντα σχήματα, και με την 
προσαρμογή διδάσκοντα και μαθητευόμενου στις νέους ρόλους τους.

1.4. Ο νέος ρόλος του διδάσκοντα

Η εστίαση του μαθήματος στον μαθητευόμενο και τη μάθηση απαιτεί τον 
επαναπροσδιορισμό του ρόλου του διδάσκοντα, η παρουσία του οποίου στο 
μάθημα είναι τώρα περισσότερο υποστηρικτική παρά ελεγκτική. Ο διδάσκων είναι 
εκεί για να βοηθήσει και να συμβουλέψει τους μαθητευόμενους να μάθουν πώς να 
μαθαίνουν ενώ οι ίδιοι μαθαίνουν την ξένη γλώσσα. Ο διδάσκων βέβαια πρέπει να 
έχει επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, 
καλή γνώση της μεθοδολογίας μάθησης της γλώσσας, ικανότητα να επιλέγει την 
κατάλληλη αυθεντική και διδακτική ύλη καθώς επίσης και την ικανότητα να κάνει 
εποικοδομητική χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς.

Σήμερα όμως ο μέσος διδάσκων δεν έχει προετοιμαστεί συστηματικά για αυτήν 
την απαιτητική εργασία. Η εκπαίδευση του διδάσκοντα προσανατολισμένη προς 
την χρήση νέων Τεχνολογιών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
αυτονομίας του μαθητευόμενου. Ο διδάσκων πρέπει να υιοθετήσει μια νέα 
θεώρηση και άποψη σε σχέση με την εκπαίδευση γενικά αλλά και με τη μάθηση 
της ξένης γλώσσας ειδικότερα. Αυτή η αλλαγή πιθανώς να εμποδίζεται από την
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προϋπάρχουσα προκαθορισμένη και συμβατική σχολική πρακτική. Δεν πρέπει να 
μας διαφεύγει ότι οι διδάσκοντες συνήθως διδάσκουν με τον ίδιο τρόπο που έχουν 
διδαχθεί οι ίδιοι.
Κανείς δεν περιμένει οι αλλαγές να γίνουν γρήγορα και από την θέση εξουσίας του 
ο δάσκαλος να βρεθεί στη θέση απόδοσης μέρους της εξουσίας αυτής στον 
μαθητευόμενο που θα επιτρέψει μια πιο συνεργατική και χαλαρή σχέση ανάμεσα 
στα δύο μέρη με κύριο χαρακτηριστικό την δημοκρατικότητα.
Οι διδάσκοντες διακρίνουν ότι ο νέος ρόλος τους είναι πολύπλευρος, 
ενδυναμωμένος, ενεργητικός και ελκυστικός. Μπορεί να θεωρηθεί πιο 
απαιτητικός αν λάβουμε υπόψη την ειδική κατάρτιση που θα πρέπει να έχει ο 
διδάσκων σχετικά με τη χρήση της νέας Τεχνολογίας όχι μόνο σαν εργαλείο για 
επικοινωνία και συναφείς σκοπούς, αλλά σχετικά με τη σωστή εκμετάλλευσή της 
για εκπαιδευτικούς πλέον στόχους.
Η ρήση του Γαλιλαίου καλύπτει τη νέα θεώρηση της εκπαίδευσης με όλα τα 
σύγχρονα μέσα και πρέπει να αποτελεί τον σημερινό στόχο της εκπαίδευσης: " 
Δεν μπορείς να διδάξεις τίποτα σε κανέναν. Μπορείς να ελπίζεις μόνο ότι θα 
βοηθήσεις τον άνθρωπο να ανακαλύψει ο ίδιος τις δυνατότητες που υπάρχουν 
μέσα του."
Η μάθηση είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει και απαιτεί την δραστηριότητα 
του μαθητευόμενου. Η αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση δεν θεωρείται πλέον 
ως άμεση και αυτόματη συνέπεια μιας εξαιρετικής διδακτικής λειτουργίας. 
Αντίθετα συνδέεται και εξαρτάται από τη δραστηριοποίηση και την ενεργό 
συμμετοχή του μαθητευόμενου. Αυτή η αλλαγή στην παιδαγωγική αντιμετώπιση 
έχει ενισχύσει τον μετασχηματισμό των παραδοσιακών δασκαλο-κεντρικών 
συστημάτων σε αυτά που έχουν ως κέντρο τον μαθητευόμενο.

1.5. Ο νέος ρόλος και το προφίλ του επιτυχημένου μαθητευόμενου

Κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει την εκπαίδευση που χρειάζεται στον τόπο και το 
χρόνο που επιθυμεί. Με την χρήση της τηλεματικής είναι δυνατόν εκπαιδευτικά 
προγράμματα υψηλής ποιότητας να "παραδίδονται" στο σπίτι, στο χώρο 
εργασίας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ακόμα και σε κίνηση σε μεταφορικά μέσα.
Η μάθηση είναι μια προσωπική αναζήτηση εννοιών και συσχετισμού τους και 
υπερβαίνει τα όρια της μνήμης και την απομνημόνευση ορισμών. Αν σκεφτούμε 
ποιές δεξιότητες απαιτούνται στις θέσεις εργασίας στη σύγχρονη οικονομία που 
βασίζεται στη γνώση τότε οδηγούμαστε σε περιοχές μόρφωσης που αφορούν τη 
δημιουργικότητα, τη δυνατότητα λύσης προβλημάτων, ανάλυσης και 
αξιολόγησης. Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους ο μαθητευόμενος χρειάζεται 
διαπροσωπική επικοινωνία, την ευκαιρία να θέτει ερωτήματα, να αμφισβητεί και 
να συζητά. Η μάθηση λοιπόν είναι και κοινωνική υπόθεση (A.W. Bates 1995).
Η διάρκεια της εκπαίδευσης αυξάνεται. Από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα για 
νέους, αλλάζει και γίνεται μια δια βίου ανάγκη για όλους σε όλες τις ηλικίες, έτσι 
ώστε το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων να είναι κατάλληλα ενημερωμένο 
και καταρτισμένο.

Το περιβάλλον μάθησης αλλάζει επίσης. Ο μαθητευόμενος μπορεί:
• να μελετά ή να μαθαίνει εργαζόμενος μόνος ή με διαλογικά μέσα μάθησης που 

μπορεί να είναι διαθέσιμα είτε κοντά του είτε απομακρυσμένα,
• να μελετά σε συνεργασία με άλλους ισότιμούς του που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές με σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία,
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• να έχει το ρόλο του μαθητευόμενου ή του φοιτητή όταν μελετά και/ή εργάζεται 
με κάποιον πιο έμπειρο συνάδελφο ή εκπαιδευτή,

• να έχει το ρόλο του εκπαιδευτή όταν βοηθάει λιγότερο έμπειρους από τον ίδιο 
Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να εναλλάσσει τους ρόλους αυτούς πολύ συχνά.

Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται από το σπίτι, από το χώρο 
εργασίας του ή εν κινήσει. Τότε θα πρέπει:
• να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες από πολλές πηγές και σε πολλές μορφές,
• να επιλέγει, να αποθηκεύει, να αναδομεί και να δημιουργεί ο ίδιος τις 

πληροφορίες,
• να έχει άμεση επικοινωνία με καθηγητές, συμφοιτητές και άλλους 

μαθητευόμενους,
• να ενσωματώνει την ύλη των πληροφοριών στη μελέτη του και στις εργασίες 

του,
• να μοιράζεται και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες, τα έγγραφα και τις εργασίες 

με άλλους,
• να έχει την ικανότητα να έχει πρόσβαση, να συνδέει, να δημιουργεί και να 

μεταφέρει ήχο, βίντεο, κείμενο και δεδομένα όπου είναι απαραίτητο.

Το κέντρο Ερευνας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου του Ball State έχει 
ασχοληθεί στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας με την προσωπικότητα του 
μαθητευόμενου εξ αποστάσεως σε σχέση με πολλούς προσωπικούς, 
δημογραφικούς και εμπειρικούς παράγοντες.
Ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να αναγνωρίσει στατιστικά σημαντικούς 
οιωνούς της επιτυχίας σε ζωντανές, αλληλεπιδραστικές τηλετάξεις από ένα εξ 
αποστάσεως τμήμα. Επιπλέον με τις κατάλληλες πληροφορίες που θα έδιναν τα 
δεδομένα της έρευνας οι διδάσκοντες θα ήταν σε θέση να σχεδιάσουν και να 
παρέμβουν έγκαιρα για να προσφέρουν συμβουλές και υποστήριξη στους 
μαθητευόμενους και έτσι να αποφύγουν μια πιθανή αποτυχία ή απόρριψη του 
μαθήματος.
Μετά τις αρχικές μελέτες σχετικά με τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας του 
τηλεμαθητευόμενου (Biner, Bink, Huffman & Dean, 1995) και σχετικά με την 
επίδραση της προσωπικότητας στην παραγωγικότητα και την βελτιστοποίηση της 
επαγγελματικής απόδοσης του ατόμου (Test, Jackson & Rothstein, 1991), 
επελέγη το ερωτηματολόγιο των 16 Παραγόντων της προσωπικότητας (Sixteen 
Personality Factors Questionnaire - 16PF) σαν το κύριο εργαλείο αξιολόγησης της 
προσωπικότητας (Cattell, Eber & Tatsuoka, 1970), που είναι ένα δοκιμασμένο 
ερωτηματολόγιο με τεκμηριωμένες ψυχομετρικές ιδιότητες, η συμπλήρωσή του 
διαρκεί μόνο 20 λεπτά της ώρας και οι υπολογισμοί γίνονται εύκολα. Η φόρμα 
που επιλέχθηκε περιέχει 105 στοιχεία που αφού συνδεθούν παράγουν 
αποτελέσματα για 16 κύρια ξεχωριστά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. 
Στοιχεία μικρότερου ενδιαφέροντος μπορούν να εξαχθούν μετά από μελέτη των 
16 κυρίων χαρακτηριστικών (Biner et al., 1995).
Τα αποτελέσματα της έρευνας με το 16PF ήταν ενδιαφέροντα και έδειξαν ότι 
υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την επιτυχία των 
μαθητευομένων στις τηλετάξεις, όπως φαίνεται από την τελική βαθμολογία τους.
• Πρώτον, οι καλύτεροι μαθητές είναι αυτοί που διαθέτουν αυτοπεποίθηση και 

είναι αυτάρκεις, επινοητικοί και ανεξάρτητοι. Αυτό δείχνει ότι άτομα που 
χρειάζονται συνεχείς υποδείξεις και παρακολούθηση δεν θα έπρεπε να 
επιλέγουν τέτοιου είδους τρόπο μάθησης.
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• Δεύτερον, οι λιγότερο καταπιεσμένοι μαθητές έχουν υψηλότερη βαθμολογία. 
Ίσως η μεγάλη πίεση που δέχονται στην ζωή τους σε συνδυασμό με το 
επιπλέον άγχος και τις υποχρεώσεις της διαδικασίας μάθησης λειτουργούν 
αρνητικά στις επιδόσεις των ατόμων αυτών.

• Τρίτον, οι καλύτεροι τηλεμαθητευόμενοι είναι αυτοί που έχουν σκοπούς και 
προγραμματισμό στην καθημερινή τους ζωή. Είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, 
παντρεμένοι, και συχνά θεωρούν τις οικογενειακές και επαγγελματικές τους 
υποχρεώσεις ως το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή τους. Έτσι μπορούν να 
χειριστούν με επιτυχία και να ισορροπήσουν τις επιπλέον υποχρεώσεις της 
κατάρτισής τους στο καθημερινό τους πρόγραμμα χωρίς απώλεια 
ενεργητικότητας σε κανέναν τομέα.

Δημογραφικοί και εμπειρικοί παράγοντες όπως επίσης και η χρήση 
"βιοδεδομένων"(όίοά3ί3) συνθέτουν τις πληροφορίες της δεύτερης σειράς και 
υποβάλλονται σε μελέτη για την πρόγνωση της παραγωγικότητας του ατόμου. 
(Schneider & Schmitt,1992, ρ.376). Μια σχετική μελέτη έγινε από την Υπηρεσία 
Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (Asher, 1972) για την επιλογή πιλότων για ειδικά 
αεροσκάφη. Αυτοί που έδωσαν θετική απάντηση στην ερώτηση " Φτιάξατε ποτέ 
ένα μοντέλο αεροπλάνου που πετούσε;" ήταν αυτοί που είχαν τις περισσότερες 
πιθανότητες επιτυχίας στην περαιτέρω κατάρτισή τους και το απέδειξαν. Τέτοια 
στοιχεία βιοδεδομένων αποδεικνύονται ιδιαίτερα διαφωτιστικά.
Οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Ball State επέλεξαν να εστιάσουν την 
προσοχή τους σε στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική και οικονομική 
κατάσταση, το εισόδημα, το έτος σπουδών, τις απόψεις για τις εργασίες του 
τηλεμαθήματος και την καταλληλότητα και τους τρόπους παράδοσης του υλικού 
του μαθήματος (Bink, Biner, Huffman, Greer, & Dean, 1995). Από τα παραπάνω 
στοιχεία η άποψη των μαθητευομένων για τον τρόπο παράδοσης του διδακτικού 
υλικού και το έτος σπουδών των μαθητευομένων στο πανεπιστήμιο ήταν 
παράγοντες καθοριστικοί για την επιτυχία τους. Όσοι, δηλαδή, ήταν (1) πιο 
ικανοποιημένοι με την ταχύτητα ανταλλαγής υλικού με τον διδάσκοντα και (2) σε 
μεταπτυχιακό στάδιο σπουδών, ήταν οι πιο επιτυχημένοι τηλεμαθητευόμενοι. 
Σημαντικό ρόλο λοιπόν στην επιτυχή τηλεμάθηση παίζει η συνεχής επαφή με τον 
διδάσκοντα με τη μορφή ανάθεσης και διεκπεραίωσης εξετάσεων, τεστ, 
ασκήσεων, εργασιών και η προηγούμενη ακαδημαϊκή εμπειρία του 
τηλεμαθητευόμενου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν 
να αφορούν και άλλα επίπεδα σπουδών και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε πανεπιστήμια. Πρώτον, το μέγεθος δείγματος στο οποίο 
βασίστηκαν τα αποτελέσματα ήταν εκατοντάδες φοιτητές και αντιπροσωπευτικό 
του πλήθους των φοιτητών. Δεύτερον και πιο σημαντικό τα τηλεμαθήματα έγιναν 
σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο με 20.000 φοιτητές. Και τέλος οι φοιτητές που πήραν 
μέρος στην έρευνα ήταν τηλεμαθητευόμενοι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
σε τηλεμαθήματα που 1) είχαν διαφορετικό θεματικό υλικό και 2)
μεταδιδόντουσαν μέσω του δικτύου από 68 θέσεις (sites).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1. Τα αίτια που οδήγησαν στις λύσεις των Νέων Τεχνολογιών

Η χρήση νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι εφαρμογή της επικοινωνιακής 
θεωρίας της μάθησης και της ανάπτυξης της τηλεματικής, και προέκυψε από τους 
εξής λόγους:
• αλλαγή οικονονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
• αύξηση ανέργων που πρέπει να προσανατολιστούν σε νέα επαγγέλματα και ως 

εκ τούτου να αποκτήσουν νέες γνώσεις και ειδίκευση,
• η γνώση έχει γίνει πλέον μια σημαντική οικονομική δύναμη,
• η γνώση αυξάνεται και ο χρόνος ζωής της γίνεται ολοένα μικρότερος,
• για να επιβιώσουν στην αγορά οι εταιρείες πρέπει να αλλάζουν οι ίδιες και να 

εκπαιδεύουν συνεχώς το προσωπικό τους,
• η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό φαίνεται πως είναι ο μόνος δρόμος για 

διαρκή ανάπτυξη.

Οι αλλαγές που απαιτούνται θα πρέπει να λύνουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σήμερα τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα 
οποία αυξάνεται γεωμετρικά ο αριθμός των φοιτητών. Θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των διαφόρων ομάδων που επιζητούν μόρφωση και 
εκπαίδευση πιστοποιημένης ποιότητας και άμεσης εφαρμογής στον 
επαγγελματικό τομέα με συνεχή κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση.

Οι πιέσεις που δέχεται η εκπαιδευτική κοινότητα και οι λύσεις που προσφέρει η 
έρευνα και η Πληροφοριακή Τεχνολογία αναφέρονται σχηματικά παρακάτω:

• Οι πιέσεις είναι κυρίως οι εξής:
1. Έλλειψη βιβλιοθηκών,
2. Νέες ομάδες φοιτητών (ενήλικες, εργαζόμενοι κ.α.),
3. Ανεπάρκεια αιθουσών,
4. Εξωτερικός έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας διδασκαλίας,
5. Ζήτηση εργαζομένων με πολλές δεξιότητες,
6. Η επανάσταση της κοινωνίας της πληροφορίας.

• Οι λύσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:
1. Αύξηση της αυτονομίας του φοιτητή,
2. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο συμβουλευτικό,
3. Ενθάρρυνση συνεργατικής μάθησης,
4. Αύξηση δυνατοτήτων εξ αποστάσεως/ανοικτής μάθησης,
5. Παράδοση διδακτικού υλικού μέσω Internet,
6. Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές ομάδες,
7. Επέκταση χρήσης Πληροφοριακής Τεχνολογίας.

2.2. Σύγκριση Παραδοσιακής και Νέας Διδακτικής Πρακτικής
Η αλλαγή των μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης και ο τρόπος που επηρεάζει η 
χρήση νέων Τεχνολογιών την εκπαίδευση παρατίθενται συγκριτικά παρακάτω (Dr. 
Daniel Υ. Eastmond και Dr. Daniel Granger, 1998):
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Παραδοσιακή
Διδασκαλία

Νέα Διδασκαλία Ηλεκτρονικές
εφαρμογές

Διαλέξεις σε αίθουσα Προσωπική έρευνα
Υπολογιστές σε δίκτυο με 
πρόσβαση σε 
πληροφορίες

Παθητική λήψη γνώσης Μαθητεία Ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
προσομοίωσης

Προσωπική εργασία Ομαδική εργασία Οφέλη από συνεργατικά 
εργαλεία και e-mail

0 καθηγητής ως δότης 
πληροφοριών

0 καθηγητής ως 
καθοδηγητής

Πρόσβαση σε ειδικούς 
ανά το διαδίκτυο

Σταθερή διδακτική ύλη Γ ρήγορα
μεταβαλλόμενη και 
ενημερωμένη ύλη

Δίκτυα - μέσα/εργαλεία 
δημοσίευσης/έκδοσης

Ομογένεια Διαφορετικότητα Ποικιλία εργαλείων 
πρόσβασης και μεθόδων

2.2.1. Ηλεκτρονικά μέσα Νέας Διδασκαλίας

Η χρήση υπολογιστών στην εκπαίδευση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους 
και νέοι τύποι υλικού και λογισμικού προσφέρουν μια ολοένα αυξανόμενη επιλογή 
για εφαρμογή. Με τη χρήση βασικών εργαλείων, την αναφορά σε πηγές και την 
επικοινωνία για ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να επιτευχθεί σύνολο ενεργειών 
που αποτέλεσμά τους είναι η μάθηση. (Ρ. Maier, L. Barnett, A. Warren, D. 
Brunner, 1996).

1. Εργαλεία 2. Πηγές 3. Επικοινωνίες
Επεξεργασία κειμένου Πακέτα εκμάθησης με τη 

βοήθεια υπολογιστών(ΟΑΙ-)
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο

Λογιστικά φύλλα Παγκόσμιος ιστός (Internet) Mailbases/Usenet
Βάσεις Δεδομένων CD-ROMs Computer

conferencing
Προγραμματισμός, 
πακέτα ανάπτυξης 
courseware.

Επαγγελματικές βάσεις 
δεδομένων

Video conferencing

2.2.1.1. Εργαλεία

Τεχνολογικά βοηθήματα - technology aids - ονομάζονται τα εργαλεία που 
υπάρχουν στον υπολογιστή αλλά δεν βρίσκονται σε δίκτυο. Μπορεί να είναι 
προγράμματα για εφαρμογές που υποστηρίζουν ακαδημαϊκή εργασία, όπως 
λογισμικό στατιστικής, βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα, επεξεργαστές 
κειμένων κ.α. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε λογισμικό που συνήθως 
συνοδεύει βιβλία ή μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά και συνήθως προσφέρει
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μαθησιακή υποστήριξη, εξάσκηση ή προσομοιώσεις μέσω CAI/CAL (Computer- 
Assisted Instruction /Learning).
Τα πακέτα επεξεργασίας κειμένου είναι ένας χρήσιμος και οικονομικός τρόπος για 
τη βελτίωση της δεξιότητας γραφής (writing) καθώς στηρίζονται στην αρχή της 
εύκολης δημιουργίας και διαχείρισης κειμένων. Περιέχουν πλήρη λεξικά και 
προσφέρουν διόρθωση ορθογραφικών λαθών και ευρετήρια συνωνύμων σε 
ελάχιστο χρόνο. Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα να έχει κάποιος την προφορά 
του λήμματος που είναι απαραίτητη στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.
Τα λεξικά και τα μεταφραστικά εργαλεία σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν 
χρήσιμες βάσεις δεδομένων στη διαδικασία της μάθησης.

Στο πεδίο της ανάπτυξης και του προγραμματισμού λογισμικού για χρήση στην 
διδασκαλία συμπεριλαμβάνεται η έννοια της δημιουργίας εκπαιδευτικού 
λογισμικού (software->courseware).
Σαν γλώσσες προγραμματισμού μπορούμε να ορίσουμε αυτές που δίνουν τις 
οδηγίες του χρήστη στη μηχανή του υπολογιστή. Διακρίνουμε:
• τις γλώσσες συγγραφής (author language) και
• τις γλώσσες προγραμματισμού (programming language).
Στην πρώτη κατηγορία δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις προγραμματισμού. Σ' 

αυτή την κατηγορία ανήκει η γλώσσα TUTOR της Control Data Corporation από το 
1959 που χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού για χρήση 
στη δημόσια βασική εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνδεδεμένη με το 
σύστημα PLATO η γλώσσα αυτή είχε σαν στόχο την αυτοματοποίηση της 
εξατομικευμένης εκπαιδευτικής καθοδήγησης. Η γλώσσα EXTOL σχεδιάστηκε 
ειδικά για διδασκαλία γλωσσών. Συνήθως οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται 
από συγκεκριμένα υπολογιστικά συστήματα. (P.J. Scholfield and G.S. Ypsilandis). 
Στη δεύτερη κατηγορία είναι οι γλώσσες προγραμματισμού που λένε με ακρίβεια 
στον υπολογιστή τι θέλει ο χρήστης όπως η BASIC, η LOGO, η C++ κ.α.

Υπάρχουν συγγραφικά εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί 
ένα μάθημα Γεωγραφίας ή Μαθηματικών. Τα πακέτα αυτά αν και είναι 
προκαθορισμένα στο γενικό σχεδίασμά τους, ωστόσο δίνουν τη δυνατότητα στον 
διδάσκοντα/συγγραφέα να γράψει το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων ή των 
ασκήσεων

Το συνολικό πακέτο συγγραφής (Authoring Suite) μαθημάτων αγγλικής γλώσσας 
της Wida περιέχει 7 διαφορετικά προγράμματα για δημιουργία ανάλογων 
ασκήσεων και δραστηριοτήτων. (CALL Catalogue 1998, Wida Software).
Για παράδειγμα το πακέτο Gapmaster χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 

ασκήσεων που απαιτούν τη συμπλήρωση κενών. Επιτρέπει στον καθηγητή να 
γράψει κείμενα που περιέχουν κενά που πρέπει να συμπληρωθούν. Κάθε κενό 
μπορεί να επιδέχεται πολλές σωστές απαντήσεις και ο καθηγητής μπορεί να 
σχολιάζει την κάθε απάντηση. Κάθε άσκηση μπορεί να παρέχει σελίδες βοήθειας, 
γλωσσάριο, βίντεο, ήχο, εικόνα ή επεξηγηματικό κείμενο. Κάθε κενό μπορεί να 
έχει ήχο, κείμενο ή εικόνα που βοηθάει στην εύρεση της σωστής λέξης ή έννοιας. 
Το πακέτο Storyboard περιλαμβάνει στις δυνατότητές του την εμφάνιση μόνο του 
τίτλου, των σημείων στίξης και των διαστημάτων ανάμεσα στις λέξεις ενός 
κειμένου. Κάθε γράμμα των λέξεων είναι ένα μελανό σημείο. Ο μαθητευόμενος 
καλείται να μαντέψει τις λέξεις που απαρτίζουν το κείμενο. Μόλις βρεθεί μια λέξη
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τυπώνεται στο σημείο που θα έπρεπε να βρίσκεται. Παράλληλα δίνεται βοήθεια 
στα σημεία που επιλέγει ο καθηγητής είτε με ήχο είτε με εικόνα.

2.2.1.2 Πηγές

Η χρήση πακέτων μάθησης CAL αποτελεί μια ευρεία έννοια που περικλείει 
οποιαδήποτε εφαρμογή των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκτός 
από τα προαναφερθέντα παραδείγματα που αφορούσαν τη χρήση τέτοιων 
πακέτων για τη μάθηση μιας ξένης γλώσσας αναφέρονται και παραδείγματα όπως 
είναι το λογισμικό προσομοίωσης, όπως εξομοιωτές πτήσεων, εξετάσεις με βάση 
τους υπολογιστές, όπως εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, και on-line μαθήματα 
που αναπτύσσονται από μεγάλες εταιρείες ή πανεπιστήμια ( Murray W. 
Goldberg, 1996).

Πλεονεκτήματα του CAL :
• Μέσω της χρήσης προσομοίωσης που δεν βρίσκεται στις διαλέξεις ή στα 

κείμενα οι φοιτητές μπορούν να έχουν ένα υψηλό επίπεδο διαλογικότητας με το 
υλικό. Στην οθόνη του υπολογιστή μπορεί να παρουσιαστεί ένα περιβάλλον 
μέσα από το οποίο εκτελείται ένα πείραμα που είναι δύσκολο να μεταφερθεί 
στην τάξη. Μέσα από το κείμενο, γραφικά και ερωτήσεις ο μαθητευόμενος 
αποκτά εμπειρία, ερευνώντας και μεταβάλλοντας τις αρχικές συνθήκες 
εκτέλεσης του πειράματος.

• Μέσω της χρήσης δικτύων, οι συνήθως απομονωμένοι φοιτητές γίνονται μέλη 
μιας κοινωνίας συμφοιτητών που επικοινωνούν μεταξύ τους.

• Τα μαθήματα μπορούν να αναπτυχθούν από ειδικούς μια φορά και μετά να 
αντιγράφονται με χαμηλό κόστος για οποιοδήποτε μέγεθος ακροατηρίου σε 
οποιοδήποτε μέρος. Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα βελτιωμένης 
ποιότητας του μαθήματος, καλύτερης πρόσβασης και μειωμένου κόστους.

• Η μάθηση έχει σαν κέντρο το μαθητή. Η μετάβαση από μια θεματική ενότητα σε 
άλλη μπορεί να γίνει σε συνάρτηση με την πρόοδο του μαθητευόμενου και 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του μαθητή στο 
περιεχόμενο του μαθήματος και ανάλογα με την εξάσκηση και την απόκτηση 
των δεξιοτήτων-στόχων του.

• Αυτόματη αυτοαξιολόγηση μπορεί να γίνει εκ μέρους του μαθητή με τη χρήση 
on-line εξεταστικών ασκήσεων και μηχανισμών.

Τα πακέτα CAL χρησιμοποιούν κείμενο και γραφικά με κάποια πολυμεσικά 
στοιχεία όπως και τα CD-ROMs. Δίνουν τη δυνατότητα μάθησης ανάλογα με τις 
ανάγκες του καθενός, το ρυθμό με τον οποίο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το 
πρόγραμμα αλλά και με το προσωπικό σύστημα εκμάθησης, έτσι ώστε να είναι 
προσαρμόσιμο στις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευόμενου. Έτσι τα συστήματα 
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επανάληψη υλικού από κανονικούς 
φοιτητές και για επίλυση αποριών εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, 
απελευθερώνοντας χρόνο από τις διαλέξεις για συζήτηση και διάλογο, για την 
απόκτηση βασικών γνώσεων σε ένα γνωστικό αντικείμενο από φοιτητές 
διαφορετικού υπόβαθρου έτσι ώστε να μπορούν με μεγαλύτερη ευχέρεια να 
παρακολουθήσουν τις κανονικές διαλέξεις. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της 
άτυπης ή τυπικής αξιολόγησης μέσω του υπολογιστή με την χρήση διαφόρων 
τύπων test τα οποία παράγονται από τη μηχανή με τη συμμετοχή του διδάσκοντα 
και τη συμπλήρωσή τους από τους εκπαιδευόμενους (π.χ. σύστημα Question
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Mark-Up Language της Question Mark Computing Ltd. και του Project CasTLe 
(Computer Assisted Teaching and Learning), του University of Leicester, στα 
πλαίσια του JISC/JTAP Project). Έτσι, πολλά από τα προγράμματα που έχουν 
αναπτυχθεί ενσωματώνουν εργαλεία διαχείρισης τα οποία δίνουν τη δυνατότητα 
στους διδάσκοντες, εφόσον το επιθυμούν, να υιοθετήσουν μια νέα διαδικασία 
ανάθεσης εργασιών και διεξαγωγής εξετάσεων μέσω του υπολογιστή και να 
καταγράψουν ως ένα βαθμό την επίδοση του εκπαιδευόμενου. Επομένως τα 
συστήματα CAL μπορούν να αποτελέσουν μια πλήρη πλατφόρμα εκπαίδευσης, 
αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν και να αποτελούν 
μέρος ενός αμιγώς ηλεκτρονικού συστήματος διδασκαλίας ή ενός υβριδικού 
συστήματος, ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσής τους στην παραδοσιακή 
μαθησιακή διαδικασία.

