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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία διαπραγµατεύεται τη σύνδεση και 

την σχέση του Σηµασιολογικού ιστού µε την εκπαίδευση και συγκεκριµένα 

την µορφή εκπαίδευσης που καλείται Τηλεκπαίδευση. Γίνεται επίσης και 

µια εκτενής αναφορά στην χρήση παιδαγωγικών πρακτόρων (pedagogical 

agents) που είναι ενσωµατωµένοι σε διάφορα αλληλεπιδραστικά 

περιβάλλοντα εκπαίδευσης τα οποία βασίζονται σε υπολογιστές. 

Το Κεφάλαιο 1 περιέχει µια εισαγωγή στην Τηλεκπαίδευση. Γίνεται 

αναφορά στα είδη µαθηµάτων από απόσταση, σε ποιους απευθύνεται η 

εκπαίδευση από απόσταση και στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα του Web. 

Επίσης αναφέρονται οι µορφές Τηλεκπαίδευσης και παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα της. 

Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται γενικά στην Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση. 

Αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα αυτής της µορφής Τηλεκπαίδευσης καθώς και οι 

δυνατότητες και οι Πλατφόρµες/Πρότυπα που χρησιµοποιούνται σήµερα.   

Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται γενικά στην Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. 

Ειδικότερα αναφέρονται οι διάφοροι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα 

στην Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση µέσω Internet καθώς και σύγκριση των 

διάφορων µορφών επικοινωνίας.  Γίνεται αναφορά στην αρχιτεκτονική και 

στα γενικά χαρακτηριστικά της. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε µία 

σύγκριση µεταξύ Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. 

 

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στο σηµασιολογικό ιστό (Semantic 

Web) και στο ρόλο του στην εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και στις 

προσπάθειες για τη δηµιουργία κατάλληλων προτύπων για την απρόσκοπτη 

διακίνηση τµηµάτων εκπαιδευτικού υλικού, γνωστά και ως εκπαιδευτικά 

αντικείµενα ή αντικείµενα µάθησης (learning objects).  
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Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται ειδικότερα στους πράκτορες (agents) που 

συναντιούνται στην Τηλεκπαίδευση, τους παιδαγωγικούς πράκτορες 

(pedagogical agents). Γίνεται αναφορά στην αρχιτεκτονική τους και στα 

γενικά χαρακτηριστικά τους. Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά οι 

σύγχρονες εφαρµογές παιδαγωγικών πρακτόρων. 

Τέλος γίνεται µια ανασκόπηση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, 

µια περίληψη της εργασίας. Αναφέρεται ο τρόπος χρήσης του 

Σηµασιολογικού ιστού, οι δυνατότητες του για το µέλλον και οι προοπτικές 

που ανοίγονται κυρίως στην εκπαίδευση από απόσταση. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αλµατώδης ανάπτυξη των δικτύων και των τηλεπικοινωνιών την τελευταία 

δεκαετία έχουν ανοίξει καινούριους ορίζοντες και έχουν προσφέρει καινούριες 

δυνατότητες. Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν εκµηδενίσει τις αποστάσεις και 

προσφέρουν καινούριους τρόπους επικοινωνίας. Το διαδίκτυο (internet) και 

ειδικότερα ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) που είναι µια από τις 

υπηρεσίες του, έχει διασυνδέσει χώρες σε όλο τον κόσµο και αποτελεί µία 

ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών.  

Επίσης, η χωρητικότητα των γραµµών διασύνδεσης έχει αυξηθεί πολύ τα 

τελευταία χρόνια δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών. Είναι προφανές ότι οι δυνατότητες αυτές 

δεν θα άφηναν ασυγκίνητο το χώρο της εκπαίδευσης. Οι νέες τεχνολογίες 

µπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για την ενδυνάµωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και να δώσουν µία άλλη διάσταση στη µάθηση. 

Σίγουρα το e-learning δεν είναι «το παλιό καλό κρασί σε καινούργιο ποτήρι», 

δεν είναι δηλαδή απλά ένας νέος τρόπος παράδοσης του µαθήµατος µέσα από 

το Internet, είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες που µεταµορφώνουν τη 

διαδικασία της µάθησης µέσα από νέους τρόπους που δεν υπήρχαν στο 

παρελθόν. Την ανάγκη για µια πιο ευέλικτη µορφή εκπαίδευσης έρχεται 

σήµερα να καλύψουν οι τεχνολογίες της «Ηλεκτρονικής Μάθησης» η αλλιώς 

e-learning όπως έχει επικρατήσει σαν όρος.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια λεπτοµερείς παρουσίαση του όρου 

«Ηλεκτρονική Μάθηση» καθώς και ανάλυση των διάφορων µεθόδων 

επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται σήµερα  µέσω των οποίων εφαρµόζεται 

σήµερα η Τηλεκπαίδευση.  

