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Περίληψη
Αυτή η εργασία διαπραγματεύεται την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και
εξετάζει τη διάδραση ανθρώπου και τεχνολογίας. Ειδικότερα περιγράφει τα
μέσα που χρησιμοποιούνται στην νέα αυτή εκπαιδευτική διαδικασία καθώς
και τον τρόπο που αυτά συμβάλουν στην μάθηση και την επικοινωνία με τον
καθηγητή. Στην εργασία παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις μέσα από τις
οποίες μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την αποδοχή της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης από υποψήφιους εκπαιδευμένους καθώς και τα
προβλήματα που προκύπτουν.
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Κεφάλαιο I Εισαγωγή.
1. Γενικά.
Μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα, όταν γινόταν αναφορά στον όρο εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση, για τους περισσότερους ήταν αποκλειστικά,
μαθήματα δια αλληλογραφίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα
μπορούσαν να έχουν σχέση με την ανώτατη εκπαίδευση. Τα τελευταία όμως
χρόνια,

με

την

Πανεπιστημίου2
Πλέον

ίδρυση1

και

θεσμοθέτηση

του

Ελληνικού Ανοικτού

τα εκπαιδευτικά δεδομένα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει.

μπορεί να

μιλάει

κανείς για πανεπιστημιακού

επιπέδου

εξ’

αποστάσεως εκπαίδευση καθώς επίσης και για την υλοποίηση της όχι μέσω
αλληλογραφίας που θεωρείται ένας παρωχημένος τρόπο επικοινωνίας και
εκπαίδευσης αλλά μέσω νέων τεχνολογιών όπως οι υπολογιστές, τα δίκτυα
υπολογιστών,

η

τηλεκπαίδευση.

Γύρω

απ’

όλα

αυτά

τα

θέματα

περιστρέφεται η διπλωματική αυτή εργασία και συγκεκριμένα με την εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τη βοήθεια νέων
τεχνολογιών και με την σχέση εκπαιδευομένου τεχνολογίας.

2. Σκοπός της εργασίας.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι:
α) Να ορίσει τι είναι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
β) Να περιγράφει πως, η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί
με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των υπολογιστών, του
διαδικτύου καθώς και άλλων επικοινωνιακών μέσων, τα οποία και θα
αναφερθούνε αναλυτικά
γ) Να εξετάσει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σαν μια νέα μέθοδο
διδασκαλίας επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα της, σε σχέση με την
κλασική-παραδοσιακή

εκπαίδευση,

καθώς

και

τα

προβλήματα

που

παρουσιάζει συγκριτικά μ' αυτή.
δ) Να ερευνήσει την σχέση ανθρώπου τεχνολογίας στα πλαίσια της νέας
αυτής μορφής εκπαίδευσης.3

3. Βασικές έννοιες.
Ο καθηγητής του ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) Αντώνης
Λιοναράκης, ορίζει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ως μια εκπαιδευτική
διαδικασία όπου ο διδασκόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από τον
διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό φορέα και ως εκπαίδευση που διδάσκει και
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ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί
αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης.3
Ένας δικό μας ορισμό ο οποίος καλύπτει το θέμα της εργασίας μας,
θεωρεί πως η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση στην οποία
δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή στην αίθουσα-αμφιθέατρο
διδασκαλίας, απευθύνεται σε ευρύτατο φάσμα ηλικιών (βέβαια μια και η
αναφορά γίνεται για τριτοβάθμια εκπαίδευση η ηλικία υποχρεωτικά πρέπει
να είναι 18 και άνω). Απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό φοιτητών, καλύπτοντας
έτσι τις επιθυμίες σχεδόν όλων των ενδιαφερομένων για μόρφωση.
Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση δεν έρχεται να αντικαταστήσει την κλασική
εκπαίδευση αντίθετα έρχεται να συμπληρώσει και να βοηθήσει το υπάρχον
εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται

σαν

μια

μορφή

εκπαίδευσης

ανταγωνιστική

της

παραδοσιακής, αλλά ως συμπληρωματική, ταυτόχρονα όμως και αυτόνομη
μορφή εκπαίδευσης.

4.

Χαρακτηριστικά

της

εξ’

αποστάσεως

εκπαίδευσης

στη

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τα

βασικά

χαρακτηριστικά

ενός

προγράμματος

εξ'

αποστάσεως

εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι τα εξής:
X Δεν απαιτείται τη φυσική παρουσία του φοιτητή στις αίθουσες
διδασκαλίας και έτσι «παραδίδονται» μαθήματα σε σπουδαστές που
βρίσκονται σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες. Αυτός ο τρόπος
συμβάλει στο να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικές
ανάγκες διαρκώς αυξανόμενων ομάδων πληθυσμού
X Δεν απαιτούνται επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις
X Απευθύνεται σε ευρύτατο φάσμα ηλικιών, όπου το κατώτερο όριο
είναι συνήθως τα 18 χρόνια και δεν ορίζεται ανώτερο όριο.
X Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό
φοιτητών μια και στην περίπτωση της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης,
δεν υπάρχει πρόβλημα αιθουσών και χώρου. Έτσι καλύπτονται οι
επιθυμίες όλων σχεδόν των ενδιαφερομένων, για ανώτατες σπουδές.
X Καλύπτει κατά τρόπο ενιαίο όλα τα επίπεδα, από προπτυχιακή
επιμόρφωση ως το διδακτορικό δίπλωμα.
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5. Ομοιότητες - διαφορές και πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα
ιδρυμάτων

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης

και

κλασικών

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το παραδοσιακό μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζεται στη
χώρα μας εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αντίθετα το μοντέλο της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης είναι κάτι σχετικά καινούριο στην Ελλάδα, άρα θα
προσεγγισθεί με σχετική επιφύλαξη, στην προσπάθεια μας να εντοπισθούν
τα πλεονεκτήματα του και τα μειονεκτήματα του καθώς επίσης και οι
διαφορές και οι ομοιότητες του σε σχέση με το κλασικό μοντέλο
εκπαίδευσης.
Εξετάζοντας αρχικά τις ομοιότητες των δύο συστημάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κύρια αποστολή και των δύο είναι
η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης
και στα δύο συστήματα παρέχεται στους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό το
οποίο καλούνται να μελετήσουν προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία
στις απαιτήσεις των σπουδών τους. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει
αρκετές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο συστήματα οι οποίες θα
αναφερθούν παρακάτω. Τέλος και στα δύο συστήματα, η αξιολόγηση των
φοιτητών βασίζεται στις εξετάσεις και στην παράδοση εργασιών. Φυσικά και
εδώ υπάρχει διαφοροποίηση, σε σχέση με τη βαρύτητα που έχουν οι
εξετάσεις και οι εργασίες στα δύο συστήματα.
Σε αντίθεση με τις ομοιότητες των δύο συστημάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που δεν είναι πολλές, οι διαφορές είναι αρκετές. Η πιο
σπουδαία διαφορά είναι πως το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης θέτει
περιορισμούς που συνδέονται με την φυσική παρουσία του σπουδαστή στις
αίθουσες διδασκαλίας. Η περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας του
φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή
η ολοκλήρωση της φοίτησης ή στην καλύτερη περίπτωση να είναι πολύ
προβληματική και μακροχρόνια. Με αυτόν τον τρόπο «αποκλείονται» από
την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,

ορισμένες κοινωνικές ομάδες του

πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν
μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στις παραδόσεις των μαθημάτων,
κυρίως των εργαστηριακών όπου η φυσική παρουσία κρίνεται απαραίτητη.
Δυσχερής είναι η πρόσβαση επίσης και εργαζομένων ατόμων, ή ατόμων με
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αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και υποψήφιων
φοιτητών χαμηλών οικονομικών τάξεων που είτε επιβάλλεται να εργαστούν
για να συντηρηθούν, είτε προέρχονται από οικογένειες που αδυνατούν τα
τους στηρίξουν οικονομικά ιδιαίτερα σε μια άλλη πόλη, όπου βρίσκεται το
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τα προβλήματα αυτά δεν υφίστανται στο μοντέλο της εξ'
αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς δεν απαιτούνται παρακολουθήσεις και οι
ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις

(που

συνήθως γίνονται)

είναι

προαιρετικές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλες οι ομάδες των φοιτητών
(εργαζόμενοι,

κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, άτομα με ειδικές

ανάγκες), να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, μια και ο φοιτητής
σπουδάζει από το σπίτι του και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Άλλη μια σημαντική διαφορά των δύο μορφών εκπαίδευσης είναι η
υποχρέωση, που θέτει η συμβατική εκπαίδευση, εισαγωγικών εξετάσεων συνήθως εξαιρετικά ανταγωνιστικών- που συνδέεται με την άποψη ότι
κάποιος πρέπει να αποδείξει εκ των προτέρων ότι μπορεί να σπουδάσει
πριν αρχίζει να σπουδάζει. Αντίθετα στα ιδρύματα εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί σχεδόν όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν, μια και δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης χώρου και αιθουσών.
Ένα άλλο ουσιαστικό πρόβλημα, που έχει να κάνει με τον «αποκλεισμό»
ομάδων πληθυσμού για ανώτατες σπουδές, είναι αυτό που σχετίζεται με το
στενό φάσμα ηλικιών στις οποίες αρχίζουν και ολοκληρώνονται οι σπουδές
τους (μεταξύ 18-25). Έτσι όσο καλή διάθεση και αν έχει ένα άτομο
μεγαλύτερης ηλικίας για σπουδές συνήθως δεν τολμά να ξεκινήσει μια και οι
ηλικίες αυτών που σπουδάζουν είναι διαφορετικές. Ακόμη είναι πολύ
δύσκολο για ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας να

υποβάλει τον εαυτό του

στην διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων για ΑΕΙ και ΤΕΙ προκειμένου να
διεκδικήσει μια θέση στο πανεπιστήμιο. Ας εξετασθεί με περισσότερες
λεπτομέρειες αυτό το πρόβλημα: Αν και τυπικά δεν υπάρχει περιορισμός
στο παραδοσιακό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο αφορά την ηλικία
των φοιτητών, ουσιαστικά ο χρόνος έναρξης των σπουδών περιορίζεται
περίπου στα 18 έως 25 χρόνων. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγω στο
σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κατά δεύτερο λόγο
στις υποχρεώσεις των εν ενεργεία φοιτητών. Σε αντίθεση με την κλασική
εκπαίδευση η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, θέτει μόνο ελάχιστο όριο ηλικίας
και η εισαγωγή γίνεται χωρίς εξετάσεις. Έτσι μπορεί οποιοσδήποτε θέλει και
σε όποιο στάδιο της ζωής θέλει να σπουδάσει. Η διαφοροποίηση αυτή
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καθιστά,

τουλάχιστο

σε

επίπεδο

προπτυχιακών

σπουδών,

τα

δύο

συστήματα συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.
Σημαντικό πλεονέκτημα, επίσης της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η
δυνατότητα που προσφέρει για την δια βίου εκπαίδευση. Η δια βίου
εκπαίδευση, είναι μια ανάγκη που γίνεται όλο και πιο επιτακτική στις μέρες
μας όπου τα εκπαιδευτικά, τεχνολογικά και άλλα δεδομένα αλλάζουν και
εξελίσσονται συνεχώς. Η συγκέντρωση όλων των ενδιαφερομένων σε
αίθουσες επιμόρφωσης είναι πολύ δύσκολη υπόθεση λόγω έλλειψης χρόνου
των περισσοτέρων αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων ή λόγω
περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων μετακίνησης πιθανά σε άλλη
πόλη, όπου διεξάγονται τα μαθήματα. Με τη βοήθεια της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης παρέχεται δια βίου εκπαίδευση σε ομάδες εργαζομένου κυρίως
πληθυσμού οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
Ένα άλλο ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η κλασική
εκπαίδευση είναι ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός φοιτητών, που
εγκαταλείπουν τις σπουδές τους λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Αυτό το
γεγονός, υποδεικνύει την αδυναμία του συστήματος εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, να βοηθήσει τον υποψήφιο φοιτητή να επιλέξει το
αντικείμενο σπουδών του.

Επίσης,

η έλλειψη δυνατότητας αλλαγής

αντικειμένου σπουδών δεν επιτρέπει στο φοιτητή να επανακαθορίσει το
αντικείμενο των σπουδών του εφόσον έχει φοιτήσει για κάποιο χρονικό
διάστημα και έχει διαμορφώσει άποψη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το
φαινόμενο των φοιτητών που δεν είναι ικανοποιημένοι με το αντικείμενο
σπουδών τους παρατηρείται και σε σχολές υψηλής προτίμησης, πράγμα
που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι φοιτητές δεν έχουν ικανή ενημέρωση ή και
δεν είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν μία επιλογή που θα επηρεάσει σε
μεγάλο βαθμό την μετέπειτα ζωή τους. Σε αντίθεση στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα εξ'

αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιείται

το αρθρωτό

σύστημα εκπαίδευσης όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στον φοιτητή να
διαμορφώσει ο ίδιος προοδευτικά τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της
μόρφωσης του, επιλέγοντας κάθε χρόνο τις θεματικές ενότητες που
επιθυμεί. Ακόμη μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει κάποιο άλλο αντικείμενο
σπουδών, παίρνοντας πιστοποιητικό παρακολούθησης για τις θεματικές
ενότητες που τελείωσε με επιτυχία. Έτσι δεν χάνονται τα μαθήματα που έχει
περάσει.
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Στο παραδοσιακό σύστημα παρατηρείται η αδυναμία προσφοράς
αυτοτελών μορφωτικών κύκλων με μικρή σχετική διάρκεια, π.χ. ετήσιων, σε
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι κύκλοι αυτοί θα μπορούσαν να
συνδυάζονται, οδηγώντας σε διάφορους ακαδημαϊκούς τίτλους, από τα
προπτυχιακά πιστοποιητικά ως τα διδακτορικά διπλώματα. Σε αντίθεση το
εξ' αποστάσεως σύστημα εκπαίδευσης, προσφέρει πολλαπλές επιλογές
σπουδών, από πιστοποιητικό παρακολούθησης (στην περίπτωση του
οποίου αναφερθήκαμε πιο πάνω) έως τη λήψη διδακτορικού διπλώματος.
Ο

παραδοσιακός

τρόπος

διδασκαλίας

κατά

βάση

προϋποθέτει

αλληλεπίδραση και συχνή επαφή μεταξύ του καθηγητή και του φοιτητή.
Φυσικά αυτό σπάνια

συμβαίνει

καθώς

η

μη παρακολούθηση

των

παραδόσεων από τους φοιτητές και ο μεγάλος αριθμός φοιτητών ανά
διδάσκοντα δεν επιτρέπει το μοντέλο να λειτουργήσει. Το φαινόμενο αυτό
επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια από την αδιαφορία που δείχνει όλο και
μεγαλύτερη μερίδα φοιτητών για τις σπουδές τους και του συνεχώς
αυξανόμενου αριθμού φοιτητών που παρακολουθούν ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Ένα άλλο θέμα άξιο αναφοράς είναι το εκπαιδευτικό υλικό.

Στο

παραδοσιακό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει παραδοσιακά
ένα σύγγραμμα (που διανέμεται δωρεάν) και ενδεχομένως συμπληρωματική
βιβλιογραφία την οποία ο φοιτητής μπορεί να βρει στην βιβλιοθήκη του
ιδρύματος.

Υπάρχουν

φυσικά

ελάχιστες εξαιρέσεις

όπου

παράγεται

συμπληρωματικό υλικό από τον διδάσκοντα είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω
διαδικτύου. Το μοντέλο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχει πιο
"εκσυγχρονισμένο" εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει έντυπο υλικό,
οπτικο-ακουστικό υλικό και λογισμικό (πληροφορικό) υλικό. Το έντυπο υλικό
περιλαμβάνει βιβλία και εγχειρίδια ειδικά γραμμένα για εκπαίδευση από
απόσταση, καθώς και βιβλία συμβατικού τύπου, φύλλα εργασίας για
παράλληλη χρήση με οπτικο-ακουστικό υλικό ή για πρακτική εργασία και
ασκήσεις,

χάρτες,

διαγράμματα,

φωτογραφίες

και

σχετικά

άρθρα

εφημερίδων και περιοδικών (ολόκληρα ή αποσπάσματά τους). Το οπτικοακουστικό υλικό αποτελείται από κασέτες ήχου ή CD’s, ραδιοφωνικές
εκπομπές, slides ή φωτογραφικά φιλμ και βιντεοκασέτες. Τέλος το λογισμικό
υλικό

αποτελούν

ειδικά

προγράμματα

εκπαίδευσης

σε

ηλεκτρονικό

υπολογιστή. Όλο το προαναφερθέν υλικό αποτελεί σημαντικό βοήθημα στον
σπουδαστή

της

εξ'

αποστάσεως

εκπαίδευσης.
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παρόμοιο υλικό παράγεται και για χρήση φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά σε
περιορισμένο αριθμό μαθημάτων.
Ένα τελευταίο θέμα άξιο προσοχής είναι το ζήτημα της αξιολόγησης.
Είναι γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα το φαινόμενο η πλειοψηφία των
φοιτητών να μελετούν μόνο κατά το χρονικό διάστημα πριν τις εξετάσεις. Το
μοντέλο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης προβλέπει χρονοδιάγραμμα
μελέτης το οποίο "επιβάλλεται" με την υποχρεωτική συγγραφή εργασιών. Με
άλλα λόγια παρά το ότι αρχικά δημιουργείται η εντύπωση ότι ο τρόπος
αξιολόγησης των φοιτητών στα δύο συστήματα διαφέρει αρκετά, υπάρχουν
αρκετές ομοιότητες και περίπου ίδιος αριθμός εξετάσεων.
Παρ’ όλα αυτά στο μοντέλο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης ο
σπουδαστής χρειάζεται πολύ περισσότερο την υποστήριξη του διδάσκοντα.
Το μοντέλο προτείνει, για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης, την πολύ
συχνή διάδραση διδάσκοντα και διδασκόμενου, με τη χρήση αλληλογραφίας,
τηλεφώνου, e-mail κ.λ.π. Θεωρητικά το παραπάνω μοντέλο δείχνει να είναι
καλό.