Τα CD-ROMs και οι δυνατότητες που προσφέρουν σαν διαλογικές πολυμεσικές 
εφαρμογές καθιστούν την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία πολύτιμη. 
Ιδιαίτερα στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά, 
να βελτιώσουν την παρεχόμενη μάθηση και να αναπτύξουν νέες σύγχρονες 
προτάσεις μάθησης και αυτοεκμάθησης ή αυτοδιδασκαλίας. Περιέχουν ψηφιακό 
ήχο, εικόνες, προσομοίωση κίνησης, κείμενο και προγράμματα . Παράγονται από 
συγγραφικά εργαλεία όπως το Toolbook - Assymetrix, Guide - Owl, HyperCard - 
Apple και το Authorware and Director - Macromedia, και IconAuthor - AimTech. 
Είναι υπερμεσικά συστήματα όπου κυριαρχούν οι συνδέσεις που γίνονται δυνατές 
με αφορμή την ύπαρξη "θερμών σημείων" (hot spots, hot words).
Πολλά από τα συγγραφικά εργαλεία επιτρέπουν την σύνδεση πολυμεσικών 
στοιχείων σε ένα μαθησιακό περιβάλλον. Είναι ευκολότερο να χρησιμοποιηθεί 
άλλο λογισμικό πακέτο για την ψηφιοποίηση των εικόνων όπως το Microsoft 
PaintBrush ή το Adobe Photoshop και αντίστοιχα το ίδιο να γίνει για τον ήχο, το 
animation, το video. Αφού ψηφιοποιηθούν όλα τα στοιχεία ενοποιούνται σύμφωνα 
με τον επιθυμητό τρόπο του εκπαιδευτικού, ο οποίος όχι μόνο μαθαίνει πώς να 
χρησιμοποιεί αυτό το συγγραφικό πακέτο αλλά το κυριότερο, συνθέτει, οδηγεί, 
πειραματίζεται και αξιολογεί ένα τελείως νέο μαθησιακό σύστημα. Πολλά είναι 
εμπορικά και δεν είναι κατάλληλα για εκπαιδευτικούς σκοπούς ενώ άλλα οδηγούν 
στη μάθηση μέσω παιγνιδιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομες 
ενότητες για μάθηση ή μέσω δικτύου που επιτρέπει στους φοιτητές την πρόσβαση 
στο συγκεκριμένο CD-ROM.
Ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα CD-ROM για να αποθηκεύσει όλες 
τις παρουσιάσεις των διαλέξεών του, τα πακέτα CAL ή κάποιες βάσεις δεδομένων 
(κείμενα, εικόνες ή ήχο). Ο μαθητευόμενος μπορεί να έχει σε CD ένα λεξικό που 
μοιάζει με τα παραδοσιακά, αλλά είναι εμπλουτισμένο με τα πολυμεσικά 
χαρακτηριστικά. To Longman Interactive English Dictionary (LIED) προσφέρει 
ερμηνεία λέξεων, ήχο, προφορά λέξεων, σημειώσεις γραμματικής, κλίσεις 
ρημάτων, κοινά λάθη, εικόνες, βίντεο, ορθογραφικές σημειώσεις και ομόφωνες 
λέξεις.
Στο εμπόριο μπορεί κανείς να βρει εκπαιδευτικά παιχνίδια σε CD-ROM, λιγότερο ή 
περισσότερο κατάλληλα για παιδιά.

Η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού αυξάνεται συνεχώς και έχει σαν στόχο 
την προσφορά όσο το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών προς το μαθητευόμενο 
και τον διδάσκοντα. Σύμφωνα με τους ερευνητές το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει
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να έχει τουλάχιστον τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: να είναι αλληλεπιδραστικό, 
οδηγούμενο από το χρήστη, εμπλουτισμένο και να προσφέρει δυνατότητα 
εξερεύνησης.
• Με τον όρο αλληλεπιδραστικό ή διαλογικό ή διαδραστικό (interactive) εννοούμε 

ότι το λογισμικό δεν πρέπει να είναι απλά μια διαδοχή εικόνων στην οθόνη, 
αλλά πρέπει να εμπεριέχει την έννοια της επίδρασης του χρήστη προς το 
σύστημα και αντιστρόφως. Δεν αρκεί απλά το πάτημα ενός κουμπιού ή η 
εισαγωγή μιας εντολής ή απάντησης μέσω του πληκτρολογίου αλλά το 
λογισμικό πρέπει να αντιδρά στις επιλογές του χρήστη προσφέροντας πολλές 
επιλογές και να προκαλεί την αντίδραση του χρήστη. Έτσι, ανοίγεται ένας 
διάλογος επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και υπολογιστή με ερωτήσεις και 
αναζήτηση απαντήσεων.

• Λέγοντας οδηγούμενο από το χρήστη (user-driven), εννοούμε ότι το λογισμικό 
από πλευράς περιεχομένου, πρέπει να βρίσκεται πάντα κάτω από τον έλεγχο 
του χρήστη.

• Λέγοντας εμπλουτισμένο (enriching), εννοούμε ότι το λογισμικό αφενός πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα προσφοράς αρκετής γνώσης, αφετέρου να περιέχει όλα 
εκείνα τα στοιχεία που είναι δυνατόν να παρουσιάσουν μία πληροφορία με 
διάφορους τρόπους (ήχο, εικόνα, γραφικά, κίνηση) αλλά και συνδέσμους 
(links), ώστε ο χρήστης να μπορεί να ανατρέξει και σε επιμέρους θέματα.

• Τέλος, λέγοντας ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα εξερεύνησης (exploratory), εννοούμε ότι πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα εξερεύνησης διαφόρων θεμάτων από το χρήστη, ώστε να μπορεί 
να αποκτηθεί νέα γνώση. Επίσης, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής 
των παραμέτρων του θέματος που παρουσιάζεται (Α. Κόκκος, Α. Λιοναράκης, 
X. Ματράλης, X. Παναγιωτόπουλος, 1998)

To Internet είναι ένα διεθνώς δικτυωμένο σύνολο υπηρεσιών που μας επιτρέπει 
να :
• επικοινωνούμε μεταξύ μας μέσω μόντεμ ή δικτύου (email),
• βλέπουμε και να παίρνουμε υλικό από άλλους υπολογιστές σε παγκόσμια 

κλίμακα ,
• να ψάχνουμε καταλόγους βιβλιοθηκών, άρθρα εφημερίδων και ευρετήρια 

παραπομπών.
Για την πρόσβαση στο Internet είναι απαραίτητο ένα πρόγραμμα περιήγησης 
(web browser) όπως το Netscape ή το Internet Explorer. Μετά την ενεργοποίηση 
του προγράμματος περιήγησης, προκειμένου να συνδεθούμε σε μια τοποθεσία 
ηλεκτρονικών πληροφοριών πρέπει να γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη διεύθυνσή 
της στο World Wide Web (WWW), που ονομάζεται διεύθυνση http. Η διεύθυνση 
http:www.uom.gr περιέχει τις εξής πληροφορίες: α) Το τμήμα http δηλώνει το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας. To http (HyperText Transfer Protocol) είναι ένα 
ταχύτατο πρωτόκολλο για μεταφορά αρχείων και επικοινωνία μέσα από τις 
ιστοσελίδες πληροφοριών του WWW.
β) To www (World Wide Web) δηλώνει την υπηρεσία επικοινωνίας 
γ) Το τρίτο τμήμα της διεύθυνσης δηλώνει το όνομα του κεντρικού υπολογιστή 
(server) της εταιρείας ή του πανεπιστημίου, όπως στο παράδειγμά μας uom: 
University of Macedonia, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η τοποθεσία των 
ηλεκτρονικών πληροφοριών που αναζητούμε.
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δ) Με το τέταρτο τμήμα- απόληξη υποδηλώνεται ο τύπος ή η χώρα της εταιρείας, 
του οργανισμού ή του ιδρύματος, εδώ gr: Greece.

Οι πληροφορίες λαμβάνονται με ένα μη γραμμικό τρόπο με την ενεργοποίηση των 
συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι μπορεί να είναι έντονα φωτισμένο κείμενο ή ενεργές 
περιοχές (πλήκτρα, εικόνες, πλαίσια κ.λ.π.) και ενεργοποιούνται πιέζοντας το 
πλήκτρο του ποντικιού πάνω σ' αυτά. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε μια 
τοποθεσία δεν παρέχονται σε μια μόνο ιστοσελίδα αλλά και σε ένα πλήθος άλλων 
που διατηρούν μια ιεραρχική (δενδροειδή) οργάνωση. Μπορεί επίσης τμήματα 
των πληροφοριών να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικούς υπολογιστές του 
δικτύου. Κάθε μία ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη διεύθυνση 
που λέγεται URL: Uniform Resource Locator).

Όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία το Δίκτυο συνεισφέρει ως προς τα εξής:
• Το μάθημα μπορεί να μεταδοθεί σε μεγάλες αποστάσεις μέσω μόντεμ ή 

δικτύου.
• Το διδακτικό υλικό μπορεί να εμπλουτιστεί και να ενημερωθεί με νέα στοιχεία 

και, αφού οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόματα και στο υλικό των μαθητών, η 
διανομή των διορθώσεων εκ νέου δεν είναι απαραίτητη.

• Τα δίκτυα επιτρέπουν το σχηματισμό και την επικοινωνία ομάδων ανάμεσα 
στους φοιτητές με αποτέλεσμα την προσέγγιση απομακρυσμένων ατόμων και 
τη δημιουργία κλίματος συνεργατικότητας.

• Οι web browsers είναι δωρεάν, με φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες και 
εγκαθίστανται στους υπολογιστές πολύ εύκολα.

• Η συγγραφή αρχείων στα δίκτυα δεν απαιτεί λογισμικό υψηλού κόστους.

To Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς με διάφορους 
τρόπους, μερικοί από τους οποίους είναι οι εξής:
• Πρόσβαση σε απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων.
• Online εκπαιδευτικά προγράμματα ή οδηγοί προγραμμάτων.
• Πρόσβαση σε απομακρυσμένα πακέτα μάθησης (CAL).
• Σημειώσεις ή διδακτικό υλικό μαθημάτων ή διαλέξεων.
• Μεταφορά διδακτικού υλικού.
• Αρχείο για ηλεκτρονικές συζητήσεις.
• Πληροφορίες για άλλες ηλεκτρονικές ομάδες.
• Διαφήμιση του εκπαιδευτικού προϊόντος ή του σχολείου.
• Πηγή αναζήτησης μέσω απλών λέξεων.
• Σύνολα FAQs (Frequently Asked Questions) με απαντήσεις.
• Αξιολογήσεις-τεστ με χρήση MCQ ( Multiple-Choice Questions) ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής ή T/F (True-False) σωστού-λάθους.

2.2.1.3. Επικοινωνίες

FI Τεχνολογία χρησιμοποιείται συμπληρωματικά. Το βιβλίο, ο οδηγός σπουδών 
και η παρουσία του καθηγητή στο μάθημα είναι ο βασικός τρόπος διδασκαλίας και 
σ' αυτό το σχήμα προστίθεται ένα τεχνολογικό εργαλείο ή μια δραστηριότητα στην 
οποία συμμετέχουν οι φοιτητές. Μπορεί να είναι όπως είδαμε :
• e-mail : ο καθηγητής επικοινωνεί με τους φοιτητές και διευκολύνει την επαφή 

μεταξύ τους
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• on-line έρευνα: το μάθημα απαιτεί από τους φοιτητές τη χρήση άλλων πηγών 
και τη διενέργεια έρευνας για συλλογή πληροφοριών σε θέματα του μαθήματος. 
Οι μαθητές μπορούν να συμβουλευθούν:

-Ηλεκτρονικούς Καταλόγους βιβλιοθηκών,
-Βάσεις Δεδομένων όπως η First Search, Uncover και Dialog για να βρουν 
βιβλιογραφία και άρθρα για τις εργασίες τους,
-Ηλεκτρονικά περιοδικά με θεματικά αντικείμενα σχετικά με το μάθημα.

• Ο παγκόσμιος ιστός, το γνωστό World Wide Web, προσφέρει πρόσβαση στο 
Internet μέσω ενός browser, και έχει το πλεονέκτημα να προσφέρει συνθέσεις 
μέσω υπερκειμένου σε άλλες πηγές και πολυμεσικές παρουσιάσεις.

• Τα Mailbases ή on-line discussion groups επιτρέπουν στους απομακρυσμένους 
φοιτητές να συζητούν με άλλους για κοινά θέματα. Σε τέτοιο περιβάλλον 
υπάρχουν οι:

1. τοπικές maillists στον υπολογιστή του πανεπιστημίου που επιτρέπουν 
στα μέλη του τμήματος να συνεργάζονται ομαδικά, αφού κάθε μήνυμα e- 
mail που στέλνει κάποιος στη maillist, λαμβάνεται αυτόματα από όλα τα 
μέλη της ομάδας και μπορεί έτσι να συζητάει όλη η ομάδα.

2. Listservers, οι μεγάλες discussion groups του Internet (πάνω από 3.000) 
επιτρέπουν ανταλλαγή e-mail σε μέλη ανά τον κόσμο.

3. Newsgroups, παρόμοιες με τις listservers, με τη διαφορά ότι τα 
μηνύματα δεν αποστέλλονται σε συγκεκριμένες διευθύνσεις μελών ή 
χρηστών αλλά παραμένουν στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται.

4. MUDD/MOO (MUDD:Multiuser Discussions and Domains - MOO:MUD 
Object Oriented) είναι περιβάλλοντα για συνομιλία σε πραγματικό χρόνο 
με άλλους χρήστες του Internet.

• Ο όρος τηλεδιάσκεψη αναφέρεται σε συγκεντρώσεις και επαφές ανθρώπων σε 
διαφορετικά μέρη μέσω τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η τεχνολογία 
τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιείται σαν συμπλήρωμα της μαθησιακής διαδικασίας 
επίσης. Το βιβλίο και ο οδηγός σπουδών θεωρείται ο κύριος τρόπος 
παράδοσης, αλλά αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της διάσκεψης μέσω 
υπολογιστή για την επικοινωνία των μελών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εδώ 
προέχει ο τρόπος επικοινωνίας:

1. Ασύγχρονη επικοινωνία - computer conferencing. Κυρίως αναφέρεται 
στη διάσκεψη που γίνεται μέσω του κύριου υπολογιστή με το κατάλληλο 
λογισμικό (Στην περίπτωση του CDL στον VAX υπολογιστή με το λογισμικό 
CAUCUS - για την υποστήριξη τμημάτων που χρησιμοποιούν computer 
conferencing). Αυτό το επικοινωνιακό περιβάλλον προσφέρει στους 
φοιτητές και τον καθηγητή ασύγχρονες συζητήσεις, δηλαδή ο κάθε ένας 
συμμετέχει στη διάσκεψη σε διαφορετικό χρόνο.

2. Σύγχρονη επικοινωνία - video conferencing. Αναφέρεται σε 
περιβάλλοντα διάσκεψης με video και ήχο όπου οι φοιτητές και ο 
καθηγητής έχουν επαφή μεταξύ τους στον ίδιο χρόνο από διαφορετικές 
τοποθεσίες. Τέτοια συστήματα έχουν υψηλό κόστος και απαιτούν την 
ύπαρξη κατάλληλου χρόνου και χώρου.

Τα περιβάλλοντα διάσκεψης παρέχουν δυνατότητες συνεργασίας, ανάλυσης,
κριτικής σκέψης και αλληλεπίδρασης. Μερικές παιδαγωγικές τεχνικές που
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διατίθενται για σχεδίασμά μαθημάτων είναι: case studies, συζήτηση σε 
συγκεκριμένα θέματα, προσομοιώσεις, δραστηριότητες brainstorm/polling, 
συνεργασίες μικρών ομάδων και προσωπικές παρουσιάσεις με δυνατότητες 
επανάληψης.

2.2.2. Παρουσίαση μιας διάλεξης με τη χρήση της Νέας Τεχνολογίας

Η τεχνολογία παρέχει δυνατότητες που αν χρησιμοποιηθούν σωστά από τον 
εκπαιδευτικό μπορούν να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον του ακροατηρίου 
μέχρι το τέλος της διάλεξης. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 
παρακάτω ηλεκτρονικές τεχνικές:

• Επεξεργασία κειμένου *
• Χρήση video ** - Δημιουργία video *****
• Παρουσίαση με ψηφιοποιημένα slides και εικόνες ***
• Σύστημα παρουσίασης με υπολογιστή ****
• Προσομοιώσεις *****
Οι αστερίσκοι δηλώνουν το βαθμό προσπάθειας για σωστή χρήση που 
καταβάλλεται για κάθε μία από τις τεχνολογικές καινοτομίες.

• Επεξεργασία κειμένου *

Τα πλεονεκτήματα :
1. Επαγγελματική μορφή του μαθήματος, των διαφανειών και των 

σημειώσεων που μπορούν ακόμη και να δοθούν προς πώληση των 
μαθημάτων.

2. Η ύλη των σημειώσεων του μαθήματος μπορεί εύκολα να ενημερωθεί 
και να διατηρηθεί.

3. Διαφορετικές εκδόσεις των στοιχείων μπορούν να αποθηκευθούν στον 
υπολογιστή.

Τα μειονεκτήματα:
1. Μπορεί να χαθεί η δισκέτα ή να χαλάσει ο σκληρός δίσκος (απαραίτητη 

η σωστή τήρηση αντιγράφων ασφαλείας).
2. Απαραίτητη η χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος, καθώς θα τυπωθεί 

μόνο η αρχική σελίδα και όχι το σύνολο των αντιτύπων που θα 
μοιραστούν στο κοινό.

Εξοπλισμός που είναι απαραίτητος είναι:
1. Ένας υπολογιστής με λογισμικό επεξεργασίας κειμένου.
2. Ένας καλός εκτυπωτής.
3. Διαφάνειες επιδιασκόπιου (overhead projector), εκτός αν εκτυπώνονται 

στον εκτυπωτή που υπάρχει.
4. Ένα επιδιασκόπιο για να προβάλλονται οι διαφάνειες.

Από έρευνα που έγινε στο Southampton University, διαπιστώθηκε ότι το 88% του 
πανεπιστημιακού προσωπικού ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει έναν 
επεξεργαστή κειμένου, αναλογία που προφανώς αυξάνεται συνεχώς.
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Το κείμενο στις διαφάνειες πρέπει να είναι ορατό και από το τελευταίο σημείο του 
αμφιθεάτρου, έτσι πρέπει να χρησιμοποιούνται μεγάλου μεγέθους 
γραμματοσειρές και διαγράμματα, τα οποία βεβαίως θα είναι σε περιορισμένο 
αριθμό, αφού δεν μπορεί να γραφεί ολόκληρο κείμενο για παρουσίαση από 
overhead projector.
Οι φοιτητές εξάλλου μπορούν είτε να έχουν το κείμενο από τον server υπολογιστή 
του πανεπιστημίου, γεγονός που μειώνει την απασχόληση της γραμματείας, είτε 
να αγοράσουν τις σημειώσεις.

• Χρήση video ** - Δημιουργία video *****

Αν και οι εφαρμογές video δεν ανήκουν κατεξοχήν στην Πληροφοριακή 
Τεχνολογία, ωστόσο χρησιμοποιούνται σαν μέσο που αυξάνει την ευελιξία 
πρόσβασης στην ύλη του μαθήματος. Η διδακτική ύλη του video μπορεί αργότερα 
να ψηφιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί για παρουσίαση μέσω υπολογιστή.

Τα πλεονεκτήματα:
1. Μπορούν να παρουσιαστούν επικίνδυνα ή ακριβά πειράματα.
2. Μπορούν να παρουσιαστούν υλικά και η επεξεργασία τους σε 

δοκιμαστικά στάδια της έρευνας του έργου.
3. Επιπρόσθετο υλικό μπορεί να προστεθεί για να διευκρινιστεί ένα σημείο. 

Εδώ χρειάζεται παρέμβαση ειδικού για επαγγελματική βοήθεια στην 
επεξεργασία του video.

4. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν την διάλεξη και σε 
διαφορετικό χρόνο, ενώ κάποιοι μπορεί να θέλουν επαναλήψεις 
κάποιου σημείου της διάλεξης. Η διάλεξη γίνεται πλέον πηγή γνώσης 
στη διάθεση των φοιτητών για πολύ χρόνο.

5. Η βιντεοσκόπηση της διάλεξης και η δυνατότητα να αντικαταστήσει την 
φυσική παρουσία του καθηγητή δίνει στον καθηγητή την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσει το χρόνο της διάλεξης σε άλλη εργασία με τους 
φοιτητές, για παράδειγμα κάποιο είδος σεμιναρίου για μικρότερες 
ομάδες.

Μειονεκτήματα:
1. To video είναι ένα είδος αρχείου και δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει, έτσι

σύντομα θα θεωρείται παλαιό και άχρηστο από πλευράς πληροφορίας.
2. Το κόστος δημιουργίας του μπορεί να είναι υψηλό.
3. Οι φοιτητές μπορεί να προτιμούν την φυσική παρουσία του καθηγητού.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προγραμματιστούν ώρες επαφής με τον
καθηγητή για πιθανές επεξηγήσεις.

Εξοπλισμός που χρειάζεται:
Χρειάζεται ένα video και μια πολύ καλή οθόνη.

Η καλή ποιότητα καταγραφής και παρουσίασης της ταινίας είναι σημαντικοί 
παράγοντες που μπορεί να εγγυηθεί μόνο ένας επαγγελματίας παραγωγός video. 
Αν η καταγραφή γίνεται σε ειδικό εργαστήριο υπάρχει η δυνατότητα να 
προστεθούν διευκρινίσεις, παρουσιάσεις πειραμάτων, συνεντεύξεις ή άλλες 
δραστηριότητες που προσδίδουν επιπλέον πληροφορία και επαγγελματισμό.
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Η βιντεοσκόπηση ενός καθηγητού που μιλάει είναι η φθηνότερη αλλά όχι η πιο 
αποτελεσματική επιλογή.
Η ύλη του θέματος μπορεί να ψηφιοποιηθεί σε CD-ROM για εύκολη και μεγάλης 
ποσότητας αποθήκευση. Μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί για πολυμεσική 
εφαρμογή.

• Παρουσίαση με ψηφιοποιημένα slides και εικόνες ***

Τα αρνητικά και τα slides μπορούν να ψηφιοποιηθούν αρκετά φθηνά. Οι εικόνες 
θα τοποθετηθούν σε CD στο οποίο μπορούν να προστεθούν περισσότερες 
φωτογραφίες.

Πλεονεκτήματα:
1. To CD είναι ένας ασφαλής τρόπος αποθήκευσης μιας συλλογής 

φωτογραφιών που μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία με 
λογισμικά πακέτα όπως το Photoshop.

2. Μπορούν να ενσωματωθούν σε έγγραφα επεξεργασίας κειμένου. Οι 
περισσότεροι επεξεργαστές κειμένων επιτρέπουν την ενσωμάτωση 
φωτογραφιών. Θα χρειαστεί ένας έγχρωμος εκτυπωτής αν είναι 
απαραίτητο να εκτυπωθούν σε πλήρη χρωματισμό.

3. Προστίθεται επιπλέον οπτικό υλικό στις διαλέξεις.
4. To CD μπορεί να αποτελέσει μέρος της διδακτικής ύλης.

Μειονεκτήματα:
1. Δεν είναι κατάλληλα για υλικό που θα θεωρείται σύντομα απαρχαιωμένο.
2. Η πρόσβαση στις φωτογραφίες μέσω δικτύου απαιτεί ένα δίκτυο 

μεγάλου εύρους ζώνης για να μην αποτελεί η μετάδοση μια αργή και 
ανιαρή αναμονή.

3. Η ανάλυση της παρουσίασης ψηφιοποιημένων slides μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από τα άλλα. Πρέπει να ελεγχθεί ο βαθμός ανάλυσης, 
ιδιαίτερα αν πρόκειται για εμφάνιση πληροφορίας που οι λεπτές 
διαφορές σκίασης μπορούν να υποδηλώνουν σημαντικές διαφορές 
(όπως συμβαίνει π.χ. με τα slides των ακτινών X).

Απαραίτητος εξοπλισμός:
1. Ένας υπολογιστής πολυμέσων.
2. Ειδικό λογισμικό για επεξεργασία εικόνας και slides. Αυτό είναι δυνατό 

και με πακέτα επεξεργασίας γραφικών.
3. Για την παρουσίαση των slides είναι απαραίτητος ένας πίνακας LCD που 

θα συνδεθεί με τον υπολογιστή και τον overhead projector.
Τα ψηφιοποιημένα slides μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολυμεσικές 
εφαρμογές.

• Σύστημα παρουσίασης με υπολογιστή ****
Μέσω υπολογιστή μπορεί να παρουσιαστεί μόνο κείμενο*, κείμενο με 
διαγράμματα ή φωτογραφίες**, ή πολυμεσική εφαρμογή****.

Πλεονεκτήματα:
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1. Είναι δυνατή η προετοιμασία επαγγελματικών διαφανείων. Τα πιο πολλά 
λογισμικά πακέτα περιέχουν σχέδια διαφανειών.

2. Δίνεται η δυνατότητα μιας παρουσίασης slides μέσω μιας LCD οθόνης που 
συνδέεται στον υπολογιστή.

3. Πολλά λογισμικά πακέτα, όπως το Powerpoint του Microsoft Office είναι 
συνδεδεμένα με ένα λογιστικό φύλλο. Είναι εξαιρετικά για γραφικά και 
απλές προσομοιώσεις όταν είναι δυνατή η αλλαγή παραμέτρων μπροστά 
στο ακροατήριο.

4. Μπορούν να εκτυπωθούν οι διαφάνειες και να δοθούν σαν σημειώσεις 
στους φοιτητές.

5. Η ύλη προσαρμόζεται και αποθηκεύεται εύκολα.
6. Η διαθεσιμότητα των διαφανειών μέσω του πανεπιστημιακού δικτύου δίνει 

εύκολη πρόσβαση στην ύλη του μαθήματος, ενώ μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν και σαν υλικό αρχείου.

Μειονεκτήματα:
Ι.Δεν είναι κατάλληλη η προβολή video clips αφού η ποιότητα της 

παρουσίασης σε ένα μεγάλο χώρο με μεγάλη οθόνη δεν είναι η κατάλληλη 
επιλογή.

2. Η ποιότητα του πίνακα LCD είναι σημαντικός παράγοντας στην σωστή 
παρουσίαση. Σε μεγάλες και φωτεινές αίθουσες μπορούν να παρουσιάζουν 
καλύτερα κείμενα ή γραμμές με σημείο μεγάλου μεγέθους και όχι 
πλουσιότερες παρουσιάσεις και εργασίες.

Απαραίτητος Εξοπλισμός:
1. Υπολογιστής πολυμέσων και για το αμφιθέατρο φορητός υπολογιστής.
2. Λογισμικό παρουσίασης, LCD panel και overhead projector ή video 

projector.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πολυμεσικές εφαρμογές, τότε θα είναι 
απαραίτητη η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιοποίησης του ήχου, του video και των 
slides. Οι υπολογιστές πολυμέσων επιτρέπουν την καταγραφή ήχου μέσω 
μικροφώνου που είναι ενσωματωμένο στον υπολογιστή. Η ποιότητα μπορεί να 
μην είναι η αρμόζουσα για ένα μεγάλο χώρο με μεγάλο ακροατήριο.
Η επαγγελματική εμφάνιση της διάλεξης είναι δείγμα επαγγελματισμού και δίνει 
ένα πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση στους φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να αρχίσουν τη χρήση της ίδιας Τεχνολογίας στις δικές τους ανάλογες 
παρουσιάσεις.
Σε όλες τις παραπάνω ενέργειες θα έπρεπε ο καθηγητής και σχεδιαστής της 
διάλεξης να απαντήσει στο παρακάτω ερώτημα:
Ποιος ο στόχος χρήσης των Τεχνολογιών αυτών;
Επίσης θα πρέπει:

• να δώσει έμφαση σε σημεία-κλειδιά,
• να δώσει διευκρινίσεις και παραδείγματα,
• να μεταφέρει ιδέες οπτικά,
• να προσθέσει ποικιλία για να κρατήσει την προσοχή των ακροατών. • * * *

• Προσομοιώσεις *****
Πλεονεκτήματα:

1. Οι προσομοιώσεις είναι χρήσιμη τεχνική για να παρουσιαστούν ορισμένες
διαδικασίες, μοντέλα, συστήματα και δύσκολα νοήματα.
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2. Επιτρέπουν στους φοιτητές να αλληλεπιδράσουν με την προσομοίωση 
εκτός διάλεξης, αν είναι δυνατό. Έτσι η προσομοίωση γίνεται τμήμα του 
μαθήματος και αυξάνει την πρόσβαση ενώ είναι χρήσιμη για φοιτητές που 
θέλουν επαναλήψεις του συστήματος.

3. Η προσομοίωση γίνεται μέρος του μαθήματος διαθέσιμο στους φοιτητές ως 
αρχείο πρόσβασης.

Μειονεκτήματα:
1. Προγραμματιστικές δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητες για να δουλέψει η 

προσομοίωση. Αυτό εξαρτάται από το λογισμικό που χρησιμοποιείται. Τα 
λογιστικά φύλλα για παράδειγμα αποτελούν μέσα παρουσίασης μιας πολύ 
απλής προσομοιωτικής τεχνικής.

2. Θα ήταν καλό να αγοραστεί ένα συγγραφικό πακέτο που επιτρέπει την 
παραγωγή προσομοιώσεων, αλλά θα πρέπει να αφιερωθεί πολύς χρόνος 
στην εκμάθηση του πακέτου.

Απαραίτητος εξοπλισμός
1. Προσωπικός υπολογιστής
2. Κατάλληλο λογισμικό παραγωγής προσομοίωσης( Micromind Director, 

Visual Basic ή λογιστικά φύλλα).
3. LCD panel και Overhead Projector.
4. Δίκτυο ή ανεξάρτητοι υπολογιστές έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν 

πρόσβαση στην προσομοίωση.
Η προσομοίωση βοηθά τους φοιτητές να καταλάβουν πώς δουλεύουν τα 
συστήματα και τα μοντέλα και μπορεί να θεωρηθεί ως ύλη του μαθήματος που 
προστίθεται στα πακέτα μάθησης με τη χρήση υπολογιστών. Τα λογιστικά φύλλα 
με τα μικρά φωτεινά κελιά δεν είναι η καλύτερη λύση και τα γραφικά ίσως ήταν 
προτιμότερη λύση. Όσο πιο απλές είναι οι γραμμές τόσο πιο καθαρά φαίνονται 
από μακρινή απόσταση. Η προσομοίωση αποτελεί χρήσιμη διδακτική στρατηγική 
για τη μεταφορά δύσκολων εννοιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργαστηριακή 
εργασία όπου οι σύνθετες διαδικασίες είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν είναι ορατές. 
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ευρέως από τους φοιτητές για να 
πειραματίζονται με το μοντέλο. Ανάλογα με την προσομοίωση, οι φοιτητές 
μπορούν να εξετάζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους πάνω σε ένα μοντέλο και έτσι 
να αποκομίζουν βαθύτερη γνώση μιας σύνθετης περιοχής.