1.1. Τι είναι η Τηλεκπαίδευση 

 
Τι εννοούµε όµως ακριβώς όταν χρησιµοποιούµε τον όρο e-learning; Η 

ελληνική µετάφρασή του όρου, τηλεκπαίδευση (εκπαίδευση από απόσταση), 
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δεν αποτυπώνει ακριβώς την έννοια, ίσως πιο σωστή θα ήταν η µετάφραση 

ηλεκτρονική µάθηση. Η έννοια e-learning είναι αρκετά γενική και περικλείει 

οποιαδήποτε µορφή εκπαίδευσης χρησιµοποιεί τους πόρους του δικτύου ή 

γενικότερα τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

1.2.  Η Εκπαίδευση από Απόσταση ή Τηλεκπαίδευση  

1.2.1. Περιγραφή  

 
Η εκπαίδευση από απόσταση είναι µία µορφή ελεύθερης εκπαίδευσης στην 

οποία δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι να βρίσκονται στον 

ίδιο τόπο. Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί µε τους εκπαιδευόµενους µε κάποιο 

µέσο αµφίδροµης επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. Η εκπαίδευση αυτή 

ονοµάζεται και τηλεπιµόρφωση ή τηλεκπαίδευση. Υπάρχουν πολλές µορφές 

εκπαίδευσης από απόσταση. Κάποιες µορφές κάνουν προσοµοίωση της 

διδασκαλίας που γίνεται µέσα στην τάξη µε πλήρη επικοινωνία καθηγητών και 

µαθητών σε πραγµατικό χρόνο, ενώ άλλες µορφές υποστηρίζουν την 

ανεξάρτητη µάθηση που κατευθύνεται από τον εκπαιδευόµενο. Η µορφή 

ανεξάρτητης µάθησης µε ασύγχρονη επικοινωνία εφαρµόζεται στα 

περισσότερα συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση. Ένας από τους στόχους 

της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να παρέχει δυνατότητα 

πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σε άτοµα που δεν µπορούν µε 

άλλους τρόπους να συµµετέχουν σε αυτά, λόγω της γεωγραφικής θέσης που 

κατοικούν ή λόγω άλλων συνθηκών. Άλλος στόχος είναι να µεταδοθούν 

µαθήµατα σε αποµακρυσµένες περιοχές στις οποίες δεν µπορούν να µεταβούν 

οι καθηγητές για να διδάξουν ή να µεταδοθούν στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

µιας περιοχής µαθήµατα στα οποία διδάσκουν διάσηµοι καθηγητές από 

γνωστά πανεπιστήµια από όλο τον κόσµο. Η παρουσίαση µαθηµάτων από 

απόσταση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για να βελτιώσει ένας καθηγητής τις 

τεχνικές διδασκαλίας του παρακολουθώντας άλλους καθηγητές να διδάσκουν 

το ίδιο µάθηµα µε αυτόν, ή για συνεργασία του καθηγητή µε άλλους 

καθηγητές και για συνεργασία σχολείων µεταξύ τους. 
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Στο παρελθόν υπήρχε εκπαίδευση από απόσταση που γινόταν κυρίως δια 

αλληλογραφίας. Για τον ίδιο σκοπό οι εκπαιδευτές χρησιµοποιούσαν κασέτες 

ήχου και βιντεοκασέτες που αποστελλόταν ταχυδροµικά στους 

εκπαιδευόµενους. Επίσης γινόταν και χρήση καναλιών της τηλεόρασης όπου 

παρουσιαζόταν σεµινάρια και κύκλοι µαθηµάτων µε µορφή τηλεοπτικών 

εκποµπών. Όλα τα µέσα αυτά λέγονται µη αλληλεπιδραστικά διότι δεν υπήρχε 

η δυνατότητα να απαντήσει άµεσα ο εκπαιδευόµενος.  