Επίσης

το

γεγονός

ότι

τα

εξ'

αποστάσεως

προγράμματα

απευθύνονται σε μεγαλύτερους ηλικιακά φοιτητές που πληρώνουν τις
περισσότερες φορές για τις σπουδές τους, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
αυτοί οι φοιτητές θα επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές
τους. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραβλεφτεί το γεγονός ότι οι ενήλικες
δύσκολα υιοθετούν οδηγίες και ακολουθούν αυστηρά προγράμματα μελέτης,
ιδίως όταν "επιβάλλονται" εξ αποστάσεως. Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί
φοιτητές θέλουν παρότρυνση για να εκδηλώσουν τις απορίες τους, και
συχνά προτιμούν απλώς να περνάν τα μαθήματα με χαμηλούς βαθμούς
παρά να προσπαθούν να κατανοήσουν πλήρως την ύλη. Φυσικά στα
παραπάνω πρέπει να προσθέθεί το γεγονός ότι οι φοιτητές εξ' αποστάσεως
εκπαίδευσης είναι κατά κανόνα εργαζόμενοι με αυξημένες οικογενειακές και
επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν τους επιτρέπουν να αφιερώσουν
πολύ χρόνο στη μελέτη.
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Κεφάλαιο II Η κατάσταση στην Ελλάδα.
1.Γενικά.
Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι πρόσφατα, ήταν μια έννοια σχεδόν
άγνωστη στην Ελλάδα. Το πρώτο ουσιαστικό βήμα σε πανεπιστημιακό
επίπεδο, έγινε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) που
δημιουργήθηκε αποκλειστικά σαν τριτοβάθμιος φορέας εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης.

2. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο4 ιδρύθηκε με το άρθρο 27 του νόμου
2083/92 που αφορούσε τον «Εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης».
Η αποστολή του Ιδρύματος περιγράφεται στο άρθρο 1, παρ. 3. Σύμφωνα με
αυτή, «αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ’ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής
και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και
υλοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας».
Επιπλέον, αναφέρεται ότι στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή
της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από
απόσταση». Οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 5 προσδιορίζουν
επίσης σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του ΕΑΠ. το οποίο, εκτός από τα
πτυχία,

τους μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης και τα διδακτορικά
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διπλώματα, τα οποία παρέχουν και άλλα ελληνικά Α.Ε.Ι., θα παρέχει
επιπλέον, πιστοποιητικά προπτυχιακής και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, τα
οποία θα αντιστοιχούν σε προγράμματα με λιγότερες Θεματικές Ενότητες
(Θ.Ε.) από εκείνες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση πτυχίου (12
Θ.Ε) ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (4 Θ.Ε.) ή ακόμα
παρακολούθησης,

πιστοποιητικά

όταν

ο

φοιτητής

και

παρακολουθήσει

επιτυχώς ακόμα και μια Θ.Ε.5. Αυτή η ευελιξία στις σπουδές που παρέχει το
ΕΑΠ είναι πολλή σημαντική, μια και μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει για να
διαφορετικές

παρακολουθήσει

θεματικές

ενότητες

που

πιθανόν

θα

ενδιαφέρουν τον ίδιο, όμως δε θα οδηγούν απαραίτητα σε πτυχίο ή
μεταπτυχιακό

τίτλο

ειδίκευσης,

παρ’

όλα

αυτά

θα

καλύπτουν

τις

εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές τους ανάγκες. Σήμερα στο Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο προσφέρονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών σε τομείς που περιλαμβάνονται στις παρακάτω Σχολές:
>

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

>

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

>

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

>

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

3. Πανεπιστήμια Υβριδικού τύπου.
Η

ευρύτατη

χρησιμοποίηση

των

μεθόδων

της

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης αποτελεί πλέον μια άμεση ανάγκη των σύγχρονων κοινωνιών.
Η ανάγκη αυτή δε μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από το μοναδικό
πανεπιστήμιο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα που είναι το ΕΑΠ
(Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται μια τάση για μετατροπή των παραδοσιακών πανεπιστημίων σε
πανεπιστήμια υβριδικού τύπου, δηλαδή πανεπιστήμια που θα προσφέρουν
παράλληλα

με

την

παραδοσιακή

εκπαίδευση

και

εκπαίδευση

εξ’

αποστάσεως. Στόχος ενός τέτοιου πανεπιστημίου είναι η πραγματοποίηση
μεγάλου

μέρους

μεταπτυχιακής

του

προγράμματος

εκπαίδευσης

τόσο

με

σπουδών
τις

προπτυχιακής

παραδοσιακές

και

μεθόδους

διδασκαλίας, όσο και με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στα
πλαίσια αυτής της μετεξέλιξης είναι σε εφαρμογή διάφορα πιλοτικά
προγράμματα στα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας. Στη συνέχεια θα
γίνει αναφορά σε ορισμένα από αυτά.
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■5 Εκπαίδευση από Απόσταση στο ΑΠΘ - Microsoft Internet Explorer
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3.1 Εκπαίδευση από απόσταση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την περίοδο 1997-1999
οργάνωσε

και υλοποίησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως

εκπαίδευσης στα πλαίσια της ενέργειας «Προγράμματα Σπουδών από
Απόσταση»6 του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το

έργο

του

«Επιμόρφωση

Αριστοτελείου
και

Πανεπιστημίου

Εξειδίκευση

πτυχιούχων

Θεσσαλονίκης
με

τις

με

μεθόδους

τίτλο
της

Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕΕΠΑ) ήταν ολικής διάρκειας τριών ετών
(1997-99) και ήταν μια πρώτη προσπάθεια καθοριστικής σημασίας για τη
μετεξέλιξη του Α.Π.Θ. σε πανεπιστήμιο υβριδικού τύπου.
Στα πλαίσια του ΕΕΠΑ έγινε ο σχεδιασμός και η παραγωγή του
εκπαιδευτικού υλικού και πραγματοποιήθηκε η πιλοτική διδασκαλία με τις
μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεως των ακόλουθων τεσσάρων
μαθημάτων:
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1. του μαθήματος με τίτλο "Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και ήχου".
2. του μαθήματος Παιδαγωγικής με τίτλο "Νέες εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις και εφαρμογές στη σχολική τάξη"
3. του μαθήματος "Ελληνικά ως ξένη γλώσσα"
4. του μαθήματος "Διδακτική Φυσικής και Αστρονομίας"

3.2 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Το

Δίκτυο

Εκπαίδευσης

από

Απόσταση

ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ7

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι μια συντονισμένη προσπάθεια φορέων της
Β. Ελλάδας για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από απόσταση σε
διάφορες ομάδες εκπαιδευομένων, κυρίως απομακρυσμένων περιοχών της
χώρας και του εξωτερικού. Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιείται η
τεχνολογία τηλεδιάσκεψης, ενώ συμπληρωματικά διατίθεται εκπαιδευτικό
υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου
Το έργο άρχισε τα πρώτα του βήματα το 1997. Με χρηματοδότηση από
ίδιους πόρους (του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) εξοπλίστηκε το Κέντρο
Τηλεκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη και από πόρους του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης δύο αίθουσες τηλεμάθησης στις πόλεις Φλώρινα και
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Καστοριά.

Στη διάρκεια του

1998 εξοπλίστηκε μία ακόμη αίθουσα

τηλεμάθησης στην Έδεσσα. Εκτός των τριών αυτών αιθουσών, το δίκτυο
ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ

έχει

δυνατότητα

σύνδεσης

με

τα

ΠΕΚ

Ξάνθης

και

Αλεξανδρούπολης
Από τις αρχές του 2000 υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης των
μαθημάτων σε

όλες τις πόλεις,

καθώς

και

σύνδεσης στο Δίκτυο

ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ και άλλων αιθουσών με συνδέσεις ISDN. Η δυνατότητα αυτή
χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου
μαθημάτων του ΕΠΕΑΕΚ (Απρίλιος - Ιούλιος 2000).
Δυο αξιοσημείωτες ενέργειες στα πλαίσια του προγράμματος ήταν το
μάθημα με τίτλο «Η διδακτική της Ελληνικής γλώσσας», το οποίο
πραγματοποιήθηκε

με

φοιτητές

εκπαιδευτικούς

της

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης των ελληνικών σχολείων του Μονάχου με ISDN σύνδεση και το
μάθημα με τίτλο: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων»,
με κοινό μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο
μεταδόθηκε μέσω Internet με τη χρήση και ασυρματικής ζεύξης.
Ο ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ απευθύνεται στις παρακάτω ομάδες στόχου (target
groups):
> Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές - Στελέχη επιχειρήσεων - Καθηγητές και
δάσκαλοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ - Έλληνες του εξωτερικού
> Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές : Ένα μέρος των μαθημάτων που
προσφέρονται απευθύνεται σε σπουδαστές μεταπτυχιακού επιπέδου
οι οποίοι παρακολουθούν τα μαθήματα του προγράμματος τους από
απόσταση. Η σχετική εμπειρία που αποκτήθηκε από την πειραματική
εφαρμογή

θα

επιτρέψει

την

επέκταση

του

συστήματος

τηλεκπαίδευσης σε πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών.
> Στελέχη

επιχειρήσεων:

τεχνολογίες

Μια

πληροφορικής

σειρά
και

θεμάτων

επικοινωνιών,

σχετικά

με

οργάνωσης

νέες
και

διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και μαθήματα ξένων γλωσσών
προσφέρονται για την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων των
τριών νομών που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα
θέματα αυτά μετακινούμενοι σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα.
>

Καθηγητές και δασκάλοι: Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πρότεινε την
επέκταση

της

τηλεπιμόρφωσης
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τεχνολογικής αιχμής (για παράδειγμα διδασκαλία της Πληροφορικής
ή διδασκαλία Μαθηματικών με τη βοήθεια Η/Υ) όσο και σε θέματα τα
οποία απαιτούν ιδιαίτερη παιδαγωγική μέριμνα, όπως είναι η
τηλεπιμόρφωση εκπαιδευτικών στις μαθησιακές δυσκολίες και τη
δυσλεξία.
>

Πτυχιούχοι

ΑΕΙ:

οι

οποίοι

επιθυμούν

να

βελτιώσουν

τα

επαγγελματικά τους εφόδια. Τέλος το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια
ειδική δράση που εκτείνεται έξω από τα όρια της χώρας (με την
αίρεση της ύπαρξης της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής) και
αφορά το Κέντρο για την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας , το οποίο
επιμορφώνει Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού και Ελληνιστές στην
Ελληνική γλώσσα και τη διδακτική της.

3.3 Πανεπιστήμιο Κρήτης πρόγραμμα «Ιφιγένεια».
Το έργο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ8 είναι ένα από τα ΕΠΕΑΕΚ έργα του Πανεπιστημίου
Κρήτης

και

εντάσσεται

στην

Ενέργεια

3.1.δ.2.

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μαθημάτων κατάλληλων για
εκπαίδευση από απόσταση μέσω του Ιστού Παγκόσμιας Επικοινωνίας
(World Wide Web). Τα μαθήματα του έργου ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ απευθύνονται προς
επαγγελματίες

με στόχο την εκπαίδευσή

τους στα πιο πρόσφατα

επιτεύγματα και τάσεις της σύγχρονης επιστήμης καθώς και την εξοικείωσή
τους σε νέους ελκυστικούς τρόπους διδασκαλίας των μαθημάτων (πολυμέσα
και WWW).
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, παράλληλα με το παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας γίνεται προσπάθεια εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού στο Ιστό
Παγκόσμιας Επικοινωνίας WWW σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Στόχος
του έργου “ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ” είναι η ανάπτυξη νέων μαθημάτων με χρήση
πολυμέσων και την διεξαγωγή τους μέσω του WWW λαμβάνοντας υπ’ όψιν
τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας για αποφοίτους
και επαγγελματίες.
Στους καταρτιζόμενους που παρακολούθησαν με επιτυχία ένα από τα
μαθήματα που προσφέρονται μέσω του προγράμματος Εκπαίδευσης από
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Απόσταση του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα τους
απονέμει ειδικό επίσημο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του
μαθήματος.
Προσφερόμενα Μαθήματα:
Στην Επιστήμη των Υπολογιστών
•

Προχωρημένα θέματα σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων

Στην Οικονομική Επιστήμη
•

Παράγωγα Χρηματο-οικονομικά Προϊόντα

Παιδαγωγικού Περιεχομένου σπουδές
•

Μαθησιακές Δυσκολίες

•

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

Στα Μαθηματικά
•

Γραμμική Αλγεβρα I

Στη Φυσική
•

Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση θετικών επιστημών

Επιπλέον βρίσκονται υπό κατασκευήν τα παρακάτω μαθήματα:
Στην Επιστήμη των Υπολογιστών
•

Αρχιτεκτονική μεταγωγέων πακέτων

•

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τις γλώσσες C και C++

Στην Ιατρική
•

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων / Σύστημα HACCP

Στα Μαθηματικά
•

Υπολογιστικά Μαθηματικά

•

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Στην Φυσική
•

Lasers και εφαρμογές

•

Κβαντική Φυσική για Εκπαιδευτικούς

•

Στατιστικές μέθοδοι και ανάλυση δεδομένων
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•

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές

3.4 Εικονικές αίθουσες διδασκαλίας.
Το πιλοτικό έργο περιελάμβανε τη δημιουργία εικονικών τάξεων
τηλεκπαίδευσης9. Στο έργο συμμετείχαν το Εθνικό Μετσόβειου Πολυτεχνείο,
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δημιουργήθηκαν 3 εικονικές τάξεις (μία σε κάθε

πανεπιστήμιο), οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους με τη βοήθεια το
διαπανεπιστημιακού δικτύου υψηλών ταχυτήτων.

3.5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) διδάσκει εξ αποστάσεως το πειραματικό μάθημα
"Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών"10.
Το μάθημα βασίζεται στην ύλη του αντίστοιχου μαθήματος του Α εξαμήνου.
Το υλικό του μαθήματος εμπλουτίστηκε και σχεδιάστηκε από την αρχή
σύμφωνα με τις αρχές διαμόρφωσης εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση
από απόσταση και με τρόπο που να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που
παρέχει το διαδίκτυο (δυνατότητες μη σειριακής πλοήγησης - χρήση
υπερκειμένου, αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό - προσομοιώσεις
κ.λπ.). Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο μάθημα
αποτελείται από 8 θεματικές ενότητες - κεφάλαια. Το κάθε κεφάλαιο δομείται
σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες και υποενότητες:
Κεφάλαιο Ιο: Εισαγωγικές έννοιες
Κεφάλαιο 2ο: Σχεδίαση αλγορίθμων
Κεφάλαιο 3ο: Στοιχεία από τη θεωρία αλγορίθμων
Κεφάλαιο 4ο: Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Κεφάλαιο 5ο: Λογισμικό συστήματος
Κεφάλαιο 6ο: Δίκτυα υπολογιστών
Κεφάλαιο 7ο: Βάσεις Δεδομένων
Κεφάλαιο 8ο: Επεξεργασία σήματος
Το περιβάλλον εργασίας το οποίο λειτουργεί σαν μέσο διανομής του
εκπαιδευτικού υλικού, διαχείρισης των μαθημάτων και επικοινωνίας με τους
εκπαιδευόμενους είναι το πακέτο TopCIass 3.0 της εταιρείας Wbtsystems.
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3.6 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Παντείου
Πανεπιστημίου.
Βασικοί στόχοι του ΚΕΚ Παντείου11 είναι: Η παροχή επιμόρφωσης κατάρτισης στους τομείς των Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών. Η
παραγωγή και ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών πακέτων (εκπαίδευση
από απόσταση, τηλεματική, multimedia). Η εκπαίδευση και επιμόρφωση
εκπαιδευτών που είναι απαραίτητοι για την στελέχωση των υπηρεσιών
κατάρτισης στη χώρα μας.

3.7 Το Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης Του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
Το

Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο

αξιοποιώντας

τις

δυνατότητες

που

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, δημιούργησε Κέντρο Εξ Αποστάσεως
Επιμόρφωσης12, μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής και
από απόσταση επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
υπολογιστική

και

Εκπαίδευσης.
δικτυακή

Το

Κέντρο

υποδομή.