Σημαντικό είναι ο καθηγητής να δίνει στον μαθητή όλο το διδακτικό υλικό, ακόμη 
και αν ο φοιτητής δεν παρακολουθεί τις διαλέξεις. Αν ο καθηγητής βλέπει τον 
εαυτό του σαν καθοδηγητή μάθησης τότε θα φροντίζει όλες οι πηγές να είναι 
διαθέσιμες σε όλους με μεγάλη ευκολία.
Η πρόσβαση στην διδακτική ύλη μπορεί να γίνεται μέσω:

• ανεξάρτητων υπολογιστών του πανεπιστημίου εφόσον αρκούν για 
όλους,

• δικτύωσης είτε σε επίπεδο τμήματος είτε σε πανεπιστημιακό επίπεδο, με 
παράλληλη προσαρμογή στους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες 
πρόσβασης,

• του Internet μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Πρέπει να υπάρχουν αρκετοί 
υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω των browsers, όπως είναι 
ο Netscape. Ο φοιτητής μπορεί να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το 
Internet μέσω του πανεπιστημίου.
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Επαφή πρέπει να διατηρεί ο φοιτητής και με τον καθηγητή του. Αυτό μπορεί να 
γίνει είτε σε πραγματικό χρόνο είτε λίγο αργότερα μέσω e-mail. Με αυτά τα 
εργαλεία στη διάθεσή του ο φοιτητής μπορεί να μάθει και να πλησιάσει τόσα 
πολλά πράγματα, που συχνά θα αναρωτηθεί αν είναι χρήσιμα και ποια είναι 
χρήσιμα (Pat Maier, Adam Warren, David Brunner, 1998)
Τώρα μπορεί ο καθηγητής να ενσωματώσει όλα αυτά σε ένα μάθημα που θα 
περιέχει όλα τα στοιχεία με τη σειρά και τη συχνότητα που θα επιλέξει ο ίδιος, και 
θα μπορεί να κάνει την "διάλεξη" μέσω CD-ROM, ή μέσω ενός CAL (computer- 
assisted learning) πακέτου ή μέσω του Internet.

2.2.3. Εκπαίδευση και Διαδίκτυο

ΜΙα μορφή τηλεκπαίδευσης του παρελθόντος ήταν η χρήση ταχυδρομείου για 
μαθήματα δΓ αλληλογραφίας (Pitman). Σήμερα η επικοινωνιακή Τεχνολογία 
κατέχει την ίδια θέση. Προβλέπεται ότι σε μερικά χρόνια σε όλες τις χώρες θα 
υπάρχει ένας φιλικός υπολογιστής σε κάθε σπίτι. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι αυτή η 
μαζική ανάπτυξη θα έχει επιτευχθεί στα επόμενα δέκα χρόνια. Σύμφωνα με τον 
Bates (1993) οι συνέπειες για την μόρφωση και την εκπαίδευση θα είναι 
τεράστιες, η μάθηση δεν θα είναι θέμα χώρου και χρόνου και θα είναι στη διάθεση 
όλων και σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου. Οι μαθητευόμενοι θα έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα μέσα και σε όλες τις πηγές εκπαίδευσης.

Το διαδίκτυο εμφανίζεται να είναι η πραγματοποίηση του παλαιού ονείρου και της 
ουτοπίας των πρώτων θεωρητικών της θεωρίας της επικοινωνίας. Η διαδικτύωση 
κάνει δυνατή την σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία ανεξάρτητα από το χώρο 
και το χρόνο. Το διαδίκτυο, όπως όλα τα επιτεύγματα της επικοινωνιακής 
Τεχνολογίας ( το Internet, οι ομάδες συζήτησης νέων κ.λ.π.) συνθέτουν ιδεατές 
κοινωνίες ερευνητών, επιστημόνων και καθηγητών. Φαίνεται ότι είναι η 
συγκεκριμένη απόδειξη του παγκόσμιου χωριού σε παγκόσμια κλίμακα.

Μια εφαρμογή της πληροφοριακής Τεχνολογίας στη διδασκαλία της αγγλικής 
γλώσσας ήταν η δημιουργία ενός ιδεατού εργαστηρίου με τη μορφή ιστοσελίδων 
στο Τμήμα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Τμήματος Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό της διδακτικής 
διαδικασίας και την εξάσκηση και μάθηση των φοιτητών της αγγλικής γλώσσας. 
Πηγή του διδακτικού υλικού υπήρξε το Διαδίκτυο και η άφθονη προσφορά 
θεμάτων με ελεύθερη πρόσβαση. Στόχος του site ήταν η παροχή κινήτρων στους 
φοιτητές για προσωπική ενασχόληση με το μάθημα της αγγλικής γλώσσας μέσω 
του Διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Η 
αυθεντική χρήση της αγγλικής γλώσσας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας 
είναι κάποιες βασικές γνώσεις αγγλικών. Η επαφή του ανθρώπου μέσω Internet 
με όλο τον υπόλοιπο κόσμο απαιτεί την γνώση της αγγλικής. Το σημαντικότερο 
κίνητρο εκμάθησης της γλώσσας λοιπόν βρίσκεται στην ανάγκη και την επιθυμία 
επαφής και συνεργασίας με τους άλλους σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Το 
πρώτο εργαλείο σήμερα για την κοινωνικότητα του ανθρώπου ανά τον κόσμο είναι 
η γνώση της αγγλικής και η γνώση χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το 
ιδεατό χωριό που αποτελεί πλέον ο κόσμος γίνεται προσβάσιμο μέσα από τα δύο 
αυτά εργαλεία. Σε όλα λοιπόν τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας μέσω του
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Διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα αυθεντικής χρήσης της γλώσσας και αυτό στο 
οποίο στοχεύει πλέον το μάθημα είναι η σωστή χρήση της γλώσσας.
Στην περίπτωση του πανεπιστημιακού προγράμματος που ονομάζεται Self- 
Access Centre οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και με τη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών να το χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες 
τους είτε για την προετοιμασία για τις εξετάσεις π.χ. TOEFL, είτε για έρευνα μέσα 
από ηλεκτρονικές εφημερίδες και περιοδικά είτε για επικοινωνία μέσω e-mail είτε 
ακόμη για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσα από μελέτη μοντέλων 
επαγγελματικής αλληλογραφίας ή ακόμη και για αναζήτηση εργασίας μέσω των 
συνδέσεων που παρέχει το πρόγραμμα. Ο φοιτητής μπορεί ακόμη να έχει 
πρόσβαση σε διάφορα λεξικά, βιβλία γραμματικής, ασκήσεις, μοντέλα εξετάσεων 
και άλλα κατεξοχήν εργαλεία μάθησης της αγγλικής. Η διεύθυνση του τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας είναι: www.it.uom.gr/elu και οδηγεί φυσικά και στο Self-Access 
Centre.

2.2.4. Το Διαδίκτυο και το γραπτό κείμενο

Με την έλευση της τηλεόρασης και των μαζικών μέσων οι ερευνητές έλεγαν ότι 
γεννήθηκε ο πολιτισμός της εικόνας. Αντίθετα οι γλωσσολόγοι και οι σημειολόγοι 
όπως ο Benveniste και ο Barthes, πίστευαν ότι ήμαστε περισσότερο από ποτέ σε 
ένα πολιτισμό του κειμένου και υποστήριζαν ότι η γλώσσα είναι απολύτως 
απαραίτητη για την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση της σημασίας της 
εικόνας. Σήμερα, παρά την ανάπτυξη των πολυμέσων είμαστε ακόμη στον 
πολιτισμό του κειμένου. Γραπτό και έντυπο υλικό θα είναι έγκυρο και απαραίτητο 
για πολύ. Υπολογίζεται ότι το έντυπο υλικό σ' όλο τον κόσμο κατέχει περίπου το 
80% του συνόλου του υλικού τηλεκπαίδευσης. Η μόνη κύρια αλλαγή είναι η χρήση 
ηλεκτρονικής γραφής και η παράδοση βιβλίων ή παιδαγωγικού υλικού. Το 
Διαδίκτυο είναι μέρος της γενικής εξέλιξης: το κείμενο και το γλωσσολογικό 
σύστημα παραμένει ο κύριος φορέας της πληροφορίας.
Η έννοια του διακειμένου (intertext) προήλθε από την ποίηση, τη λογοτεχνική 
θεωρία και ανάλυση. "Μια λέξη (ένα κείμενο) αναφέρεται πάντα σε ένα άλλο 
κείμενο στο οποίο μπορούμε να διαβάσουμε ένα άλλο κείμενο". (Bakthine,1952- 
1953). Η κύρια ιδέα είναι ότι κάθε κείμενο είναι σύνθεση πολλών εκφράσεων ενός 
άλλου κειμένου και οδηγείται στην ανασύνθεσή του. Κάθε κείμενο λοιπόν ανήκει 
και αναφέρεται σε σύνολο κειμένων χωρίς τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει.
Η φιλοσοφική ανάλυση περί κειμένου είχε σαν στόχο να οδηγήσει στην 
διαπίστωση ότι το ίδιο ισχύει και στο Διαδίκτυο, όπου το κείμενο συντίθεται σαν 
μωσαϊκό κειμένων που επιλέγονται από τον αναγνώστη-συγγραφέα, φυσικά στο 
πρόσωπο ενός ατόμου με διττή ιδιότητα. Το δυναμικό υπερκείμενο (dynamic 
hypertext), που αποτελείται από συνδέσεις άλλων επεξηγηματικών κειμένων που 
γίνονται εφικτές με το πάτημα μιας "θερμής λέξης", μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα 
κείμενο γραμμένο από πολλούς (multi-persons managed text).

2.2.5. Το Διαδίκτυο και το Διάβασμα

Η διαδικτύωση ασχολείται με τον πολιτισμό ροής (flow culture) και με τον όρο 
εννοείται ότι η διαδικασία διαβάσματος και μελέτης έχει αλλάξει. Στο παρελθόν 
απαιτείτο πράγματι μελέτη λίγων βιβλίων μεν, αλλά σε βάθος. Τώρα διαβάζουμε 
πολλά βιβλία και φυλλάδια σε διάφορες μορφές και εφήμερα. Το ποσό της
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πληροφορίας προς μελέτη και διάβασμα έχει αυξηθεί υπερβολικά και ενώ 
παλαιότερα κάποιος εθεωρείτο μορφωμένος αν μπορούσε να συγκρατεί, να 
θυμάται και να ανακαλεί από τη μνήμη του τις πληροφορίες, σήμερα θεωρείται 
εκείνος που σοφά διώχνει από τη μνήμη του άχρηστες πληροφορίες και τις 
βρίσκει μόνο όταν πρέπει.

2.2.6. Από την γραπτή επικοινωνία στην ηλεκτρονική επικοινωνία

Η ηλεκτρονική επικοινωνία σε αρχικό επίπεδο δεν φαίνεται να διαφέρει πολύ από 
την προφορική επικοινωνία. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένα είδος 
προσωπικής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί φιλικό γλωσσικό επίπεδο. Για κάποια 
μικρά μηνύματα βέβαια μπορεί η γλωσσική ορθότητα να είναι μειονέκτημα, γιατί 
γράφουμε όπως μιλούμε.
Είναι απαραίτητο όμως να διακρίνουμε τα διαφορετικά επίπεδα της επικοινωνίας 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανάλογα με τον σκοπό της επικοινωνίας, τους 
παραλήπτες του μηνύματος, τη φύση της πληροφορίας που μεταφέρεται κ.ο.κ. Θα 
πρέπει να διαμορφωθούν κάποιοι κανόνες που θα καθορίζουν τα διάφορα 
επίπεδα επικοινωνιακής χρήσης από τον προφορικό μέχρι τον πιο τυπικό λόγο. 
Δεν είναι στο ίδιο γλωσσικό επίπεδο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που γράφεται 
κατευθείαν στο e-mail και το ίδιο μήνυμα γραμμένο πρώτα σε έναν επεξεργαστή 
κειμένου.

2.2.7. Από το έντυπο βιβλίο στο ηλεκτρονικό βιβλίο

Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι τελείως διαφορετικό από το έντυπο. Η πρώτη διαφορά 
είναι ότι η οθόνη είναι ουδέτερο αντικείμενο - για να αναγνωρίσουμε ένα βιβλίο 
βλέπουμε το χρώμα του εξωφύλλου, το δέσιμο, το μέγεθος, το πάχος του βιβλίου, 
τους χαρακτήρες και την τυπογραφία κ.α. Μέσα σε ένα βιβλίο βρίσκουμε 
πληροφορίες επειδή θυμόμαστε σε ποια πλευρά του βιβλίου είναι, στη δεξιά ή την 
αριστερή, στην αρχή ή στο τέλος. Σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο όλα αυτά χάνονται. 
Το κείμενο απλά ξεδιπλώνεται στην οθόνη.

Παρακάτω αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που έχει ένα κείμενο και τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός παραδοσιακού γραπτού κειμένου- 
βιβλίου όσον αφορά την ηλεκτρονική εμφάνιση και χρήση του μέσα από τα νέα 
ηλεκτρονικά μέσα:

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Ακεραιότητα
πληροφορίας

Ιστορική αξία.
Πάντοτε προσβάσιμο 
και ανεξάρτητο από τις 
δυσλειτουργίες του 
hardware.

Οι αναγνώστες δεν 
μπορούν να αλλάξουν 
τα περιεχόμενά του και 
να τα διαμορφώσουν 
όπως θέλουν.
Δεν αλλάζουν τα 
μεγέθη, οι 
γραμματοσειρές, οι 
παράγραφοι.

Το σώμα του κειμένου Μεταφέρεται εύκολα. 
Επιτρέπει ξεφύλλισμα 
και εξερεύνηση.

Περιέχει πληροφορίες 
δύο διαστάσεων. 
Περιορίζεται σε στατικό
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Επιδέχεται σχολιασμό 
και υποσημειώσεις.
Είναι αισθητικά όμορφο.

κείμενο και γραφικά. 
Ακριβή η αναπαραγωγή 
του με ανανεωμένη 
πληροφόρηση.
Δύσκολα εντοπίζεται
συγκεκριμένη
πληροφορία.

Στατικότητα Δεν μπορεί να περιέχει 
ήχο ή κίνηση.
Δύσκολα δημιουργεί 
πολλαπλά ευρετήρια.

Ανώτερη Τεχνολογία Καθορισμένες και
αποδεκτές
προδιαγραφές.
Η τυπογραφία, ο 
σχεδιασμός γραφικών 
και η ανατύπωση 
εικόνων ή
φωτογραφιών καθόριζε 

την εμφάνισή του. 
Εκτύπωση υψηλής 
ανάλυσης και γραφικά. 
Εύκολο στην ανάγνωση.

Δύσκολη η συνύπαρξη 
πολλών συγγραφέων 
που μορφοποιούν και 
αλλάζουν το κείμενο.

Στα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών βιβλίων συμπεριλαμβάνονται τα εξής 
χαρακτηριστικά.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία επιτρέπουν την ανάγνωση σχολιασμών, σχολίων και την 
ενσωμάτωση περαιτέρω πληροφοριών πάνω στο κείμενο που παρέχονται μέσω 
συνδέσεων (connectivity). To hypertext και η χρήση του στα hypermedia με τη 
λειτουργία των δομημένων γραφικών, των λογιστικών φύλλων, του βίντεο, του 
ήχου και της προσομοιωμένης κίνησης (animation) βοηθά στη διαμόρφωση των 
δικτύων πληροφοριών, όπου και γίνονται ταξίδια παρόμοια με αυτά που βιώνει 
κάποιος όταν χάνεται μέσα στον τόμο μιας εγκυκλοπαίδειας.
Η δυνατότητα επικοινωνίας με όλους (intercommunicability) είναι σημαντική 
πλευρά της δυνατότητας σύνδεσης, είτε μέσω συστημάτων πολλών χρηστών, είτε 
μέσω συστημάτων κατανομής χρόνου ή μέσω δικτυωμένων σταθμών εργασίας. Οι 
συγγραφείς και οι αναγνώστες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα 
ηλεκτρονικά βιβλία δεν περιέχουν μόνο στατικές εικόνες αλλά και δυναμικές 
παραστάσεις με computer animations και video, με αλληλεπιδραστικότητα 
(interactivity), την δυνατότητα δηλαδή να μεταφέρουμε, να αλλάζουμε και να 
προσθέτουμε αντικείμενα και ήχο.

1. Μειονεκτήματα των στον χρήστη ακριβή πληροφόρηση που αφορά το πού 
ακριβώς βρίσκεται σε ένα έντυπο ή βιβλίο. Οι αναγνώστες ενός παραδοσιακού 
βιβλίου μπορούν να πουν ότι πλησιάζουν στο τέλος του βιβλίου που διαβάζουν. 
Αν τα ηλεκτρονικά βιβλία ήταν γραμμένα με γραμμική ακολουθία στην οθόνη 
του υπολογιστή, τότε η απλή αρίθμηση των σελίδων θα ήταν αρκετή. Όμως 
επειδή το "τέλος" για ένα μαθητή θα μπορούσε να είναι "το μέσον" του βιβλίου 
για έναν άλλο, ο κάθε ένας αναγνώστης ακολουθεί τις συνδέσεις ανάλογα με τα
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ενδιαφέροντα του και τον τρόπο που του παρουσιάζονται σε κάθε ηλεκτρονική 
σελίδα.

2. Η ιστορικότητα και ο χρόνος ενός ηλεκτρονικού βιβλίου δεν είναι εμφανείς. 
Ακόμα και αν οι διορθώσεις και οι αλλαγές είναι πολλές, είναι πολύ δύσκολο να 
γίνουν αντιληπτές μέσα σε ένα κείμενο που η μορφή του είναι πάντα 
τακτοποιημένη αν δεν υπάρχουν τα σημάδια των αλλαγών, οι κόκκινες 
μολυβιές, ακόμα και ο διαφορετικός γραφικός χαρακτήρας.

3. Άλλο μειονέκτημα είναι τα παράπονα πολλών χρηστών που έχουν σχέση με 
την όραση και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η μακροχρόνια 
έκθεση των ματιών μπροστά στην ηλεκτρονική οθόνη.

4. Το κόστος ενός έντυπου βιβλίου είναι σαφώς μικρότερο από το υπολογιστικό 
σύστημα, αλλά αν συγκρίνουμε τις υπηρεσίες ενός ηλεκτρονικού βιβλίου με την 
ανάγνωση που προσφέρει το έντυπο βιβλίο, μπορεί να δικαιολογηθεί το υψηλό 
κόστος του υλικού και της δημιουργίας λογισμικού (Nicole Yankelovich, Noman 
Meyrowitz and Andries van Dam, 1990).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία χρειάζεται ένα νέο κώδικα για 
να δομηθούν οι νέες διεργασίες γραφής και διαβάσματος. Αυτό δεν αποτελεί 
καινοτομία αν λάβουμε υπόψη μας την εξέλιξη του γραπτού λόγου. Η πρώτη 
μορφή γραφής ήταν μια συνεχής ροή ενωμένων λέξεων που έπρεπε να 
διαβαστούν για να γίνουν κατανοητές. Τα κενά ανάμεσα στις λέξεις, τα περιθώρια, 
οι παράγραφοι, οι τίτλοι, οι υπότιτλοι και οι υποσημειώσεις εφευρέθηκαν 
αργότερα, και έτσι δημιουργήθηκε ένα αυτόνομο σύστημα γραψίματος. Τα ίδια 
προβλήματα αναπτύσσονται τώρα:
• Πώς γράφεται ένα καλό υπερκείμενο.
• Πώς μπορείς να βοηθήσεις τον αναγνώστη στο σωστό ψάξιμο.
• Πώς να δηλώσεις σωστά τα κατάλληλα μονοπάτια με τους σωστούς 

συνδέσμους.
• Ποιά εργαλεία αναζήτησης είναι απαραίτητα.
• Πώς να γίνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι ανταλλαγές μηνυμάτων και οι 

αλληλεπιδράσεις πιο αποτελεσματικές.
• Πώς να αποθηκεύσεις, να ταξινομήσεις και να ανακαλέσεις πληροφορίες και 

μηνύματα με τον πλέον χρήσιμο τρόπο.
• Πώς να χρησιμοποιήσεις παιδαγωγικά την επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.

Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο 
Διαδίκτυο είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα εισόδου στα καινούργια μονοπάτια της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μια εξερεύνηση μέχρις ορίων των δυνατοτήτων της 
Τεχνολογίας. Για να καθοριστούν τα όρια της Τεχνολογίας απαιτείται να μάθουμε 
τις δυνατότητες της Τεχνολογίας.
Κατά τον Bates ειδικότερα πρέπει να ορίσουμε πολύ προσεκτικά εκείνες τις 
περιοχές στις οποίες δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Τεχνολογία ακόμα κι 
αν μπορούμε. Πρέπει να απαντήσουμε σε δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με τις 
ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στην προσωπική αλληλεπίδραση και την 
αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου (Daniel Peraya,1998)

2.3. Αλλαγές στην Εκπαίδευση
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Οι αλλαγές που προκύπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην 
εφαρμογή προγραμμάτων και μαθημάτων τηλεκπαίδευσης μέσω του Διαδικτύου 
έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες.

2.3.1. Η διδασκαλία γίνεται μάθηση

Κατά τον Pea (1992) η γνώση θεωρείται ως κοινωνική δομή που αποκτά το 
άτομο μέσω δράσης, επικοινωνίας και σκέψης δικής του. Ο ίδιος αναφέρει ότι η 
παραδοσιακή διδασκαλία και εξέταση του μαθητή έχει αλλάξει και τείνει να γίνει 
"υπόδειγμα σωστής πρακτικής, και προαγωγή κατάλληλων διαλόγων που 
οδηγούν στη σωστή σημασία και ερμηνεία του θέματος ώστε να προωθήσουν 
αλλαγές στις γνώσεις του μαθητή που θα τον οδηγήσουν στην υιοθέτηση της 
σωστής στρατηγικής για την απόκτηση και χρήση της κατάλληλης γνώσης και 
συμπεριφοράς". Οπως αναφέρθηκε εκτενέστερα στο προηγούμενο κεφάλαιο οι 
καθηγητές βαθμιαία θα γίνουν σύμβουλοι, διαχειριστές και βοηθοί για μάθηση και 
όχι πηγές πληροφοριών (Bates, 1993). Ο αγγλικός όρος distance education τείνει 
να αντικατασταθεί από το distance learning.

2.3.2. Κλειστή και ανοικτή μάθηση εξ αποστάσεως

Στα πλαίσια του προγράμματος TEMPUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει 
σύγκριση δύο πανεπιστημίων εξ αποστάσεως μάθησης. Του πανεπιστημίου 
FernUniversitat of Hagen (FU, Germany) και του Open Universiteit of Heelen (OU, 
The Netherlands) (Peraya, Haessig, 1993). Η κύρια διαφορά ανάμεσα στα δύο 
είναι ότι το ένα θεωρείται ανοικτό και το άλλο κλειστό πανεπιστήμιο. To FU 
ομοιάζει κυρίως με τα κλασσικά γερμανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που 
περιορίζουν την είσοδο στο πανεπιστήμιο μόνο σε εκείνους τους φοιτητές που 
κατέχουν το αντίστοιχο εθνικό απολυτήριο. Αντίθετα το OU είναι ανοικτό 
πανεπιστήμιο και απευθύνεται σε όσους είναι πάνω από τα 18 ανεξάρτητα από 
τους τίτλους σπουδών τους. Η φιλοσοφία αυτού του ανοικτού πανεπιστημίου 
βασίζεται στις εξής τέσσερις καινοτομίες (ανοίγματα): ανοικτή είσοδος σε όλους, 
ανοικτό μάθημα και πρόγραμμα, ευέλικτη διαχείριση και οργάνωση σπουδών, 
ανοικτή διάρκεια και ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης 
μαθημάτων.
Αυτά τα δύο πανεπιστήμια είναι δύο διαφορετικοί τύποι ανώτατων ιδρυμάτων για 
τηλεμάθηση, και τα χαρακτηριστικά τους ακόμη αποτελούν κύριο θέμα διαμάχης 
σε μια συζήτηση θεωρητικής και μεθοδολογικής προσέγγισης.

2.3.3. Τίτλος πτυχίου - Μόνο εξειδίκευση

Γιατί μαθαίνουν οι φοιτητές; Για να αποκτήσουν πτυχίο ή για να αποκτήσουν 
γνώσεις και εξειδίκευση; Αφενός υπάρχουν φοιτητές που ενδιαφέρονται να 
αποκτήσουν ένα ακόμη πτυχίο, ένα δίπλωμα. Αυτοί ήδη εργάζονται και η 
τηλεκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουν έναν ακόμη τίτλο 
υψηλότερου επιπέδου. Αφετέρου μερικοί φοιτητές θέλουν να αποκτήσουν 
καινούργιες γνώσεις εξειδίκευσης στο αντικείμενό τους. Ενδιαφέρονται 
αποσπασματικά για ένα καινούργιο θέμα ή μια τεχνική επιδεξιότητα που θα 
βελτιώσει τις ικανότητές τους και την επαγγελματική τους πρακτική. Δεν έχουν 
στόχο το πτυχίο, αλλά την καλύτερη εξειδίκευση. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε
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μαθητευόμενου μπορεί να υπάρχει το κατάλληλο μάθημα ή ίδρυμα 
τηλεκπαίδευσης.

2.3.4. Πανεπιστήμια διδασκαλίας και έρευνας - Πανεπιστήμια διδασκαλίας

Ποιές είναι οι προτεραιότητες ενός ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος; Στο 
παράδειγμα των δύο πανεπιστημίων που αναφέρθηκαν μια ακόμη βασική 
διαφορά είναι η θέση του ρόλου του διδάσκοντα και των καθηκόντων του. Στο 
κλειστό πανεπιστήμιο ο καθηγητής οφείλει να ασχολείται με την έρευνα ίσως 
περισσότερο από ότι με τη διδασκαλία ενώ στο ανοικτό πανεπιστήμιο ο διδάσκων 
πρέπει να διαχέει και να εκπέμπει γνώσεις μέσω του Διαδικτύου χωρίς να έχει την 
πολυτέλεια του ερευνητικού έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - CALL : COMPUTER 
ASSISTED LANGUAGE LEARNING

Ο όρος CAL (Computer Assisted Learning) στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
γίνεται CALL (Computer Assisted Language Learning) και δηλώνει τη χρήση των 
υπολογιστών στην διαδικασία εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Στη Βρετανία η 
επικοινωνιακή μεθοδολογία διακρίνει τα λογισμικά πακέτα CALL σε 4 τύπους (P.J. 
Scholfield and G.S.Ypsilandis):

• CALP: Computer Assisted Language Presentation που ασχολούνται με τον 
τρόπο παρουσίασης της ξένης γλώσσας στους μαθητές,

• CALL. Computer Assisted Language Learning στα οποία ο μαθητευόμενος 
εξασκείται στη σωστή χρήση της γλώσσας, ανάλογα με την περίσταση και τη 
λειτουργία που θέλει να εκτελέσει, μέσα από επαναλήψεις του εκάστοτε 
γραμματικού ή συντακτικού φαινομένου.

• CALU: Computer Assisted Language Use όπου η γλώσσα χρησιμοποιείται σε 
role-plays, διαλόγους σε πραγματικές καταστάσεις ή προσομοιώσεις. Ο 
υπολογιστής εδώ χρησιμοποιείται σαν βάση δεδομένων για να δίνει απόκριση ( 
feedback) στον κάθε ρόλο όταν χρειάζεται.

• CALT: Computer Assisted Language Testing που χρησιμοποιούνται για την 
εξέταση και αξιολόγηση της γλωσσικής επίδοσης.

Η χρήση των υπολογιστών σαν υποστηρικτικά εργαλεία εξαρτάται από την ρόλο 
και την χρήση της Τεχνολογίας από τον εκπαιδευτικό καθώς αυτός καλείται να 
συνθέσει τα Τεχνολογικά εργαλεία και την διδακτική ύλη σε ένα επικοινωνιακό 
σύνολο με στόχο τη μάθηση. Ο διδάσκων είναι αυτός που θα δώσει τις οδηγίες και 
το εκπαιδευτικό και γλωσσολογικό υλικό στον υπολογιστή. Ο διδάσκων θα πρέπει 
να ακολουθήσει την εξής διαδικασία στην διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ύλης: 
Επιλογή -> Κλιμάκωση -> Παρουσίαση -> Εξάσκηση -> Αξιολόγηση.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι οργάνωσης ενός μαθήματος αγγλικής γλώσσας με τη 
χρήση υπολογιστών. Παρακάτω γίνεται αναφορά στις μορφές που μπορεί να έχει 
η ανάπτυξη της διδακτικής μεθοδολογίας από το παραδοσιακό μοντέλο μέχρι και 
το νέο εικονικό μοντέλο δημιουργίας μιας τάξης στο Διαδίκτυο. (David Hardisty 
&Scott Windeatt, 1989).

3.1. Η οργάνωση των υπολογιστών

Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές στην τάξη 
εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων υπολογιστών και υπάρχουν 4 κύριοι 
τρόποι οργάνωσής τους:

• Στο εργαστήριο υπολογιστών. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος οργάνωσης είναι 
η τοποθέτησή τους σε μια αίθουσα ειδικής χρήσης. Κανονικά θα έπρεπε να 
υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για μελέτη με τον υπολογιστή ή και 
χωρίς τη χρήση του, όπως επίσης και χώρος για ομαδική χρήση του 
υπολογιστή. Ένα μακρύ θρανίο με 4 υπολογιστές δεν προσφέρει χώρο για 12 ή
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και 16 φοιτητές. Αντίθετα ένας υπολογιστής σε ένα μεγάλο και φαρδύ θρανίο 
είναι πιο κατάλληλη θέση για να μπορούν 3 ή 4 άτομα να έχουν πρόσβαση.

• Στην αίθουσα. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής μόνο για 
ανάκληση πληροφοριών από προγράμματα βιβλιοθήκης και όχι για περαιτέρω 
χρήση, τότε είναι καλύτερα να υπάρχει ένας στην τάξη ή να μπορεί να 
μετακινείται εύκολα.

• Άλλοι χώροι.
α)Έναν υπολογιστή θα πρέπει να έχει ο καθηγητής στο γραφείο του για την 
προετοιμασία των μαθημάτων, ειδικά για την επεξεργασία κειμένου και την 
εξάσκησή του στα προγράμματα που θα χρησιμοποιεί στην τάξη, 
β) Αν είναι δυνατόν καλό θα είναι να υπάρχει ένας χώρος με υπολογιστές 
όπου θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές για να εξασκούνται οι ίδιοι στη χρήση 
των υπολογιστών. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
πρόσβαση μόνο σε προγράμματα που τους αφορούν σύμφωνα με την 
κρίση του καθηγητή.
γ) Ένας υπολογιστής με μεγάλη οθόνη που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιείται σαν ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων για μηνύματα 
φοιτητών και καθηγητών σε εμφανή χώρο της εισόδου ή της βιβλιοθήκης.

• Σε δίκτυο ή όχι; Οι υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η κοινή χρήση και η αποστολή μηνυμάτων και πληροφοριών 
μεταξύ τους σχηματίζουν ένα τοπικό δίκτυο (LAN). Ένας υπεύθυνος 
συντήρησης και διαχείρισης του δικτύου θα πρέπει να έχει την ευθύνη του 
συστήματος, και αυτό διευκολύνει και τους καθηγητές και τους φοιτητές.

Η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα της χρήσης των υπολογιστών στο 
σχολικό περιβάλλον θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν από 
τους καθηγητές και τους φοιτητές. Οι υπολογιστές επιτρέπουν τους χρήστες να :

α) κάνουν εργασίες που δεν είναι δυνατές σε άλλα μέσα (παροχή 
ανάδρασης σε κάποιες ασκήσεις),
β) κάνουν εργασίες πιο εύκολα από ότι με άλλα μέσα (επεξεργασία, 
μετακίνηση, διαγραφή κειμένου).