Στη σηµερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα υπολογιστών που 

προσφέρουν πολλές δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας και 

διευκολύνουν την εκπαίδευση από απόσταση. Όλες οι πληροφορίες που 

βρίσκονται σε µορφή κειµένων, εικόνας και ήχου µετατρέπονται σε ψηφιακή 

µορφή. Μέσω του δικτύου υπολογιστών ο εκπαιδευτής µπορεί να αποστείλει 

τέτοιες πληροφορίες ψηφιακής µορφής στους εκπαιδευόµενους οι οποίοι 

βρίσκονται σε µακρινές αποστάσεις. Το δίκτυο υπολογιστών είναι ένα µέσο 

επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. Αυτό το µέσο µπορεί να συνδυαστεί 

και µε άλλα µέσα επικοινωνίας όπως είναι η αµφίδροµη τηλεόραση 

(interactive TV, ITV ) ή η τηλεδιάσκεψη µε φωνή (audio) και εικόνα (video) 

µέσω του Internet. Προγράµµατα όπως το CU-SeeMe (σε βλέπω – µε βλέπεις), 

NetMeeting, ClassPoint µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µετάδοση video και 

audio σε πραγµατικό χρόνο. 

Με το δίκτυο υπολογιστών σε µία τηλεδιάσκεψη πολλών ατόµων µπορούν να 

γίνονται παρουσιάσεις κειµένων, εικόνων, γραφικών και ήχου και να 

σχεδιάζονται παρουσιάσεις µαθηµάτων µε πολυµέσα (multimedia courses). Τα 

πολυµέσα παρουσιάζουν στον υπολογιστή κείµενα, προγράµµατα software, 

εικόνες video και ήχο και µε αυτά µπορεί να σχεδιαστεί εκπαιδευτικό 

λογισµικό (educational software). Στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως 

χρησιµοποιούνται αυτά τα µέσα επικοινωνίας σε συνδυασµό µεταξύ τους ώστε 

να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη καθοδήγηση των εκπαιδευόµενων. O 

όρος “Κατανεµηµένου Εκπαιδευτή” (Distributed Education), σηµαίνει τον 

συνδυασµό τεχνολογιών µετάδοσης πληροφοριών για διδασκαλία και µάθηση 

(Steiner, 1996). 
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1.2.2.  Γενικά χαρακτηριστικά  

 
Στο δίκτυο υπολογιστών η επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία εικονικών-δυνητικών τάξεων που 

προσοµοιώνουν την πραγµατική διδασκαλία µέσα στην τάξη. Τα 

περιβάλλοντα επικοινωνίας του δικτύου υπολογιστών που χρησιµοποιούνται 

για το σκοπό αυτό είναι: 

α. επικοινωνία µε φωνή και εικόνα (µε προγράµµατα όπως ClassPoint, 

Netmeeting, CU-SeeMe) 

β.  επικοινωνία µε γραπτά κείµενα text chat (µε προγράµµατα όπως IRC,ISQ, 

MUDs, MOOs) 

γ.  επικοινωνία µε σχεδιαγράµµατα (µε προγράµµατα Whiteboards λευκούς 

πίνακες, που αντιπροσωπεύουν τον πίνακα της πραγµατικής τάξης). 

 

 Σε έναν λευκό πίνακα ο καθηγητής και οι µαθητές µπορούν να σχεδιάζουν 

από απόσταση διάφορα σχεδιαγράµµατα και να τα επεξεργάζονται από κοινού 

ή να χρησιµοποιούν έτοιµα σχέδια και γραφικά που τους παρέχει το 

πρόγραµµα. Οι ιδιότητες της επικοινωνίας µέσω υπολογιστών δίνουν στην 

εκπαίδευση χαρακτήρα που έχει στοιχεία της παλαιότερης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης µε µη αλληλεπιδραστικά µέσα αλλά δίνουν επιπλέον και κοινές 

ιδιότητες µε την ζωντανή διδασκαλία που γίνεται πρόσωπο µε πρόσωπο µέσα 

στην τάξη. Αυτός ο συνδυασµός των ιδιοτήτων διαµορφώνει ένα νέο 

περιβάλλον µάθησης. Η εκπαίδευση από απόσταση µέσω του Internet 

διαφέρει από τις παλαιότερες µορφές εκπαίδευσης από απόσταση διότι 

εξασφαλίζει σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, δυνατότητες συλλογής, 

αποθήκευσης και εύρεσης πληροφοριών και τεχνολογίες µετάδοσης 

δεδοµένων µε µεγάλες ταχύτητες. Έτσι, σήµερα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

µπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε άτοµα που κατοικούν σε µακρινές 

περιοχές. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως αναπτύσσονται και 

βελτιώνονται διαρκώς και χρησιµοποιούνται από πολλά πανεπιστήµια. Οι 

ενήλικοι εργαζόµενοι µπορούν να έχουν µια δεύτερη ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση από απόσταση ή ενήλικοι που 
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δεν έχουν ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές τους (γυµνάσιο, λύκειο), µπορούν 

να συνεχίσουν µε ολοκληρωµένα προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση 

που πρόκειται να δηµιουργηθούν. Με την χρήση του Internet και της 

τηλεπληροφορικής µπορούν να ξεπεραστούν δυσκολίες όπως µακρινή 

απόσταση, η έλλειψη χρόνου και να καταρτιστούν οι εργαζόµενοι στον χώρο 

εργασίας τους. Οι µαθητές σχολείων από διαφορετικές περιοχές, µπορούν να 

παρακολουθήσουν µαζί το ίδιο µάθηµα ή να συµµετέχουν σε κοινές οµαδικές 

εργασίες και να συνεργάζονται ακόµη µε διάφορους κοινωνικούς φορείς εκτός 

του σχολείου. 