Οι

διαθέτει

υπερσύγχρονη

προσφερόμενες

υπηρεσίες

βασίζονται στους ακόλουθους άξονες:
> αυτο-εκπαίδευση:
επιμορφωτικό
αντικείμενα

και

αλλά

πρόσβαση

(αναζήτηση

ενημερωτικό
και

υλικό

γενικότερα

για

θέματα,

και

ανάκτηση)

διάφορα
που

σε

γνωστικά

ενδιαφέρουν

εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.
> συνεργατική μάθηση: επικοινωνία και συμμετοχή σε θεματικούς
κύκλους συζητήσεων και εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων.
> εικονική τάξη: σειρά μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα
αλληλεπίδρασης μέσω σύνδεσης ISDN.

3.8 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η υπηρεσία Video On13 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί
πιλοτικά.

Μέσω αυτής παρέχεται

στους χρήστες

η

δυνατότητα να

παρακολουθούν μέσω του δικτύου αποσπάσματα βίντεο που έχουν
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ψηφιοποιηθεί και αποθηκευτεί σε έναν εξυπηρετητή ή ζωντανό βίντεο που
ψηφιοποιείται σε πραγματικό χρόνο (π.χ. παρακολούθηση από απόσταση
εκδηλώσεων

σεμιναρίων

που

πραγματοποιούνται

σε

χώρους

του

Πανεπιστημίου).
Τέλος αξίζει να αναφέρθεί ότι όλες οι παραπάνω δράσεις βασίζονται σε
σημαντικό βαθμό στο Ελληνικό Πανεπιστημιακό Δίκτυο (GUNet)14. Το έργο
αποτελεί οριζόντια δράση 18 Α.Ε.Ι. και 14 Τ.Ε.Ι. της χώρας και συντονίζεται
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η
υλοποίηση και η λειτουργία κόμβων πρόσβασης των τοπικών Ακαδημαϊκών
δικτύων για παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής σε υψηλές
ταχύτητες. Με την υλοποίηση του έργου θα αναβαθμισθούν και θα
επεκταθούν σε όλα τα Ιδρύματα οι δυνατότητες διασύνδεσης με πολυμέσα
και άμεσης διεθνούς επικοινωνίας με το internet.

4. Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε Παγκόσμιο Επίπεδο.
Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι γνωστή στο εξωτερικό από τον 19°
αιώνα. Το 1874 το Illinois State University ξεκίνησε πρόγραμμα σπουδών δΓ
αλληλογραφίας, ακολούθησε το 1891 το University of Chicago στις Η.Π.Α.
Εν τω μεταξύ πολλά άλλα πανεπιστήμια στον χαρακτηριζόμενο ως
«ανεπτυγμένο» τότε κόσμο άρχισαν να εφαρμόζουν την νέα μορφή
εκπαίδευσης, μερικά από αυτά ήταν το πανεπιστήμιο Queen’s UniversityOntario (Καναδά) το 1889 το University of Wisconsin (Η.Π.Α.) το 1906, το
University of Queensland at Brisbane (Αυστραλία) το 1911. Όπως ήταν
φυσικό η μεθοδολογία που ακολουθούσαν τα πρώτα αυτά πανεπιστήμια
βασιζόταν αποκλειστικά στη μέθοδο επικοινωνίας μέσω επιστολών.
Σήμερα

οι φορείς που προσφέρουν εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στο

εξωτερικό είναι συνήθως πανεπιστήμια, τα οποία προσφέρουν σπουδές σε
τριτοβάθμιο επίπεδο εφαρμόζοντας αποκλειστικά τη μεθοδολογία της εξ’
αποστάσεως

διδασκαλίας.

Άλλη

κατηγορία

είναι

τα

παραδοσιακά

πανεπιστήμια σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (consortium)
που έχουν συγκροτηθεί για να προσφέρουν σπουδές από απόσταση.
Υπάρχει

βέβαια

και

η περίπτωση

εκείνη των πανεπιστημίων που

παράλληλα με τις τυπικές σπουδές τις οποίες προσφέρουν, προσφέρουν
και εξ’ αποστάσεως σπουδές.
συνηθίζεται

Επίσης, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

να προσφέρουν στο εξωτερικό και
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εκπαιδευτικά, ιδιωτικά ή δημόσια, τα οποία προσφέρουν σπουδές από
απόσταση είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενα, από το πρωτοβάθμιο ως το
τριτοβάθμιο επίπεδο.
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Κάποια από τα γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα εξ' αποστάσεως είναι τα
ακόλουθα:
> Το «Ανοικτό πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας15 (The open
university/United Kingdom) το οποίο ιδρύθηκε το 1969, ως αυτόνομο
εκπαιδευτικό ίδρυμα και έχειΐ800 άτομα ακαδημαϊκό προσωπικό
πλήρους απασχόλησης και συνολικά πάνω από 200.000 φοιτητές..
Προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου πτυχία, ανώτερα διπλώματα
(επαγγελματικά

πιστοποιητικά

μεταπτυχιακού

επιπέδου),

με

έρευνα,

τα

Μεταπτυχιακά

οποία

είναι

πιστοποιητικά

(αναγνωρισμένα από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς),
Διπλωματικά

και

πιστοποιητικά

επαγγελματικής

κατάρτισης,

μεταπτυχιακά διπλώματα (μάστερ). Παράλληλα υπάρχει και το
πρόγραμμα παράλληλων σπουδών (Associate Study Programme)
είναι σχεδιασμένο για ενήλικες οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις
γνώσεις τους για προσωπικό όφελος ή να αποκτήσουν ειδικές
γνώσεις σε ένα νέο τομέα, χωρίς να ενταχθούν σε κάποιο
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πρόγραμμα που οδηγεί

σε πτυχίο. Το πρόγραμμα αυτό είναι

φοβερά φιλόδοξο και έχει ως σήμερα τεράστια επιτυχία.
> Διεπιστημονική Ομοσπονδία εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στη
Γαλλία (FIED). Η Διεπιστημονική Ομοσπονδία εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης της Γαλλία ιδρύθηκε το 1987 και αποτελείται από 22
παραδοσιακά πανεπιστήμια, τα οποία διαθέτουν μονάδες για την
παροχή σπουδών από απόσταση. Κάποια από αυτά είναι: το
Universite Michel de Montaigne Bordeaux III,
Sciences Sociales, Grenoble II,
Grenoble I,

to

to

to

Universite Joseph Fourier,

Universite Paul Valery, Montpellier III,

de Paris X, Nanterre,

to

Universite de Rouen,

Sciences Humaines, Strasbourg II,

to

Universite des

to

to

Universite

Universite des

Unisite de Toulouse Le Mirail,

Toulouse II και άλλα. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων
φοιτητών

στη

Διεπιστημονική

Ομοσπονδία

εξ’

αποστάσεως

εκπαίδευσης της Γαλλία το 1992 ήταν περίπου 32.000 άτομα.
>

Κρατική σχολή εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης της Σουηδίας (Statens
Skola For Vyxna Harnosand). Η Κρατική σχολή εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης της Σουηδίας, προσφέρει συμπληρωματικές σπουδές
σε ενήλικες με την εξ’ αποστάσεως μεθοδολογία

Στις Ηνωμένες Πολιτείας της Αμερικής παρά πολλά ιδρύματα, κυρίως
πανεπιστήμια, προσφέρουν σπουδές από απόσταση, χρησιμοποιώντας
εντατικά τη σύγχρονη τεχνολογία16
Η επίσημη αναφορά του υπουργείου παιδείας του Καναδά το 1995
αναφέρει ότι 37 από τα 69 παραδοσιακά πανεπιστήμια της χώρας
προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα σπουδών εξ’ αποστάσεως.
Πέρα απ’ όλες αυτές της χώρες και τα πανεπιστήμια που αναφέρθηκαν
υπάρχουν εκατοντάδες άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως που
προσφέρουν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Όπως για παράδειγμα "The open
and Distance Learning Association of Australia” η οποία λειτουργεί από το
1973, ακόμη πανεπιστήμια στη Νέα Ζηλανδία και την Αφρική (κυρίως στην
Νότια Αφρική), όπου χαρακτηριστικό είναι το University of South AfricaUNISA, το οποίο από το 1951 προσφέρει σπουδές μόνο εξ’ αποστάσεως.
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα είναι από της χώρες που
άργησαν να προσφέρουν επίσημα (όπως κάνει σήμερα το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο

Ε.Α.Π.) εξ’

αποστάσεως εκπαίδευση,

πανεπιστημιακού

επιπέδου. Βέβαια από χώρα σε χώρα η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται
στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία διαφέρει. Για παράδειγμα το Ανοικτό
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πανεπιστήμιο της Αγγλίας είναι ένα από τα ιδρύματα εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης στον κόσμο που χρησιμοποιεί τα αρτιότερα τεχνολογικά μέσα
για

διανομή

διδασκομένου,

εκπαιδευτικού
ενώ

το

υλικού

ΕΑΠ

και

την

χρεισιμοποιεί

επικοινωνία
ένα

πιο

διδάσκοντα

φτωχό

τρόπο

επικοινωνίας και διανομής του υλικού. Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει
αναφορά στα μέσα που χρησιμοποιούνται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
και θα εξεταστεί ο ρόλο των νέων τεχνολογιών σ' αυτή.
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Κεφάλαιο III Το εκπαιδευτικό υλικό.
1. Εισαγωγή.
Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι και πρέπει
να είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο στην κλασική εκπαίδευση. Αν στην
κλασική εκπαίδευση αρκεί κάποια ενδεικτική βιβλιογραφία και η παρουσία
του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας, στη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση το
δεύτερο δεν προβλέπεται.

Εδώ το εκπαιδευτικό υλικό

πρέπει να

αντικαθιστά πλήρως η φυσική παρουσία του καθηγητή. Ρ αυτό το λόγο το
εκπαιδευτικό υλικό της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να ικανοποιεί
ορισμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις, ώστε να επιτρέπει στους φοιτητές να
μαθαίνουν από μόνοι τους, στο χώρο, στο χρόνο και ρυθμό που επιλέγουν.

2.

Χαρακτηριστικά

του

εκπαιδευτικού

υλικού

στην

εξ’

αποστάσεως εκπαίδευση.
Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση πρώτα απ’ όλα
πρέπει να πληρεί τις ανάγκες αυτού του είδους εκπαίδευσης.

Πιο

συγκεκριμένα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητό σε ένα μεγάλο
φάσμα

ανθρώπων,

που

ο

καθένας από αυτούς έχει

διαφορετικές

επαγγελματικές ασχολίες, διαφορετικές επιδιώξεις, διαφορετικές εμπειρίες
διαφορετικό

εκπαιδευτικό

και

κοινωνικό

υπόβαθρο,

με

άλλα

λόγια

διαφορετική παιδεία και αντίληψη των πραγμάτων και διαφορετική ηλικία.
Είναι σημαντικό το εκπαιδευτικό υλικό να δίνει ώθηση στον σπουδαστή
να

το

"διαχειριστεί”

διαφορετικά,

ανάλογα

με

τα

προσωπικά

του

ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις του. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από
τις εργασίες που καλείται να αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του,
στις οποίες μπορεί να προσαρμόσει το αντικείμενο σπουδών του στις δικές
του προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες. Αν το εκπαιδευτικό υλικό δεν
του δίνει αυτή την ευελιξία και αυτή τη δυνατότητα, τότε είναι πιθανό να
ατονήσει το ενδιαφέρον του σπουδαστή για τις σπουδές που ο ίδιος επέλεξε,
οδηγώντας τον ακόμη και στην πρώιμη εγκατάλειψη τους.
Σ’ αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να δοθεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα,
όπως την περίπτωση δύο φοιτητών διαφορετικής ηλικίας και φύλου που
σπουδάζουν "διοίκηση επιχειρήσεων”. Ο πρώτος εργάζεται χρόνια σε μια
μεγάλη εταιρεία και ο δεύτερος μόλις έχει τελειώσει το λύκειο και σκοπεύει
να αναλάβει την

οικογενειακή επιχείρηση. Στόχος και των δύο είναι η

απόκτηση γνώσεων πάνω στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό
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υλικό πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες και των δύο περιπτώσεων και οι
εργασίες που καλούνται να εκπληρώσουν πρέπει να λειτουργήσουν σαν
case studies των προσωπικών τους ενδιαφερόντων και επιδιώξεων.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά που ήδη επισημάνθηκε, ότι πρέπει να
περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης
πολλά παραδείγματα σχετικά με τα θέματα που κάθε φορά θίγονται. Στην
πρόσωπο με πρόσωπο διαδικασία μάθησης τα παραδείγματα αποτελούν
βασικό συστατικό στοιχείο της διδασκαλίας. Το εκπαιδευτικό υλικό- σ’ όποια
μορφή και αν είναι αυτό- φυσικά και αποτελεί ένα πιο "τυπικό" μέσο
μάθησης από τον προφορικό λόγο, παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να στερείται
παραδειγμάτων, ίσως πρέπει να περιέχει πολύ περισσότερα παραδείγματα
από αυτά που πιθανά θα δινόταν σε ένα ζωντανό μάθημα. Επίσης το ύφος
συγγραφής πρέπει να είναι φιλικό και προσιτό σε όλους τους σπουδαστές,
καθώς και οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί όροι που χρησιμοποιούνται
πρέπει να εξηγούνται με ακρίβεια και σαφήνεια. Ακόμη είναι απαραίτητο να
υπάρχει συμπληρωματική βιβλιογραφία, λογισμικό, πηγές στο διαδίκτυο,
που θα λειτουργούν βοηθητικά παράλληλα με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό
υλικό.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού υλικού, στην εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση είναι ότι πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο
τρόπο και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα, ώστε να εξασφαλίζει, σε όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, τη δυνατότητα στο σπουδαστή να επιλέξει
τον τόπο και χρόνο της μελέτης του, καθώς και το ρυθμό με τον οποίο θα
μάθει.

3. Τα μέσα διδασκαλίας και η χρήση της νέας τεχνολογίας στην εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση.
Εάν υποτεθεί ότι στην κλασική εκπαίδευση το έντυπο υλικό και η
παρουσία του φοιτητή στην αίθουσα όπου γίνεται το μάθημα είναι αρκετά,
στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζονται πολύ περισσότερα βοηθητικά
μέσα. Οι διάφορες μορφές εκπαιδευτικού υλικού παρέχουν διαφορετικές
δυνατότητες μάθησης. Άλλωστε υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα που
"απαιτούν” άλλου είδους εκπαιδευτικό υλικό, όπως π.χ. η εκμάθηση μιας
ξένης γλώσσας που πρέπει να συνοδεύεται από κασέτες βίντεο και ήχου.
Ένα

εκπαιδευτικό

πολυμεσικό

CD

θα

μπορούσε

να

βοηθήσει

αποτελεσματικά κάποιον που θα παρακολουθούσε, για παράδειγμα, ένα
μάθημα αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης δεν πρέπει να
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παραληφθεί το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό υλικό που διαφέρει από το
κλασικό έντυπο υλικό είναι πιο ελκυστικό και πιο ενδιαφέρον για τον
σπουδαστή.
Πιο συγκεκριμένα τα μέσα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν να
είναι:
1. Έντυπο υλικό
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
3. Internet
4. Web-based μαθήματα
5. Εκπαιδευτικό λογισμικό
6. Οπτικοακουστικό υλικό
7. Ηχητικό Υλικό
8. Οπτικό Υλικό
9. Multimedia (Πολυμέσα)
10. Τηλεκπαίδευση

3.1 Έντυπο υλικό.
Το έντυπο υλικό είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διδασκαλίας στην εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό οφείλεται

στο γεγονός ότι είναι οικείο και

αποδεκτό από όλους τους εκπαιδευόμενους, σε αντίθεση με άλλα μέσα
όπως για παράδειγμα λογισμικό, όπου αρκετοί εκπαιδευόμενοι θα πρέπει
πρώτα να εκπαιδευτούν στη χρήση του. Ο σπουδαστής μπορεί να καθορίσει
με άνεση το ρυθμό μελέτης του, πράγμα που δεν συμβαίνει με ορισμένα
άλλα μέσα, παράδειγμα με μια ραδιοφωνική εκπομπή17. Το έντυπο υλικό
είναι εύχρηστο και ο σπουδαστής μπορεί να το μεταφέρει οπουδήποτε για
μελέτη. Ο τρόπος μελέτης του, είναι οικείος και γνωστός σε όλους, έτσι
εύκολα και γρήγορα ο σπουδαστής μπορεί να απομονώσει τα κομμάτια
εκείνα που πραγματικά τον ενδιαφέρουν και να εστιάσει την προσοχή του σ’
αυτά. Παρ’ όλα αυτά το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό έχει κάποιους σοβαρούς
περιορισμούς όπως για παράδειγμα πως δεν παρέχει αλληλεπίδραση με το
σπουδαστή όπως καλά μπορεί να κάνει ένα πολυμεσικό CD. Επιπλέον δεν
μπορεί να παρέχει ήχους, προφορές, κίνηση, τα οποία πολλές φορές είναι
το ζητούμενο σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά θέματα.
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3.2 Η/Υ.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ένα σχετικά καινούριο μέσο μάθησης
και χαρακτηρίζεται ως μέσο, γιατί εδώ θα εξετασθούν οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές σαν εργαλεία που υποβοηθούν τη μάθηση.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές περισσότερο από κάθε άλλη φορά, σήμερα,
μπορούν να βοηθήσουν τους σπουδαστές σε πολλούς τομείς π.χ. στο να
ετοιμάσουν τις εργασία τους, να δημιουργήσουν εικόνες, να εκφράσουν με
στατιστικά γραφήματα τα αποτελέσματα μιας έρευνας τους. Έτσι αρχίζει η
συζήτηση για την Technology Based Learning (TBL) δηλαδή μάθηση
στηριζόμενη στην τεχνολογία, ή οποία πολλές φορές αναφέρεται και ως
Computer Based Education (CBE) ή ως Computer Based Instruction (CBI).
Εάν επεδίωκε κανείς να ομαδοποιήσει τους τρόπους χρήσης του
ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση θα κατέληγε στα εξής:
•

CSLR-Computer Supported Learning Resourse (Υποστήριξη
μαθησιακών πηγών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή): Ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να
προσφέρει στον χρήστη δυνατότητες προσέγγισης στη γνώση.
Πχ. ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, βάσεις δεδομένων, τηλεπικοινωνίες
κ.λ.π.