Το κύριο αποτέλεσμα αυτής της μεθοδολογίας είναι ότι οι φοιτητές μπορούν:
α) να κάνουν κάποιες ασκήσεις και να βαθμολογηθούν αυτόματα από 
τον υπολογιστή ( ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής),
β) να φέρουν σε πέρας επεξηγηματική εργασία που δεν αξιολογείται από 
τον υπολογιστή, αλλά που τους δίνει την δυνατότητα να δουν μόνοι τους τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα 
και προγράμματα προσομοίωσης).

3.2 Οι τρόποι αλληλεπίδρασης στην αίθουσα

Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν μόνοι τους, ανά ζεύγη, κατά ομάδες, ή σαν 
τάξη συνολικά. Κάθε φοιτητής μέσα σε μια ομάδα μπορεί να έχει διαφορετικούς 
ρόλους, και κάθε ομάδα μπορεί να αντιδρά διαφορετικά ως προς τον υπολογιστή, 
τις άλλες ομάδες και τον καθηγητή.
Κατά τον σχεδίασμά του μαθήματος ο καθηγητής πρέπει να απαντά στις 
ακόλουθες ερωτήσεις:
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• Τι κάνουν τώρα οι φοιτητές - οι πιθανές απαντήσεις σε ένα CALL μάθημα είναι: 
γράψιμο, δημιουργία, σχολιασμός, ανάγνωση, κλήση για βοήθεια, μάθηση 
ορολογίας, συνομιλία με άλλους φοιτητές, λειτουργία στον υπολογιστή, 
προσοχή σε οδηγίες και εφαρμογή κανόνων, γέλιο!

• Τι κάνει τώρα ο καθηγητής - Οι απαντήσεις είναι: καθοδηγεί, εξηγεί, διορθώνει, 
ελέγχει, επιβεβαιώνει και ενθαρρύνει, κάνει άλλη σχολική εργασία, δίνει οδηγίες, 
παρατηρεί, παράγει, προσέχει την εργασία των φοιτητών.

• Τι κάνει τώρα ο υπολογιστής - Οι απαντήσεις είναι: αποθηκεύει, δίνει κίνητρο, 
μεταφέρει και μετακινεί πληροφορία, κάνει άγνωστη σε μας επεξεργασία, 
εκτυπώνει.

Μεταφορά πληροφορίας - Information-transfer
Πολλές από τις δραστηριότητες προϋποθέτουν μεταφορά πληροφορίας από ένα 
μέσο σε ένα άλλο, από φοιτητή σε φοιτητή ή από ομάδα σε ομάδα. Οι φοιτητές 
ακούν μια ιστορία και μετά πρέπει να βάλουν σε σειρά τα γεγονότα της ιστορίας, ή 
αντιστοιχίζουν προτάσεις με τους χαρακτήρες της ιστορίας που χρησιμοποίησαν 
αυτά τα λόγια ή σώζουν στον υπολογιστή ένα κείμενο που έγραψε μια άλλη 
ομάδα. Ένας από τους κύριους λόγους που είναι απαραίτητη η χρήση 
υπολογιστών σε δίκτυο είναι ότι έτσι υπάρχει η δυνατότητα δραστηριοτήτων 
μεταφοράς πληροφοριών.

Κενά πληροφορίας - Information-gap
Συχνά ένας φοιτητής πρέπει να ζητήσει πληροφορίες από έναν άλλο ή από μια 
άλλη ομάδα για να συμπληρώσει την άσκηση. Μερικές φορές η απάντηση 
βρίσκεται στον ίδιο τον υπολογιστή και πρέπει να ψάξει.

Κενά γνώμης - opinion-gap
Οι φοιτητές μπορεί να έχουν διαφορετικές γνώμες για την επίλυση μιας άσκησης ή 
για το καλύτερο σενάριο λύσης μιας ιστορίας. Η καλύτερη άσκηση είναι να γράψει 
ο καθένας την άποψή του και να την αναπτύξει μέσω του επεξεργαστή κειμένου. 
Ακόμη μπορεί να δοθούν διαφορετικοί ρόλοι στους φοιτητές που θα πρέπει να 
υποστηρίξουν τα υπέρ ή τα κατά μιας άποψης.

Ευφράδεια και ακρίβεια στην έκφραση
Εφόσον ο υπολογιστής είναι προγραμματισμένος να δέχεται περιορισμένο αριθμό 
απαντήσεων ως σωστές, οι φοιτητές περιορίζονται στο να γνωρίζουν τις σωστές 
απαντήσεις, αυτές δηλαδή που περιμένει να δεχτεί και ο υπολογιστής. Ο 
περιορισμός αυτός παρέχει το κίνητρο στους φοιτητές να χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα με τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Η επεξεργασία κειμένου είναι ένα πρόγραμμα 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιες ασκήσεις και να ενισχυθεί με εργασία 
εκτός υπολογιστών είτε πριν από το μάθημα με τον υπολογιστή είτε μετά.
Οι καθηγητές-σχεδιαστές του μαθήματος πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα εξής 
σημεία :
• Το λογισμικό είναι πιο σημαντικό από το υλικό του υπολογιστή. Είναι σημαντικό 

να γνωρίζουν καλά το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσουν στο μάθημα και 
αξίζει ο χρόνος που θα επενδύσουν στη μάθησή του, όσο περισσότερος και αν 
είναι από το χρόνο που θα διαθέσουν για το διάβασμα του μαθήματος στο 
παραδοσιακό βιβλίο.

• Μερικά προγράμματα λογισμικού είναι πιο δύσκολα. Για παράδειγμα οι 
περισσότεροι καθηγητές βρίσκουν πιο εύκολα τα προγράμματα επεξεργασίας
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κειμένου από τα προγράμματα βάσεων δεδομένων. Οι υπολογιστές δεν είναι 
πολύ καλοί στη διδασκαλία, αν το λογισμικό και οι τεχνικές δεν προσαρμοστούν 
και δεν βελτιωθούν ανάλογα με τις τεχνικές διδασκαλίας του καθηγητή.

• Η συνεργασία με τους φοιτητές είναι σημαντική. Πιθανόν να γνωρίζουν κάτι 
περισσότερο για τους υπολογιστές από ότι ο καθηγητής και η ανταλλαγή 
γνώσεων μπορεί να διευκολύνει περισσότερο το μάθημα.

• Η οργάνωση και ο σχεδιασμός της ύλης και παρουσίασης του μαθήματος 
μπορεί να γίνει ανάλογα με τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
ροή του μαθήματος. Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος που 
χρησιμοποιείται μπορεί ένα μάθημα να περιέχει ασκήσεις, εφαρμογές, 
παιχνίδια ή ψάξιμο σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Τύποι ασκήσεων είναι οι εξής:
1. Συμπλήρωση κενών (Gap-filling) για εξάσκηση σε χρόνους των
ρημάτων,
2. Πολλαπλής επιλογής (multiple choice) για εξάσκηση ορθογραφίας,
3. Ακολουθίας (Sequencing) για σχηματισμό ερωτηματικών τύπων,
4. Αντιστοίχισης (Matching) για ασκήσεις σε λογοτεχνικά κείμενα,
5. Συμπλήρωσης φορμών ή εκθέσεις με οδηγίες (Total-deletion) για
προσκλήσεις.

• Ανάλογα με τη δραστηριότητα που εξασκείται δίνεται ο σκοπός της 
δραστηριότητας, το επίπεδο δυσκολίας, ο χρόνος που προτείνεται να 
αφιερωθεί στην ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, η προετοιμασία που 
απαιτείται, ο εξοπλισμός που απαιτείται σε υλικό και λογισμικό και η γνώση 
που προαπαιτείται για την λύση της άσκησης ή δραστηριότητας.

Αναφέρεται επίσης και η διαδικασία που ακολουθείται με την εργασία που πρέπει 
να γίνει πριν την χρήση του υπολογιστή, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με το 
πληκτρολόγιο και τον υπολογιστή και την εργασία που ακολουθεί με follow-up 
δραστηριότητες ή ασκήσεις.

3.3. Η μορφή ενός μαθήματος

Παρακάτω αναφέρεται σαν παράδειγμα ένα μάθημα όπως διαμορφώνεται κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση ενός πακέτου CALL.

Στόχος Εξάσκηση ανώμαλων ρηματικών τύπων
Επίπεδο Βασικό
Χρόνος 30 λεπτά
Προετοιμασία Υλικό:

Ένας υπολογιστής για κάθε ομάδα δύο ατόμων. 
Λογισμικό:

Πρόγραμμα που μπορεί να γραφτεί και να 
επιτρέπει το χρήστη να σβήσει όποιες λέξεις 
επιθυμεί (GAPMASTER - WIDA ).

Γνώση:
0 καθηγητής να γράψει στο πρόγραμμα τις 

προτάσεις και οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν 
το πρόγραμμα.

Διαδικασία Πριν τον υπολογιστή:
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1. 0 καθηγητής δίνει στους φοιτητές τη λίστα με 
τα ανώμαλα ρήματα που πρέπει να ξέρουν ή να 
θυμηθούν.
2. 0 ένας κρατάει τη λίστα και σημειώνουν ποιά 
ρήματα είπαν λανθασμένα σε τρία λεπτά.
3. Οι φοιτητές αλλάζουν ρόλους.
4. 0 καθηγητής ελέγχει ποια ρήματα προκάλεσαν 
πρόβλημα.

Στον υπολογιστή:
5. Δίνεται στον υπολογιστή ένας πίνακας με 

τους χρόνους των ανώμαλων ρημάτων με κενά 
που πρέπει να συμπληρωθούν.

Μετά τον υπολογιστή:
6. Οι φοιτητές πρέπει να διαλέξουν 5 ρήματα και 
να γράψουν προτάσεις σχετικά με την τάξη, 
μερικές θα είναι αληθινές και μερικές ψευδείς.
7. Οι φοιτητές διαβάζουν ή ακούν τις προτάσεις 
και προσπαθούν να εντοπίσουν τις ψευδείς.

Τροποποιήσεις Στο επίπεδο:
Η άσκηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
επανάληψη των ρημάτων σε ανώτερο επίπεδο ή 
σε πιο προχωρημένο ακόμη επίπεδο μαθητών με 
πιο σπάνια ρήματα.

Στον υπολογιστή:
Ένας υπολογιστής με μεγάλη οθόνη θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για όλη την τάξη. 
Ένας εκτυπωτής θα ήταν χρήσιμος για να 
εκτυπωθούν οι λίστες των ρημάτων από τον 
καθηγητή κατά την προετοιμασία του μαθήματος. 

Στο λογισμικό:
Ένα πρόγραμμα που διαγράφει λέξεις τυχαία 

( για παράδειγμα κάθε πέμπτη ή έβδομη λέξη).
Η άσκηση θα μπορούσε να γίνει και σε 
επεξεργαστή κειμένου αν και τότε θα έπρεπε να 
πουν ποιοι τύποι ρημάτων ήταν σωστοί ή όχι), 
ενώ τώρα οι απαντήσεις δίνονται από το 
πρόγραμμα.

Στην διαδικασία:
Η άσκηση θα μπορούσε να γίνει από τον κάθε 
φοιτητή χωριστά ή ανά ζεύγη ή ομάδες που θα 
προσπαθούσαν να κερδίσουν τον υπολογιστή 
ώστε να μη τους χρεώσει καμιά λάθος απάντηση, 
αφού βέβαια δώσουν την σωστή.
Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει και σε δίκτυο . 
Τότε ο καθηγητής δίνει το ρήμα και περιμένει 
ποια ομάδα θα απαντήσει πρώτη. Αυτή η ομάδα 
θα δώσει το επόμενο ρήμα κ.ο.κ. 0 καθηγητής 
σημειώνει αν έγιναν λάθη και μπορεί να 
συμμετέχει επίσης.



Σήμερα θα μπορούσε ο καθένας που συμμετείχε στο μάθημα αυτό να ήταν στον 
προσωπικό του υπολογιστή στο μόνιμο χώρο διαμονής του, να έκανε την ίδια 
άσκηση, να μελετούσε όμως περισσότερα ρήματα από αυτά που περιείχε η λίστα 
του καθηγητή, να έπαιρνε περισσότερα μηνύματα ανάδρασης από τον 
υπολογιστή, να επαναλάμβανε τα ρήματα στα οποία αντιμετώπισε δυσκολίες, να 
μιλούσε βέβαια με τους τηλεσυμμαθητές του, αν και στην προκειμένη περίπτωση 
δεν είναι τόσο απαραίτητο, και να αξιολογούσε μόνος τον εαυτό του και την 
πρόοδό του στο συγκεκριμένο θέμα. Για την εξέλιξη στη διδασκαλία της γλώσσας 
που επήλθε την τελευταία δεκαετία και τα καινούργια μοντέλα εκπαίδευσης που 
παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται σήμερα θα γίνει αναφορά στο παρακάτω 
κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΓΙΑ ON-LINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4.1 Γνωρίσματα των ηλεκτρονικών και on-line εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

Η χρήση της Τεχνολογίας στην τηλεκπαίδευση προσδίδει οφέλη στην 
εκπαιδευτική διαδικασία που αποτελούν όχι μόνο καινοτομικές μεταρρυθμίσεις 
αλλά και ουσιώδη συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης. Ας δούμε πως 
διαφαίνεται η επίδραση της Τεχνολογίας στην μάθηση και τι μπορούμε να 
περιμένουμε στο μέλλον.

Η ATAC είναι μια εταιρεία που αναλαμβάνει να σχεδιάζει on-line εκπαιδευτικά 
προγράμματα (http://www.ataccorp.com). Οι ειδικοί σχεδιαστές και 
προγραμματιστές αυτών των προγραμμάτων υποστηρίζουν ότι μπορούν να 
μετατρέψουν τις σημειώσεις μιας διάλεξης ή την ύλη του μαθήματος σε ένα 
ενδιαφέρον και περιεκτικό μάθημα μέσω:
• καθαρών και συναφών διεπαφών (interfaces),
• αποτελεσματικής μορφής layout,
• animation,
• σχεδιασμού πλατφόρμας,
• αυτοματοποιημένου συστήματος βαθμολόγησης,
• λογικών εργαλείων πλοήγησης,
• εξωτερικών συνδέσεων πηγών,
• clips βίντεο και ήχου,
• διαλογικών εξετάσεων,
• on-line discussion areas.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της ATAC τα γνωρίσματα και πλεονεκτήματα των on
line εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι τα εξής:
(http//:www.ataccorp.com/edpp/edpp/advtg.html).

• πρόσβαση μη-παραδοσιακών φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία - 
ενήλικες πολίτες, εργαζόμενοι, ομάδες ανθρώπων με ειδικές ανάγκες,

• μείωση εξόδων εκ μέρους των εκπαιδευτικών φορέων που αφορούν κτιριακή 
υποδομή, προσφορά υπηρεσιών προς τους φοιτητές, ασφάλεια,

• μείωση εξόδων εκ μέρους των φοιτητών που αφορούν τη στέγαση, τη διατροφή 
τους αφού καταργούνται οι μετακινήσεις σε άλλες πόλεις,

• δημιουργία ειδικών προγραμμάτων σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες και την 
μαθησιακή υποδομή του μαθητευόμενου,

• εστίαση της προσοχής του μαθητευόμενου στη μάθηση και όχι στις τεχνικές 
λήψης μάθησης (π.χ. σημειώσεις κατά την ώρα της παραδοσιακής 
διδασκαλίας),

• υλοποίηση πολυπλευρικών δυνατοτήτων χρήσης διαφόρων εργαλείων 
(Windows, Mac, Unix),

• εισαγωγή παγκόσμιας προοπτικής και θεώρησης των πραγμάτων μέσα από το 
παγκόσμιας κλίμακας μαθησιακό περιβάλλον ,

• αύξηση της φοιτητικής συντροφιάς με την ανυπαρξία γεωγραφικών ορίων,
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• δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικής και επιστημονικής ταυτότητας μέσα 
από το πιο προοδευτικό και καινοτόμο σύστημα εκπαίδευσης που αφορά τόσο 
τους εκπαιδευτικούς φορείς όσο και τους μαθητευόμενους,

• μείωση αναγκών για χρήση φυλλαδίων, συμπληρωματικού υλικού προς τους 
μαθητευόμενους,

• έλεγχος των εργασιών και δραστηριοτήτων των μαθητευομένων σε ορισμένη 
μέρα και ώρα,

• περισσότερη ευελιξία στο πρόγραμμα του σχολείου,
• χρήση βοηθών διδασκαλίας για την οργάνωση της τάξης,
• συνεχής προσφορά μαθημάτων,
• ταχεία ανανέωση και εκσυγχρονισμός των τμημάτων και αποτελεσματικός 

λογιστικός έλεγχος εσόδων-εξόδων,
• διάρκεια τμημάτων ανάλογα με τα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια,
• αυτόματη εξέταση και βαθμολόγηση.

4.2. Σχεδιασμός on-line εκπαιδευτικού προγράμματος

Η παρουσία του εκπαιδευτικού σε όλα τα στάδια παραγωγής και χρήσης του 
μαθήματος είναι απαραίτητη. Υπάρχουν τόσες πολλές ενέργειες και επιλογές που 
πρέπει να γίνουν, να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν που ο κατάλληλος 
σχεδιασμός και η ταυτόχρονη αξιολόγηση κάθε βήματος είναι απαραίτητα στοιχεία 
στη διαδικασία σχεδίασης ενός ηλεκτρονικού μαθήματος. Σημεία που πρέπει να 
εξεταστούν και να ληφθούν υπόψη από τον εκπαιδευτικό είναι τα εξής: 
(http://www.ataccorp.com/edpp/edpp/planning.html)
• Ο εκπαιδευτικός είναι ο ειδικός της πληροφορίας και της γνώσης που θέλει να 

μεταδώσει. Καλό είναι να συνεργαστεί με μια εταιρία που έχει την ανάλογη 
γνώση και εμπειρία στα Τεχνολογικά θέματα για να μετατραπεί η γνώση του σε 
ένα προγραμματισμένο με ακρίβεια, και δυναμικό εκπαιδευτικό προϊόν στο 
χώρο του διαδικτύου.

• Βασικό μέλημα είναι η σύνταξη προϋπολογισμού του έργου. Τα αρχικά έξοδα 
των on-line εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι υψηλά. Ωστόσο σε σύντομο 
χρονικό διάστημα αναπληρώνεται η αρχική επένδυση. Το κόστος ανάπτυξης 
του συστήματος, οι μελλοντικές αναβαθμίσεις και η συντήρησή του μπορούν να 
υπολογιστούν στα έξοδα.

• Ακριβής καθορισμός του τρόπου ένταξης του συγκεκριμένου on-line 
μαθήματος μέσα στο συνολικό πρόγραμμα μαθημάτων. Αντικαθιστά κάποιο 
μάθημα ή είναι συμπληρωματικό του; Τι οφέλη μπορεί να αποκομίσει το 
σχολείο ή το πανεπιστήμιο από αυτό το έργο;

• Ορισμός συγκεκριμένων σκοπών και επιμέρους στόχων του προγράμματος. Οι 
ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητευομένων αλλά και του 
σχολείου/πανεπιστημίου πρέπει να ικανοποιούνται. Η συζήτηση, οι ερωτήσεις, 
ο σχεδιασμός, η δημιουργία, ο έλεγχος, ο καθορισμός και η αναθεώρηση ή η 
διόρθωση είναι προτάσεις για σωστή διεξαγωγή του έργου. Η χρησιμοποίηση 
καθορισμένων και αποδεκτών σχεδιαστικών τεχνικών για τη δημιουργία του 
μαθήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις νέες απόψεις της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και ψυχολογίας. Η ποιότητα του τελικού προϊόντος εξαρτάται από την 
ποιότητα της διαδικασίας ανάπτυξης του έργου.

• Η χρήση της Τεχνολογίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους στόχους 
μάθησης. Η χρήση της Τεχνολογίας πρέπει να είναι συναφής με τις μαθησιακές 
προδιαγραφές του μαθήματος, της γνώσης των μαθητευομένων σε

38

http://www.ataccorp.com/edpp/edpp/planning.html


τεχνολογικά θέματα και τη δυνατότητα του συστήματος να υποστηρίξει τις 
επιπλέον εφαρμογές.

• Οι ευκαιρίες για αλληλεπιδραστικότητα πρέπει να αξιοποιούνται. Η δημιουργική 
εκπαιδευτική σχεδίαση του μαθήματος θα πρέπει να προτρέπει τον 
μαθητευόμενο να ρωτάει και να παίρνει απαντήσεις. Έτσι θα είναι δυνατό να 
ελέγχεται η μάθηση και να λαμβάνεται περισσότερη πληροφόρηση που οδηγεί 
σε επιπρόσθετη μάθηση.

• Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ανάδρασης μέσα στο μάθημα. Η χρήση 
κατάλληλων μηνυμάτων διόρθωσης λαθών ή επανάληψης των ασκήσεων και η 
σωστή παρουσίασή τους στην εικόνα του υπολογιστή είναι ιδιαίτερα σημαντική.

• Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. Η δυνατότητα 
να προσφέρονται οπτικές, ακουστικές και κιναισθητικές εμπειρίες πρέπει να 
παρέχεται ευρέως. Η δυνατότητα επιλογής και ελέγχου της μαθησιακής 
διαδικασίας εκ μέρους του μαθητευόμενου είναι σημαντική για τον ίδιο και 
θάπρεπε να του προσφέρεται μέσα από τον επικοινωνιακό σχεδίασμά της 
διασύνδεσης του μαθήματος με διάφορα άλλα θέματα που πιθανόν τον 
ενδιαφέρουν.

• Η γραμμική σκέψη δεν είναι σύμφωνη με την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Ο 
μαθητευόμενος μπορεί να ακολουθήσει την συγκεκριμένη πορεία και 
κατεύθυνση του μαθήματος με συνεχείς οδηγίες που του παρέχονται, αλλά 
μετά μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε διαφορετικά μονοπάτια του 
διαδικτύου.

• Ο έλεγχος και η αξιολόγηση του ηλεκτρονικού μαθήματος πρέπει να γίνεται με 
πραγματικούς μαθητευόμενους που έχουν ανόμοιες δεξιότητες και επίπεδο 
γνώσεων. Αυτό που μπορεί να φαίνεται ξεκάθαρο στους ειδικούς ίσως δεν 
γίνεται τόσο εμφανές στους μαθητευόμενους. Συχνός έλεγχος και αξιολόγηση 
είναι απαραίτητες ενέργειες που οδηγούν σε επανεξέταση, αναδιαμόρφωση και 
εύρεση καταλληλότερης πρακτικής και λύσης.

4.3. Δημιουργία ενός on-line προγράμματος

Στο μοντέλο που παρουσιάζεται παρακάτωίΡθώ West, pwest@wn.apc.org) 
μπορούν να συμμετέχουν πολλοί φορείς παροχής εκπαίδευσης όπως τα 
πανεπιστήμια ενώ οι μαθητευόμενοι μπορούν επίσης να είναι από διάφορες 
περιοχές της γης. Οι παράγοντες που συμμετέχουν και συνεργάζονται είναι οι 
εξής με κοινό σημείο για όλους την εικονική τάξη.

• Εικονική Τάξη,
• Υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
• Φορείς δημιουργίας και συντήρησης Λογισμικού,
• Online εκπαιδευτές,
• Μαθητευόμενοι,
• Παροχείς υπηρεσιών σύνδεσης στο Internet.

Το πρόγραμμα της εικονικής τάξης είναι ένα δίκτυο που αποτελεί τον συνδετικό 
κρίκο όλων των υπόλοιπων παραγόντων. Είναι κοινό σημείο υπηρεσιών στον 
παγκόσμιο ιστό για τους παροχείς εκπαιδευτικού λογισμικού (τα πανεπιστήμια ή 
άλλους ακαδημαϊκούς φορείς) και τους μαθητευόμενους. Δίνει τη δυνατότητα στα 
πανεπιστήμια να επικεντρωθούν στους εκπαιδευτικούς τομείς της αρμοδιότητάς 
τους και να προσφέρουν το εκπαιδευτικό υλικό μέσω του Internet χωρίς να

39

mailto:pwest@wn.apc.org


πρέπει να ασχοληθούν με την κωδικοποίηση της τεκμηρίωσης, την οικονομική 
διαχείριση ή την διαχείριση των βάσεων δεδομένων.
Το πρόγραμμα είναι υπεύθυνο για την διαπραγμάτευση με τα διάφορα 
πανεπιστήμια και τους φορείς παροχής υπηρεσιών Internet που υπόκεινται στους 
περιορισμούς του κανονισμού του προγράμματος. Παρέχει διαφημίσεις για τα 
προσφερόμενα μαθήματα μέσω των ιστοσελίδων του δικτύου καθώς επίσης και 
αλληλεπίδραση των μελών του στις διάφορες λίστεςΟ^βτνβτε), ομάδες νέων 
(newsgroups) και διασκέψεις.
Ενώ το πανεπιστήμιο ορίζει τους εκπαιδευτές για τα μαθήματα, το πρόγραμμα της 
εικονικής τάξης είναι σε θέση να ορίζει και να εκπαιδεύει τον εκπαιδευτή για την 
παροχή Internet. Προσφέρει οδηγίες για τον τρόπο προσαρμογής της διδασκαλίας 
σε online περιβάλλον. Παρέχεται υποστήριξη στους εκπαιδευτές και τους 
μαθητευόμενους για να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο όποτε κρίνεται 
απαραίτητο.
Το πρόγραμμα της εικονικής τάξης προσφέρει ένα ιδεατό δίκτυο επικοινωνιών για 
τα συνδεδεμένα πανεπιστήμια και διευκολύνει συνδέσεις με εξωτερικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

4.3.1. Φορείς εκπαίδευσης

Υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να προσφέρουν:
• πανεπιστήμια,
• πολυτεχνεία,
• ιδιωτικά κολέγια,
• ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης,
• κέντρα επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
• εκπαιδευτικές μονάδες εταιρειών στο προσωπικό τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο κοινό είτε με κάποιο κόστος ή δωρεάν, ή 
ακόμη μπορεί να είναι ανοικτό σε περιορισμένο αριθμό ατόμων σε κάποια 
εταιρεία. Αυτό είναι θέμα διακανονισμού με τους ανωτέρω φορείς.

4.3.2. Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού

Οι υπηρεσίες δημιουργίας και συντήρησης λογισμικού αναπτύσσουν λογισμικό 
που μπορεί μεταξύ άλλων να υποστηρίξει:
• εγγραφή των μαθητευομένων,
• πληρωμές,
• βάσεις δεδομένων,
• ηλεκτρονικές σημειώσεις και μηνύματα,
• διαχείριση.
Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται τελείως αυτόματα χωρίς παρέμβαση διοικητικού 
προσωπικού, εκτός αν θεωρείται απολύτως αναγκαίο.

4.3.3. On-line εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορούνται με ηλεκτρονικό τρόπο την ύπαρξη νέων 
εγγραφών και έρχονται σε επαφή με τους νέους μαθητευόμενους με e-mail σε 48
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ώρες το αργότερο. Ο εκπαιδευτικός είναι ο πρώτος που έχει ανθρώπινη επαφή 
ανάμεσα στον μαθητευόμενο και το πανεπιστήμιο.
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει συχνή επικοινωνία με όλους τους μαθητευόμενους 
για να αναθέτει εργασίες και να απαντά σε πιθανές ερωτήσεις ή απορίες καθώς 
επίσης και να συζητά για το συγκεκριμένο θέμα διδακτικής ύλης. Τα μαθήματα 
που περιέχουν γραφικά στέλνονται μέσω του Netscape Mail ή οποιουδήποτε 
άλλου προγράμματος που μπορεί να εμφανίσει αρχεία HTML. Οι συζητήσεις 
γίνονται είτε με σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία μέσω e-mail, newsgroups και 
listservers. Συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο μπορούν να γίνουν επίσης με τη 
χρήση των ΜΟΟ. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε καθημερινή επαφή με τις 
listservers για να προσφέρουν άμεσα οδηγίες.

Οι εργασίες που επιστρέφονται για διόρθωση γράφονται σε έναν βασικό 
επεξεργαστή κειμένου και μεταφέρονται μέσω e-mail στο μήνυμα που 
απευθύνεται στον εκπαιδευτικό με την χρήση του Netscape Mail. Η εργασία 
διορθώνεται από τον εκπαιδευτικό ο οποίος γράφει τα σχόλια και τις 
παρατηρήσεις του μέσα σε αγκύλες. Δίνεται ο τελικός βαθμός και η εργασία 
επιστρέφεται στον μαθητευόμενο. Στο μεταξύ συμπληρώνεται μια φόρμα στο 
δίκτυο που καταγράφει τον βαθμό της εργασίας στην βάση δεδομένων του 
συγκεκριμένου μαθητευόμενου. Όταν ενημερώνεται η βάση, ενημερώνεται 
παράλληλα και ο μαθητευόμενος, και η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία 
λαμβάνεται μέσω e-mail.

4.3.4. Παροχείς Υπηρεσιών σύνδεσης στο Internet

Οι παροχείς υπηρεσιών σύνδεσης είναι οι οργανισμοί εκείνοι που παρέχουν 
σύνδεση μέσω μόντεμ ή με παροχή μισθωμένης γραμμής και δεν ενέχονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία με κανένα άλλο τρόπο. Μπορεί να είναι ιδιωτικές εταιρείες 
και κρατικοί ή μη οργανισμοί. Τυπικά, σύνδεση στο Internet επιτυγχάνεται μέσω:
• προσωπικών συνδέσεων μέσω μόντεμ,
• πανεπιστημίων ή ιδιωτικών τοπικών δικτύων,
• τοπικών ομάδων ατόμων με κοινό στόχο τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

4.3.5. Μαθητευόμενοι

Οι μαθητευόμενοι μπορούν να μελετούν με διαφορετικούς τρόπους. Εκείνοι που 
προτιμούν να διαβάζουν μόνοι, μπορούν να το πετύχουν έχοντας τον δικό τους 
προσωπικό υπολογιστή με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι μαθητευόμενοι, αν 
μένουν κοντά και σχηματίσουν μια ομάδα μελέτης, μπορούν να μοιράζονται από 
κοινού τα έξοδα του εξοπλισμού και της τηλεφωνικής γραμμής. Στην περίπτωση 
αυτή δεν είναι απαραίτητο να παρακολουθούν το ίδιο μάθημα, αλλά 
συνεργάζονται μόνο στη χρήση των πόρων του υπολογιστή.
Οι μαθητευόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα on-line μαθήματα για να 
επικοινωνούν με άλλους συμμετέχοντες στο ίδιο μάθημα. Μπορούν επίσης να 
επικοινωνούν μεταξύ τους με τη χρήση e-mail και listservers. Η διδακτική ύλη που 
διατίθεται στο Internet μπορεί να αποτελεί το ανεξάρτητο σύνολο διδακτέας ύλης 
μιας τάξης, μπορεί όμως να είναι και συμπληρωματικό υλικό ενός άλλου 
μαθήματος.
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4.3.6. Παράδοση διδακτικής ύλης

Η διδακτική ύλη παραδίδεται στους μαθητευόμενους μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή μέσω σελίδων του παγκόσμιου ιστού. Ο αποστολέας και ο λήπτης 
πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα, που στα πανεπιστήμια παρέχεται 
δωρεάν.
Η ύλη αποστέλλεται σε HTML μέσω μηνυμάτων e-mail. Τα αρχεία γραφικών 
επισυνάπτονται στο ίδιο μήνυμα. Ο λήπτης παίρνει τα μηνύματα στο σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή του χρησιμοποιώντας το Netscape Mail.
Έτσι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα εξής:
• ο λήπτης δεν είναι απαραίτητο να παραμένει στη γραμμή αφού κατεβάσει τα 

μηνύματα στο σκληρό δίσκο, με αποτέλεσμα να παραμένει σε σύνδεση με το 
Διαδίκτυο λιγότερο χρόνο και βεβαίως να χρεώνεται ανάλογα.

• ο λήπτης δεν χρειάζεται να αποκωδικοποιεί και να σώζει επιμέρους αρχεία σε 
HTML και GIF και να τα διαβάζει από τον browser.

• ο λήπτης μπορεί ακόμα να καταχωρεί σε ξεχωριστό φάκελο την ύλη και να 
δημιουργήσει έτσι ένα βιβλίο για χρήση εκτός δικτύου.

Οι μαθητευόμενοι έχουν τα δικά τους URL και ονόματα χρηστών και τους δικούς 
τους κωδικούς που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στο δίκτυο και στο 
πρόγραμμα για να αποφεύγεται καταπάτηση του δικαιώματος της 
αποκλειστικότητας που τους παρέχεται στη χρήση του συγκεκριμένου 
προγράμματος, και συνομολογούν κατά την εγγραφή ότι δεν θα δώσουν την ύλη 
που παίρνουν σε διάφορες μορφές σε άλλους ή ότι δεν θα την χρησιμοποιήσουν 
για άλλο σκοπό πέραν της προσωπικής τους μάθησης.
Η ύλη βέβαια αποδίδεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθεί την μάθηση 
κατευθείαν από την οθόνη και χωρίς να είναι μια απλή και ακριβής μεταφορά από 
το χαρτί.

4.3.7. On-line καταγραφή επιδόσεων

Οι εργασίες αποστέλλονται μέσω του e-mail, των σελίδων του Διαδικτύου, των 
newsgroups και των listservers στους μαθητευόμενους και επιστρέφονται για 
διόρθωση στους εκπαιδευτές. Η βαθμολογία, όπως αναφέραμε παραπάνω, 
καταχωρείται αυτόματα. Σε περίπτωση βέβαια ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, 
η καταγραφή επιδόσεων μπορεί να γίνει αυτόματα και έτσι ο μαθητευόμενος έχει 
ακόμη πιο άμεση αντίληψη για την πρόοδό του.

4.3.8. Συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια

Ο τόπος των εξετάσεων μπορεί να οριστεί σε περιοχές ανά τον κόσμο με 
διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα στα διάφορα συνεργαζόμενα 
πανεπιστήμια του δικτύου. Τοπικές αρχές, προξενεία και άλλοι παγκόσμιοι 
οργανισμοί μπορούν να διευκολύνουν την τοπολογία των εξετάσεων και να 
βοηθήσουν τους αλλοδαπούς φοιτητές.

4.4. Το μοντέλο της on-line εκπαίδευσης
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Εδώ παρουσιάζεται ένα διάγραμμα ροής των διαδικασιών που ενεργοποιούνται 
σε ένα τμήμα on-line εκπαίδευσης ενός ιδεατού πανεπιστημίου.
Πρώτα φαίνεται η άφιξη του φοιτητή (εικόνα 1). Η κύρια ιστοσελίδα του ιδεατού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος δίνει στον υποψήφιο φοιτητή οδηγίες λήψης 
πληροφοριών για τα τμήματα, τα πανεπιστήμια και τον τρόπο συμμετοχής του σε 
διάφορες δραστηριότητες. Στις γενικές πληροφορίες βρίσκει κανείς το βασικό 
στόχο, την αποστολή και άλλες περιγραφικές έννοιες σχετικά με το ιδεατό σχολείο. 
Το κέντρο οδηγιών σταδιοδρομίας προσφέρει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 
μπορεί να βοηθήσει τον υποψήφιο φοιτητή να αποφασίσει την κατεύθυνση 
σπουδών που θα ήθελε να ακολουθήσει και ποια τμήματα είναι κατάλληλα προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Αν ήθελε περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσε ο 
υποψήφιος φοιτητής να έλθει σε άμεση ηλεκτρονική επαφή με μηδαμινό κόστος.

1. Άφιξη του μαθητευόμενου στο ιδεατό πανεπιστήμιο

Οι τρόποι πληρωμής και άλλες πληροφορίες οικονομικού διακανονισμού με τους 
μαθητευόμενους περιέχουν περιγραφές και οδηγίες για την ασφάλεια των φορμών 
που συμπληρώνονται. Άλλο τμήμα αφιερώνεται στην περιγραφή κάθε 
εκπαιδευτικού φορέα. Δίνονται πληροφορίες για την υπόσταση και τη θέση του 
Πανεπιστημίου ή του Κολεγίου στη χώρα που βρίσκεται, τι είδους πιστοποίηση 
προσφέρει σε άλλες χώρες και άλλα διαπιστευτήρια. Οι δημόσιες on-line 
διασκέψεις χορηγούνται από το πανεπιστήμιο και είναι προσβάσιμες όχι μόνο από 
εγκεγραμμένους μαθητές αλλά και από άλλους ενδιαφερομένους.
Αν επιλέξει κάποιος "Πληροφορίες για τα μαθήματα" (course information) 
εμφανίζεται μια γενική περιγραφή όλων των μαθημάτων που προσφέρονται ανά
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πανεπιστήμιο. Αν επιλέξει ένα συγκεκριμένο μάθημα και ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες τότε εμφανίζεται λεπτομερώς το πρόγραμμα σπουδών και αν ο 
υποψήφιος μαθητευόμενος αποφασίσει να συμμετέχει σε κάποιο μάθημα τότε 
μπορεί να προχωρήσει στην εγγραφή του on-line. Η φόρμα πληρωμής περιέχεται 
στην αίτηση εγγραφής που είναι σε ασφαλές έγγραφο. Η επεξεργασία των 
πληρωμών γίνεται αυτόματα και προωθείται μέσω των συνεργαζομένων 
τραπεζών.

2. Πληρωμή στον φορέα εκπαίδευσης

Αφού φτάσει η πληρωμή στο ιδεατό πανεπιστήμιο (εικόνα 2), γίνεται αυτόματα η 
πληρωμή στον λογαριασμό του εκπαιδευτικού φορέα ενώ κρατείται ένα ποσοστό 
για τα έξοδα. Η πρώτη πληρωμή από τις δύο που δικαιούται ο διδάσκων 
καταγράφεται στο λογαριασμό του. Ο μαθητευόμενος ενημερώνεται αυτόματα για 
την εγγραφή του και το διδακτικό υλικό μεταφέρεται με δύο τρόπους: είτε με e-mail 
είτε με την απόδοση στον φοιτητή ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού για 
πρόσβαση στο διδακτικό υλικό μέσω World Wide Web. Ένα μήνυμα στέλνεται 
αυτόματα στον ειδικό εκπαιδευτικό που τον πληροφορεί για την εγγραφή ενός 
νέου μαθητευόμενου και του ζητά να έχει προσωπική επαφή με τον μαθητευόμενο 
με την αποστολή ενός ανάλογου μηνύματος. Οι εργασίες που απαιτούνται 
ανατίθενται στους μαθητευόμενους μέσω listservers, ιδιωτικών newsgroups ή 
μέσω προσωπικών μηνυμάτων e-mail.
Οι ασύγχρονες συζητήσεις του τμήματος γίνονται μέσω listservers και newsgroups 
που αφορούν ειδικά το συγκεκριμένο θέμα (εικόνα 3). Οι μαθητευόμενοι μπορούν 
να ψάξουν σχετικές πληροφορίες μέσα από ιδεατές και φυσικές βιβλιοθήκες στις 
οποίες έχουν πρόσβαση. Οι γραπτές εργασίες υποβάλλονται στον εκπαιδευτή 
χρησιμοποιώντας μια προσυμφωνημένη μορφή όπως του Microsoft WordPad που 
υπάρχει στα Windows 95 ή άλλου επεξεργαστή κειμένου σε ASCII. Η εργασία 
στέλνεται στον εκπαιδευτή σαν επισυναπτόμενο έγγραφο σε ένα μήνυμα e-mail με 
τη χρήση του Netscape Mail.
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Ερευνα και μελέτη σε 
_► ιδεατές και φυσικές 

[βιβλιοθήκες________

Γραπτή εργασία που 
δίνεται στον διδάσκοντα 
με e-mail_____________

Ο διδάσκων αξιολογεί 
την εργασία και 
σημειώνει σχόλια

Η εργασία με e-mail 
επιστρέφεται στον 
υαθητευόυενο

Ο βαθμός της εργασίας 
εισάγεται στην βάση 

■ δεδομένων από τον 
διδάσκοντα

Αυτόματη 
ανακοίνω 
της επιση 
βαθμολογί

Ασύγχρονη επικοινωνία των 
. μελών του τμήματος μέσω 
listserv και newsgroup______

Οι ομαδικές εργασίες 
συζητούνται on-line 
και τεκμηριώνονται με 
κοινή συνεργασία

3. Επικοινωνία με listservers και newsgroups

Η διαδικασία καθοδήγησης από τον διδάσκοντα και η παρουσίαση και 
επεξεργασία των ομαδικών εργασιών γίνονται με την χρήση περιορισμένης 
πρόσβασης σε listservers, newsgroups, ιδιωτικές συνομιλίες e-mail και συζητήσεις 
σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή με τα μέσα της σύγχρονης επικοινωνίας μέσω 
υπολογιστών CMC (computer-mediated communication).

Αφού ο εκπαιδευτής λάβει τις εργασίες, τις βαθμολογεί και σημειώνει ανάμεσα 
στις παραγράφους βάζοντας σε αγκύλες τα δικά του σχόλια. Ένας τελικός βαθμός 
δίνεται στο τέλος της εργασίας. Η εργασία αποθηκεύεται στον υπολογιστή και 
στέλνεται στον μαθητευόμενο σαν επισυναπτόμενο έγγραφο ενός μηνύματος e- 
mail. Ο εκπαιδευτής συμπληρώνει μια φόρμα ηλεκτρονικής μορφής που 
αποθηκεύει τον βαθμό του μαθητευόμενου σε μια ακαδημαϊκή βάση δεδομένων. 
Ο μαθητευόμενος ενημερώνεται για την βαθμολογία του αφού έχει ενημερωθεί και 
η βάση δεδομένων.
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4. Διαδικασία τελικής αξιολόγησης

Η τελική αξιολόγηση μπορεί να είναι σε φόρμα γραπτής εργασίας ή εξέταση on
line, ή τελικές εξετάσεις σε ένα εξεταστικό κέντρο ή ακόμα μπορεί να μη γίνουν 
εξετάσεις. Αν πρόκειται να γίνει γραπτή αξιολόγηση, απαιτείται μια συμφωνία 
συνεργασίας με ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή προξενείο στην άλλη χώρα ή 
μέσω κάποιας άλλης αποδεκτής λύσης. Αφού τελειώσει η διαδικασία αξιολόγησης 
(εικόνα 4) και ενημερωθεί και η βάση δεδομένων, στέλνεται η τελική βαθμολογία 
στον μαθητευόμενο. Αφού τελειώσει ο μαθητευόμενος την τάξη, στέλνεται στον 
εκπαιδευτή η δεύτερη πληρωμή του. Όπου κρίνεται απαραίτητο, στέλνεται στον 
μαθητευόμενο ένα τελικό πιστοποιητικό μέσω του ταχυδρομείου, ή αλλιώς μπορεί 
να σχεδιαστεί το πιστοποιητικό μέσω του Adobe και ο μαθητευόμενος να 
εκτυπώσει το πιστοποιητικό ο ίδιος με την χρήση του Acrobat reader.
Οι σπουδές on-line είναι πλέον πραγματικότητα και τείνουν να γίνουν ένας 
κανονικός τρόπος κατάρτισης. Οι εκπαιδευτικοί που προετοιμάζονται να 
παραδώσουν τέτοιου είδους μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα διαπιστώσουν :
• μείωση διαχειριστικού κόστους λόγω αυτοματισμού της διαδικασίας,
• έλλειψη προβλημάτων εκτύπωσης υλικού,
• απουσία παλαιωμένου έντυπου διδακτικού υλικού,
• απλοποιημένη διαδικασία πληρωμής,
• εύκολη αποστολή σημειώσεων και ύλης, αν χαθεί κάτι μπορεί πάλι να σταλεί 

εύκολα και γρήγορα,
• σχεδόν άμεση επικοινωνία με τους εκπαιδευτές μέσω e-mail,
• μαθητές που διαμένουν μακριά από μεγάλες πόλεις και πανεπιστήμια 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τμήματα μάθησης υψηλής ποιότητας της 
επιλογής τους.

Ωστόσο πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα εξής προβλήματα:
• έλλειψη πρόσβασης στον κατάλληλο εξοπλισμό υπολογιστών,
• έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο,
• πρόσβαση σε τηλεφωνικές γραμμές,
• κόστος τηλεφωνικών κλήσεων,
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• μετατροπή διδακτικού υλικού με κατάλληλη επεξεργασία για εμφάνισή του στην 
οθόνη,

• διενέργεια εξετάσεων μέσω Internet.

Λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων έχουν εκφραστεί ορισμένες 
επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τη γενικευμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
στην εκπαίδευση, τόσο ως υποβοηθητικού μέσου όσο και ως μέσου διδασκαλίας. 
Μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού έχουν αρνητική στάση απέναντι στην 
εκπαιδευτική χρήση των νέων Τεχνολογιών. Στην Αγγλία πρόσφατη έρευνα έδειξε 
ότι οι κάτοικοι εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων είναι ακόμα πολύ 
περισσότερο εξοικειωμένοι με το έντυπο και το μαγνητόφωνο παρά με τον 
υπολογιστή (Mason R., 1995). Στην Ελλάδα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
υπολόγισε ότι οι χρήστες του ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν ξεπερνούν το 5% του 
πληθυσμού. Κατά συνέπεια, ένα πρόγραμμα σπουδών που θα προϋπέθετε 
πρόσβαση στους υπολογιστές θα απέκλειε από τη φοίτηση σημαντικά 
πληθυσμιακά στρώματα. Αποτέλεσμα θα ήταν η αναπαραγωγή της ανισότητας 
των εκπαιδευτικών ευκαιριών, αλλά και η αλλοίωση της αξιοκρατίας, δεδομένου 
ότι θα επιλέγονταν να φοιτήσουν άτομα που θα χειρίζονταν μεν τον υπολογιστή, 
αλλά θα είχαν ενδεχομένως χαμηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα από άλλους μη 
χρήστες συνυποψήφιους τους. Η έλλειψη άρτιου τηλεφωνικού δικτύου στις μη 
αστικές περιοχές της Ελλάδας δυσχεραίνει ακόμη και την πρόσβαση στις 
δικτυακές υπηρεσίες του Internet. Αυτό το πρόβλημα γίνεται ακόμη σοβαρότερο 
για εκπαιδευτικούς οργανισμούς που υιοθετούν το ιδεώδες της ανοικτής 
εκπαίδευσης, ουσιώδες στοιχείο του οποίου είναι η ελεύθερη πρόσβαση στις 
σπουδές.
Όσον αφορά την αυξανόμενη ενασχόληση του ατόμου με τον υπολογιστή μέσω 
του Διαδικτύου, φαίνεται ότι αυτή έχει αρνητικές κοινωνικές και ψυχολογικές 
επιπτώσεις. Ο χρήστης, αν και ανταλλάσσει μηνύματα με άλλους, δεν έχει τη 
δυνατότητα της άμεσης ανθρώπινης επαφής.
Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυσκολίες στην παραγωγή ενός αλληλεπιδραστικού 
εκπαιδευτικού λογισμικού σε ό,τι αφορά το χρόνο προετοιμασίας του. Ο D. 
Rowntree (1992) υπολόγισε ότι για να παραχθεί μια ώρα διδασκαλίας σε μορφή 
εκπαιδευτικού λογισμικού χρειάζονται περισσότερες από 200 ώρες εργασίας (όταν 
για μία ώρα "πρόσωπο με πρόσωπο" διδασκαλίας χρειάζονται 2-10 ώρες και για 
μια ώρα διδασκαλίας μέσω έντυπου υλικού 50-100 ώρες). Τη διαπίστωση αυτή 
επιβεβαιώνει η εμπειρία του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Μ. Βρετανίας: μία ομάδα 
ειδικών χρειάζεται δύο έως τέσσερις μήνες πλήρους απασχόλησης για να 
διαμορφώσει εκπαιδευτικό λογισμικό που θα απασχολήσει επί μία ώρα φοιτητές 
μέσου όρου ικανοτήτων (Α.Κόκκος, Α. Λιοναράκης, X. Ματράλης, X. 
Παναγιωτακόπουλος, 1998).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CD- 
ROM ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - 
BUSINESS ENGLISH

To CD-ROM έχει τον τίτλο English for Business (Paul Brett, 1996) και απευθύνεται 
σε όποιον θέλει να βελτιώσει την γνώση της αγγλικής γλώσσας και να αποκτήσει 
δεξιότητες που συναντώνται σε μια αγγλόφωνη επιχείρηση. Ο σχεδιασμός του 
μαθησιακού πακέτου δίνει τη δυνατότητα χρήσης από μαθητευόμενους διαφόρων 
ικανοτήτων και γνώσεων αγγλικής γλώσσας. Αποτελείται από 25-30 λεπτά 
αυθεντικής βιντεοσκόπησης, που αποτελεί τον κορμό των δραστηριοτήτων 
μάθησης. Όλες οι σκηνές περιέχουν αυθεντική χρήση της γλώσσας από 
ανθρώπους που εργάζονται στο περιβάλλον αυτό και μιλούν για τις καταστάσεις 
που αντιμετωπίζουν. Τα κύρια χαρακτηριστικά μάθησης του πακέτου είναι:
• ευκολία χρήσης,
• ενδιαφέρον βίντεο σαν βάση της μάθησης,
• αληθινή αυθεντική χρήση επαγγελματικής γλώσσας - Business English,
• δυνατότητα χρήσης από μαθητευόμενους διαφορετικού γνωστικού επιπέδου 

της αγγλικής,
• ανάπτυξη ακουστικής αντίληψης,
• χρήση μοντέρνας μεθοδολογίας,
• ανάπτυξη γραμματικής, γλωσσικών λειτουργιών και επαγγελματικού λεξιλογίου,
• παροχή άμεσης ανάδρασης στην επιτυχή μάθηση,
• δυνατότητα επιλογής αντικειμένου και τρόπου μάθησης,
• παροχή υποτίτλων στους διαλόγους του βίντεο,
• προσφορά βοήθειας σε διαφορετικές γλώσσες.

Ο κύριος άξονας του μαθήματος περιστρέφεται γύρω από τις παρακάτω 
δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο παράδειγμα πολυμεσικής 
εφαρμογής:

1. Το βίντεο. Οι μαθησιακές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην προβολή του 
βίντεο. Επιλέχθηκε αυθεντικό επιχειρησιακό περιβάλλον που προβάλλει 
αυθεντικούς εργαζόμενους να μιλούν για την επιχείρηση και τις επαγγελματικές 
καταστάσεις που αντιμετωπίζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Το βίντεο είναι το 
σημείο εκκίνησης για τις άλλες δραστηριότητες.

2. Οι ασκήσεις κατανόησης (Comprehension Menu) και οι ασκήσεις 
εξάσκησης της γλώσσας (Language Menu). Υπάρχουν δύο ειδών εργασίες 
που απορρέουν από το βίντεο. Αυτές που βρίσκονται στο Comprehension 
Menu είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να βελτιώνουν την ακουστική αντιληπτότητα 
και βοηθούν τον μαθητευόμενο στην κατανόηση του βίντεο προτείνοντας μια 
ακολουθία τριών πράξεων "Before you watch", "While you are watching" και 
"After you have watched". Ενώ αυτές που βρίσκονται στο Language Work 
Menu προσφέρουν κατανόηση γραμματικών φαινομένων, επιχειρησιακού 
λεξιλογίου και λειτουργίες επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Άμεση ανάδραση 
παρέχεται σε όλες τις απαντήσεις που δίνει ο μαθητευόμενος.

3. Μαθητευόμενοι διαφορετικού γλωσσικού επιπέδου. Υπάρχει η επιλογή 
επιπέδου δυσκολίας των ασκήσεων που συνδέονται με την εργασία της 
κατανόησης (comprehension). Τα επίπεδα ονομάζονται A, Β και C - όπου το A 
είναι το κατώτερο και ακολουθούν τα άλλα δύο δυσκολότερα ή πιο
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προχωρημένα στάδια. Η επιλογή αυτή προσφέρει στους διάφορους 
μαθητευόμενους την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν το υλικό με επιτυχία και 
τους επιτρέπει επίσης να ανεβάσουν σταδιακά το επίπεδο δυσκολίας των 
ασκήσεων και έτσι να πάρουν τη διαβεβαίωση ότι πράγματι προοδεύουν στο 
μάθημα.

4. Υπότιτλοι. Μπορεί ο μαθητευόμενος να κατανοεί καλύτερα το ακουστικό μέρος 
του βίντεο αν κοιτάζει παράλληλα και τους υπότιτλους. Έτσι γίνεται πιο 
κατανοητή η αντίληψη της σχέσης ανάμεσα σε γραπτούς και προφορικούς 
τύπους. Οι υπότιτλοι περιέχουν επίσης υπογραμμισμένες λέξεις που 
αποκαλύπτουν ορισμούς των λέξεων και φράσεων.

5. Επιλογή. Μπορεί ο μαθητευόμενος να χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό όπως 
επιθυμεί, να παρακολουθεί το βίντεο με ή χωρίς τις ασκήσεις, και με ή χωρίς 
τους υπότιτλους. Μπορεί να παρακολουθεί όση ώρα θέλει και να ελέγχει την 
αρχή και το τέλος των ασκήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση στηρίζονται κυρίως από κυβερνητικά χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, από επιστημονικές ενώσεις, υπηρεσίες πληροφόρησης και κυρίως 
από πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία εντάσσουν στις δραστηριότητές τους 
ενέργειες που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που 
στηρίζεται στις νέες Τεχνολογίες. Στη συνέχεια θα παρατεθούν κάποια από τα 
χρηματοδοτούμενα αυτά προγράμματα περιγράφοντας εν συντομία τους στόχους 
τους.

Joint Information Systems Committee (JISC).

Η επιτροπή χρηματοδοτείται από τα Higher Education Funding Councils της 
Αγγλίας, Σκοτίας, Ουαλίας και από το Department of Education της Β. Ιρλανδίας. 
Η αποστολή της είναι να προάγει και να καθιστά δυνατή την εκμετάλλευση των 
πληροφοριακών συστημάτων με χαμηλό κόστος, και να φροντίζει για την παροχή 
ενός υψηλού επιπέδου εθνικής υποδομής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις 
συναφείς κοινότητες και συμβούλια. Στα πλαίσια της JISC λειτουργούν άλλες 
τέσσερις επιτροπές η Advisory Committee on Networking (ACN), η Committee on 
Awareness, Liaison and Training (CALT), η Committee on Electronic Information 
(CEI) και τέλος η Technology Applications Sub-Committee (TASC). Πολλά από τα 
παραδοτέα των projects της JISC μετεξελίσσονται σε υπηρεσίες οι οποίες 
προσφέρονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως για παράδειγμα, η 
κατανεμημένη εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων με υπηρεσίες όπως το 
Distributed National Electronic Resource, τους Information service providers 
(bibliographic, data, film, media κ.λ.π.) αλλά και databases, datasets κ.α. Επίσης 
έχει αναπτύξει δικτυακή υποδομή με χαρακτηριστικό παράδειγμα το δίκτυο 
JANET (δηλαδή το Βρετανικό Gunet).

To JANET είναι ένα ακαδημαϊκό και ερευνητικό δίκτυο που συνδέει πανεπιστήμια, 
κολέγια και ερευνητικούς οργανισμούς στη Μ. Βρετανία. Το δίκτυο προήλθε από 
τη συνένωση τοπικών και εθνικών ερευνητικών δικτύων και τώρα αποτελεί μέρος 
του Internet. To JANET προσφέρει:
• ελεύθερη πρόσβαση στο Internet σε όλα τα συνδεδεμένα ιδρύματα,
• δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στα μέλη των ιδρυμάτων με χρήση 

υπολογιστών μέσω electronic discussion lists και videoconferencing facilities,
• εθνική πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως είναι υπολογιστές υψηλής τάξης, σε 

δεδομένα, σε αρχεία πιστοποίησης και λογισμικού,
• χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς.
Η διεύθυνσή του είναι: http://www.ukerna.ac.uk
Επικεφαλής των προγραμμάτων της JISC είναι ο Δρ. Norman Wiseman, από το 
Πανεπιστήμιο του Nottingham.

JISC Technology Applications Programme(JTAP).
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Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην διερεύνηση των επιδράσεων των νέων 
Τεχνολογιών στην ανωτάτη εκπαίδευση και στην ανάπτυξη εφαρμογών στα 
πλαίσια της στρατηγικής της JISC. Στην πρώτη φάση του προγράμματος 
χρηματοδοτήθηκαν 62 έργα στα πλαίσια των οποίων αναπτύχθηκαν εργαλεία 
σχετικά με νέες Τεχνολογίες σε διάφορους τομείς. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα στα πλαίσια της δράσης αυτής είναι το project CAsTLe (Computer 
Assisted Teaching and Learning) το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη on-line tests 
(μέσω του Web). To project προτάθηκε από το Learning Technology Group του 
Πανεπιστημίου του Leicester (Directors: Dr Alan Cann, Dr. R. Mobbs, 
Development officer Dr. Helen Pownall). Στα πλαίσια του project έχει ήδη 
αναπτυχθεί μία ομάδα εργαλείων (toolkit) που περιέχει mark engine, create tool, 
modify tool, HTML tags. Τα εργαλεία αυτά δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες- 
εκπαιδευτές να παράγουν και να συντηρούν ιστοσελίδες με on-line τεστ για 
αυτοαξιολόγηση, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ανάπτυξης τέτοιων 
εργαλείων που στοχεύουν και στην προσέλκυση φοιτητών από ευρύτερα 
πληθυσμιακά στρώματα. Το εν λόγω πανεπιστημιακό ίδρυμα δραστηριοποιείται 
σημαντικά στο χώρο της ανάπτυξης και χρήσης σύγχρονων Τεχνολογιών της 
πληροφορικής για διδακτική χρήση και συγκεκριμένα συμμετέχει σε τρία TLTP 
(Teaching and Learning Technology Programmes) ενώ ένα CTI (Computers in 
Teaching Initiative) κέντρο που αφορά τη Γεωγραφία, Γεωλογία και Μετεωρολογία 
φιλοξενείται σ' αυτό. Το 1994 ιδρύθηκε το CWIS (Campus Wide Information 
System) το οποίο στην συνέχεια συγχωνεύθηκε με το έργο STILE στα πλαίσια του 
TLTP και έδωσε το Learning Technology Group. Από το 1996 η ομάδα αυτή 
συμμετέχει και στο TLTSN (Teaching and Learning Technology Support Network) 
το οποίο στοχεύει στη διάχυση των εμπειριών που προκύπτουν από τα διάφορα 
παρεμφερή έργα που είναι σε εξέλιξη και αφορούν την διδακτική Τεχνολογία μέσω 
της πληροφορικής. Το πανεπιστήμιο του Leicester ήταν ένα από τα οκτώ 
ιδρύματα στα οποία στεγάστηκαν αρχικά τα κέντρα λειτουργίας του παραπάνω 
δικτύου. Επικεφαλής του προγράμματος αυτού είναι ο Δρ. Tom Franklin, από το 
Πανεπιστήμιο του Manchester.

Computers in Teaching Initiative (CTI).

To CTI είναι κοινή πρωτοβουλία των Higher Education Funding Councils της M. 
Βρετανίας. Ξεκίνησε το 1989 και αποτελείται από 24 κέντρα που στεγάζονται σε 
ισάριθμα Πανεπιστήμια τα οποία υποστηρίζουν και προάγουν, το καθένα σε 
διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, τις μαθησιακές διαδικασίες με τη χρήση της 
πληροφοριακής Τεχνολογίας. Τα επιμέρους κέντρα διευθύνονται από μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και στελεχώνονται από ειδικό προσωπικό ανάλογα 
με το αντικείμενο. Συντονίζονται από την CTI Support Service η οποία εδρεύει στο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο κύριος στόχος του CTI είναι η μεταμόρφωση της 
πανεπιστημιακής διδασκαλίας με την εισαγωγή της πληροφορικής Τεχνολογίας 
αλλά και με τη διάχυση της γνώσης για τις δυνατότητες που παρέχονται από τη 
χρήση της και την εκμετάλλευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διαδικασία 
αυτή. Κάθε κέντρο CTI εργάζεται προς αυτές τις κατευθύνσεις λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επιστήμης την οποία καλλιεργεί. Έτσι τα κέντρα 
παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές, εκπαίδευση και ό,τι άλλο χρειάζεται ώστε οι 
διδάσκοντες να είναι σε θέση να ενσωματώσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
στη διδασκαλία. Οι δραστηριότητες του CTI είναι ποικίλες όπως έκδοση newsletter
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και resource guides (αποτελούν εξαιρετικές συλλογές αναφοράς για εκπαιδευτικό 
ή άλλο βοηθητικό υλικό), κριτική παρουσίαση courseware, πληροφορίες on-line 
μέσω του JANET και του WWW, διοργάνωση workshops και conferences, 
επισκέψεις σε πανεπιστήμια για παροχή συμβουλών και επίδειξη προγραμμάτων 
σχετικών με διδασκαλία, συμβουλές σε άτομα εφόσον ζητηθούν, κ.α. Το κέντρο 
εκδίδει περιοδικό με τίτλο ACCOUNT που διανέμεται δωρεάν σε όλους τους 
academics στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσιεύει πρακτικά συνεδρίων, εκδίδει το 
"Source Book of Software for Business Education" που αποτελεί έναν πλήρη 
οδηγό αναφοράς για το συγκεκριμένο θέμα, διοργανώνει Open Days, Seminars, 
workshops, συμβουλευτικές επισκέψεις, κ.λ.π. Διευθύνεται από τον Prof. Keith 
Fletcher.

Learning Technology Dissemination Initiative (LTDI).