•

CMI - Computer Assisted Instruction (Καθοδήγηση με τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή): Εδώ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
χρησιμοποιείται ως διοικητικό- διαχειριστικό όργανο που βοηθά
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, στην
περίπτωση αυτή, δεν συμμετέχει άμεσα στην προσφορά γνώσης.
Παράδειγμα; Διαφύλαξη μητρώου φοιτητών.

•

CAI - Computer Assisted Instruction (Καθοδήγηση με τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή): Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής, χρησιμοποιείται ως δραστικό μέσο
παρουσίασης ενός πολύ μεγάλου φάσματος μαθημάτων και
υποβοήθησης του εκπαιδευτικού έργου. Ανάλογα με τη μορφή
της χρήσης και τον εκπαιδευτικό στόχο, υπάρχουν τέσσερις
βασικοί τύποι εκπαιδευτικού λογισμικού τύπου CAI, οι οποίοι θα
παρουσιασθούν,

όταν

γίνεται

λογισμικό.18
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3.3 Internet.
Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό ως εργαλείο
παροχής ανοικτής και εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης. Με τη βοήθεια του οι
σπουδαστές μπορούν να αναζητήσουν πηγές, βιβλιογραφία και επιπλέον
στοιχεία για τη μελέτη τους. Ακόμη μπορούν να επικοινωνήσουν με τη
βοήθεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον καθηγητή τους και με άλλους
συμφοιτητές τους

που σπουδάζουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και να

ανταλλάξουν απόψεις. Το ίδιο μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των news
groups όπου μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να λαμβάνουν νέα
από ανθρώπους που έχουν τα παρόμοια εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα.

Οι

λόγοι που έκαναν το διαδίκτυο τόσο δημοφιλές είναι πολλοί: Είναι εύκολα
προσβάσιμο,
απεικόνισης,

υποστηρίζει
παρέχει

μία

πολλαπλές
απλή

αλλά

επιλογές

αποθήκευσης

συγχρόνως

ισχυρή

και

φόρμα

δημοσίευσης και τρόπους ώστε να ενσωματώνονται πολλαπλά μέσα. Τα
χαρακτηριστικά υπερ-μέσου του WWW έχουν ευρεία αποδοχή ενώ η
δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο παγκόσμιος ιστός ως εργαλείο μάθησης,
πηγάζει από την ίδια τη δομή του και την αρχική ιδέα δημιουργίας του. Το
διαδίκτυο

για

δημιουργικότητας

πολλούς
και

θεωρητικούς

ενεργού

μάθησης,

είναι
το

ήδη
οποίο

ένα

περιβάλλον

υποστηρίζει

και

ενθαρρύνει την εξερεύνηση και το περιδιάβασμα (browsing), συμπεριφορές
που σχετίζονται με την μάθηση. Η οργάνωση της πληροφορίας στον
παγκόσμιο ιστό μοιάζει με την ανθρώπινη μνήμη, και οι μέθοδοι ανάκλησης
της πληροφορίας αυτής προσομοιάζουν τις διαδικασίες της ανθρώπινης
σκέψης. Βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα περιβάλλον υπερ
μέσου, όπως το διαδίκτυο, δεν διδάσκει από μόνο του αλλά αποτελεί ένα
μέσο, το οποίο με την κατάλληλη χρήση μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ανάπτυξη των τεχνολογιών και
των μέσων υλοποίησης συστημάτων από απόσταση εκπαίδευσης. Οι
δυνατότητες γρήγορης μετάδοσης εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση
είχαν ως συνέπεια την εκτεταμένη υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης
από απόσταση, συγχρόνως όμως και τη διατύπωση αμφιβολιών για την
αποτελεσματικότητα των νέων μεθόδων.
Το πρόβλημα της ποιότητας του περιεχομένου του διαδικτύου είναι
κρίσιμο και επηρεάζει την ανάπτυξη και χρήση του ίδιου του μέσου. Στην
εκπαίδευση η ποιότητα είναι συνυφασμένη με την ακρίβεια και πιστότητα
στη δομή και το νόημα του περιεχομένου, αλλά και την ποιότητα των
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παρεχομένων υπηρεσιών. Για το εκπαιδευτικό υλικό, η ποιότητα του
περιεχομένου άπτεται και της σημασιολογίας του περιεχομένου (semantic
quality) και της μορφής παρουσίασης (syntactic quality). Ο ποιοτικός
έλεγχος των διαστάσεων αυτών σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα είναι
δύσκολος και δεν είναι δυνατόν να γίνει με αυτόματο τρόπο, ενώ η
προσπάθεια ποιοτικού ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής πρωτογενούς
υλικού είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβληθεί λόγω της φύσης του ιδίου του
διαδικτύου, το οποίο είναι ένα ανοικτό περιβάλλον χωρίς κεντρικούς
ρυθμιστικούς μηχανισμούς ελέγχου.
Ο παγκόσμιος ιστός με βάση την αρχική του οργάνωση και ανάπτυξη
δεν περιέλαβε μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου του περιεχομένου του. Το
διαδίκτυο είναι μια ετερογενής, ως προς το περιεχόμενο και μορφή, συλλογή
διασυνδεδεμένων πληροφοριών και υπηρεσιών οι οποίες μπορεί να
εισαχθούν και να τροποποιηθούν με εύκολο τρόπο από τους ιδιοκτήτες
τους. Ο παγκόσμιος ιστός περιέχει μεγάλο όγκο υλικού σήμερα, οπότε ο
ποιοτικός έλεγχος του περιεχομένου καθίσταται απαραίτητος για την
αποτελεσματική χρήση του, αφού οι χρήστες χρειάζονται τρόπους να
επικεντρώνονται γρήγορα
πληροφορίες.

και αποτελεσματικά σε

υψηλής ποιότητας

Συνεπώς απαιτούνται μηχανισμοί που επιτρέπουν την

αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του. Αυτή η ανάγκη γίνεται
ακόμη πιο επιτακτική στην περίπτωση της εκπαίδευσης19.

3.4 Web-based μαθήματα.
Ο όρος Web-based μαθήματα αναφέρεται σε μαθήματα που δίνονται
μέσω δικτύου. Δηλαδή, μαθήματα που περιέχουν κείμενο, πολύ πιθανό
εικόνες και κάποιες φορές αρχεία βίντεο και ήχου (αν και σ’ αυτή τη
περίπτωση πρέπει διαχωριστούν από τις πολυμεσικές εφαρμογές που θα
παρουσιασθούν παρακάτω) που βρίσκονται σε κάποιο δικτυακό τόπο που
προορίζεται γ’ αυτό το σκοπό. Ο σπουδαστής μπορεί να προσπελάσει το
δικτυακό χώρο και να διαβάσει on-line το μάθημα του. Ένας άλλος τρόπος
είναι ο σπουδαστής να κατεβάσει (να αποθηκεύσει) στον προσωπικό του
υπολογιστή τις ιστοσελίδες του μαθήματος, τις οποίες μπορεί και να
εκτυπώσει για να τις μελετήσει. Αυτός είναι και

ο πιο συνήθης τρόπος

μελέτης τέτοιου υλικού μια και είναι πολύ δύσκολο για τους πιο πολλούς να
διαβάζουν on-line και από την οθόνη του υπολογιστή τους. Επίσης αυτό
δίνει τη δυνατότητα στον σπουδαστή να κατεβάσει, να διαβάσει ή να
εκτυπώσει το υλικό όποτε έχει τον χρόνο και τη διάθεση να το πράξει. Έτσι η
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διαδικασία της μάθησης παύει να λειτουργεί καταναγκαστικά στο μυαλό του
φοιτητή. Με αυτό τον τρόπο λειτούργησε και το πιλοτικό πρόγραμμα του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Προγράμματα Σπουδών από
Απόσταση»20

του

«Επιχειρησιακού

Προγράμματος

Εκπαίδευσης

και

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)» του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση
πτυχιούχων με τις μεθόδους της Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕΕΠΑ), στο
οποίο και αναφερθήκαμε.
Η συγγραφή υλικού για το διαδίκτυο είναι ελάχιστα διαδεδομένη, αφού οι
μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης του μέσου δεν συμβαδίζουν με τους πιο αργούς
ρυθμούς εκπαίδευσης νέων γενεών συγγραφέων του διαδικτύου και την
προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που αυτό επιβάλει.
Ένα παράδειγμα των νέων αυτών απαιτήσεων προκύπτει από τα
αποτελέσματα έρευνας σχετικής με τον τρόπο ανάγνωσης υλικού του
διαδικτύου από τους χρήστες του. Έχει αποδειχθεί ότι πολύ λίγοι χρήστες
μελετούν πραγματικά on-line. Σε σχετική μελέτη της συμπεριφοράς χρηστών
διαδικτύου των Morkes και Nielsen παρατηρήθηκε ότι μετά την είσοδο σε μια
καινούργια ιστοσελίδα το 79% των χρηστών σάρωναν με το μάτι τη σελίδα
αναζητώντας λέξεις-κλειδιά και μόνο 16% διάβαζαν λέξη-προς-λέξη το
περιεχόμενο της. Ο συγγραφέας υλικού συνεπώς πρέπει να προσαρμόσει
κατάλληλα τη μορφή του υλικού του. Πρέπει να επιλέξει με μέτρο τα στοιχεία
τα οποία θα τονίσει, αφού αυτά θα τραβήξουν την προσοχή του χρήστη. Για
παράδειγμα ο τονισμός ενός πολύ μεγάλου ποσοστού του κειμένου
στερείται νοήματος αφού έχει ως συνέπεια την απώλεια της ζητούμενης
έμφασης. Επίσης κάθε υπερσύνδεσμος δεν πρέπει να συνδέεται με
μεγαλύτερο τμήμα κειμένου από το απολύτως απαραίτητο, δηλαδή θα
πρέπει να αποφεύγεται το φαινόμενο υπερφόρτωσης συνδέσμου (link
overload).
Η συγγραφή κειμένου ιστοσελίδων απαιτεί ένα στυλ που προσομοιάζει
αυτό του δημοσιογραφικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το οποίο οι πρώτες
γραμμές κάθε παραγράφου πρέπει να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να
περιέχουν συμπυκνωμένες ιδέες, ώστε να επιτύχουν να κερδίσουν την
προσοχή του αναγνώστη και να τον ελκύσουν ώστε να προχωρήσει στην
ανάγνωση της υπόλοιπης παραγράφου.
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ανάγνωση κειμένου
από την οθόνη του υπολογιστή είναι μια κουραστική και αργή διαδικασία.
Έχει μετρηθεί ότι η ανάγνωση από την οθόνη υπολογιστή είναι κατά 30%
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πιο αργή από την ανάγνωση από έντυπο υλικό κειμένου ιδίων διαστάσεων
και πυκνότητας. Επίσης η στάση που επιβάλει η συνήθης οριζόντια θέση της
οθόνης του προσωπικού υπολογιστή, προκαλεί καταπόνηση του μυϊκού
συστήματος υποστήριξης της κεφαλής και στρες. Συνεπώς ο συγγραφέας
υλικού για το διαδίκτυο, πρέπει να χρησιμοποιεί πιο λιτή και περιεκτική
γραφή από ότι για έντυπο κείμενο.
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι η απευθείας μεταφορά έντυπου
υλικού στο διαδίκτυο, που παρατηρείται συχνά, δεν είναι διαδικασία που
παράγει απαραίτητα καλής ποιότητας περιεχόμενο, αντίστοιχου με την
επιστημονική αξία και ποιότητα του αρχικού υλικού. Ο καινούργιος τρόπος
και στυλ γραφής για το διαδίκτυο που βασίζεται σε μικρά αποσπάσματα
διασυνδεδεμένα με υπερσυνδέσμους, δομημένη γραφή σύμφωνη με την
αΡΧή της ανάστροφης πυραμίδας, είναι κάτι που πρέπει να διαδοθεί σε
όλους του δυνητικούς συγγραφείς του διαδικτύου, δηλαδή στον καθένα που
συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σήμερα, πολλοί συγγραφείς
υλικού για το διαδίκτυο δεν γνωρίζουν αυτούς τους κανόνες γραφής, αφού
έχουν εκπαιδευτεί από την αρχή των σχολικών τους χρόνων στην
παραγωγή κειμένων γραμμικής μορφής και όχι στη συγγραφή υπερκειμένων.
Όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες και ιδίως τα προγράμματα σπουδών που
αφορούν την ανοικτή και εξ-αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να
προσαρμοστούν κατάλληλα και να εισάγουν μαθήματα που διδάσκουν
συγγραφή κειμένων και περιεχομένου για το διαδίκτυο και κατάλληλους
τρόπους δόμησης του περιεχομένου αυτού. Μάλιστα η διαδικασία αυτή
πρέπει να επιταχυνθεί αφού το περιεχόμενο του διαδικτύου αυξάνεται με
εκθετικούς ρυθμούς.21

3.5 Εκπαιδευτικό λογισμικό.
Όταν γίνεται αναφορά σε «εκπαιδευτικό λογισμικό», αυτή αφορά το
λογισμικό που έχει κατασκευαστεί προκειμένου με τη χρήση του να
επιτευχτούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι. Τα τελευταία χρόνια όλο και
περισσότερο

αυξάνει

ο

όγκος

του

εκπαιδευτικού

λογισμικού.

Οι

περισσότερες εκπαιδευτικές εφαρμογές λειτουργούν συμπληρωματικά με τη
μελέτη και τη διδασκαλεία και παρέχουν το πλεονέκτημα να προσεγγίζουν τη
γνώση με έναν πιο ευχάριστο και πρωτότυπο τρόπο. Το εκπαιδευτικό
λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ακόμη και στη κλασική μάθηση
παράλληλα, σαν βοηθητικό εργαλείο μελέτης και μάθησης. Στην εξ'
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αποστάσεως εκπαίδευση το εκπαιδευτικό λογισμικό αποκτά μεγαλύτερη
αξία, μια και ο σπουδαστής πρέπει να υποκαταστήσει τον δάσκαλο μέσα
από ένα αλληλεπιδραστικό λογισμικό ή να αξιολογήσει (αυτοαξιολόγηση) τις
γνώσεις που απέκτησε. Βέβαια η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού, ως
μέσω υποβοηθούμενης μάθησης, δεν είναι εύκολη για όλους και ειδικά για
τους σπουδαστές θεωρητικής κατεύθυνσης.

3.5.1 Τύποι εκπαιδευτικού υλικού.
Όταν έγινε αναφορά, στους τρόπους χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
στην εκπαίδευση, αναφέρθήκε και η CAI (Computer assistansted Instruction)
Καθοδήγηση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υπάρχουν τέσσερις
βασικοί τύποι εκπαιδευτικού λογισμικού τύπου CAI και είναι οι ακόλουθοι:
1) Εξάσκησης-εκγύμνασης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Drilland-practice), σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, παρουσιάζεται μια εκπαιδευτική
θεματική ενότητα και ακολουθούν ερωτήσεις με τυχαία σειρά πάνω στο
περιεχόμενο της.
Σχετικό με το λογισμικό τύπου drill-and-practice είναι και το λογισμικό
τύπου Integrating Learning System (ILS). To λογισμικό ILS προσφέρει ένα
ευρύτερο πλαίσιο εξάσκησης και απόκτησης δεξιοτήτων, προκειμένου να
ενισχυθεί η γνώση του χρήστη.
2) Tutorial (Εκπαίδευσης-φροντιστηρίου), σύμφωνα με τη μέθοδο
αυτή, παρουσιάζονται στο χρήστη μαθήματα με ταυτόχρονη εμφάνιση
ερωτήσεων και η μετάβαση από μια θεματική ενότητα σε άλλη μπορεί να
γίνει σε συνάρτηση με την πρόοδο του χρήστη. Η κατασκευή του τύπου
αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι αρκετά δύσκολη.
3) Problem Solving (Λύση προβλημάτων), σύμφωνα με τον τύπο
αυτό του λογισμικού, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως μέσοεργαλείο επίλυσης προβλημάτων, δηλαδή ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του
χρήστη και του προβλήματος. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για λύση
προβλημάτων εξαρτάται από το επίπεδο των αναγκών του χρήστη. Η
εφαρμογή του είναι κυρίως στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες.
4)

Simulation

(Προσομοίωση).