Ιδρύθηκε από το Higher Education Funding Council της Σκωτίας το 1994 με 
στόχο να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει το ακαδημαϊκό προσωπικό σε όλη τη 
Σκωτία για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών πληροφορικής στη 
διδασκαλία. Εδρεύει στο Institute for Computer Based Learning στο Learning 
Technology Centre του Πανεπιστημίου Heriot-Watt στο Εδιμβούργο.

National Council for Educational Technology (NCET).

To NCET χρηματοδοτείται από το δημόσιο και στους στόχους του εντάσσονται 
ενέργειες εντοπισμού δυνητικών εφαρμογών των υπολογιστών στην εκπαίδευση, 
προώθησης και υποστήριξης δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αποδοτική 
χρήση της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Για τους 
σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα όλων των βαθμιδών της 
εκπαίδευσης ενώ έχει διοργανώσει και μια σειρά τηλεοπτικών προγραμμάτων με 
γενικό τίτλο "Teaching and Learning with IT".

Teaching and Learning Technology Programme (TLTP).

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την έρευνα και ανάπτυξη 
εργαλείων εκμάθησης με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ξεκίνησε το 1992 με 
μία χρηματοδότηση 7,5 εκ. λιρών από το Universities Funding Council ενώ ο 
στόχος της τότε προκήρυξης ήταν να καταστεί η διδακτική διαδικασία πιο 
παραγωγική και αποδοτική με την εκμετάλλευση των νέων Τεχνολογιών. Στην 
πρώτη φάση του έργου ξεκίνησαν 43 projects. Ένα ποσοστό 25% από αυτά 
ασχολούνταν με προβλήματα σε ένα μόνο ίδρυμα με το ακαδημαϊκό προσωπικό 
σε προεξάρχοντα ρόλο ενώ τα υπόλοιπα σχετίζονταν με ανάπτυξη courseware και 
όπως ήταν φυσικό συνεργάζονταν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από 
διαφορετικά ιδρύματα και γνωστικά αντικείμενα. Το 1993 το TLTP εισήλθε στη 
φάση της ωρίμανσης και της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων των 
προηγουμένων δύο ετών, ενώ έχει ήδη προκηρυχθεί η τρίτη φάση του έργου. Στα 
πλαίσια λοιπόν του TLTP έχουν υλοποιηθεί έργα κορμού και έργα 
προσανατολισμένα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Από τα πιο σημαντικά έργα 
κορμού είναι το TILT (Teaching with Independent Learning Technologies), 
University of Glasgow, με στόχους την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα 
τΠζ χρήσης της πληροφορικής Τεχνολογίας σε διδακτικές μεθόδους. Επίσης το
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project IMPACT το οποίο ξεκίνησε το 1992 στο πανεπιστήμιο Heriot-Watt με 
ανάλογους στόχους παραγωγής, μετάδοσης, χρήσης και αξιολόγησης computer- 
based διδακτικού υλικού υποστήριξης διδασκαλίας και αξιολόγησης μαθητών. 
Ακόμα, τα προγράμματα "Teaching and Learning Through Technology" στο 
πανεπιστήμιο του Leeds και "Cross Discipline Implementation of CAL into 
Mainstream Teaching" στο Nottingham και άλλα.

Teaching and Learning Technology Support Network (TLTSN).

Αποτελείται από εννέα κέντρα υποστήριξης που παρέχουν υπηρεσίες σε ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε υψηλόβαθμα 
στελέχη των ιδρυμάτων (decision making groups) και κυρίως σε θέματα 
ενσωμάτωσης των νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αποτελεί τμήμα 
υποστήριξης δραστηριοτήτων του TLTP. Τα εννέα κέντρα εδρεύουν σε ισάριθμα 
πανεπιστήμια και είναι τα ακόλουθα: University of Derby για θέματα Multimedia, 
Video, Learning Centres, Staff development, University of Glasgow για θέματα 
σχετικά με Study Skills, Evaluation, Integration, to Heriot-Watt University φιλοξενεί 
τις ιστοσελίδες του TLTP, το πανεπιστήμιο του Kent παρέχει γενικές συμβουλές 
για τη χρήση της Τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, στρατηγικές 
εφαρμογής, μορφωτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα TLT κ.λ.π., το 
University of Leicester σε θέματα Open Learning, Learning Resources, χρήση του 
WWW στη μάθηση, το University of Wales σχετικά με άτομα με ειδικές ανάγκες, 
μειονότητες και on-line Learning, το University of Nottingham ασχολείται με τη 
διάχυση των αποτελεσμάτων, με authorware και courseware development, το 
Queen's University στο Belfast παρέχει Demo CD-ROM, CBL Development & 
Courseware, ενώ το University of Southampton σχετικά με Hypermedia.

Information Training Technology Initiative (ITTI).

To 1991 με χρηματοδότηση 3 εκ. λιρών από τα Higher Education Funding 
Councils για μία τριετή περίοδο ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό το οποίο στέγασε 29 
έργα σε πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα έργα στόχευαν κυρίως στην 
ανάπτυξη υλικού (paper or computer based) σε γνωστικές περιοχές όπως βασικές 
ή προχωρημένες γνώσεις πληροφορικής, πολυμέσα και εργαλεία ανάπτυξης 
ηλεκτρονικών μαθημάτων, επαγγελματική εκπαίδευση σε Πληροφορική κ.λ.π. 
(προέκυψαν modules που ασχολούνταν με θέματα όπως Word Processing, 
Spreadsheets, Databases, Graphics, αλλά και Computer GraphicsA/isualisation, 
Colour in Computer Graphics, Fortran - C Conversion, LaTex Training Material, 
GIS με χρήση του ARC/INFO κ.λ.π.

Παρακάτω αναφέρονται σαν παραδείγματα έργα και εφαρμογές ηλεκτρονικών 
μαθημάτων κατά περίπτωση:

Το ΒΕΝΕΤ, ένα δίκτυο υπολογιστών που συνδέει 11 κολέγια και πανεπιστήμια 
στην νοτιοδυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και στο βόρειο τμήμα του 
Μεξικού καλύπτει γεωγραφικές και πολιτιστικές διαφορές. Τμήματα με θέμα 
"Διαπολιτιστικές επαφές" και "Εισαγωγή στην Εθνογραφία" έχουν μεγάλη
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συμμετοχή φοιτητών και από τις δύο χώρες που ανταλλάσσουν ιδέες μέσω 
τηλεδιάσκεψης. (Watkins, 1994).

To Globewide Network Academy (GNA) ιδρύθηκε το 1993 με στόχο να γίνει ένα 
πλήρως αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο μέχρι το 2005. Αναγνωρίστηκε επίσημα 
στο Τέξας ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έγινε γρήγορα ο πρώτος ιδεατός 
οργανισμός που αντιπροσωπεύει ένα νέο διαχειριστικό μοντέλο για συνεργατική 
ανώτερη εκπαίδευση. Ο πρόεδρος και ιδρυτής του Joseph Wang και η επιτροπή 
διοίκησης εγγυώνται την αποκεντρωμένη φύση του ηλεκτρονικού αυτού σχολείου 
που είναι διαμοιρασμένο σ' όλο τον κόσμο. To GNA προσφέρει διοικητική, 
τεχνολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη, καθώς επίσης και ψηφιακό χώρο σε 
οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να προσδώσει on-line εκπαίδευση. Προς 
το παρόν αποτελείται από 9 αυτόνομα σχολεία, κάθε ένα από τα οποία είναι 
ελεύθερο να αναπτύξει δικές του εσωτερικές δομές και μαθήματα.
Η υποδομή του GNA βασίζεται αποκλειστικά στο Internet και αποτελείται από 
σελίδες του παγκόσμιου ιστού μέσω των οποίων μπορούν να προσφερθούν οι 
υπηρεσίες και η διδακτική ύλη του GNA, οι υπηρεσίες λιστών (listservers) για 
συζήτηση σε σχετικά θέματα, και 4 MOOs (Multiple user Dungeon, Object 
Oriented) που προσφέρουν άμεση επικοινωνία. Ο server του GNA δέχεται 3000 
επισκέψεις ημερησίως και νέοι εθελοντές δηλώνουν συμμετοχή καθημερινά. Ένα 
από τα μαθήματα που έχει προσφέρει είναι η "Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή 
προγραμματισμό με χρήση της C++" και έχει θεωρηθεί η "Καλύτερη εκπαιδευτική 
υπηρεσία" στο διαγωνισμό Best of the Web (http://uu-gna.mit.edu:8001/uu- 
gna/index.html).

To VOU (Virtual Online University), που είναι συνδεδεμένο με το GNA, ιδρύθηκε 
από τον Dr. William Painter το 1994 και αναγνωρίστηκε στο Missouri των ΗΠΑ. 
Στόχος του είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους 
εκπαίδευση σε παραδοσιακούς και μη παραδοσιακούς φοιτητές. Εμπνευσμένο 
από τις ανθρωπιστικές σπουδές της Αναγέννησης δίνει έμφαση στη λογοτεχνία 
και την κριτική σκέψη.
Το εκπαιδευτικό περιβάλλον του VOU, VEE (Virtual Education Environment), 
που βασίζεται σε ΜΟΟ, υλοποιείται ιδεατά σαν ένας διαστημικός σταθμός σε 
τροχιά, που περιέχει διοικητικά γραφεία, δημόσιους χώρους και ιδεατές αίθουσες 
διδασκαλίας. Οι επισκέπτες του συγκροτήματος του VEE μπορούν να 
μεταφερθούν σε έναν από τους 4 ορόφους του σταθμού και να ανακαλύψουν κάθε 
επίπεδο περπατώντας μόνο με το πάτημα ενός πλήκτρου που είναι μια εντολή. Οι 
επιλογές που είναι διαθέσιμες στο χρήστη σε κάθε χώρο βοηθούν την εύκολη 
πλοήγηση στο διάστημα.

To DU (Diversity University) αναπτύχθηκε από τον Jeanne Butler McWhorter, 
έναν απόφοιτο του πανεπιστημίου του Houston, σαν τόπος συνάντησης 
κοινωνικών λειτουργών. Ο χώρος, ένα ΜΟΟ που τρέχει στον Server του Embry 
Riddle Aeronautical University της Florida των ΗΠΑ, στεγάζει θα λέγαμε 
εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την διδασκαλία εξ αποστάσεως. To DU 
λειτουργεί επίσης με εθελοντές που εργάζονται για να υποστηρίζουν και να 
βοηθούν οργανισμούς και άτομα που ενδιαφέρονται για τηλεκπαίδευση. Οι 
υπηρεσίες και ο ψηφιακός χώρος παρέχονται δωρεάν και οι εκπαιδευτικοί 
καλούνται να δημιουργήσουν τάξεις on-line. Μια τάξη 40 φοιτητών από το
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Susquehanna College της Pennsylvania και του Πανεπιστημίου του Wyoming 
συνδέθηκαν για να συζητήσουν και να ασκήσουν κριτική στο έργο της Alice 
Walker "The Color Purple". Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και 
ξεχωριστές "τάξεις" για να αναφερθούν σε συγκεκριμένα θέματα του βιβλίου, κάθε 
ένα από τα οποία ήταν γραμμένο στον πίνακα της ψηφιακής τάξης (Quittner, 
1994).

To ENU (Electronic University Network) είναι ο μόνος οργανισμός που 
θεωρείται ότι προσφέρει πτυχίο Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
Διδακτορικού σαν αποτέλεσμα του California Institute of Integral Studies. H 
πρόσβαση γίνεται μέσω του AOL (America On-Line) και η πρόσβαση σε 
διάφορες πηγές, η αντιγραφή αρχείων, και η είσοδος σε τηλεδιασκέψεις είναι απλά 
θέμα πατήματος του κατάλληλου πλήκτρου. Εκτός από τις ηλεκτρονικές τάξεις, 
έχει γίνει μια ένωση φοιτητών που μπορούν να συζητούν σε πραγματικό χρόνο 
μέσω του EUN Hall. Στους καινούργιους φοιτητές είναι αρκετός ο χρόνος δύο 
ωρών για να προσανατολιστούν στο χώρο και τις υπηρεσίες του. Μετά σε 
συνεργασία με τον φοιτητή μπορεί να σχεδιαστεί ένα προσωπικό πρόγραμμα 
σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες του και σε συνδυασμό με την 
υποστήριξη ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Το κόστος 
ανέρχεται σε 250 $ για συμμετοχή έξι μηνών. Επιπλέον παρέχονται συμβουλές 
από ένα τμήμα για προγραμματισμό σταδιοδρομίας προς τους φοιτητές που 
θέλουν να χαράξουν ή να αλλάξουν την επαγγελματική τους πορεία.

Στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρει μαθήματα τηλεκπαίδευσης 
μέσω τηλεδιάσκεψης που απευθύνονται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο καθηγητής βρίσκεται στον 
ειδικά εξοπλισμένο χώρο του πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζει το 
θέμα ενώ έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να συνομιλεί και να 
ανταλλάσσει απόψεις με τους εκπαιδευόμενους που βρίσκονται σε ανάλογο χώρο 
χιλιόμετρα μακριά. Μετά τα αρχικά στάδια προσαρμογής η αίσθηση καθηγητού και 
εκπαιδευομένων είναι ότι έχει καλυφθεί η απόσταση και το ηλεκτρονικά 
μεταδιδόμενο μάθημα δεν υστερεί καθόλου σε προσωπική επαφή και επικοινωνία 
από το παραδοσιακό μάθημα. Επιπλέον κανείς δεν έχει υποστεί μετακινήσεις από 
το μόνιμο χώρο κατοικίας του, οι οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις 
δεν έχουν ανασταλεί λόγω απουσίας και μάλιστα δεν υπάρχουν οικονομικές 
επιβαρύνσεις για εισιτήρια, διατροφή ή και διαμονή.

Καθώς λοιπόν το Internet συνδέει τόσα τμήματα, πανεπιστήμια και οργανισμούς, 
οι μαθητευόμενοι δεν έχουν γεωγραφική βάση, και το διδακτικό υλικό βρίσκεται σε 
τόσες μορφές δημιουργήθηκε η ανάγκη παγκόσμιας κοινής εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Η ιδέα της εκμάθησης λογισμικού που τρέχει μόνο σε έναν server, ή οι 
εργασίες που επικοινωνούν μόνο με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα βάσεων και 
ένα σύστημα καταγραφής ή ένα σχήμα ευρετηρίου που εφαρμόζεται σε ένα 
συγκεκριμένο αποθηκευτικό σύστημα αποτελούν εμπόδια στην εξάπλωση της 
γνώσης. Η εύρεση σχετικών, πολύτιμων και ενδιαφερουσών πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο είναι μια δύσκολη διαδικασία επειδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο περιγραφής του διαθέσιμου υλικού.
Η αύξηση της πρόσβασης, η βελτίωση της ποιότητας και η μείωση του κόστους 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απαιτεί την ανάπτυξη ενός σημαντικού
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τμήματος εκπαιδευτικού λογισμικού. Η ανάπτυξη όμως τέτοιου λογισμικού και η 
ενσωμάτωσή του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον εμποδιζόταν από την έλλειψη 
συγκεκριμένων κανόνων που θα επέτρεπαν τη χρήση του από διάφορους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σε διαφορετικά τεχνικά περιβάλλοντα. Για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έγιναν τα εξής πρώτα βήματα:

To Instructional Management Systems (IMS) του οργανισμού EDUCAUSE
είναι ένα πρόγραμμα που ασχολείται με την ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσω 
Internet. Οι επενδυτές του προγράμματος αυτού σχεδιάζουν να χαρακτηρίζουν το 
παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό και αυτό που ήδη υπάρχει με ετικέτες μετα- 
δεδομένων (meta-data), μια Τεχνολογία που θα διευκολύνει την εύρεση υλικού 
στο Internet, και ελπίζουν ότι η νέα Τεχνολογία θα διαδοθεί και θα χρησιμοποιείται 
ευρέως από την εκπαιδευτική κοινότητα κατά τη διάρκεια του 1999 
(http://www.imsproject.org/metadatapr2.html).

Τα μετα-δεδομένα είναι η αντίστοιχη ψηφιακή ετικέτα που υπάρχει σε κάθε 
συσκευασία τροφίμων και περιγράφει τα υλικά, τη θρεπτική αξία, τον 
κατασκευαστή και την τιμή του προϊόντος. Όταν αυτές οι ψηφιακές ετικέτες 
δημοσιευτούν στο Internet, θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο κατανεμημένο 
ευρετήριο που θα αλλάξει τον τρόπο που ψάχνουν οι άνθρωποι στο Διαδίκτυο. 
Σήμερα, για παράδειγμα, ένας επιστήμονας που ψάχνει στο Internet μια σελίδα, 
μία προσομοίωση ή μια αναφορά σε ένα παραδοσιακό εκπαιδευτικό μέσο μπορεί 
να χρησιμοποιήσει μια μηχανή αναζήτησης για να βρει και να αντιστοιχίσει μια 
φράση που είναι τυπωμένη στο πεδίο της Εύρεσης (search field). Η μέθοδος αυτή 
μπορεί να αποφέρει αποτέλεσμα, αλλά είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί το χρήσιμο 
υλικό που είναι κυριολεκτικά χαμένο μέσα σε τόσες άλλες άσχετες πληροφορίες 
που και ο επιστήμονας του παραδείγματος μπορεί να μη το προσέξει. Στο μέλλον 
που σχεδιάζουν οι επιστήμονες του προγράμματος ο επιστήμονας θα δώσει στην 
μηχανή αναζήτησης ένα σύνολο συγκεκριμένων κριτηρίων όπως "advanced 
college level", "simulation" ή "site license available" μέσα από ανοιγόμενα μενού. 
Η έρευνα πηγαίνει στα περιεχόμενα, στους καταλόγους και στις προσωπικές 
ιστοσελίδες. Όσοι δημοσιεύουν περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους στο Διαδίκτυο 
θα εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο σύνολο ετικετών στο προσβάσιμο υλικό αλλά 
και στους on-line καταλόγους του ήδη υπάρχοντος υλικού έτσι ώστε να είναι 
δυνατόν να βρεθούν από εκπαιδευτές, φοιτητές και γονείς οπουδήποτε και αν 
βρίσκονται στο Internet.
Η ανακοίνωση αυτή έγινε στην Washington το καλοκαίρι του 1998 στα πλαίσια της 
παρουσίασης του προγράμματος και οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν 45 
οργανισμούς ανώτατης εκπαίδευσης, επενδυτές και εκδότες δικτυακού 
εκπαιδευτικού υλικού και κυβερνητικά προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο της Central 
Florida συμμετείχε με την μετατροπή 200 web-based προγραμμάτων και 
εκπαιδευτικών μαθημάτων σε έναν IMS-enabled content server. Ο Joel L. 
Hartman, υψηλό στέλεχος του πανεπιστημίου, είπε ότι" τα μετα-δεδομένα IMS σε 
συνδυασμό με τις νέες μηχανές αναζήτησης, θα επιτρέψουν την καταγραφή και 
κωδικοποίηση των web-based μαθημάτων του πανεπιστημίου στους φοιτητές στη 
Florida ή στον κόσμο". Το ίδιο πανεπιστήμιο αναπτύσσει επίσης IMS-enabled 
αποθήκη για να χρησιμοποιηθεί μαζί με το συγγραφικό εργαλείο on-line 
μαθημάτων WebCT και να εργάζεται στον εμπλουτισμό της συστήματος των 
μετα-δεδομένων.
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Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1997 από την Educom, μια ένωση 
600 κολεγίων και πανεπιστημίων και 100 άλλους συνεργαζόμενους φορείς με 
στόχο την βελτίωση της εκπαίδευσης με την χρήση της πληροφοριακής 
Τεχνολογίας. Η Educom ενώθηκε με την CAUSE και σχηματίστηκε η EDUCAUSE 
(http://www.educause.edu).
Ο νέος οργανισμός έχει γραφεία στην Washington και στο Boulder, Colorado. 
Στην Μ. Βρετανία λειτουργεί ένα κέντρο IMS σε συνεργασία με την Joint 
Information Systems Committee (JISC), το University of Wales στη Bangor και το 
Open University. Στην Ευρώπη η συνεργασία έγινε μέσω του προγράμματος 
ARIADNE με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του IMS είναι 
η ευρεία διάδοση Τεχνικών προδιαγραφών για τα εργαλεία διαχείρισης 
εκπαιδευτικού περιεχομένου για το Internet. Όλες οι προδιαγραφές και το 
λογισμικό του προγράμματος διατίθενται δωρεάν. 31 οργανισμοί έχουν επενδύσει 
στο πρόγραμμα και έχουν ενεργό συμμετοχή από Τεχνική άποψη. Αυτές οι 
εταιρείες είναι: Apple Computer,Asymetrix, AT&T Learning Network, @Learning, 
Buena Vista University, California State University, COLLEGIS, COLLEGIS 
Research Institute, Committee on Institutional Cooperation (CIC), Educational 
Testing Service, Empower Corporation, Farance Inc., George Mason University, 
IBM Education, International Thomson Publishing, KPMG Peat Marwick, Miami- 
Dade Community College, Macromedia, Microsoft, National Institute of Standards 
and Technology (NIST), Oracle, Peoplesoft, Simon & Schuster, Sun 
Microsystems, Unisys, University of California, University of Michigan, University 
of North Carolina at Chapel Hill, UK Joint Information Systems Committee, US 
Department of Defense, US Department of Labor.
(http://www.imsproject.org).

Τον Δεκέμβριο του 1998 ανακοινώθηκε περαιτέρω διεύρυνση του προγράμματος 
με την συμμετοχή της Σιγκαπούρης και της Αυστραλίας.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του IMS, Mark Resmer, η υποστήριξη των δύο αυτών 
κρατών αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την παγκόσμια εστίαση της προσοχής στη 
δημιουργία κοινής συναίνεσης σχετικά με τη δημιουργία και την αποδοχή κοινών 
προδιαγραφών που βοηθούν στην τυποποίηση των διανεμημένων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Η στρατηγική του προγράμματος είναι η υποστήριξη και η 
ανάπτυξη μιας παγκόσμιας εκπαιδευτικής οικονομίας. Ο Desmond Kee, 
υπεύθυνος του προγράμματος στο κέντρο της Ασίας υποστηρίζει ότι ένα από τα 
σημαντικά θέματα για την πληροφοριακή Τεχνολογία στην Εκπαίδευση είναι η 
δημιουργία αποθηκών ψηφιακών μέσων που θα παρέχουν πολυμεσικές 
εφαρμογές για μάθηση. Πηγές αυτών των εφαρμογών μπορεί να είναι πολλοί 
φορείς, όπως εκδότες, καθηγητές, σχολεία και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 
και έτσι η διαλειτουργικότητα (interoperability) ανάμεσα στα περιεχόμενα των 
μαθημάτων και τα εκπαιδευτικά συστήματα γίνεται ένας σημαντικός παράγοντας 
επιτυχίας. Στην Αυστραλία επικρατεί επίσης η άποψη ότι η ανάπτυξη και η 
βιωσιμότητα της διανεμημένης μάθησης (distributed learning) στο Internet 
εξαρτάται από την ανάπτυξη προδιαγραφών και λογισμικού που θα 
συμμορφώνεται με διεθνώς αποδεκτούς κανόνες, που είναι ευρείς και αρκετά 
ευέλικτοι ώστε να περικλείουν και τις τοπικές απαιτήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των ηλεκτρονικών μορφών 
του υλικού είναι το κόστος ανάπτυξης του υλικού ιδιαίτερα αν έτσι επιβαρύνεται 
κατά πολύ το κόστος των διδάκτρων για τους μαθητευόμενους, καθώς επίσης και 
το κόστος της χρήσης δικτυακών υπηρεσιών για την παράδοση του μαθήματος. Η 
σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω του Πανεπιστημίου μπορεί να προσφέρεται δωρεάν 
αλλά το κόστος των κλήσεων σε συνάρτηση με τη διάρκεια σύνδεσης αυξάνει το 
ποσό χρέωσης του τηλεφωνικού λογαριασμού.
Η παραγωγικότητα με την έννοια της διευρυμένης χρήσης του λογισμικού και σε 
άλλες περιπτώσεις πρέπει να είναι ένα από τα κριτήρια επιλογής των μορφών 
λογισμικού. Το υλικό θα μπορούσε για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί για 
περισσότερους μαθητές, ή θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των τμημάτων 
χωρίς να αυξηθεί ανάλογα το προσωπικό.
Ο βαθμός εξοικείωσης των μαθητευομένων με τα ηλεκτρονικά μέσα που θα 
χρησιμοποιήσουν πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί ίσως χρειαστούν ειδική 
εκπαίδευση για τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και των εργαλείων που είναι 
απαραίτητα για τη συμμετοχή στο ηλεκτρονικό μάθημα.
Οι μαθητευόμενοι που εκπαιδεύονται από απόσταση εξαρτώνται πολύ 
περισσότερο από το εκπαιδευτικό υλικό απ' ότι οι σπουδαστές μίας 
παραδοσιακής μορφής εκπαίδευσης εξαιτίας της περιορισμένης επικοινωνίας που 
μπορούν να έχουν με το διδάσκοντα. Πρέπει λοιπόν το υλικό που χρησιμοποιείται 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξ αποστάσεως και ανοικτής εκπαίδευσης και να 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους να μελετήσουν και να μάθουν στο δικό 
τους χρόνο και τόπο καθώς επίσης και ρυθμό επιλογής τους.
Για να μπορέσει το εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες, 
πρέπει να δημιουργείται με τέτοιο τρόπο ώστε:
• να καθοδηγεί το μαθητευόμενο στη μελέτη του,
• να προάγει την αλληλεπίδραση του μαθητευόμενου με το μαθησιακό υλικό,
• να επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες,
• να αξιολογεί και να ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδό του,
• να επιτρέπει στο σπουδαστή να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο, τον χρόνο και το 

ρυθμό της μελέτης του.

Τα στάδια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού 
αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες.

7.1. Μελέτη των χαρακτηριστικών των μαθητευομένων

Για το σχεδίασμά εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να είναι γνωστά ορισμένα βασικά 
στοιχεία των μαθητευομένων όπως:

• η προηγούμενη εκπαίδευση και η εμπειρία τους σε συναφή γνωστικά 
αντικείμενα,

• η ηλικία των μαθητευομένων,
• η επαγγελματική απασχόληση,
• η οικογενειακή κατάσταση,
• ο διαθέσιμος χρόνος για μελέτη,
• οι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

σπουδών,
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• ο βαθμός γνώσης και εξοικείωσης των μαθητευομένων με τις νέες 
τεχνολογίες που απαιτούνται για την συμμετοχή στο εξ αποστάσεως 
ηλεκτρονικό μάθημα.

7.2. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αναφέρεται στον καθορισμό των επιδιωκόμενων 
διδακτικών στόχων και τον αναλυτικό καθορισμό των ενοτήτων του μαθήματος.

7.2.1 Καθορισμός των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων

Το στάδιο αυτό αφορά τον καθορισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
επιδιώκεται να αποκτήσουν οι μαθητευόμενοι. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες 
που επηρεάζουν το στάδιο αυτό. Η επιλογή των στόχων του εκπαιδευτικού 
λογισμικού μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον διδάσκοντα-σχεδιαστή του υλικού 
είτε από τον φορέα που παραγγέλνει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού.

7.2.2. Καθορισμός των αναλυτικών περιεχομένων

Τα αναλυτικά περιεχόμενα αποφασίζονται με γνώμονα την ικανοποίηση των 
στόχων του προγράμματος σπουδών. Η επιτυχία του λογισμικού εξαρτάται από 
την επιτυχία των επί μέρους διδακτικών στόχων. Αφού γίνει η καταγραφή των 
στόχων, γίνεται ο επιμερισμός των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη 
του κάθε στόχου και η καταγραφή των ενοτήτων του μαθήματος. Ο ευκρινής 
καθορισμός των στόχων βοηθάει στο να γνωρίζει ο σχεδιαστής πότε μια εργασία 
θεωρείται πλήρης. Μόλις επιτευχθεί ο στόχος τελειώνει και η εργασία.
Στο στάδιο αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως:

• η μορφή και η διάρκεια της ενότητας ενός μαθήματος,
• το προφίλ του μαθητευομένου,
• ποιά είναι η πιο κατάλληλη μορφή παράδοσης της διδασκαλίας,
• πόση εμπειρία σε χρήση υπολογιστών έχουν οι μαθητευόμενοι,
• ποιος ο ρόλος της ενότητας σε γενικότερο πλαίσιο, αν υποστηρίζει το κυρίως 

μάθημα σαν επιπλέον δραστηριότητα ή σαν ενισχυτική διδασκαλία ή ακόμη αν 
αποτελεί το κύριο μάθημα,

• τι είδους στοιχεία είναι πιο απαραίτητα π.χ. βίντεο,
• κατά πόσο ο υπολογιστής χρησιμοποιείται στο περιεχόμενο του μαθήματος σαν 

εργαλείο ή σαν μέσο επικοινωνίας .

7.2.3. Ανάπτυξη υλικού αξιολόγησης των μαθητευομένων

Η πρώτη έκδοση του διδακτικού υλικού του εκπαιδευτικού λογισμικού 
ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη συνοδευτικού υλικού για την αυτοαξιολόγηση και 
την αξιολόγηση των μαθητευομένων από τους διδάσκοντες. Στην αυτοαξιολόγηση 
υπάρχουν ασκήσεις πολλαπλής επιλογής για παράδειγμα που βαθμολογούνται 
αυτόματα από τον υπολογιστή. Στην αξιολόγηση από τους διδάσκοντες δίνονται 
θέματα προς μελέτη στους μαθητευόμενους όπου πρέπει να γίνει καταγραφή της 
ανάπτυξης του θέματος. Στην περίπτωση αυτή μόνο ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
αξιολογήσει την εργασία σύμφωνα με τα κριτήρια βαθμολόγησης, τις πρότυπες 
απαντήσεις των εργασιών αξιολόγησης και τους οδηγούς σχολιασμού των

59



εργασιών από τους διδάσκοντες. Στην αξιολόγηση ενός ηλεκτρονικού κειμένου ο 
διδάσκων χρησιμοποιεί ειδικά σύμβολα για να γράφει τα σχόλια επί του κειμένου, 
όπως για παράδειγμα αγκύλες.

7.2.4. Εξέταση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισμικού

Στο στάδιο αυτό πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσο το εκπαιδευτικό υλικό θα 
δημιουργηθεί εξαρχής ή θα χρησιμοποιηθεί και ήδη υπάρχον υλικό. Αποφασιστικό 
ρόλο στην επιλογή του υπάρχοντος υλικού θα παίξει η ύπαρξη κάποιων στοιχείων 
που θεωρούνται σημαντικά. Θα πρέπει για παράδειγμα να εξεταστεί κατά πόσο 
δίνεται η δυνατότητα επίτευξης των διδακτικών στόχων και αν το συγκεκριμένο 
υλικό απευθύνεται σε παρόμοιο προφίλ μαθητευομένων.