Στην οθόνη

του

ηλεκτρονικού

υπολογιστή μπορεί να παρουσιαστεί ένα περιβάλλον μέσα από το οποίο
εκτελείται ένα πείραμα που είναι δύσκολο να μεταφερθεί στην τάξη. Μέσα
από

κείμενο,

γραφικά

και ερωτήσεις ο
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ερευνώντας και μεταβάλλοντας τις αρχικές συνθήκες εκτέλεσης του
πειράματος .
Τελευταία αναπτύχθηκε μια ακόμη κατηγορία λογισμικού τύπου CAI, η
κατηγορία δημιουργίας «προτύπων» (modeling). Σύμφωνα με το λογισμικό
αυτό,

χρησιμοποιούνται

εφαρμογές

CAI,

για

να

αναπαραστήσουν

συστήματα ή διαδικασίες.
Οι παραπάνω κατηγορίες δεν είναι πάντοτε αυστηρά καθορισμένες και
είναι πολύ πιθανό το εκπαιδευτικό λογισμικό να περιέχει στοιχεία από όλες
τις κατηγορίες.

3.5.2 Πως πρέπει να είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να είναι απλό στην χρήση έτσι ώστε να
μπορεί με σαφήνεια να καθοδηγεί και τον πιο άπειρο χρήστη. Συγκεκριμένα,
βοηθητικό θα ήταν να υπάρχουν ενδείξεις στα εργαλεία και τα μενού του
προγράμματος μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να πλοηγείται με
ευκολία στο υλικό και να κατανοεί το ίδιο εύκολα τις δυνατότητες του
προγράμματος. Οι ενδείξεις μπορεί να είναι περιγραφικές λέξεις ή εικονίδια
που θα μαρτυρούν το τι κάνει κάθε εργαλείο. Επίσης το εκπαιδευτικό
λογισμικό, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να αλλάζει
από μόνος του τις παραμέτρους του θέματος που κάθε φορά παρουσιάζεται
(π.χ στις συνθήκες εκτέλεσης ενός πειράματος ή τις παραμέτρους μιας
αριθμητικής εξίσωσης).
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει το εκπαιδευτικό λογισμικό,
είναι να είναι διαδραστικό. Με άλλα λόγια να μπορεί ο χρήστης να
«επικοινωνεί»

κατά

κάποιον τρόπο

υπολογιστής να ανταποκρίνεται σε

με τον

υπολογιστή,

δηλαδή

ο

κάποια από τις προβλεπόμενες

απαιτήσεις του χρήστη. Επίσης το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει τη γνώση με πολλούς τρόπους όπως ήχο, εικόνα
γραφικά, κίνηση αλλά και με συνδέσεις (links), ώστε ο χρήστης να ανατρέξει
και σε επιμέρους θέματα.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα των πολυμέσων, ενός σχετικά
νέου

τύπου εκπαιδευτικό λογισμικού

και όχι μόνο που άρχισε να

αναπτύσσεται και να διαδίδεται ευρύτατα στις αρχές τις δεκαετίας του 1990.
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3.6 Οτττικοακουστικό υλικό.
Η ένοια οπτικοακουστικό υλικό εξυπακούει εικόνα και ήχο. Παρακάτω θα
εξετάσθούν τα δύο αυτά συστατικά ξεχωριστά και θα αναλυθεί ο ρόλος που
μπορούν να διαδραματίσουν στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

3.7 Ηχητικό υλικό.
Η αναφορά σε ηχητικό υλικό υπονοεί συνήθως κασέτες και CD’s. Το
υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, ως
συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό. Μπορεί να λειτουργήσει ερμηνευτικά
και υποστηρικτικά με άλλου είδους υλικό (π.χ. έντυπο) Συνήθως το υλικό
που δίνεται στους σπουδαστές υπό τη μορφή ήχου είναι υλικό που είναι
αδύνατον να αποδοθεί με μορφή κειμένου. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα, σπουδών ξένης γλώσσας από απόσταση όπου εκεί είναι πολύ
βασικό να ακούσει ο σπουδαστής, την προφορά των λέξεων, τον τόνο της
φωνής αυτού που τις προσφέρει. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να ακούσει,
μια ομιλία, ένα μάθημα ή μια συζήτηση σχετική με το αντικείμενο των
σπουδών του. Είναι φυσικό πως ο προφορικός λόγος θα έχανε την αξία του
εάν δινόταν σε μορφή κειμένου.
Βέβαια το ηχητικό υλικό μπορεί να βοηθήσει, στο να δώσει, πληροφορίες,
κατευθύνσεις και οδηγίες στο σπουδαστή, που για διάφορους λόγους
μπορεί να μην ενσωματώνονται στο έντυπο υλικό. Αυτό μπορεί πολλές
φορές να εξασφαλίζει την ανάπτυξη ενός καλύτερου και πιο φιλικού κλίματος
μελέτης από τον συγγραφέα προς τον σπουδαστή.
Το ηχητικό υλικό (κασέτες και CD’s) έχει επιπλέον το πλεονέκτημα ότι
είναι φθηνό. Παλιότερα χρησιμοποιούνταν μόνο κασέτες όμως τώρα πια
που η τιμή των CD’s είναι χαμηλή αυτά έχουν αντικαταστήσει τις κασέτες. Το
σημαντικότερο όμως είναι πως το ηχητικό υλικό είναι ευέλικτο στη χρήση και
μπορεί να ακουστεί παράλληλα με άλλες εργασίες (π.χ. την ώρα που οδηγεί
κανείς), ακριβώς επειδή η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως
σε ανθρώπους, ενήλικες, πολυάσχολους, εργαζόμενους, των οποίων ο
ελεύθερος χρόνος για μελέτη είναι περιορισμένος.

3.8 Οπτικό υλικό.
Σήμερα, όταν γίνεται αναφορά σε οπτικό υλικό συνήθως εννοεί κανείς το
video το οποίο ουσιαστικά είναι οπτικοακουστικό υλικό, μια και τις
περισσότερες φορές συνοδεύεται από ήχο. Παλαιότερα, σε προγράμματα εξ’
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αττοστάσεως εκπαίδευσης, στο εξωτερικό, δινόταν στους σπουδαστές
slides, σήμερα πλέον το video τα έχει αντικαταστήσει και αυτά. To video έχει
μια ιδιαίτερη δυναμική και διάσταση, η οποία είναι ο συνδυασμός κινούμενης
εικόνας και ήχου. Στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση η τεχνολογία του video
έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα Με τη βοήθεια του video μπορεί να δοθεί στους
μαθητές της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, να παρακολουθήσουν ένα
μάθημα όπως αυτό διεξάχθηκε σε ένα ζωντανό ακροατήριο μιας πραγματική
τάξης. Μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνει τις ερωτήσεις που τέθηκαν από
τους μαθητές στη διάρκεια του μαθήματος τις απαντήσεις που δόθηκαν από
τον διδάσκοντα και τον διάλογο που ενδεχομένως να πραγματοποιήθηκε
μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι ερωτήσεις που πολλές φορές θα
επιθυμούσε κανείς να υποβάλει, υποβάλλονται από άλλους συνομιλητές μας
ή καλύπτονται μέσω απαντήσεων άλλων ερωτήσεων. Πέρα από αυτό το
τυπικό παράδειγμα, μπορεί να έχουμε σε video την εικόνα του καθηγητή
που θα απευθύνεται

αποκλειστικά

στους μαθητές της εξ’ αποστάσεως

εκπαίδευσης. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους μπορούν να του στείλουν email's ή να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του για να του θέσουν
ερωτήσεις ή να του ζητήσουν διευκρινίσεις. Τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα
είναι πολύ σημαντικά στις θετικές επιστήμες. Για παράδειγμα βοηθούν πολύ
όταν χρειάζεται να παρουσιασθεί ένα πείραμα φυσικής, να υποδειχτεί η
συνδεσμολογία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ή να δείξουμε τα περιφερειακά
κομμάτια

του

υπολογιστή

ή

οι

διαδικασίες

συναρμολόγησης

ενός

υπολογιστή.
Πέρα από όλα αυτά μέσω video (βιντεοκασέτες) μπορούν να δοθούν
στους σπουδαστές ντοκιμαντέρ, διαλέξεις και οτιδήποτε άλλο είναι χρήσιμο
προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα κάποιο θέμα και να προχωρήσουν
στις εργασίες τις οποίες καλούνται να πραγματοποιήσουν.
Οι βιντεοκασέτες είναι ένα ευχάριστο και ευέλικτο μέσο διδασκαλίας. Ο
σπουδαστής μπορεί να τις παρακολουθεί όποτε αυτός θέλει και όσες φορές
θέλει, μπορεί να τις σταματήσει και να τις δει κάποια άλλη στιγμή, να
παράληψη τμήματά τους ή να ξαναδεί κάποια άλλα. Γι’ αυτό το λόγο το
βίντεο χρησιμοποιείται

ευρέως στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα

τελευταία χρόνια το βίντεο στην εκπαίδευση τείνει να αντικατασταθεί από τα
CD’s τα DVD’s και τα multimedia γενικότερα, τα οποία θα αναφερθούν στη
συνέχεια.
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3.9 Multimedia (Πολυμέσα).
Πολυμέσα είναι ο συνδυασμός σε μία εφαρμογή υπολογιστή: κειμένου,
ήχου, εικόνας (ακίνητης και κινητής) και video διανθισμένων με ισχυρή δόση
διαλογικότητας με το χρήστη22. To video, ο ήχος, ο υπολογιστή εξετάσθηκαν
προηγουμένως. Είναι όμως ο συνδυασμός τους μαζί με την διαλογικότητα
με τον χρήστη που κάνει τα πολυμέσα τόσο ελκυστικά. Κλασικός τομέας
εφαρμογών των Πολυμέσων είναι η εκπαίδευση. Συνήθως οι σπουδαστές
μετά από σύντομο χρόνο εκμάθησης, χειρίζονται με ευκολία μία πολυμεσική
εφαρμογή. Και το κυριότερο μπορούν να ρυθμίσουν μόνοι τους την ταχύτητα
εκμάθησης.
Από τα παραπάνω μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι είναι σημαντική
η συμβολή των Πολυμέσων στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Ένα
σημαντικό στοιχείο, των πολυμέσων το οποίο τα καθιστά ακόμη πιο χρήσιμα
στον τομέα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι πως αλληλεπιδρούν με
τον χρήστη και μάλιστα μπορεί να καθορίσει ο ίδιος ο χρήστης τις διαδρομές
πλοήγησης, μέσα στο υλικό, να αλλάξει κάποιες παραμέτρους, που αυτές με
τη σειρά τους αλλάζουν κάποια συμβάντα. Η πλοήγηση αυτή γίνεται με τη
βοήθεια του ποντικιού. Ο χρήστης επιλέγει μέσα από πλήκτρα και τα
διάφορα μενού και τις συνδέσεις αυτό που τον ενδιαφέρει. Ο τρόπος
πλοήγησης είναι διαφορετικός για τον κάθε χρήση, δεν ακολουθείται μια
συγκεκριμένη σειρά επιλογών και αυτό του δίνει την ευχέρεια, να διαχειριστεί
την εφαρμογή όπως αυτός επιθυμεί. Αυτό, συμβάλει στο να κεντρίζεται και
να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον και η προσοχή του χρήστη. Επίσης,
αυτό δίνει τη δυνατότητα σε σπουδαστές με διαφορετικό επίπεδο γνώσεων
να προχωρήσουν σύμφωνα με τις δικές τους δυνατότητες και ρυθμούς. Ο
ρόλος του σπουδαστή σε ένα τέτοιου είδους εκπαιδευτικό υλικό είναι
ενεργητικός και αυτή η άμεση αλληλεπίδραση του με το λογισμικό καθιστά
πιο αποτελεσματική τη διδασκαλία.

3.10 Τηλεκπαίδευση.
Τηλεκπαίδευση είναι μια μορφή εκπαίδευσης που στηρίζεται στη
σύγχρονη επικοινωνία23. Απαιτεί δίκτυο επικοινωνίας υψηλών δυνατοτήτων
μια και η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και απομακρυσμένου
ακροατηρίου πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η μορφή εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης είναι αυτή που προσεγγίζει καλύτερα την
παραδοσιακή εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει γιατί στην τηλεκπαίδευση από τη
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μια «πλευρά» του δικτύου επικοινωνίας έχουμε τον διδάσκοντα και από την
άλλη συγκεντρωμένο ακροατήριο σπουδαστών. Από την πλευρά του ο
καθηγητής στέλνει εργασίες, ασκήσεις στους φοιτητές του και αυτοί τις
εκτελούν σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τις στέλνουν πίσω
με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η Σύγχρονη τηλεκπαίδευση μπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική
διαδικασία,

την

αμεσότητα

της

επαφής

του

διδάσκοντα

με

τους

εκπαιδευόμενους, και να δώσει μια άλλη διάσταση στο αντικείμενο της
μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι, αν και δε βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τον
εκπαιδευτή, μπορούν να έχουν μαζί του φωνητική και οπτική επικοινωνία,
και

με

αυτό

τον

τρόπο

αποδυναμώνουν

τους

περιορισμούς

των

αποστάσεων. Όμως κάθε συνεδρία Σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι ένα
γεγονός που έχει αξία και πέραν της χρονικής στιγμής διεξαγωγής της,
επειδή ακριβώς απαιτείται χρονικός συντονισμός όλων των παραγόντων. Η
καταγραφή

της

συνεδρίας

καθίσταται

έτσι

απαραίτητη,

ώστε

οι

εκπαιδευόμενοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή και σε μελλοντικές
χρονικές στιγμές.

Επιπλέον, το μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να

αξιοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευόμενους που δεν συμμετείχαν
απαραίτητα στο αρχικό γεγονός, διευρύνοντας έτσι το δυνητικό κοινό της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Για τη Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, απαιτούνται συστήματα τηλεδιάσκεψης
(videoconference) τα οποία μεταφέρουν εικόνα, ήχο και δεδομένα μεταξύ
του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Τα συστήματα τηλεδιάσκεψης
όσον

αφορά

την

τηλεπικοινωνιακή

υποδομή

που

χρησιμοποιείται,

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
•

Συστήματα συμβατά με το πρότυπο Η.320 της ITU-T, για
επικοινωνία πάνω από συνδέσεις ISDN.

•

Συστήματα συμβατά με το πρότυπο Η.323 της ITU-T, για
επικοινωνία πάνω από δίκτυα TCP/IP.

•

Συστήματα συμβατά και με τα δύο παραπάνω πρότυπα
(Η.320/Η.323).

Για

τις

ανάγκες

των

Ελληνικών

Ακαδημαϊκών

και

Ερευνητικών

Ιδρυμάτων, η τηλεδιάσκεψη με συστήματα Η.323 είναι η προτιμώμενη
μέθοδος. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) παρέχει μια
δικτυακή

υποδομή

που

καλύπτει

επαρκώς

σχεδόν

όλους

τους

συνδεδεμένους φορείς σε αυτό. Επομένως, το κόστος μιας τηλεδιάσκεψης
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με συστήματα Η.323 είναι κατά βάση μηδενικό, ενώ η τηλεδιάσκεψη με
συστήματα Η.320 εμπεριέχει και το τηλεπικοινωνιακό κόστος της κλήσης
μέσω ISDN.
Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα Η.323 είναι ακόμη πολύ σπάνιο να
βρεθούν σε τρίτους φορείς που θέλουν να συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική
διαδικασία εξ αποστάσεως, καθώς η ανάπτυξη δικτύων στην Ελλάδα
TCP/IP είναι ακόμη στα αρχικά βήματα της. Αυτό έχει σαν συνέπεια να
υπάρχουν ήδη και να πωλούνται ακόμη, έξω από το ακαδημαϊκό/ερευνητικό
περιβάλλον, πολύ περισσότερα συστήματα τηλεδιάσκεψης Η.320 (ISDN)
παρά Η.323 (TCP/IP). Σε αυτή την τάση συμβάλλει το γεγονός ότι η
απόκτηση μιας σύνδεσης ISDN είναι πλέον μια εύκολη υπόθεση για
ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, ενώ το κόστος μόνιμων συνδέσεων
(μισθωμένες γραμμές, μικροκυματικές ζεύξεις, ΑΤΜ, κλπ.) είναι ακόμη
πολλαπλάσιο του κόστους μιας γραμμής ISDN.
Επιπλέον, το πρότυπο Η.320 εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του
1990, ενώ το Η.323 αρκετά αργότερα (1996). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο μια πολύ μεγάλη εγκατεστημένη βάση από
συστήματα

τηλεδιάσκεψης

Η.320,

καθώς

εταιρείες,

οργανισμοί

και

εκπαιδευτικοί φορείς δεν είχαν άλλη επιλογή για να καλύψουν τις ανάγκες
τηλεδιάσκεψης. Πολλές φορές λοιπόν, για να υπάρχει επικοινωνία με το
εξωτερικό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστήματα Η.320, παρόλη την
οικονομική

επιβάρυνση

που

συνεπάγεται

αυτό,

λόγω

των

τηλεπικοινωνιακών τελών.
Με βάση τα παραπάνω, επιβάλλεται τα συστήματα που εγκαθίστανται σε
ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα να ανήκουν στην τρίτη κατηγορία από τις
προαναφερθείσες, να υποστηρίζουν δηλαδή τηλεδιάσκεψη και με τα δύο
πρότυπα Η.320 και Η.323. Αναμένεται ότι η τηλεδιάσκεψη μέσω δικτύων
TCP/IP (είτε με το πρότυπο Η.323, είτε με νέα αναδυόμενα πρότυπα, όπως
το SIP (Session Initiation Protocol) θα επικρατήσει τελικώς ως υπηρεσία,
καθώς το Internet διευρύνεται και το κόστος διασύνδεσης μειώνεται. Μέχρι
τότε όμως, η συνύπαρξη των δύο προτύπων είναι απαραίτητη.
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Κεφάλαιο IV Σχέση εκπαιδευόμενου και τεχνολογίας.
1. Γενικά.
Στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάσθηκαν η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
σαν εκπαιδευτική διαδικασία και τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την πραγματοποίηση της. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθούν τα
προβλήματα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ειδικότερα, θα
εξετασθούν τα προβλήματα προσαρμογής στον νέο τρόπο εκπαίδευσης
καθώς και στα προβλήματα χρήσης των νέων τεχνολογιών.
Θα ερευνηθεί επίσης η πιθανότητα η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση να
μπορεί να

λειτουργήσει

και

να

αντικαταστήσει

σε

κάποιες

ειδικές

περιπτώσεις την παραδοσιακή εκπαίδευση. Θα εξετασθεί επίσης η σχέση
ανθρώπου τεχνολογίας-η οποία αποτελεί το μέσον στην περίπτωση μας- και
θα γίνει προσπάθεια να προσεγγισθεί το φόβο που αισθάνονται κάποιοι για
τη νέα μορφή αυτή εκπαίδευσης καθώς και για τη τεχνολογία που τη
συνοδεύει.
Επίσης

θα

μελετηθεί

η

περίπτωση

μετεκπαιδευομένων

με

την

παραδοσιακή εκπαίδευση και πως αυτοί βλέπουν την προοπτική να
διδαχτούν το

ίδιο αντικείμενο

με τη

βοήθεια της εξ’ αποστάσεως

εκπαίδευσης. Τέλος θα εξετάσθούν τα αποτελέσματα της διδασκαλεία με τη
μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.
Είναι φυσικό πως η διδασκαλία μέσω τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, διαδίκτυο, web based μαθήματα, τηλεκπαίδευση) μπορεί να
φανεί κουραστική, δύσκολη και ξένη για μια μεγάλη μερίδα σπουδαστών.
Αυτό συμβαίνει ιδίως για αυτούς που πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με
αυτό το είδος διδασκαλίας. Πέρα από τα όποια προβλήματα όμως που
παρουσιάζει βοηθά μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων να αποκτήσουν τις
γνώσεις που επιθυμούν.

2. Συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι
στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση.
2.1 Προβλήματα προσαρμογής.
Το πρώτο βασικό πρόβλημα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση έχει να
κάνει με την προσαρμογή του εκπαιδευομένου σε ένα νέο τρόπο μάθησης.
Οι εκπαιδευόμενοι μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσουν να σπουδάσουν με
την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, γνωρίζουν ένα διαφορετικό
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στυλ επικοινωνίας και μάθησης. Αυτό το στυλ «επιβάλει» στον καθηγητή να
έχει τον πλήρη έλεγχο και την ευθύνη για τη ροή της διδασκαλίας,

τις

διεργασίες των μαθημάτων και τους σπουδαστές με τη σειρά τους να
ακολουθούν «πιστά» τις όποιες διαδικασίες.
Στην περίπτωση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο σπουδαστής
καλείται να σχεδιάσει από μόνος του το πλάνο μελέτης του. Αυτό σημαίνει
πως ο σπουδαστής έρχεται «αντιμέτωπος» με τον ίδιο του τον εαυτό, μια και
ο ίδιος πρέπει, χωρίς την επιβολή του καθηγητή του, να κάνει πρόγραμμα
μελέτης και να ολοκληρώσει τις εργασίες που του δίνονται μέσα στην ακριβή
ημερομηνία που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών του. Ο καθηγητής στην εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση παίζει ρόλο επικουρικό και όχι πρωταρχικό.
Πρωταρχικό ρόλο παίζει μόνο ο σπουδαστής, ο οποίος είναι και κύριος
υπεύθυνος για την έκβαση των σπουδών του. Η αλήθεια είναι πως τους
περισσότερους ανθρώπους τους βοηθάει να έχουν κάποια εξωτερική πίεση
π.χ. αυτή του καθηγητή προκειμένου να μελετήσουν ή από την άλλη πλευρά
τους βοηθά ο «ανταγωνισμός» που αναπτύσσεται σε μία «ζωντανή» τάξη,
προκειμένου να μελετήσουν περισσότερο ώστε να μην υστερούν έναντι των
άλλων. Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια «μοναχική» μορφή
εκπαίδευσης που σίγουρα απαιτεί μεγάλη αυτοπειθαρχία και ωριμότητα από
αυτόν που την επιλέγει.

2.2 Προβλήματα νέων τεχνολογιών.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές
στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ότι πολλοί από αυτούς έρχονται για
πρώτη φορά σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με το
διαδίκτυο. Τις περισσότερες φορές είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση
των μαθημάτων οι σπουδαστές να έχουν κάποια σχέση οικειότητας με τη
τεχνολογία -και ειδικότερα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές- μια και αυτή
αποτελεί εργαλείο στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα,
πρέπει να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή
καθώς και πως μπορούν να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή κατάλληλο
λογισμικό που θα τους είναι απαραίτητο στο μάθημα τους και το οποίο θα
αποτελεί εργαλείο μελέτης.
Η πλοήγηση στο διαδίκτυο, είναι ένα άλλο πρόβλημα μια και πολλοί
σπουδαστές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή μαζί του. Τα προβλήματα
που προκύπτουν είναι το πως θα κατεβάσουν, θα αποθηκεύσουν και θα
εκτυπώσουν τις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο δικό τους υπολογιστή, αν
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και εφόσον το μάθημα είναι web-based, καθώς επίσης και πως θα στείλουν
και θα λάβουν ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mails) από τον επιβλέποντα
καθηγητή τους. Τα προβλήματα εντείνονται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει
ένας σταθερός τρόπος δημιουργίας ιστοσελίδων (ώστε όλες οι ιστοσελίδες
να έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά), καθώς και στο ότι η ηλεκτρονική
αλληλογραφία περιλαμβάνει τη ρύθμιση αρκετών παραμέτρων (ύπαρξη
πολλών διαφορετικών εφαρμογών διαχείρισης αλληλογραφίας, δυνατότητα
επισύναψης και αποστολής αρχείων). Επίσης δεν πρέπει να παραβλεφθεί
και την ευρεία πλέον διάδοση των ιών των υπολογιστών (κυρίως μέσω της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) που καθιστά τη χρήση των υπολογιστών μία
αρκετά πολύπλοκη και «επικίνδυνη» διαδικασία.

3. Αλληλεπίδραση ανθρώπου τεχνολογίας.
Στο παρελθόν,

όπως άλλωστε αναφέρθηκε

και παραπάνω,

η

εκπαίδευση από απόσταση γινόταν κυρίως με αλληλογραφία και αργότερα
συμπληρωματικά χρησιμοποιούνταν κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες που
αποστέλλονταν

ταχυδρομικά

πραγματοποιούνταν

στους

σεμινάρια

και

εκπαιδευόμενους.
κύκλοι

μαθημάτων

Παράλληλα
με

μορφή

τηλεοπτικών εκπομπών. Η έλλειψη όμως άμεσης επικοινωνίας διδάσκοντα διδασκομένων, καθώς και η δυσκολία άμεσης ανανέωσης ή αλλαγής του
διδακτικού

υλικού,

ώστε

αυτό

να

προσαρμόζεται

στην

σύγχρονη

τεχνογνωσία και στις εκάστοτε ανάγκες, είχαν καταστήσει την εκπαίδευση
από απόσταση μια λύση ανάγκης σχετικά μειωμένης ποιότητας, που
απευθυνόταν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.
Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τις τελευταίες δεκαετίες
έδωσε την ευκαιρία στην εκπαίδευση από απόσταση να συναγωνιστεί σε
ποιότητα την παραδοσιακή εκπαίδευση, χωρίς να θυσιάζει τις βασικές
ελευθερίες

επιλογής

εκπαιδευόμενους.

Η

χρόνου

και

συνδυασμένη

χώρου
χρήση

που

προσφέρει

ηλεκτρονικού

στους

υπολογιστή,

κάμερας, μικροφώνου ή άλλων αναλογικών και ψηφιακών συσκευών
προσφέρει μια παραστατικότερη παρουσίαση των διαφόρων εκπαιδευτικών
θεμάτων, υποβοηθώντας έτσι τα κλασικά μέσα διδασκαλίας. Τα πολυμεσικά
συστήματα ενσωματώνοντας πληροφορίες σε μορφή κειμένου, εικόνας και
ήχου κεντρίζουν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου κρατώντας τον συνεχώς
σε εγρήγορση.
Σε αυτή την κατεύθυνση μεγάλος σύμμαχος είναι η διαλογικότητα των
πολυμέσων. Η διαλογικότητα, ή αλλιώς διάδραση, είναι ο ζωντανός ιστός
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που ενώνει την παρουσίαση ενός μαθήματος από απόσταση με τους
εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. Τα διάφορα πολυμεσικά συστήματα
βασίζονται στη δύναμη των πολυαισθητικών παρουσιάσεων παρέχοντας
στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά κατά τη διάρκεια
του μαθήματος. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει μια σειρά από
αλλαγές στο λεκτικό, ακουστικό, οπτικό ή αριθμητικό πολυμεσικό σύστημα
αλλάζοντας έτσι τη ροή του.
Το

κυριότερο

πλεονέκτημα

των

πολυμέσων,

σε

σχέση

με

τα

παραδοσιακά εργαλεία διδασκαλίας, είναι ότι ο συνδυασμένος τρόπος
παρουσίασης των πληροφοριών δημιουργεί αμεσότητα και έχει καλύτερα
αποτελέσματα. Έχει αποδειχθεί ότι μια τέτοια παρουσίαση ενός θέματος
βοηθά τον ανθρώπινο εγκέφαλο να συγκρατεί πολύ περισσότερα στοιχεία
από μια μόνο οπτική ή μόνο ακουστική παρουσίαση. Πιο συγκεκριμένα
σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, μια οπτικοακουστική παρουσίαση
παραμένει κατά 50% στην ανθρώπινη μνήμη, ενώ τα ποσοστά είναι πολύ
χαμηλότερα στις περιπτώσεις που η παρουσίαση είναι μόνο οπτική (20%) ή
μόνο ακουστική (10%).
Οι πολυμεσικές εφαρμογές για εκπαιδευτικούς σκοπούς έχουν τη μορφή
ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, του οποίου οι σελίδες παρουσιάζουν συνοπτικά
κάποιο ξεχωριστό θέμα. Το βιβλίο αυτό μπορεί να είναι αποθηκευμένο σε
μονάδες CD-ROM, σε δισκέτες (για περιορισμένες και μικρές εφαρμογές) ή
στις σελίδες του διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η διοχέτευση του υλικού
μέσω του διαδικτύου έγινε εφικτή μόλις την τελευταία δεκαετία, η οποία
άλλωστε

χαρακτηρίζεται

υπολογιστών.

από

Επιπρόσθετα,

τη

ραγδαία

ανάπτυξη

των

δικτύων

η συνάντηση των τηλεπικοινωνιών,

της

ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών, της βιομηχανίας ψυχαγωγίας και
των τηλεοπτικών μέσων προκάλεσε μια τεχνολογική επανάσταση η οποία
αποτέλεσε μια από τις κινητήριες δυνάμεις δημιουργίας της κοινωνίας των
πληροφοριών.
Σήμερα ολοένα και περισσότεροι χρήστες έχουν πρόσβαση στον
παγκόσμιο ιστό (world wide web), το γνωστό σε όλους διαδίκτυο, που δεν
είναι τίποτα άλλο από πολλούς συνδεδεμένους υπολογιστές οι οποίοι
βρίσκονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη και αποτελούν έτσι έναν
παγκόσμιο ιστό. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο ιστός αποτελεί μια τεράστια και
εκθετικά αναπτυσσόμενη βάση δεδομένων που περιέχει γνώσεις και
πληροφορίες που αφορούν κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας και
αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας.

Σελίδα 42

Σ' αυτόν, η

«ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ
επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων ή απλώς μεταξύ
διδασκομένων επιτυγχάνεται εύκολα, οικονομικά και σε πολλαπλά επίπεδα.
Παραδίδονται μαθήματα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτύου με
τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή και ομάδων συζητήσεων
(newsgroups). Έτσι ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει
σύγχρονα ή ασύγχρονα με τον εκπαιδευτή ή άλλους εκπαιδευόμενους για
την επίλυση τυχόν αποριών και την ανταλλαγή απόψεων.
Παράλληλα για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου,
αλλά και κάθε επισκέπτη του διαδικτύου, οι απλές ιστοσελίδες με κείμενο και
στατικές εικόνες εμπλουτίζονται με εντυπωσιακά γραφικά, συγχρονισμένο
ήχο και στοιχεία διαλογικότητας. Τα γραφικά σε συνδυασμό με κάποιο
ηχητικό άκουσμα προσφέρουν μια πολύ αξιόλογη μέθοδο παρουσίασης
πληροφοριών και ιδεών και παρέχουν μια παραστατική και ολοκληρωμένη
εικόνα της έννοιας ή του φαινομένου που αναπαριστούν, καθιστώντας το
ευκολότερα κατανοητό από τους εκπαιδευόμενους.24
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
4. Πρώτη μελέτη περίπτωσης - Διδασκαλείο Δ.Γληνός.
Με τη βοήθεια ερωτηματολόγιου, που δόθηκε σε μετεκπαιδευόμενους εν
ενεργεία δασκάλους, στο διδασκαλείο "Δ.Γληνός"25 του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ, έγινε προσπάθεια να
εξαχθούν κάποια συμπεράσματα σχετικά με το πώς βλέπουν την εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση άτομα που προέρχονται από διαφορετικές
περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να επιμορφωθούν πάνω στο αντικείμενο
τους. Με τη βοήθεια των συμπερασμάτων θα σκιαγραφηθούν οι τρόποι που
οι

ενήλικες

αντιμετωπίζουν

την

προοπτική

παρακολούθησης

ενός

προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4.1 Γενικά στοιχεία.
Η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω των
διδασκαλείων. Σήμερα υπάρχουν τρία διδασκαλεία,

ένα στην Αθήνα, ένα

στην Θεσσαλονίκη και ένα στα Ιωάννινα. Ο σκοπός των διδασκαλείων είναι
α) να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών της
αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας,
β) να προάγουν την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση
γνώσεων

και

εμπειριών που

συμβάλλουν

στην

εκπαιδευτική

ανάπτυξη της χώρας, και
γ) να παρέχουν τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές
γνώσεις και δεξιότητες που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη
επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στους απόφοιτους των διδασκαλείων χορηγείται δίπλωμα διετούς
μετεκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής.
Σύμφωνα με τον επίσημο κανονισμό του διδασκαλείου η μετεκπαίδευση
στο Διδασκαλείο «Δημήτριος Γληνός» διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Η
φοίτηση είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της οι μετεκπαιδευόμενοι/ες
απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Για την απόκτηση του
Διπλώματος μετεκπαίδευσης οι μετεκπαιδευόμενοι/ες πρέπει να εξεταστούν
επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε εξαμήνου.
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4.2 Η εκπαίδευση στο διδασκαλείο και η συμβολή ενός προγράμματος
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Με το ύπαρχον εκπαιδευτικό σύστημα, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί
να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του διδασκαλείου "Δ.Γληνός" (καθώς
και των άλλων δύο διδασκαλείων) τους χορηγείται άδεια με αποδοχές δύο
ετών. Αρκετοί από τους εκπαιδευόμενους προέρχονται από περιοχές εκτός
Θεσσαλονίκης (πολλές φορές και από αρκετά μακρινές περιοχές της χώρας)
και η μεγάλη πλειοψηφία τους έχει πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις. Η
παρακολούθηση των μαθημάτων του διδασκαλείου είναι υποχρεωτική και οι
μετεκπαιδευόμενοι μπορούν να κάνουν περιορισμένο αριθμό απουσιών.
Έτσι

οι

μετεκπαιδευόμενοι

που

διαμένουν

σε

κοντινές

προς

την

Θεσσαλονίκη περιοχές αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά. Άλλοι
μετεκπαιδευόμενοι αναγκάζονται να διαμένουν στη Θεσσαλονίκη για
ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα
σημαντική οικονομική επιβάρυνση καθώς και αναστάτωση της προσωπικής
και οικογενειακή τους ζωής.
Για

τους ανωτέρω λόγους η

εφαρμογή

ενός προγράμματος εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης στην περίπτωση του διδασκαλείου θα μπορούσε
να επιλύσει πολλά από τα - πρακτικά κυρίως - προβλήματα που αντιμε
τωπίζουν οι μετεκπαιδευόμενοι. Θα τους επέτρεπε να παρακολουθούν τα
μαθήματα στον τόπο τους χωρίς μετακινήσεις (και απομάκρυνση από τα
προσφιλή τους πρόσωπα), και να μελετούν με τον δικό τους ρυθμό. Δεν θα
τους δημιουργούσε οικονομικά βάρη (έξοδα μετακίνησης, διαμονής). Ο
χρόνος φοίτησης θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε
μετεκπαιδευομένου. Ακόμη, στην περίπτωση της μετεκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν θα ήταν
αναγκαία η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, αλλά ίσως η μείωση του
ωραρίου τους, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του
εκπαιδευτικού προγράμματος.
Επίσης η εφαρμογή ενός συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο
διδασκαλείο θα έδινε την δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό δασκάλων να
παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών, καθώς δεν θα υπήρχαν οι
περιορισμοί σε αίθουσες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Με το σημερινό
σύστημα οι υποψήφιοι μετεκπαιδευόμενοι δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις και
μόνο μικρό ποσοστό από αυτούς κατορθώνει να παρακολουθήσει το
πρόγραμμα. Ο αριθμός των δασκάλων που φοιτούν κάθε χρόνο στα τρία
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διδασκαλεία της χώρας είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τον αριθμό
υπηρετούντων δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο μικρός αριθμός δασκάλων που έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν
στα διδασκαλεία, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανάγκη δια βίου
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, καθιστά αναγκαία την εφαρμογή ενός
συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα
στην

εκπαίδευση

επινοούνται

συνεχώς

αλλάζουν.