Ένας από τους στόχους του προγράμματος IMS (Instructional Management 
Systems) του οργανισμού EDUCAUSE που προαναφέρθηκε είναι η δημιουργία 
βιβλιοθηκών-αποθηκών ηλεκτρονικού υλικού προς χρήση του για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. Η ευρεία συμμετοχή φορέων από όλο τον κόσμο στο πρόγραμμα 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης του υλικού από όλους τους 
συμμετέχοντες. Οι κοινές προδιαγραφές εξυπηρετούν την ενσωμάτωση του υλικού 
σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και διευκολύνουν την ευρεία χρήση του, 
αποφεύγοντας την δημιουργία υλικού εξαρχής.

7.3 Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος

Ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος του μαθήματος κατά την 
διαδικασία συγγραφής εκπαιδευτικού λογισμικού είναι ένα καθοριστικό θέμα και 
επηρεάζει πολύ την εμφάνιση και τη χρηστικότητα του μαθήματος. Στις 
εκπαιδευτικές εφαρμογές χρησιμοποιείται το περιβάλλον GUI (Graphical User 
Interface) που διαχειρίζεται άμεσα τις διεπαφές και τις πολλές συνδέσεις των 
πολυμεσικών δεδομένων ενώ τείνει να εξαφανιστεί το περιβάλλον με τις γραμμές 
εντολών (command line interface). Είναι πολύ σημαντικό να νοιώθει ο χρήστης 
φιλικά και άνετα με τον υπολογιστή του και συχνά χρησιμοποιείται μια μεταφορά 
που υποδηλώνει τον τρόπο της εξωτερικής λειτουργίας του συστήματος. 
Μεταφορές που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι το "μάθημα" 
(lesson.tutorial), η "έρευνα" (research), " το εργαστήριο" (lab), η "εγκυκλοπαίδεια" 
(encyclopaedia), κ.α.

7.3.1 Οι βασικές αρχές του σχεδιασμού του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος

Οι βασικές αρχές που διέπουν το σχεδίασμά του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 
ενός μαθήματος είναι οι εξής (Peter Davies, Tim Brailsford, 1998):
• Τήρηση γενικών κανόνων και προδιαγραφών. Για την παραγωγή μιας 

αποτελεσματικής ηλεκτρονικής εμφάνισης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές 
του σχεδιασμού γραφικών, η κωδικοποίηση προδιαγραφών και οι διάφορες 
απόψεις που αφορούν την αναγνωσιμότητα του κειμένου.

• Ισορροπία. Αναφέρεται στην οπτική κατανομή των διαφόρων στοιχείων που 
βρίσκονται στην οθόνη. Για παράδειγμα οι ασύμμετρες μορφές φαίνονται 
βαρύτερες από τις συμμετρικές.
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• Αναλογία. Αφορά τη σχέση ανάμεσα στα οπτικά στοιχεία της οθόνης. Η σχέση 
περιλαμβάνει αναλογίες ύψους και πλάτους. Η πιο καλαίσθητη απεικόνιση 
βρίσκεται στην αναλογία 1 προς 0.618.

• Ακολουθία. Τα οπτικά στοιχεία μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να οδηγούν 
το βλέμμα προς ένα συγκεκριμένο πεδίο. Για παράδειγμα, η κίνηση των ματιών 
γίνεται από μια μεγάλη εικόνα σε μια μικρότερη, από ένα μη συμμετρικό σχήμα 
σε ένα συμμετρικό.

• Ενότητα. Τα στοιχεία στην οθόνη μεταφέρουν την αίσθηση ενός καλαίσθητου 
συνόλου κοινών σχέσεων. Οι όμοιες διαχωριστικές γραμμές ή το κοινό φόντο 
στις εικόνες είναι μια επιλογή που χρησιμοποιείται για να ενοποιήσει τα 
διάφορα στοιχεία της οθόνης σε μια λογική ομαδοποίηση.

• Έμφαση. Η πιο σημαντική πληροφορία στην οθόνη τονίζεται ιδιαίτερα για να 
ελκύσει το ενδιαφέρον του θεατή. Η χρήση ασύμμετρων εικόνων ή σχημάτων 
είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται για τον σκοπό αυτό.

• Ομοιομορφία. Οι εικόνες που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως 
μορφή ή μέγεθος, θεωρείται ότι ανήκουν σε ένα κοινό σύνολο με παρόμοιες 
σχέσεις. Οι σχεδιαστές μπορούν να δηλώνουν την ομαδοποίηση με τον τρόπο 
αυτό αλλά χωρίς να προκαλούν τη σύγχυση των χρηστών.

• Σταθερότητα φόντου/ττροσκήνιου. Τα σύμβολα ή οι εικόνες στο φόντο θα 
πρέπει να είναι σταθερές και στατικές εικόνες, ενώ η σταθερότητα στις εικόνες 
του προσκήνιου βελτιώνεται με την αύξηση της πυκνότητας του εξωτερικού 
περιγράμματος.

7.3.2 Η δημιουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος

• Πλατφόρμες. Τα συγγραφικά πακέτα προσφέρουν τη δυνατότητα σχεδιασμού 
ενός GUI - Graphical User Interface που παρουσιάζει πολλά διαφορετικά 
δεδομένα σε διαφορετικά παράθυρα και παρέχει την επιλογή της εμφάνισης ή 
όχι άλλων στοιχείων.

• Σχεδιασμός του πρωτότυπου. Αν το συγγραφικό πακέτο δεν παρέχει 
επιλογές, τότε μπορεί να γίνει ένα σχέδιο της επιθυμητής εμφάνισης σε χαρτί 
και ανάλογα να σχεδιαστεί με ένα συγγραφικό σύστημα όπως το Toolbook.

• Είδη εμφάνισης. Εδώ αναφέρονται πόσες κατηγορίες πληροφοριών και 
τύπους δεδομένων θα περιέχει η παρουσίαση ή τι είδους διαλόγους θα 
χρησιμοποιεί το σύστημα με τους χρήστες. Καθορίζεται η χρήση 
συγκεκριμένων τμημάτων της οθόνης για πληροφορίες ή διαλόγους. Ορίζεται 
αν θα μπορεί ο χρήστης να προσαρμόζει την εμφάνιση της οθόνης σύμφωνα με 
τις προτιμήσεις του και πόσο έλεγχο θα μπορεί να ασκήσει ο χρήστης στη 
σειρά και το ρυθμό της μαθησιακής διαδικασίας. Αποφασίζεται ο τρόπος 
πρόσβασης του χρήστη στα εργαλεία, τις βιβλιοθήκες, τα βοηθήματα του 
συστήματος, αν δηλαδή θα χρησιμοποιεί μενού ή εικονίδια.

• Σελιδοποίηση της οθόνης. Αποφασίζεται αν κάθε οθόνη θα μοιάζει με την 
επόμενη όσον αφορά την γενική εμφάνιση και η ενσωμάτωση διαφορετικών 
τύπων μέσων που προσφέρουν οι πολυμεσικές εφαρμογές σε κάθε σελίδα 
ολοκληρώνει την πλήρη εικόνα της οθόνης.

• Ένα παράθυρο ή επικαλυπτόμενα παράθυρα. Συνήθως επιλέγεται η λύση 
του ενός παράθυρου αλλά οι χρήστες λέγεται ότι θεωρούν πιο φυσική την 
παρουσίαση των επικαλυπτόμενων αφού διακρίνεται καθαρά ποιό είναι το 
κύριο παράθυρο στην περίπτωση αυτή.
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• Αριθμημένες σελίδες και ανακύληση της οθόνης Το κυρίως κείμενο είναι 
προτιμότερο να βρίσκεται σε σελίδες ενώ μακριές λίστες ή μεγάλοι πίνακες 
πρέπει να φαίνονται με ανακύληση της οθόνης.

• Αναγνωσιμότητα. Το διάβασμα από την οθόνη του υπολογιστή είναι πιο 
δύσκολο από ότι το διάβασμα από έντυπο. Σε συγκρίσεις που έχουν γίνει 
αποδεικνύεται ότι η ταχύτητα διαβάσματος μειώνεται κατά 20-30%, ενώ η 
κατανόηση παραμένει στα ίδια επίπεδα. Σημεία που αξίζει να αναφερθούν είναι 
τα εξής:

1. Το μικρότερο κείμενο διαβάζεται πιο εύκολα από μεγαλύτερα.
2. Κείμενο που περιέχει κεφαλαία και πεζά γράμματα διαβάζεται καλύτερα 

από κείμενο μόνο με κεφαλαία.
3. Το σκούρο κείμενο σε φωτεινό φόντο διαβάζεται πιο εύκολα από το 

αντίθετο.
4. Οι σειρές είναι προτιμότερο να είναι μικρές και να διαχωρίζονται 

εμφανώς οι παράγραφοι.
5. Έμφαση μπορεί να δοθεί στο κείμενο με έντονα γράμματα, χρωματισμό 

ή πλάγια τυπωμένα γράμματα.
• Ακαταστασία. Αφορά την ποιοτική οργάνωση της οθόνης και την τακτοποίηση 

των διάφορων στοιχείων σε εμφανή σημεία με τάξη.
• Πολυμεσικές οθόνες. Η ομαδοποίηση και η εμφάνιση συναφών πληροφοριών 

με λογικό και συνεπή τρόπο και η χρήση άλλων μορφών εμφάνισης των 
πληροφοριών εκτός από το κείμενο, παρόλο που είναι το φθηνότερο μέσο 
μετάδοσης μηνυμάτων, είναι μερικά από τα σημεία που πρέπει να τονιστούν.

• Κενά διαστήματα. Δεν είναι απαραίτητο να γεμίζει η οθόνη με γράμματα και 
σειρές. Πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων και αρκετά μεγάλα 
περιθώρια.

• Ορατότητα. Το βλέμμα του ανθρώπου πέφτει πρώτα στο πάνω προς τα 
αριστερά σημείο της οθόνης και μετά κατά μήκος του πάνω μέρους της οθόνης 
για να κυλήσει κυκλικά από δεξιά προς αριστερά. Για το λόγο αυτό μηνύματα 
που πρέπει να δουν πρώτα οι μαθητευόμενοι πρέπει να τοποθετούνται πάνω 
και αριστερά στην οθόνη.

• Χρώμα. Το χρώμα είναι όμορφο με την κατάλληλη χρήση. Τα έντονα χρώματα 
είναι κατάλληλα για διαφημιστικούς λόγους. Καλύτερα να αποφεύγονται 
συνδυασμοί όπως κόκκινο/πράσινο και μπλέ/πράσινο. Η υπερβολική χρήση 
των χρωμάτων μπορεί να επιφέρει σύγχυση, ενώ η έλλειψη μπορεί να 
προκαλέσει μείωση του ενδιαφέροντος. Οι μελέτες απέδειξαν ότι η χρήση 7 
χρωμάτων είναι αυτό που χρειάζεται.

7.4. Σχεδιασμός των πολυμεσικών στοιχείων του ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντος

Ο όρος graphic design περικλείει τον σχεδίασμά της ποιοτικής οπτικής 
παρουσίασης του εκπαιδευτικού λογισμικού. Εφόσον πρόκειται για παραγωγή 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού λογισμικού η χρήση των πολυμεσικών εφαρμογών 
που συνδυάζουν τη διασύνδεση στοιχείων με κείμενο, ήχο, εικόνα, κίνηση εικόνας 
(animation) και βίντεο είναι δεδομένη. Η ενοποίηση όλων των στοιχείων και η 
χρήση τους στην παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού είναι μια διεργασία που 
απαιτεί τη συνεργασία πολλών μερών. Οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν καλά την 
επιστημονική περιοχή του προγράμματος και τα μαθησιακά προβλήματα που 
υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα μπορούν να δώσουν στους τεχνικούς τις
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κατάλληλες πληροφορίες για να μετατραπούν σε ψηφιακή μορφή πολυμεσική 
εφαρμογής και έτσι να αποτελέσουν το περιεχόμενο του μαθήματος

7.5 Ανάπτυξη της πρώτης έκδοσης του εκπαιδευτικού λογισμικού

Στο στάδιο αυτό ενσωματώνεται το διδακτικό υλικό με τον τεχνολογικό εξοπλισμό 
και σχηματοποιείται το ηλεκτρονικό μάθημα. Οι μαθητευόμενοι τώρα πρέπει να 
μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που θα τους οδηγήσουν στο περιεχόμενο 
της διδακτικής ύλης και τη μάθηση. Οφείλουν δηλαδή να μάθουν να 
χρησιμοποιούν σωστά ένα πολύπλοκο σύνολο λογισμικών εργαλείων και να 
αναπτύξουν νέες μορφές μελέτης για να οδηγηθούν σε αποτελεσματική χρήση 
των εργαλείων αυτών. Πολλοί μαθητευόμενοι που δεν έχουν εμπειρία στις νέες 
τεχνολογίες νοιώθουν αδύναμοι και φοβισμένοι όταν αντιμετωπίζουν αυτό το νέο 
τρόπο μάθησης.

Στην προσπάθεια καθοδήγησης της πλοήγησης του μαθητευόμενου στο 
εκπαιδευτικό λογισμικό συντάσσεται ένας οδηγός μελέτης (study guide) και η 
μορφή του μαθήματος (course map). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το μετα- 
μαθησιακό (meta-learning) περιβάλλον που βοηθάει τους μαθητευόμενους στα 
αρχικά στάδια της ενασχόλησής τους με την ηλεκτρονική τηλεκπαίδευση και έχουν 
στόχο την αποτελεσματική χρήση των σύνθετων μιγμάτων των νέων τεχνολογιών 
που είναι πια εργαλεία που οδηγούν στη μάθηση (Diane Mole, Tamara Sumner, 
and Josie Taylor,1998).
Ένας οδηγός μελέτης μπορεί να περιλαμβάνει:

• Συμβουλές για το πώς πρέπει να μελετηθεί το υλικό, ποιά κεφάλαια, από 
ποιες ιστοσελίδες ή βιβλία και με ποιά σειρά.

• Κατατοπιστικές επεξηγήσεις σε δύσκολα σημεία της ύλης με επιπλέον 
παραδείγματα και αναφορές σε άλλες μορφές ύπαρξης του ίδιου θέματος.

• Οδηγίες για περαιτέρω μελέτη του θέματος και έρευνα μέσω του δικτύου 
για συγκρίσεις διαφορετικών απόψεων.

• Ασκήσεις και δραστηριότητες που συνοδεύονται με τις απαντήσεις τους για 
πρακτική εξάσκηση των μαθητευομένων.

• Υλικό για την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση των μαθητευομένων.

7.6. Πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού λογισμικού

Κατά την ανάπτυξη εμπορικού λογισμικού γίνονται συνήθως δοκιμές του 
λογισμικού. Η alpha έκδοση ελέγχεται ιδιωτικά ενώ η beta έκδοση εξετάζεται και 
δοκιμάζεται από πιθανούς αγοραστές.
Η αποτελεσματικότητα και η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού 
αποδεικνύεται στην πρώτη, πιλοτική, χρήση του κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Οι διδάσκοντες και οι μαθητευόμενοι είναι αυτοί που θα κρίνουν κατά πόσο η 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι επιτυχημένη. Είναι χρήσιμο να 
υπάρχει ένας κύκλος δοκιμών του λογισμικού ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
διορθώσεων και τροποποιήσεων όπου κριθεί απαραίτητο.

7.7. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού

Το εκπαιδευτικό λογισμικό αναμένεται βεβαίως να είναι χρήσιμο. Οι χρήστες θα 
εξαρτώνται από αυτό για να πετύχουν τους στόχους τους. Γι αυτό θα πρέπει να
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χρησιμοποιείται αποδοτικά και αξιόπιστα και να ικανοποιεί το σκοπό για τον οποίο 
δημιουργήθηκε. Αν ανταποκρίνεται σ' αυτά τότε η παραγωγικότητα του 
μαθητευομένου θα βελτιωθεί και το κόστος εκπαίδευσης και υποστήριξης θα 
μειωθεί.
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 
τέσσερις όρους, τους εξής (Ρ. Davies, Τ. Brailsford, 1998):
1. χρηστικότητα (usability), με την οποία προσμετράται η αποτελεσματικότητα 
του ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος (interface) και των λειτουργιών του 
και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί εύκολα. Κριτήρια που συνδέονται με την 
εμφάνιση του εκπαιδευτικού λογισμικού, την ποιότητα των γραφικών και την 
αποτελεσματική χρήση του ήχου ή της μουσικής αφορούν τις εξής παραμέτρους:

• Επιτυγχάνεται η επιθυμητή ισορροπία και εναλλαγή ανάμεσα στο κείμενο, 
τα γραφικά, την κίνηση, τον ήχο, την εικόνα, τη μουσική και το βίντεο έτσι 
ώστε να μην πλήττει ο χρήστης;

• Ποιά είναι η ποιότητα του καθενός από τα παραπάνω μέσα παρουσίασης 
της πληροφορίας; Για παράδειγμα, το κείμενο διαβάζεται εύκολα; Είναι 
σαφές; Τα γραφικά είναι ελκυστικά; Έχουν κατάλληλα χρώματα;

Οι βασικές μέθοδοι αξιολόγησης της χρηστικότητας του εκπαιδευτικού λογισμικού 
είναι οι εξής:

• Αναλυτική αξιολόγηση (analytic evaluation). Βασίζεται στην
πρόγνωση της απόδοσης του χρήστη με βάση τον καθορισμό του 
ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος, πριν την εφαρμογή του 
σχεδιασμού. Βασίζεται στην χρονοβόρο περιγραφή του συστήματος και 
στη λεπτομερή ανάλυση της απόδοσης.

• Αξιολόγηση ειδικών (expert evaluation). Χρησιμοποιεί ειδικούς 
σχεδιαστές διεπαφών ή ψυχολόγους για να αναγνωρίσουν σχεδιαστικά 
λάθη ή πιθανά προβλήματα των χρηστών.

• Αξιολόγηση μέσω παρατήρησης (observational evaluation). Η
τεχνική αυτή χρησιμοποιεί την παρατήρηση, είτε άμεσα είτε με 
βιντεοσκόπηση, της συμπεριφοράς του χρήστη με το ηλεκτρονικό
μαθησιακό περιβάλλον (interface). Έτσι συγκεντρώνονται πολλά 
χρήσιμα δεδομένα, αλλά απαιτείται πενταπλάσιος χρόνος για να
αναλυθούν.

• Αξιολόγηση μέσω έρευνας (survey evaluation). Χρησιμοποιείται η 
τεχνική των συνεντεύξεων ή/και ερωτηματολογίων για τη συλλογή 
δεδομένων που αφορούν την υποκειμενική άποψη των χρηστών για το 
ηλεκτρονικό περιβάλλον. Αν το ερωτηματολόγιο είναι σωστά 
σχεδιασμένο, τότε η συλλογή των δεδομένων και η στατιστική ανάλυσή 
τους είναι απλή διαδικασία.

• Εμπειρική αξιολόγηση (experimental evaluation). Βασίζεται στην 
εξέταση υποθέσεων με την δημιουργία ελεγχόμενων πειραμάτων και τη 
συλλογή δεδομένων για στατιστική ανάλυση. Η παρουσία ειδικών και 
έμπειρων αξιολογητών είναι απαραίτητη.

2. μαθησιακή δυνατότητα (learnability), που εκτιμά την ευκολία με την οποία 
μπορεί κανείς να μάθει και να θυμάται τις λειτουργίες του λογισμικού.
Κριτήρια αξιολόγησης της δυνατότητας εύκολης μάθησης του εκπαιδευτικού 
λογισμικού θεωρούνται τα εξής:
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• Ανταποκρίνεται το λογισμικό σε απροσδόκητες εισόδους δεδομένων;
• Διασφαλίζεται και προστατεύεται ο χρήστης έναντι ατυχών ή/και 

εσκεμμένων λαθών εισόδου δεδομένων; Τα λάθη εισόδου διορθώνονται 
άμεσα και εύκολα;

• Δίνει το λογισμικό τη δυνατότητα παροχής άμεσης βοήθειας;
• Δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης σε γενικές συγκεντρωτικές σελίδες ενός 

θέματος;
• Δίνει τη δυνατότητα για βηματισμούς σε επόμενες ή προηγούμενες σελίδες 

του λογισμικού;
• Παρέχεται η δυνατότητα εξόδου σε οποιοδήποτε σημείο και επανεκκίνησης 

από το σημείο εξόδου;
• Παρέχεται η δυνατότητα διασφάλισης και διαφύλαξης των αρχείων 

προόδου του χρήστη; Μπορούν να διαφυλαχτούν αρκετές εγγραφές με 
στοιχεία της πορείας του χρήστη μεταξύ διαφορετικών θέσεων μέσα στο 
πρόγραμμα; Μπορεί ο χρήστης να διατηρήσει την εργασία που τυχόν έκανε 
με το πρόγραμμα;

• Παρέχονται χρήσιμες συμβουλές, όταν απαιτείται;
• Τι υλικό και ποιο λογισμικό απαιτεί το εκπαιδευτικό λογισμικό;

3. εκπαιδευτική δυνατότητα (educability), που αποτιμά την 
αποτελεσματικότητα του λογισμικού στη διαδικασία μάθησης του διδακτικού 
υλικού.
Παιδαγωγικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού:

• Είναι κατάλληλο για το κοινό στο οποίο απευθύνεται από την άποψη των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που προϋποθέτει η χρήση του;

• Υπηρετεί τον εκπαιδευτικό σκοπό και τους επί μέρους διδακτικούς στόχους 
του προγράμματος ή της θεματικής ενότητας; Στο πλαίσιο αυτό, προάγει 
γνώση, δεξιότητες και απόψεις;

• Συμπληρώνει επιτυχώς άλλη μορφή διδακτικού υλικού, κυρίως έντυπου, 
στα πλαίσια της διδασκαλίας μιας θεματικής ενότητας;

• Διεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητευόμενου; Αλληλεπιδρά με αυτόν μέσα 
από ποικίλα ερεθίσματα (οπτικά, ακουστικά ή ερεθίσματα αφής);

• Οδηγεί το χρήστη από διαφορετική αφετηρία (εισόδους) στους ίδιους 
στόχους; Επιτρέπει πολλές διαφορετικές και εξίσου έγκυρες εκβάσεις;

• Υπάρχει δυνατότητα σχετικά εύκολης τροποποίησης κάποιων πλευρών του 
λογισμικού από τους διδάσκοντες ή ακόμα και από τους φοιτητές;

• Γίνονται αρκετές προτροπές για είσοδο δεδομένων (ερωτήσεις);

4. ωφελιμότητα (utility), που αναφέρεται στην χρησιμότητα του λογισμικού σε 
σχέση με την αύξηση των κερδών παραγωγικότητας. Αυτό το είδος αξιολόγησης 
δεν χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση γιατί παραπέμπει σε εμπορικά οφέλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην πιλοτική εφαρμογή ενός on-line μαθήματος της 
αγγλικής γλώσσας με τη χρήση του συγγραφικού εργαλείου WebCT. Αφορά μια 
προσπάθεια εμπλουτισμού της παραδοσιακής διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας 
με πρόσβαση του μαθητευόμενου σε εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις με στόχο 
την εξάσκηση της γλώσσας μέσα από τον υπολογιστή και τις προσβάσεις που 
παρέχει το Διαδίκτυο ως περιβάλλον αυθεντικής χρήσης της γλώσσας.

Το διδακτικό υλικό περιέχει το βασικό εγχειρίδιο της τάξης, το βιβλίο ασκήσεων, 
και την κασέτα με όλα τα απαραίτητα κείμενα ή τους διαλόγους για την εξάσκηση 
της λειτουργίας της ακουστικής κατανόησης. Υπάρχει στη διάθεση των 
μαθητευομένων βιντεοκασέτα ενώ μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο 
Internet και να έρχονται σε επαφή με τον διδάσκοντα με e-mail.

Το μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες με εμπειρικές γνώσεις της αγγλικής που 
στοχεύουν να χειρίζονται τη γλώσσα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Έμφαση δίνεται σε επικοινωνιακές δραστηριότητες που αφορούν
• περιγραφή προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών,
• ταξίδια επαγγελματικής φύσης,
• συστάσεις,
• τηλεφωνική επικοινωνία,
• σημειώσεις, επαγγελματική αλληλογραφία,
• κοινωνικοποίηση στο εργασιακό περιβάλλον.

Αφού γίνει μια σύντομη περιγραφή του συγγραφικού εργαλείου που 
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του πιλοτικού μαθήματος αγγλικής γλώσσας 
θα γίνει η παρουσίαση του μαθήματος μέσα από τις ηλεκτρονικές σελίδες του 
Δικτύου.

8.1. Περιγραφή του συγγραφικού εργαλείου Web Course Tool

To WebCT (World Wide Web Course Tool) είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε 
στο University of British Columbia και διευκολύνει την δημιουργία εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος στο Διαδίκτυο. Παρέχει μια σειρά εργαλείων που χρησιμοποιούνται 
για on-line μάθηση. Μερικά από αυτά έχουν στόχο να διευκολύνουν την 
επικοινωνία και την συνεργασία ανάμεσα στους μαθητευόμενους και τον 
διδάσκοντα. Υπάρχει σύστημα διάσκεψης, χώρος παρουσίασης και συνεργασίας 
ομάδων, σύστημα ομιλίας σε πραγματικό χρόνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Αυτά είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του WebCT καθώς φέρνουν τους 
μαθητευόμενους κοντά και προωθούν τη συνεργασία και συμμετοχή στο μάθημα 
(Murray W. Goldberg, Sasan Salari and Paul Swoboda,1996).

To WebCT έχει σαν βάση το Διαδίκτυο τόσο για τον μαθητευόμενο όσο και για τον 
διδάσκοντα. Ο διδάσκων μπορεί να είναι και ο σχεδιαστής του περιεχομένου του 
μαθήματος. Ένας εξυπηρετητής δικτύου χρησιμοποιείται για την δημιουργία αλλά 
και για τη διανομή του μαθήματος. Οι μαθητευόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν 
στο μάθημα και οι διδάσκοντες που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες τάξεις ή να
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τροποποιήσουν τις παλιές χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα πλοήγησης όπως το
Netscape για να συνδεθούν με τον WebCT server.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που παρέχει το WebCT είναι:
• Η αυτοαξιολόγηση του μαθητευόμενου που γίνεται με τη χρήση ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής που βαθμολογούνται αυτόματα και μπορούν να 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε σελίδα των περιεχομένων.

• Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις μπορεί να έχουν πολυμεσικές εφαρμογές και 
όταν επιλέγεται μια απάντηση, υπάρχει η ένδειξη ότι η επιλογή είναι σωστή ή 
όχι καθώς επίσης και η αιτιολόγηση της απάντησης.

• Το Γλωσσάριο είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την καταγραφή και την 
δημιουργία των όρων και της ερμηνείας τους.

• Με τη δημιουργία ερωτήσεων μπορεί να δημιουργηθεί μια βάση και κατόπιν η 
δημιουργία κουίζ με τυχαία ή όχι επιλογή αυτών των ερωτήσεων. Μπορεί 
επίσης να οριστεί συγκεκριμένο χρονικό όριο επεξεργασίας των κουίζ. Τα 
διορθωμένα κουίζ διανέμονται ηλεκτρονικά στους μαθητευόμενους και οι 
βαθμοί τοποθετούνται στη βάση βαθμολογίας του WebCT.

• Αναφορές σε συγκεκριμένα βιβλία ή διευθύνσεις δικτύου μπορούν επίσης να 
προστεθούν σε κάθε σελίδα των περιεχομένων.

• Ευρετήριο συγκεκριμένων θεμάτων που αντιστοιχούν σε κάποια κεφάλαια του 
μαθήματος μπορεί επίσης να είναι στη διάθεση των μαθητευομένων.

• Η βαθμολογία μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον διδάσκοντα ή να δοθεί αυτόματα 
μετά τη συμπλήρωση των κουίζ. Ο διδάσκων έχει πρόσβαση σε στατιστικά 
στοιχεία της επίδοσης της τάξης για κάθε άσκηση ή δραστηριότητα.

• Παρακολούθηση της προόδου του κάθε μαθητευόμενου με πληροφόρηση 
σχετικά με τη συχνότητα και τη διάρκεια σύνδεσης με την κάθε σελίδα του 
μαθήματος.

Τα επικοινωνιακά και συνεργατικά εργαλεία του WebCT είναι τα εξής:
• Διάσκεψη. Αποτελεί την πιο σημαντική μορφή επικοινωνίας για τους 

μαθητευόμενους. Κάθε μήνυμα που στέλνεται πρέπει να διαβάζεται από όλους 
και έτσι οι απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα μπορούν να προέρχονται είτε από 
τους διδάσκοντες είτε από άλλους συμμαθητές. Οι διευθύνσεις που υπάρχουν 
στο σώμα του μηνύματος έχουν επίσης τη λειτουργία του συνδέσμου. Το 
σύστημα διάσκεψης παρουσιάζει τα καινούργια μηνύματα που υπάρχουν, αλλά 
υπάρχει η δυνατότητα να δει κανείς και παλαιότερα μηνύματα ανάλογα με το 
θέμα, την ώρα αποστολής, το περιεχόμενο και τον αποστολέα. Ο χώρος και η 
λειτουργία της διάσκεψης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στη μάθηση της αγγλικής 
γλώσσας όπου ο μαθητευόμενος χρησιμοποιεί πλέον τη γλώσσα για να 
εκπληρώσει συγκεκριμένη ανάγκη επικοινωνίας σε αυθεντικό περιβάλλον. Οι 
φόρμες διαλόγου που παράγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μορφές 
αξιολόγησης της γλωσσικής επίδοσης των μαθητευομένων.

• Παρουσίαση ομαδικών εργασιών. Υπάρχει ειδικός χώρος παρουσίασης των 
εργασιών που έχουν επεξεργαστεί ομάδες μαθητευομένων. Υπάρχει σελίδα 
όπου φαίνονται οι ομάδες, η περιγραφή της εργασίας, και ένας σύνδεσμος που 
επιτρέπει την πρόσβαση στην εργασία, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να δουν την 
εργασία καθενός. Ο καθορισμός των ομάδων γίνεται είτε αυτόματα είτε μετά 
από επιλογή του διδάσκοντα.

• Συνομιλία. Χώρος όπου οι μαθητευόμενοι επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο 
είτε για συνομιλία είτε για on-line μάθημα. Ο χώρος διαθέτει "δωμάτια" που
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απευθύνονται στα μέλη του τμήματος και προσφέρει επιπλέον "δωμάτιο" για 
συνομιλία σε όσους φοιτούν σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του ίδιου WebCT 
server.

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου διευκολύνεται η προσωπική επικοινωνία. Παρέχονται όλες οι 
λειτουργίες του και υπάρχει πρόσβαση σε παλαιότερα μηνύματα ανάλογα με το 
περιεχόμενο, τον αποστολέα, την ημερομηνία αποστολής και το θέμα. To e- 
mail ολοκληρώνεται με δύο άλλα εργαλεία του WebCT: το εργαλείο διαχείρισης 
των μαθητευομένων και το εργαλείο παρακολούθησης της προόδου του 
μαθητευομένου. Αν ο διδάσκων θέλει να στείλει ένα κοινό μήνυμα σε όσους 
μαθητές για παράδειγμα απέτυχαν σε κάποιες εξετάσεις μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τη βάση των μαθητευομένων για την επιλογή τους υπό τον 
ανάλογο όρο, και να γράψει τα ονόματα σε ένα πρόχειρο. Μετά μπορεί να 
στείλει το μήνυμα μόνο στα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να πληροφορούνται οι 
παραλήπτες την ύπαρξη των άλλων.

8.2. Παρουσίαση της εφαρμογής

Η πρώτη επαφή του σχεδιαστή με το συγγραφικό εργαλείο WebCT γίνεται από 
την οθόνη του διαχειριστή (administrator). Στο κάτω τμήμα της οθόνης υπάρχει το 
μενού των επιλογών του διαχειριστή ο οποίος μπορεί να επιλέξει την είσοδο στο 
υπάρχον τμήμα, την αλλαγή των στοιχείων του τμήματος, την δημιουργία αρχείων 
ασφαλείας για το συγκεκριμένο τμήμα. Υπάρχει το ειδικό μενού που επιτρέπει την 
δημιουργία κατηγορίας μαθήματος και τη δημιουργία μαθήματος σε συγκεκριμένη 
κατηγορία. Ο σχεδιαστής του τμήματος δημιούργησε την κατηγορία English και το 
τμήμα Business English αφού συμπλήρωσε την φόρμα δημιουργίας του τμήματος 
με τη γενική περιγραφή του τμήματος και τα προσωπικά του στοιχεία. Δόθηκαν οι 
κωδικοί πρόσβασης και επετράπη η είσοδος στον σχεδίασμά του τμήματος.

Οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης του μαθήματος είναι η βασική σελίδα (Homepage) που 
δίνει πρόσβαση στα Περιεχόμενα του Τμήματος και στην Σελίδα Εργαλείων του 
τμήματος. Μέσα από τις σελίδες αυτές γίνεται η πλοήγηση του μαθητευόμενου στο 
μάθημα.
Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα του σχεδιασμού του τμήματος όπου 
φαίνεται η διασύνδεση των κύριων πόλων με τα επιμέρους εργαλεία και στοιχεία 
που απαρτίζουν το μάθημα.
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Το αρχικό σημείο από το οποίο ξεκινάει ο σχεδιασμός και η σύνδεση όλων των 
άλλων ενοτήτων είναι η Βασική Σελίδα.
Πρώτη ενέργεια είναι ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος της σελίδας αυτής με την 
προσθήκη φόντου, μετρητή που δηλώνει πόσες προσβάσεις έχουν γίνει στο 
μάθημα, τίτλου, επικεφαλίδας, υποσημειώσεων και στοιχείων κειμένου και 
εικόνων. Για κάθε μια από αυτές τις επιλογές συμπληρώθηκαν οι κατάλληλες 
φόρμες για να επιλεγούν τα επιθυμητά στοιχεία πληροφοριών και εικόνων. Τα 
αρχεία εικόνων είναι έτοιμα ενσωματωμένα αρχεία του WebCT και βρίσκονται 
στον Διαχειριστή αρχείων (File Manager). Επιλέχθηκε επίσης ο τίτλος του 
μαθήματος Business English, καταγράφηκε το όνομα του διδάσκοντα, και 
αναφέρθηκε ο φορέας που προσφέρει το μάθημα. Στην περίπτωση του 
μαθήματος έγιναν οι εξής επιλογές:

• σύνδεση μέσω URL με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
• σύνδεση μέσω URL με το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου,
• σύνδεση μέσω Path που οδηγεί στα περιεχόμενα του μαθήματος,
• σύνδεση μέσω της Σελίδας Εργαλείων (Toolpage) με το σύνολο των εργαλείων 

που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητευόμενοι. Σε μερικά από αυτά τα εργαλεία 
δίνεται πρόσβαση και μέσα από τις μεμονωμένες σελίδες των μαθημάτων.

Από το μενού σχεδίασης της Homepage ξεκίνησε ο σχεδιασμός της Welcome 
Page, η οποία αποτελεί την πρώτη σελίδα που αντικρίζει ο μαθητευόμενος ή ο 
επισκέπτης στο τμήμα. Περιέχει γενικές πληροφορίες για το μάθημα και τον φορέα 
του πανεπιστημίου και στο συγκεκριμένο μάθημα επιλέχθηκε να απαγορεύει την 
δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης στο μάθημα. Ο τρόπος σχεδιασμού του 
περιβάλλοντος της σελίδας αυτής είναι όμοιος με τον σχεδίασμά της Βασικής 
Σελίδας, δηλαδή επιλέχθηκε ίδιος χρωματισμός στον τίτλο, ίδιο φόντο και 
ανάλογες πληροφορίες.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Do you speak enghsh?

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Πανεπιστήιιιο Tmi ua Αγγλικής Γλώσσας

Πεοιενόαενα ψ Εοναλεία ιιαθήαατος

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Μαθήματα Αγγλικών για ενήλικες σε αρχικό επίπεδο

cfl

Υπεύθυνος μαθημάτων: Π. Χατζηαντωνίου

Γραβιάς 17 Τ.Κ. 546 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΤηλ. (031) 848224

AccessedfililiMH! Times

Business English
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8.2.2. Τα Περιεχόμενα

Η εμφάνιση όλων των σελίδων των περιεχομένων καθορίστηκε να είναι όμοια για 
να μη δημιουργείται σύγχυση στο μαθητευόμενο όσον αφορά τη χρήση και τη 
θέση των στοιχείων. Σε κάθε σελίδα δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης στις σελίδες 
των περιεχομένων ανάλογα με την επιλογή του μαθητευόμενου ο οποίος έχει 
άμεση πρόσβαση στα εργαλεία και από κάθε μια σελίδα των περιεχομένων 
μεμονωμένα και από την Σελίδα των Εργαλείων.

Η σειρά των μαθημάτων στα περιεχόμενα βασίζεται στη μεταφορά βιβλίου καθώς 
το κάθε μάθημα περιέχει ενότητες και υποενότητες και με το πάτημα πάνω στο 
όνομα του μαθήματος ή της ενότητας βρίσκεται ο μαθητευόμενος στο μάθημα που 
επέλεξε. Αρχικά δημιουργήθηκαν τα αρχεία του περιεχομένου του μαθήματος, 
αποθηκεύθηκαν στον ειδικό κατάλογο περιεχομένων που δημιουργήθηκε στον 
Διαχειριστή αρχείων και μετά προστέθηκαν στο Path των περιεχομένων που 
αρχίζει την σειρά των μαθημάτων. Με κάθε προστιθέμενο αρχείο περιεχομένων 
εδημιουργείτο και μια νέα σελίδα στο μάθημα που τοποθετήθηκε με τη σειρά 
επιλογής του σχεδιαστή.

Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο "You and your company" και αποτελείται από τρεις 
ενότητες με κοινά στοιχεία που αφορούν την παρουσίαση εταιρειών, το διάλογο, 
τη μάθηση συναφών λέξεων και τη γραμματική του μαθήματος. Τα κεφάλαια με 
τις υποενότητες που έχουν δημιουργηθεί φαίνονται στη σελίδα περιεχομένων του 
μαθήματος Business English που παρατίθεται παρακάτω.

Από τη γραμμή εργαλείων του κάθε μαθήματος μπορεί να επιλέξει ο 
μαθητευόμενος διάφορα στοιχεία που δημιούργησε ο σχεδιαστής για την 
εκπαιδευτική διαδικασία όπως:
• Ένα τεστ αυτοαξιολόγησης που περιέχει ασκήσεις πολλαπλής επιλογής που 

βασίζονται στο συγκεκριμένο μάθημα.
• Υπάρχει αναφορά στις σελίδες του βιβλίου και της κασέτας στην οποία 

βρίσκεται το θέμα του εκάστοτε μαθήματος.
Ο μαθητευόμενος μπορεί να:

• στείλει μήνυμα μέσω e-mail,
• να συμμετέχει σε συζήτηση με τους συμμαθητευόμενούς του ή/και με τον 

διδάσκοντα,
• να δει τις σημειώσεις που έχει ετοιμάσει ο διδάσκων για τη θεωρία της 

γραμματικής,
• να συμπληρώσει τις ασκήσεις ενός κεντρικού κουίζ αν είναι στην ορισμένη 

ημερομηνία που πρέπει,
• να συμβουλευθεί το γλωσσάριο αν έχει άγνωστες λέξεις ή να επιλέξει λέξεις 

που έχουν συνδεθεί με το γλωσσάριο από τη σελίδα αυτή για να δει την 
σημασία τους.

• Στις ενότητες του δεύτερου κεφαλαίου δίνεται επί πλέον η δυνατότητα να 
ακούσει ο μαθητευόμενος το κείμενο αφού το διαβάσει.

• Στο τρίτο κεφάλαιο μπορεί ο μαθητευόμενος να συνδεθεί μέσω URL με μια 
εξωτερική σελίδα και να ακούσει έναν διάλογο είτε ολόκληρο είτε επιλέγοντας 
την πρόταση που θέλει. Αναφέρεται ο στόχος του μαθήματος και προτείνεται να 
επαναλαμβάνει ο μαθητευόμενος τις φράσεις που ακούει για να εξασκήσει την 
προφορά και την κατανόηση του προφορικού λόγου.
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Για να είναι σε θέση ο μαθητευόμενος να κάνει τις παραπάνω λειτουργίες ο 
σχεδιαστής καθόρισε τις λέξεις στο γλωσσάριο και τις συνέδεσε με τις λέξεις του 
μαθήματος, δημιούργησε την αναφορά, κατέγραψε τον στόχο, πρόσθεσε 
ερωτήσεις που είχε ήδη ετοιμάσει και αποθηκεύσει στο αρχείο ερωτήσεων του 
Διαχειριστή αρχείων, μετέφερε το αρχείο ήχου από τον κατάλογο των αρχείων 
ήχου στο μάθημα, συνέταξε το κείμενο και τους διαλόγους σε HTML, δημιούργησε 
τη σύνδεση με την εξωτερική σελίδα.

8.2.3. Η Σελίδα Εργαλείων

Η Σελίδα Εργαλείων είναι το σύνολο των βοηθημάτων που έχει ο μαθητευόμενος 
στη διάθεσή του εκτός από το διδακτικό υλικό. Στο μάθημα Business English 
παρέχονται στον μαθητευόμενο συνδέσεις με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό 
εξωτερικών σελίδων για περαιτέρω εξάσκηση και μάθηση.
• Έγινε σύνδεση με το λεξικό Webster όπου δίνεται η δυνατότητα στον 

μαθητευόμενο να αναζητήσει ερμηνείες λέξεων ευρύτερου περιεχομένου.
• Έγινε σύνδεση με τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press για την 

παρουσίαση του βασικού βιβλίου Business Basics.
• Δίνεται η δυνατότητα μέσω του οργανισμού Comenius να εξασκηθεί ο 

μαθητευόμενος σε ασκήσεις γενικότερου περιεχομένου και μεγαλύτερης 
δυσκολίας, όπως επίσης να μάθει κάποιους ιδιωματισμούς της αγγλικής 
γλώσσας από το συγκεκριμένο site.

• Μπορεί επίσης να συνδεθεί ο μαθητευόμενος με την ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια Pcwebopaedia για εύρεση θεμάτων σχετικών με τις νέες 
τεχνολογίες.

Από τη Σελίδα Εργαλείων μπορεί επίσης ο μαθητευόμενος να έλθει σε διάλογο 
(chat) με τους συμμαθητευόμενούς του για διάφορα θέματα που μπορεί να 
επιλέξει από αυτά που υπάρχουν στα "δωμάτια". Τα "δωμάτια" περιέχουν τα εξής 
θέματα που είναι συναφή με τα περιεχόμενα των κεφαλαίων:
• Frequently Asked Questions,
• Travelling,
• Customs,
• Education,
• General for English για θέματα του τμήματος Business English και
• General for all courses όπου μπορούν να συνομιλούν μαθητευόμενοι από όλα 

τα τμήματα που προσφέρει το πανεπιστήμιο.
Το ημερολόγιο (calendar) δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης καθημερινού 
προγράμματος για ιδιωτικές ή προσωπικές υποθέσεις.
To e-mail προσφέρει τη δυνατότητα σύνταξης, αποστολής, λήψης και 
αποθήκευσης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται από όλους τους 
συμμετέχοντες στο μάθημα. Το ίδιο ισχύει και για το Bulletin Board στο οποίο 
έχει ήδη σταλεί το πρώτο μήνυμα του διδάσκοντα προς τους μαθητευομένους. 
Υπάρχει εδώ η δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένων ομάδων που 
συνεργάζονται σε fora για την δημιουργία εργασιών.
Ο μαθητευόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στο γλωσσάριο και από αυτή τη 
σελίδα. Θα μπορεί επίσης να αλλάξει τον κωδικό του. Τα κουίζ στα οποία θα 
πρέπει να συμμετέχει ο μαθητευόμενος αναφέρονται εδώ με τον γενικό τίτλο και

71



Business English
WebCT Tool Page



Business English
WebCT Chat



Business English
WebCT Bulletin Board



iigmy ίφβ.οορίιϋ
agent πράκτορας 

application αίτηση 

apply ζητώ κάτι εγγράφως 

arrival άφιξη arrive (at): φτάνω

assistant βοηθάς

*
Home Bade Glosiaiy:

View Glossary Define Keyword |

Update from File Download Reset Glossary

Business English
WebCT Glossary



αναφέρεται ο χρόνος στον οποίο πρέπει να γίνει το κουίζ. Το μάθημα Business 
English αναθέτει μέχρι στιγμής δύο κουίζ. Το ένα αφορά την εξέταση στον Simple 
Present και το άλλο αξιολόγηση λεξιλογίου σε χώρες και εθνικότητες.

8.2.4 Ο διαχειριστής αρχείων (File Manager)

Ο Διαχειριστής αρχείων, εκτός από τα ενσωματωμένα αρχεία εικόνων του WebCT, 
είναι ο χώρος αποθήκευσης όλων των στοιχείων που περιέχονται στο μάθημα. Ο 
σχεδιαστής είχε στη διάθεσή του όλες τις δυνατότητες διαχείρισης αρχείων όπως 
είναι η εγγραφή αρχείων από τον προσωπικό υπολογιστή του, η δημιουργία 
υποκαταλόγων για σωστή οργάνωση, η μετονομασία και μετακίνηση των αρχείων, 
η διαγραφή τους, η προεπισκόπηση, η διόρθωση, η συμπίεση και αποσυμπίεση 
αρχείων. Για τις ανάγκες του πιλοτικού μαθήματος χρησιμοποιήθηκαν οι 
παρακάτω κατάλογοι που βρίσκονται στον γενικό κατάλογο course files:

• Course Content που περιέχει όλα τα αρχεία με τα κείμενα και τους διαλόγους.
• Grammar file με τα περιεχόμενα και τη θεωρία της γραμματικής,
• Images με τις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στα κείμενα ή τις ασκήσεις με 

υποκατάλογο τις σημαίες κρατών,
• Sounds όπου περιέχονται τα αρχεία ήχου με τους διαλόγους, διάφορες 

εκφράσεις, και προφορά λέξεων.

8.2.5 Η διαχείριση δεδομένων των μαθητευομένων

Η διαχείριση δεδομένων των μαθητευομένων γίνεται μέσω του Student 
Management. Έγινε εικονική εγγραφή μαθητευομένων, η διαγραφή τους και η 
ενημέρωση στοιχείων από άλλον υπολογιστή. Δημιουργήθηκαν ομάδες με την 
επιλογή του διδάσκοντα για να συνεργαστούν στα πλαίσια μιας εργασίας. Οι 
πληροφορίες για τους μαθητευόμενους εμφανίστηκαν σε στήλες ενώ είναι δυνατή 
η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των στηλών με προσθήκη ή μείωση στοιχείων 
αντίστοιχα. Ο διδάσκων μπορεί να δώσει κάποιους περιορισμούς κατά την 
αναζήτηση μαθητευομένων με κοινά χαρακτηριστικά και έτσι να βρει μόνο τις 
χρήσιμες πληροφορίες. Αν δηλαδή θελήσει να στείλει μήνυμα μόνο στους 
μαθητές που απέτυχαν στο κουίζ τότε θα πρέπει μόνο να συμπληρώσει τον όρο 
αυτό, και θα εμφανιστούν τα ονόματα με τα υπόλοιπα χρήσιμα στοιχεία. Ο μόνος 
δε που θα γνωρίζει ότι παρέλαβε το μήνυμα θα είναι ο ίδιος ο παραλήπτης.

8.2.6. Δημιουργία υλικού αξιολόγησης

Σημαντικό τμήμα της εργασίας του διδάσκοντα αποτελεί η σύνταξη του υλικού της 
αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των μαθητευομένων. Πρώτα δημιουργήθηκαν 
οι ερωτήσεις μέσα από τις ανάλογες φόρμες και σύμφωνα με τους όρους που 
πρέπει να πληροί ο κάθε τύπος ερώτησης και η απάντησή της και μετά έγινε η 
αποθήκευσή τους στη βάση δεδομένων των ερωτήσεων. Μετά δημιουργήθηκαν 
τα κουίζ με την προσθήκη των ανάλογων με το θέμα ερωτήσεων.
Η βάση δεδομένων των ερωτήσεων επιτρέπει τη δημιουργία κατηγοριών 
ερωτήσεων, την δημιουργία, διαγραφή, διόρθωση και προεπισκόπηση των 
ερωτήσεων. Η κάθε ερώτηση χαρακτηρίζεται από τον τίτλο που έχει, τον τύπο, και
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την κατηγορία στην οποία ανήκει. Το μάθημα Business English περιέχει τρεις 
κατηγορίες ερωτήσεων που αφορούν ανάλογες περιοχές αξιολόγησης:
• Σύνταξη προτάσεων - Syntax
• Γραμματική - Grammar
• Λεξιλόγιο - Vocabulary

Δημιουργήθηκαν ερωτήσεις των παρακάτω τύπων:
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση,
• Ασκήσεις αντιστοίχησης των στοιχείων δύο στηλών,
• Ερωτήσεις με συγκεκριμένη μικρή απάντηση, για ασκήσεις ορθογραφίας,
• Παράγραφοι για γράψιμο εκθέσεων.

Ο τελευταίος τύπος ερωτήσεων διορθώνεται μόνο από τον διδάσκοντα ενώ οι 
προηγούμενοι τύποι διορθώνονται αυτόματα ανάλογα με τα στοιχεία που έδωσε ο 
σχεδιαστής κατά τη φάση της δημιουργίας των ερωτήσεων και των απαντήσεων 
και σχετίζονται άμεσα με το θέμα του κάθε κεφαλαίου και των ενοτήτων του. Η 
βάση των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε και στα τεστ αυτοαξιολόγησης των 
επιμέρους ενοτήτων. Οι ερωτήσεις υπολογισμού για μαθηματικούς τύπους δεν 
χρησιμοποιήθηκαν.

Δημιουργήθηκαν δύο κουίζ αξιολόγησης.
• Το ένα αφορά ασκήσεις στον Simple Present και έχει περιορισμένη διάρκεια 

πρόσβασης εκ μέρους των μαθητευομένων.
• Το δεύτερο αφορά την αξιολόγηση των λεξιλογικών γνώσεων όσον αφορά τις 

χώρες και τις εθνικότητες.
Ο διδάσκων μπορεί να πληροφορηθεί άμεσα για τα αποτελέσματα του κουίζ μέσα 

από τον πίνακα αποτελεσμάτων όπου φαίνεται η απόδοση του κάθε 
μαθητευόμενου. Μπορεί επίσης να ελέγξει την απόδοση που είχαν οι 
μαθητευόμενοι στην κάθε ερώτηση και να έχει συνολικά αλλά και αναλυτικά 
στατιστικά στοιχεία.

8.3. Επίλογος

Η προσπάθεια καταγραφής των εφαρμογών και των δυνατοτήτων της Νέας 
Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση αποδεικνύει την ευρύτητα επιλογών που έχουν στη 
διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί για να μεταφέρουν τα μηνύματα της γνώσης. Η 
τελική επιλογή ίσως να μην είναι προσωπική απόφαση των ίδιων των 
εκπαιδευτικών, αλλά η γνώση της ύπαρξης τέτοιων μέσων και η ολοένα 
αυξανόμενη χρήση τους από περισσότερους ανθρώπους οδηγεί στην ανάγκη 
εξοικείωσης όλων με τη χρήση των υπολογιστών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 
επιτρέπει σε όλους να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία της μάθησης.

Ως προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών των μορφών 
διδασκαλίας μέσω υπολογιστή έχουν διατυπωθεί απόψεις τόσο θετικές όσο και 
αρνητικές, γεγονός που υποδηλώνει την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Κάθε 
πλεονέκτημα αυτών των μορφών διδασκαλίας ή μάθησης μπορεί να μετατραπεί 
στο αντίθετό του, αν δεν τηρηθούν μια σειρά από παιδαγωγικές προϋποθέσεις. Το 
ίδιο ισχύει βέβαια και για όλες τις άλλες μορφές διδασκαλίας. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα, κάθε μία μορφή δεν είναι σκόπιμο να εξετάζεται ανταγωνιστικά προς τις 
άλλες. Χρειάζεται να γίνεται συνδυασμένη χρήση τους και αξιοποίηση των
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πλεονεκτημάτων της κάθε μίας. Αυτό γίνεται περισσότερο αναγκαίο, αν 
συνυπολογιστεί ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν φαίνεται να διαθέτει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας ως 
προς τα εξής: Δεν μπορεί να υποκαταστήσει το συντονιστικό - εμψυχωτικό ρόλο 
του καθηγητή-συμβούλου, την αυθεντικότητα της επικοινωνίας στις ομαδικές 
συναντήσεις, τη βαθύτερη σχέση με το αντικείμενο που απορρέει από τη μελέτη 
του έντυπου υλικού. Μπορεί όμως να συνδυάζεται με αυτές τις μορφές 
διδασκαλίας και να συμβάλλει στην ανταλλαγή εκπαιδευτικών μηνυμάτων, στον 
εμπλουτισμό της διδακτέας ύλης, στην υιοθέτηση σύγχρονων εκπαιδευτικών 
τεχνικών, στην πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές. Μέσα από αυτή τη σύνθεση 
τα προγράμματα διδασκαλίας και μάθησης αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική και 
εμβέλεια. Τόσο μεγάλη που δύσκολα μπορεί να προβλέψει κανείς ποιά θα είναι η 
μελλοντική μορφή εκπαίδευσης που θα καθιερωθεί μετά την έντυπη τυπογραφία.
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listserv@unlvm.bitnet

This is the AG-SAT Distance Education Evaluation Group, addressing issues in 
evaluating all forms of distance learning and programs. It is a broad, practical list 
sponsored by the Agricultural Satellite Corporation.

AUDIOGRAPHICS-L - Audiographics in Distance Education 
listserv@cln.etc.bc.ca
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America and the Caribbean.

DEOS-L - International Discussion Forum for Distance Learning 
listserv@psuvm. bitnet 
listserv@psuvm.psu.edu

American Center for Study of Distance Education sponsors this large, diverse list. 
Currently there are 1325 subscribers in 48 countries.
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listserv@cmuvm.csv.cmich.edu

This list is designed to focus on research issues in Distance Education.
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83

mailto:listserv@alpha.acast.nova.edu
mailto:listserv@sjuvm.stjohns.edu
mailto:listserv@unlvm.unl.edu
mailto:listserv@cln.etc.bc.ca
mailto:listserv@max.cc.uregina.ca
mailto:listserv@psuvm.psu.edu
mailto:listserv@cmuvm.csv.cmich.edu
mailto:listserv@iubvm.ucs.indiana.edu


EDISTA - Educacion a Distancia 
Iistserv@usachvm1 .bitnet

The University Distance Program (UNIDIS) at the University of Santiago sponsors 
Education at a Distance.

EDPOLYAN - Educational Policy Analysis 
listserv@asuacad. bitnet 
listserv@asuvm.inre.asu.edu

This list focuses on educational policy analysis. This is an active, broad list, where 
issues surrounding all levels of education are discussed. This list is more 
philosophical than many.

EDSTYLE - The Learning Styles Theory and Research List 
listserv@sjuvm. bitnet 
listserv@sjuvm.stjohns.edu

The Learning Styles Theory and Research list discusses all forms of information 
about learning styles.

HILAT-L - Higher Education in Latin America 
listserv@bruspvm.bitnet

HILAT-L is a means of interchange about research on Higher Education in Latin 
America. Postings are mostly in English, but are also welcome in Spanish and 
Portuguese.

IPCT-L - Interpersonal Computing and Technology 
listserv@guvm. bitnet 
listserv@guvm.ccf.georgetown.edu

This list is focussed on Computer Mediated Communication, and teaching and 
learning broadly.

NEWEDU-L - New Patterns in Education List 
listserv@uhccvm.uhcc.hawaii.edu

New Patterns discusses education very broadly, including delivery systems, 
media, collaborative learning, learning styles and distance education.

NLA - National Literacy Advocacy List 
majordomo@world.std.com

The National Literacy Advocacy Alliance-sponsored list is designed to provide 
indoramtion and discussion about adult literacy education and adult learners.

RESODLAA - Research SIG of the Open and Distance Learning Association of 
Australia

listserv@usq.edu.au
This is a discussion list of the Open and Distance Learning Association of 
Australia's SIG on Research. Its purpose is to foster electronic discussion, 
symposia and conferences on topical issues in distance education and open 
learning research.
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STLHE-L - Forum for Teaching & Learning in Higher Education 
Iistserv@unbvm1 .bitnet 
Iistserv@unbvm1 .csd.unb.ca 

This list focuses on post-secondary education.

TEACHEFT - Teaching Effectiveness 
listserv@wcu. bitnet 
listserv@wcupa.edu

This list treats teaching effectiveness and a broad range of teaching/learning 
interests.

TESLIT-L - Adult Education - Literacy Test Literature 
listserv@cunyvm. bitnet 
listserv@cunyvm.cuny.edu

Adult Education and Literacy is a sublist of TESL-L, Teaching English as a second 
language. Discussions are primarily focussed on issues of literacy and the 
teaching of English as a second language. Members must also be members of 
TESL-L.

VOCNET - Discussion Group for Vocational Education 
listserv@ucbcmsa. bitnet 
listserv@cmsa.berkeley.edu

VOCNET is a discussion group focusing on vocational education managed by the 
Dissemination Program of the National Center for Research on Vocational 
Education.

DECnews-EDU - LISTSERV@ubvm.cc.buffalo.edu or LISTSERV@ubvm.bitnet.
DECNEWS, monthly e-publication from Digital Equipment for the education 

and business communities world wide.
Educational Technology - EDTECH@MSU.EDU 
Education and information technologies - EDUTEL@VM.ITS.RPI.EDU 
Educational Uses of Information Technology - 

EUITLIST@BITNIC.EDUCOM.EDU
Media in Education - MEDIA-L@BINGVMB.CC.BINGHAMTON.EDU 
Satellite Education List - SATEDU-L@WCUPA.EDU
Western Canada discussion of Education - TCHED-L@MAX.CC.UREGINA.CA

E - JOURNALS OF INTEREST

CATALYST - Community Colleges, refereed journal 
Iistserv@vtvm1 .bitnet 
Iistserv@vtvm1 .cc.vt.edu

Electronic version of CATALYST, a refereed print journal for community college 
educators.

COLICDE - COL-ICDE Distance Education Research Bulletin 
COLICDE-REQUEST@UNIXG.UBC.CA
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The Commonwealth of Learning (COL) and the International Council for Distance 
Education (ICDE) are establishing an electronic bulletin board for the 
dissemination of information about research in progress or planned in the field of 
distance education, effective July 12, 1994.

DEOSNEWS - The Distance Education Online Symposium 
listserv@psuvm.bitnet 
listserv@psuvm.psu.edu

The American Center for the Study of Distance Education at The Pennsylvania 
State University organizes DEOS and publishes The American Journal of 
Distance Education.

DISTED - Online Chronicle of Distance Education and Communication 
listserv@alpha.acast.nova.edu

The Online Chronicle of Distance Education and Communication covers 
resources, articles, research findings, case studies and announcements regarding 
distance education very broadly.

EDPOLYAR - Educational Policy Analysis Archive, refereed 
listserv@asuacad.bitnet 
listserv@asuvm.inre.asu.edu

EDPOLYAR is an outgrowth of the Edpolyan scholarly discussion list which 
publishes peer-reviewed articles of between 500 and 1500 lines in length on all 
aspects of education policy analysis.

EDUPAGE - A News Update from EDUCOM 
listproc@educom.edu

A newsletter put out by EDUCOM summarizing information technology news.

EJCREC - Electronic Journal of Communications, refereed La Revue Electronique 
de Communication

comserve@rpitsvm.bitnet
comserve@vm.its.rpi.edu

This is a quarterly bilingual (English and French) journal for the communications 
field broadly. [The sign up is different for this journal, needing the message join 
EJREC your name ]

EUITNEWS - Educational Uses of Information Technology 
listserv@bitnic.educom.edu

Educom's newsletter for the EUIT program, encompassing distance learning, self- 
paced instruction, CAI, video and other information technologies for teaching and 
learning.

HORIZONS - New Horizons in Adult Education, refereed 
listserv@alpha.acast.nova.edu

New Horizons in Adult Education is transmitted to educators around the world via 
the AEDNET discussion list (above). A list of back issues can be accessed by 
using the index command.
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IPCT-J - Interpersonal Computing and Technology: An Electronic Journal for the 
21st Century

listserv@guvm.bitnet
listserv@guvm.ccf.georgetown.edu

This journal is an outgrowth of the IPCT-L discussion group (above). It is refereed, 
and covers the topics broadly.

JOE - The Journal of Extension 
almanac@joe.uwex.edu

The peer reviewed publication of the Cooperative Extension System. Covers all 
phases of Extension, including adult & distance education.

JTE-L - Journal of Technology Education, refereed 
Iistserv@vtvm1 .cc.vt.edu

The Journal of Technology Education provides a forum for all topics relating to 
technology in education.

Pubs-IAT - Institute for Academic Technology newsletter 
listserv@gibbs.oit.unc.edu

This newsletter shares information on publications, programs courses and other 
activities of the Institute for Academic Technology.

Teaching English as a Second or Foreign Language: An Electronic Journal 
listserv@ucbcmsa.bitnet 
listserv@cmsa.berkeley.edu

This is a journal focussing on ESL, EFL, language Acqusition, including teaching, 
leearning, theory and practice.

USENET GROUPS:

Adult literacy learners, tutors & instructors - alt.adult.literacy
Learning over networks - alt.education.distance
Educational research - alt.education.research
The future of University eduction - alt.education.university.vision2020
Adult education discussion - misc.education.adult
Multimedia's role in education - misc.education.multimedia

TELNET RESOURCE:

National Distance Learning Center offers information on distance learning 
programs and resources
for K-12, Higher and Continuing Education, and teleconferences:

telnet ndlc.occ.uky.edu 
login as ndlc.
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