και εφαρμόζονται,

νέοι

Νέες

τεχνικές

εκπαίδευσης

τομείς γνώσης εμφανίζονται.

Ο

εκπαιδευτικός πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις (τεχνολογικές
και παιδαγωγικές), να βελτιώνει και να προσαρμόζει ανάλογα τη διδασκαλία
του. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση,
δια βίου εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ίσως την πιο
αποτελεσματική

και

οικονομική

μέθοδο

για

την

εκπαίδευση

κάθε

επαγγελματικού δυναμικού το οποίο πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς26. Η
εφαρμογή ενός κύκλου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που οι εκπαιδευτικοί
θα παρακολουθούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επέτρεπε την συνεχή
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επίσης η ύπαρξη δικτυακού τόπου με
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, προσβάσιμο από τους δασκάλους που έχουν
ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο διδασκαλείο, θα βοηθούσε τους
τελευταίους να συμπληρώνουν τις γνώσεις τους. Θα διδόταν έτσι η
δυνατότητα δημιουργίας ενός εξελισσόμενου και πιο σύγχρονου συστήματος
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Βέβαια η εφαρμογή ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν είναι εύκολη, και γι αυτό απαιτεί
κατάλληλο

σχεδίασμά.

Σε

περίπτωση

εφαρμογής

ενός

τέτοιου

προγράμματος πρέπει να παραχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την
διδασκαλεία των μαθημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μετεκπαιδευομένων και να καλύπτει
μεγάλο φάσμα ηλικιών, καθώς οι μετεκπαιδευόμενοι μπορεί να έχουν
αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο πριν από πέντε αλλά ίσως και πριν από
εικοσιπέντε χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο διαφορετικός
βαθμός εξοικείωσης των δασκάλων με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και η
διαφορετική στάση που μπορεί να έχουν απέναντι σε ένα πρόγραμμα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσής τους.
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4.3 Βαθμός αποδοχής ενός προγράμματος εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης από τους εκπαιδευόμενους.
Στα πλαίσια της διερεύνησης της στάσης των εκπαιδευόμενων δασκάλων
απέναντι στην δυνατότητα εφαρμογής ενός προγράμματος εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης

στο

ερωτηματολογίου

διδασκαλείο,
το

έγινε

οποίο

μια

έρευνα

με

συμπληρώθηκε

την

βοήθεια

από

τους

μετεκπαιδευόμενους/νες στο διδασκαλείο "Δ.Γληνός" του Παιδαγωγικού
Τμήματος

Δημοτικής

Πανεπιστημίου

Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης

(το

(ΠΤΔΕ)

του

ερωτηματολόγιο

Αριστοτέλειου

παρατίθεται

στο

Παράρτημα I της πτυχιακής εργασίας). Συνολικά πήραν μέρος 36 άτομα από
τα οποία η πλειοψηφία (91%) ήταν μεταξύ 30-40 ετών, και οι υπόλοιποι
(9%) μεταξύ 40-50 ετών. Στο δείγμα οι άνδρες αποτελούσαν το (44%) και οι
γυναίκες (56%). Το 60% των εκπαιδευόμενων ήταν έγγαμοι και το 53% από
αυτούς είχε παιδιά (Σχήμα I).

Φύλλο

Κατανομή ηλικιών

□ Α\£ρες
■ Γυνσίκες

Παιδιά στην οικογένεια

Οικογενειακή κατάσταση

□ Εγγαμος

□ Ναι

■ Αγγαμος

■ Οχι

Σχήμα I. Στοιχεία ηλικίας, φύλου και οικογενειακής κατάστασης εκπαιδευομένων.
Στην ερώτηση "πως θα χαρακτηρίζατε τις γνώσεις σας γύρω από τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές;" το 69% απάντησε μέτριες, το 17% καλές και το
14% ανεπαρκείς. Η πλειοψηφία (81%) των ερωτηθέντων θα επιθυμούσε την
παροχή υλικού μέσω του διαδικτύου, παρά το ότι μόνο το 31% έχει
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πρόσβαση σε υπολογιστή με σύνδεση στο Internet. Το γεγονός αυτό
αναδεικνύει την θετική στάση των εκπαιδευόμενων και την θέλησή τους να
εκπαιδευτούν με τις νέες τεχνολογίες.
Από τις υπηρεσίες του διαδικτύου, το 44% των εκπαιδευόμενων δήλωσε
ότι γνωρίζει να χρησιμοποιεί το WWW, το 31% δήλωσε ότι γνωρίζει να
χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μόνο το 3% δήλωσε ότι
γνωρίζει να χρησιμοποιεί το FTP (Σχήμα II).
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Σχήμα II. Εξοικείωση εκπαιδευομένων με το διαδίκτυο.
Μόνο ένα ποσοστό 3% των εκπαιδευόμενων δήλωσε ότι διαθέτει
εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι σημαντικό ότι το 71% των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι νέες μορφές εκπαίδευσης μπορούν να
προσφέρουν, το 29% δηλώνει άγνοια, ενώ κανείς/καμία δεν δηλώνει
αρνητική άποψη. Σε συμφωνία με τα παραπάνω βρίσκεται και η απάντηση
στο ερώτημα «πώς αντιμετωπίζετε την περίπτωση να παρακολουθήσετε ένα
πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;», αφού το 86% απάντησε θετικά,
το 14% δήλωσε αδιάφορη στάση, ενώ κανείς/καμία δεν εξέφρασε αρνητική
στάση. Είναι επομένως φανερό ότι οι εκπαιδευόμενοι διδάσκαλοι έχουν
θετική στάση απέναντι στην εφαρμογή ενός προγράμματος εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για την μετεκπαίδευσή τους, ότι αναγνωρίζουν τα πιθανά
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οφέλη από την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, και ότι συνεπώς ο
δρόμος για την ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος, τουλάχιστον από την
πλευρά των εκπαιδευόμενων, είναι ανοικτός.
Η θετική αυτή στάση φαίνεται και από το γεγονός ότι το 58% των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα
που να βασίζεται κυρίως σε κατάλληλα διαμορφωμένο έντυπο υλικό (και όχι
σε καθ’ έδρας διδασκαλία), το 31% δηλώνει ίσως, ενώ αρνητικά απάντησε
μόνο το 11% (Σχήμα III). Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι το έντυπο υλικό
μαζί με κάποιο οπτικοακουστικό υλικό θα μπορούσε να υποκαταστήσει εξ
ολοκλήρου τον διδάσκοντα μόνο το 12% απάντησε θετικά, το 44%
απάντησε ίσως και το 44% είναι αρνητικό. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με
την ευρέως αποδεκτή άποψη ότι όλα τα προγράμματα σπουδών από
απόσταση πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την αναγκαιότητα της
πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας, σαν απαραίτητο συμπλήρωμα των
υπόλοιπων μορφών επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει επίσης
να σημειωθεί ότι το 90% των εκπαιδευόμενων πιστεύει ότι η πρόσωπο με
πρόσωπο επικοινωνία είναι πολύ χρήσιμη, ποσοστό που είναι πολύ
μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα για τις υπόλοιπες μορφές επικοινωνίας
(Σχήμα IV). Η τάση αυτή δείχνει επίσης την εμπιστοσύνη των φοιτητών στο
παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο 3%
των ερωτηθέντων εκπαιδευόμενων έχει προηγούμενη εμπειρία στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάση αυτή είναι
συνηθισμένη, και εμφανίζεται σε σημαντικό βαθμό ακόμα και όταν οι
ερωτηθέντες έχουν κάποια εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Αναμενόμενες μπορούν να θεωρηθούν οι απαντήσεις στην ερώτηση αν
θα μπορούσαν οι εκπαιδευόμενοι να οργανώσουν μόνοι τους τη μελέτη με
βάση κάποιο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Το 38% απάντησε θετικά, το 6%
αρνητικά και η πλειοψηφία (56%) ίσως.

Εδώ φαίνονται κυρίως οι

επιφυλάξεις των σπουδαστών για το αν μπορούν να ανταποκριθούν σε μια
εκπαιδευτική μεθοδολογία της οποίας την λειτουργία και τις απαιτήσεις δεν
γνωρίζουν. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων και η θέλησή τους να
ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα φαίνεται στο ότι το 60% των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα μπορούσε να βρει τον απαραίτητο χρόνο
μελέτης παρά τις καθημερινές του υποχρεώσεις, ένα 34% δηλώνει ίσως και
μόνο το 6% απαντάει αρνητικά (Σχήμα III).
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Σχήμα III. Ποσοστό εκπαιδευόμενων που πιστεύει ότι είναι δυνατές
ορισμένες δραστηριότητες στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στην ερώτηση αν θα ήταν δυνατό να μάθουν τη χρήση υπολογιστή με ένα
πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη βοήθεια έντυπου και
οπτικοακουστικού υλικού, το 54% δηλώνει ίσως, το 32% ναι και το 14% όχι
(Σχήμα III). Ίσως εδώ είναι σημαντικό ότι δεν αναφέρθηκε στην ερώτηση εάν
θα υπάρχει καθηγητής να βοηθάει στην εκπαίδευσή τους μέσω του υλικού.
Πιστεύουμε ότι εάν είχε διευκρινιστεί η ύπαρξη σύμβουλου-καθηγητή το
ποσοστό που θα δήλωνε «ναι» στο ερώτημα αυτό θα ήταν μεγαλύτερο.
Τέλος, όσον αφορά τις μορφές επικοινωνίας με τον σύμβουλο-καθηγητή τις
οποίες θεωρούν πιο ουσιαστικές/χρήσιμες, εκτός από την πρόσωπο με
πρόσωπο επικοινωνία που ήδη αναφέρθηκαν, υψηλό ποσοστό προτίμησης
(67%) συγκέντρωσε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Σχήμα IV). Το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο είναι γρήγορη (αν και ασύγχρονη), φτηνή και σχετικά εύκολα
προσβάσιμη μορφή επικοινωνίας. Ο κύριος λόγος προτίμησής της είναι
συνήθως η ταχύτητα και ο συνδυασμός αμεσότητας και γραπτού λόγου.
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Σχήμα IV. Ποσοστό εκπαιδευόμενων που θεωρεί χρήσιμες/ουσιαστικές τις
διαφορετικές μορφές επικοινωνίας στα πλαίσια της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.

4.4 Σύνοψη και συμπεράσματα από την έρευνα.
Η υιοθέτηση του μοντέλου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την
μετεκπαίδευση

και

εξειδίκευση

του

εκπαιδευτικού

προσωπικού

της

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες του
υπάρχοντος παραδοσιακού συστήματος, κυρίως όσον αφορά την ανάγκη
φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων στην αίθουσα διδασκαλίας και
τους περιορισμούς και δυσκολίες που αυτή επιφέρει.

Σε αυτή την

κατεύθυνση, έχουν ήδη διεξαχθεί κύκλοι μαθημάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.27 Στα
πλαίσια αυτών των κύκλων διδάχθηκε και η Θεματική Ενότητα

"Νέες

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στη σχολική τάξη'28, με μαθήματα
που εμπίπτουν στην κατηγορία των μαθημάτων που διδάσκονται στο
διδασκαλείο «Δ.Γληνός». Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ήδη βρίσκεται σε
πειραματικό στάδιο η δημιουργία ιστοσελίδων του διδασκαλείου «Δ.Γληνός»,
στις οποίες οι μετεκπαιδευόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται για να
δοκιμάζουν τις δυνατότητες τους, να αξιολογούν τις γνώσεις τους και να
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κάνουν πρακτική εξάσκηση πάνω σε θέματα που διδάχτηκαν στα μαθήματα
της πληροφορικής.
Συνεπώς, η μελλοντική εφαρμογή ενός μοντέλου εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για την μετεκπαίδευση των διδασκάλων δεν αποτελεί μακρινό
στόχο, λαμβάνοντας υπόψη και την ευνοϊκή στάση των εκπαιδευομένων,
όπως φαίνεται από την παρούσα εργασία. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί,
ότι η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία διατηρεί την ισχύ της, ακόμα και
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο για τους εκπαιδευόμενους, όσο και
για τους εκπαιδευτές. Η διατήρηση της ανθρώπινης επαφής εξάλλου είναι
μία από τις κύριες ανησυχίες διδασκόντων της παραδοσιακής εκπαίδευσης
οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα ΑεξΑΕ

5. Δεύτερη μελέτη περίπτωσης - Τηλεκπαίδευση.
5. Γενικά.
Στην δεύτερη μελέτη περίπτωσης θα αναφερθούν τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από πιλοτικά μαθήματα που διεξήχθησαν στις αίθουσες
τηλεκπαίδευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Οικονομικού
Πανεπιστημίου

και

του

Τμήματος

Πληροφορικής

του

Εθνικού

και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5.2 Περιγραφή των μαθημάτων.
Οι

τέσσερις

περιπτώσεις

διδασκαλίας

μέσω

τηλεδιάσκεψης

παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους ως προς το σπουδαστικό κοινό στο
οποίο απευθύνονταν καθώς και το σενάριο τηλεδιάσκεψης. Τα σενάρια που
εφαρμόστηκαν

ήταν

επίσης

διαφορετικά

καθώς

στις

τρεις πρώτες

περιπτώσεις οι διδάσκοντες παρουσίασαν ταυτόχρονα το θέμα τους σε
φοιτητές που βρίσκονταν και στις τρεις αίθουσες της εικονικής τάξης: την
αρχική αίθουσα (στην οποία βρισκόταν ο διδάσκων) καθώς και σε δύο
απομακρυσμένες αίθουσες, ενώ στην 4η περίπτωση ο διδάσκοντας είναι
μόνος του στην αρχική αίθουσα και να απευθύνεται προς τους φοιτητές που
βρίσκονται όλοι σε μια απομακρυσμένη αίθουσα.
Αναλυτικότερα, η 1η περίπτωση αφορούσε σε δύο μαθήματα που
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ και των τριών αιθουσών της εικονικής τάξης του
διαπανεπιστημιακού

δικτύου

υψηλών

ταχυτήτων.

Τα

μαθήματα

απευθύνονταν σε 48 προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι
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βρίσκονταν και στις τρεις προαναφερόμενες αίθουσες. Αρχική αίθουσα ήταν
η αίθουσα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο καθηγητής παρέδωσε
μαθήματα ταυτόχρονα, τόσο στους φοιτητές που βρίσκονταν στην ίδια
αίθουσα, όσο και στις δύο άλλες απομακρυσμένες αίθουσες.
Η 2η περίπτωση αφορούσε ένα μάθημα για 53 μεταπτυχιακούς φοιτητές
των κατευθύνσεων Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής' και 'Πληροφορικής στην
Εκπαίδευση'

του

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

του

Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εκπαιδευτικό
σενάριο που εφαρμόστηκε και σε αυτή την περίπτωση προέβλεπε την
διδασκαλία σε φοιτητές που βρίσκονται και στις τρεις αίθουσες της εικονικής
τάξης. Αρχική αίθουσα ήταν η αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών απ' όπου ο καθηγητής παρέδωσε το μάθημα του,
τόσο σε φοιτητές που βρίσκονταν στην ίδια αίθουσα, όσο και σε φοιτητές
που βρίσκονταν στις άλλες δύο απομακρυσμένες αίθουσες (ΕΜΠ - ΟΠΑ).
Η

3η

περίπτωση

αφορούσε

σε

δύο

διδασκαλίες

τις

οποίες

παρακολούθησαν 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονταν και στις τρεις
αίθουσες της εικονικής τάξης. Στην αίθουσα του ΕΜΠ βρίσκονταν οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ, στην
αίθουσα του ΟΠΑ βρίσκονταν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος
πληροφορικής του ΟΠΑ και στην αίθουσα του ΕΚΠΑ βρίσκονταν οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές το αντίστοιχου τμήματος πληροφορικής. Αρχική
αίθουσα ήταν η αίθουσα του ΕΜΠ από όπου ο καθηγητής μαζί με τους
συνεργάτες του ανέπτυξαν το θέμα "Αντικειμενοστρεφείς μεθοδολογίες
ανάπτυξης λογισμικού - Εισαγωγή στη γλώσσα μοντελοποίησης UML".
Σε ότι αφορά στην 4η περίπτωση, οι διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν
τον Ιούνιο του 2001 και τις παρακολούθησαν 14 μεταπτυχιακοί φοιτητές του
τμήματος 'Ψηφιακών Μορφών Τέχνης' της Ανώτερης Σχολής Καλών
Τεχνών. Για την διεξαγωγή αυτών των διδασκαλιών συνδέθηκαν δύο από τις
τρεις αίθουσες του διαπανεπιστημιακού δικτύου υψηλών ταχυτήτων: Η
αίθουσα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου απετέλεσε την αρχική
αίθουσα όπου βρίσκονταν οι διδάσκοντες και η αίθουσα του Οικονομικού
Πανεπιστημίου

Αθηνών

όπου

βρίσκονταν

οι

μεταπτυχιακοί

την

απομακρυσμένη αίθουσα.

5.3 Μεθοδολογία.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή του ερευνητικού
υλικού ήταν:
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Το ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στους φοιτητές μετά τη λήξη κάθε
τηλεδιάσκεψης. Αποτελείτο από ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και
αποσκοπούσε στη συλλογή πληροφοριών για το προφίλ των φοιτητών, και
τις απόψεις τους οι οποίες αναφέρονταν στην αξιολόγηση τόσο της
διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας όσο και των παραμέτρων του
τεχνολογικού περιβάλλοντος.
Το φύλλο παρατήρησης το οποίο συμπληρώθηκε στο πεδίο της έρευνας. Η
συμμετοχική παρατήρηση είχε σκοπό την ακριβή και λεπτομερή περιγραφή
και ανάλυση των συμβάντων στο πλαίσιο το οποίο έγιναν.
Η βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας με στόχο την λεπτομερέστερη ανάλυση
των στοιχείων που είχαν ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς και την ανετότερη
επεξεργασία στοιχείων που εντοπίστηκαν από τον ερευνητή κατά αλλά και
μετά το πέρας της διαδικασίας και που δεν είχαν προβλεφθεί στο φύλλο
παρατήρησης.
Η ημι-δομημένη συνέντευξη κατά την οποία οι διδάσκοντες είχαν την
ευκαιρία να καταθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις για τον τρόπο που
βίωσαν το συγκεκριμένο γεγονός.

5.4 Αποτελέσματα έρευνας.
Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί έως τώρα δεν επιτρέπει να εξάχθούν
ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής
τηλεδιάσκεψης. Όμως, μια πρώτη ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων
δείχνει ότι οι φοιτητές εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους ικανοποιημένοι
από

την

παρακολούθηση

της

διδασκαλίας

στο

περιβάλλον

της

τηλεδιάσκεψης. Οι φοιτητές διατύπωσαν θετική άποψη για τον τρόπο
οργάνωσης και διεξαγωγής των διδακτικών δραστηριοτήτων, το επίπεδο
επικοινωνίας/ αλληλεπίδρασης με τον διδάσκοντα και τα χαρακτηριστικά του
χρησιμοποιούμενου εποπτικού υλικού, την παρουσία του εισηγητή, το ρόλο
του συντονιστή της απομακρυσμένης αίθουσας, καθώς και το περιβάλλον
της μάθησης (οργάνωση χώρου, αξιοπιστία συστήματος, σκηνοθεσία και
τεχνική

υποστήριξη).

Τεχνικές

που

τους

βοήθησαν

κατά

την

παρακολούθηση ήταν η χρήση ευέλικτων διδακτικών σχημάτων και τεχνικών
όπως οι συχνές ερωτήσεις του διδάσκοντα για παροχή ανατροφοδότησης
και ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας, η συνεχής παρώθηση των
φοιτητών για συμμετοχή και για υποβολή ερωτήσεων ή τοποθετήσεων, η
αμεσότητα στο διάλογο και οι σύντομες τοποθετήσεις από τους ομιλούντες,
η χρήση ποικιλίας οπτικο-ακουστικών ερεθισμάτων και εποπτικού υλικού
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αλλά και οι παρεμβάσεις του συντονιστή.
εμφανίζονται

Επίσης, οι φοιτητές δεν

ικανοποιημένοι από χαρακτηριστικά του

επικοινωνιακού

συστήματος όπως είναι η ποιότητα του ήχου και ο συγχρονισμός εικόνας και
ήχου.
Η διερεύνηση της διάδρασης και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
παραγόντων
καθορίζουν

που

συγκροτούν

το

την αποτελεσματικότητα

διδακτικο-μαθησιακό
της διδακτικής

πλαίσιο

και

διαδικασίας

στο

περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης αλλά και ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού συστήματος και της σκηνοθεσίας
επηρέασαν τους φοιτητές κατά την παρακολούθηση της διδασκαλίας,
απαιτούν βαθύτερη στατιστική ανάλυση η οποία, στο στάδιο που βρίσκεται η
ερευνητική διαδικασία, δεν μπορεί να δώσει ασφαλή συμπεράσματα σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας.
Όπως προκύπτει από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την
παρατήρηση αλλά και από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των
φοιτητών στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, η διαμεσολάβηση
των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας επηρέασαν το ενδιαφέρον, την
προσοχή και τη συμμετοχή του κοινού της απομακρυσμένης τάξης. Κατά τη
διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, μελετήθηκε κατ' αρχήν τη διακύμανση
της προσοχής των φοιτητών στην προσπάθεια να προσδιορισθούν οι
παράγοντες που την επηρεάζουν στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης.
Για να διαπιστωθεί η ένταση της προσοχής των φοιτητών παρατηρήθηκαν οι
αντιδράσεις τους οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:
α) Έντονη προσοχή (έντονη προσήλωση - διερευνητικό
βλέμμα προς τον διδάσκοντα
β) Υποτονική παρακολούθηση (κουρασμένο βλέμμα, έλλειψη
αντιδράσεων)
γ) Βλέμμα στραμμένο αλλού και όχι στην οθόνη προβολής και
τον διδάσκοντα
δ) Νευρική κινητικότητα (κίνηση δεξιά-αριστερά στην
καρέκλα)
ε) συζήτηση με τον διπλανό τους
ε) Αποχώρηση για κάποιο χρονικό διάστημα από την τάξη.
Παρατηρώντας προσεκτικά τις αντιδράσεις των φοιτητών διαπιστώθηκε ότι η
προσοχή τους μειώθηκε:
>

Μετά από τις διακοπές στη σύνδεση μεταξύ των αιθουσών της
"εικονικής τάξης" λόγω τεχνικών προβλημάτων

Σελίδα 55

«ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ
> Όταν η εικόνα στην οθόνη προβολής δεν ήταν ικανοποιητική.
> Όταν στην οθόνη δεν εμφανιζόταν ικανοποιητικά το εποπτικό υλικό
είτε λόγω τεχνικών προβλημάτων (διακοπή ροής εικόνας) είτε λόγω
κακής

ποιότητας

του

υλικού

(δυσδιάκριτα

κείμενα,

κακός

συνδυασμός χρωμάτων των προβαλλόμενων εικόνων)
Αντίθετα, παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκε η ένταση της προσοχής των φοιτητών
μετά από συμβάντα όπως:
>

Η υποβολή ερωτήσεων από τον διδάσκοντα προς τους φοιτητές
αλλά και κατά την διάρκεια της απάντησης τους από τους φοιτητές.

> Οι παρεμβάσεις του συντονιστή κατά τη διάρκεια της διάλεξης για την
παροχή διευκρινήσεων και πιο εξειδικευμένων πληροφοριών.
> Όταν προβαλλόταν εποπτικό υλικό που χαρακτηριζόταν από εφέ
κίνησης ή απαιτούσε την κίνηση - πρωτοτυπία του διδάσκοντα
(γραφή σε διαφάνειες κατά τη διάρκεια της προσοχής).
>

Κατά την έναρξη της συζήτησης και την αρχική εναλλαγή ερωτήσεων
- απαντήσεων κατά τη συζήτηση.
Στις ανοικτές ερωτήσεις οι φοιτητές υποστήριξαν ότι η προσοχή τους

διασπάται πιο εύκολα στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης από ότι σε μια
συμβατική διδασκαλία λόγω της έλλειψης προσωπικής οικειότητας με τον
διδάσκοντα αλλά και τη γρήγορη κόπωσή τους από συνεχή προσήλωση των
ματιών στην ψηφιακή οθόνη.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να συμπεράνει κανείς όχι η διαμεσολάβηση
των

ψηφιακών

μέσων

κατά

τη

διδακτική

διαδικασία

δημιουργούν

ιδιαιτερότητες και απαιτούν τη χρησιμοποίηση ευέλικτων διδακτικών
σχημάτων και τεχνικών όπως είναι οι συχνές ερωτήσεις του διδάσκοντα για
παροχή ανατροφοδότησης και ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας, η
συνεχής παρώθηση των φοιτητών για συμμετοχή, οι παρεμβάσεις του
συντονιστή, η υποβολή ερωτήσεων ή τοποθετήσεων, η αμεσότητα στο
διάλογο και σύντομες τοποθετήσεις από τους ομιλούντες και η χρήση
ποικιλίας οπτικο-ακουστικών ερεθισμάτων και ποικιλίας εποπτικού υλικού.
Οι

τεχνικές

αυτές

συμβάλλουν

στην

αύξηση

της

προσοχής

των

διδασκομένων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και ενισχύουν την ενεργό
εμπλοκή τους στην μαθησιακή διαδικασία ώστε να διατηρείται ζωντανό τον
ενδιαφέρον των φοιτητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
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Κεφάλαιο V : Συμπεράσματα.
Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι για τα ελληνικά κυρίως δεδομένα, μια
νέα μορφή εκπαίδευσης. Όμως στις ανεπτυγμένες χώρες η εξ' αποστάσεως
εκπαίδευση είναι αρκετά διαδεδομένη και η εξάπλωσή της παίρνει μια νέα
διάσταση με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, των δικτύων, του Internet.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εκπαίδευση να καθίσταται ένα κοινωνικό αγαθό
για όλο και μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού.
Οι

νέες

τεχνολογίες

στο

χώρο

της

εκπαίδευσης

ενδέχεται

να

δυσκολεύουν και πιθανά να φοβίζουν μεγάλη μερίδα ανθρώπων, εξαιτίας
των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Όμως αυτές οι δυνατότητες φέρνουν
την εκπαίδευση μέσα στο χώρο του σπουδαστή και βοηθούν ομάδες
πληθυσμού να σπουδάσουν και να επιμορφωθούν.

Ο σπουδαστής

χρησιμοποιεί σαν μέσο την τεχνολογία όμως αυτό δεν επηρεάζει το σκοπό
που είναι η γνώση και η μάθηση.
Η σχέση δασκάλου σπουδαστή στην ουσία δεν αλλάζει αλλά αποκτά νέα
μορφή. Η επικοινωνία γίνεται με ηλεκτρονικά μηνύματα ή μέσα από κάμερες
όμως παραμένει εξίσου αποτελεσματική και ουσιαστική, όπως πρέπει να
είναι η σχέση δασκάλου-σπουδαστή. Ο εκπαιδευτής παραμένει κοντά στον
εκπαιδευόμενο αφουγκράζεται τα προβλήματα του, τις δυσκολίες του και
είναι πρόθυμος να βοηθήσει για τα ξεπεράσει. Αρά ο ρόλος του εκπαιδευτή
δεν μειώνεται αλλά απλά αλλάζει τρόπο εφαρμογής. Χωρίς τη βοήθεια του
το όλο σύστημα θα ήταν δύσκολο να λειτουργήσει σωστά.
Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
είναι μια ανθρωποκεντρική μορφή εκπαίδευσης, που έχει στόχο τον
άνθρωπο και την πνευματική του ανύψωση και βασίζεται στις ανθρώπινες
σχέσεις και επικοινωνία. Η τεχνολογία και οι εφαρμογές υποβοηθούν τη
σχέση εκπαιδευτή - μαθητή. Τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στη
διάδραση ανθρώπου τεχνολογίας οφείλονται κυρίως στη μη σωστή χρήση
της τεχνολογίας και από την πλευρά του μαθητή αλλά και του εκπαιδευτή. Οι
επόμενες γενεές ενδεχομένως δεν θα διαχωρίζουν την εξ' αποστάσεως
εκπαίδευση

από

την

παραδοσιακή

εκπαίδευση.

Θα

τις

θεωρούν

αλληλένδετες μεθόδους εκπαίδευσης.
Ορισμένοι επιστήμονες έχουν ήδη βιαστεί να προφητέψουν την πλήρη
υποκατάσταση του εκπαιδευτή από υπολογιστές, αυτό φυσικά είναι πολύ
δύσκολο να συμβεί γιατί όσο αποτελεσματική και να είναι η σχέση
ανθρώπου μηχανής σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
αμεσότητα και την αυθεντικότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Ένα είναι
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σίγουρο ότι οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς. Η
πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι να τις υιοθετήσει και τις
προσαρμόσει στις ανάγκες του.
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Παράρτημα.
Ερωτηματολόγιο
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια εκπαιδευτική μεθοδολογία η
οποία αναπτύσσεται ραγδαία και στην Ελλάδα. Στα επόμενα χρόνια τα
περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παρέχουν σπουδές εξ αποστάσεως.
Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων διεξάγουμε μία έρευνα για την περίπτωση
εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος σπουδών και στην περίπτωση του
διδασκαλείου. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να απαντήστε στα επόμενα
ερωτήματα
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

1.

Ηλικία

40-50

30-40

2.

50-60

Φύλο

Άνδρας

3.

Γυναίκα

Είστε έγγαμος/η

Ναι

4.

Όχι

Έχετε παιδιά
Ναι

Όχι

Ναι

5.
Έχετε

προηγούμενη

εμπειρία

στην

αποστάσεως εκπαίδευση;
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Ναι

6.

Δεν

Όχι

ξέρω
Πιστεύετε ότι οι νέες μορφές εκπαίδευσης
μπορούν να προσφέρουν;

Θετικά

7.

Αδιάφορα

Αρνητικά

Πως αντιμετωπίζετε την περίπτωση
παρακολούθησης
προγράμματος

ενός
εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης;

Ναι

8.
Α)

Θεωρείτε

ότι

ακολουθήσετε

ένα

θα

μπορούσατε

πρόγραμμα

που

να
να

βασίζεται κυρίως σε κατάλληλα διαμορφωμένο
έντυπο

υλικό

(και

όχι

σε

καθ’

έδρας

διδασκαλία);
Β) Πιστεύετε ότι έντυπο υλικό μαζί με κάποιο
οπτικοακουστικό

υλικό

θα

μπορούσε

να

υποκαταστήσει εξ’ ολοκλήρου τον καθηγητή;
Γ) Θα μπορούσατε να οργανώσετε μόνοι σας
τη μελέτη σας με βάση κάποιο ενδεικτικό
χρονοδιάγραμα;
Δ) Πιστεύεται ότι θα μπορούσατε να βρείτε τον
απαραίτητο

χρόνο

μελέτης

παρά

τις

καθημερινές σας υποχρεώσεις.
Ε) Πιστεύετε ότι θα ήταν δυνατό να μάθετε τη
χρήση υπολογιστή με ένα πρόγραμμα εξ
αποστάσεως

εκπαίδευσης με τη βοήθεια

έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού;
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Πολύ

9.

Λίγο

Καθόλου

Εάν στην απάντηση (8Β) έχετε απάντηση
αρνητικά, τότε είναι πιθανόν να θεωρείτε
χρήσιμη
υλικού

την
από

υποστήριξη
έναν

του

«εξ

έντυπου

αποστάσεως

καθηγητή». Στην περίπτωση αυτή πόσο
νομίζετε ότι κάθε μία από τις ακόλουθες
μορφές

επικοινωνίας

θα

είναι

χρήσιμη/ουσιαστική;
Τηλεφωνική
Ταχυδρομική
Τηλεομοιοτυπία (Fax)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
Πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση
Άλλη:...........................................................

Καλές

10.

Μέτριες

Ανεπαρκείς

Πως θα χαρακτηρίζατε τις γνώσεις
σας γύρω από τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές;

ΝΑΙ

11.
Α) Θα θέλατε στο πρόγραμμα να παρέχετε και υλικό
μέσω του διαδικτύου;
Γ) Έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή με σύνδεση στο
Internet (διαδίκτυο);
Δ)

Γνωρίζετε

να

χρησιμοποιείτε

τις

υπηρεσίες του διαδικτύου;
WWW
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e-mail
FTP
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