1.3.  Ορισµοί της εκπαίδευσης από απόσταση  

1.3.1. Βασικές έννοιες  

Ένας σχετικά πρόσφατος ορισµός για την Εκπαίδευση εξ αποστάσεως είναι ο 

παρακάτω:  

"Εκπαίδευση εξ αποστάσεως ορίζεται η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων 

µε έµµεση πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαµβάνει όλες τις 

τεχνολογίες και άλλες µορφές µάθησης από απόσταση" (U.S. Distance 

Learning Association, 1998).  

Στον χώρο της σύγχρονης διδασκαλίας πολλές φορές υπάρχει µια σύγχυση 

όρων. Με στόχο την αποφυγή της σύγχυσης δίνεται παρακάτω µια σειρά 

ορισµών των όρων όπως συναντώνται στην βιβλιογραφία. 

 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ  ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

Εικόνα 1.1: Υποκατηγορίες Εκπαίδευσης από Απόσταση 
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Text – Based Traning, είναι η κλασσική εκπαίδευση µέσω βιβλίων και 

εγχειριδίων. 

 

CBT ή Computer Based Training, είναι ο προάγγελος του e-learning. 

Πρόκειται για εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία των Η/Υ και 

αναπτύχθηκε πριν την εµφάνιση του διαδικτύου. Έχει απλοϊκή µορφή (σε 

σύγκριση µε τα σηµερινά συστήµατα). Περιεχόµενο και επικοινωνία. Κατά 

κύριο λόγο αφορά αυτόεκπαίδευση (self – paced εκπαίδευση). 

 

Online – Training ή Web – Based Training (WEΒ) ή Internet Training, 

είναι η εκπαίδευση που σαν πλατφόρµα χρησιµοποιεί τα δίκτυα (Internet, 

Intranet, Extranet etc). Αποτελεί µέρος του e- learning και εξαπλώνεται 

ταχέως. 

 

Ε – Learning ή Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση, είναι ένας εξαιρετικά 

ευρύς όρος που καλύπτει τα παραπάνω καθώς και οτιδήποτε αφορά την χρήση 

των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Technology Based Training), 

ανεξάρτητα αν υλοποιείται  online, offline ή µε συνδυασµό τους. Το 

τεχνολογικό υπόβαθρο είναι εξαιρετικά ευρύ (δίκτυα, video, PCs, Interactive 

TV, Satellite, Broadcasts etc.). 

 

E – Training ή Ηλεκτρονική Επαγγελµατική Εκπαίδευση ή Technology 

Based Training (TBT), είναι µέρος του e-learning που αφορά επιχειρήσεις και 

οργανισµούς σε αντιπαράθεση µε το e-learning που αφορά µαθησιακή 

εκπαίδευση σε ΑΕΙ, Σχολεία κτλ.  

 

Distance – Learning περιλαµβάνει όλα τα είδη εκπαίδευσης όταν o  

εκπαιδευόµενος απέχει από τον εκπαιδευτή (χώρος, χρόνος ή και τα δύο). 

Περιλαµβάνει το e-learning αλλά και άλλες µορφές (π.χ. µέσω κλασσικής 

αλληλογραφίας). 
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Instructor Led Training (ILT)  ή  C-learning (Classroom), είναι η 

εκπαίδευση όπου εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές βρίσκονται στον ίδιο χώρο 

και χρόνο κατά την εκπαίδευση. 

 

Content ή περιεχόµενο είναι το πνευµατικό αντικείµενο και γνώσεις που 

µεταδίδονται κατά την διάρκεια της µαθησιακής και εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Μπορεί να είναι βιβλία, CD-ROMs, multimedia, συµβουλές 

οδηγίες κτλ. 

 

ΙΤ Training , αφορά την εκπαίδευση σε ΙΤC τεχνολογίες µε χρήση ΤΒΤ 

(Hardware, Networks, ERP, Software etc.). 

 

Soft skills Training, αφορά εκπαίδευση κυρίως επαγγελµατικού χαρακτήρα 

που δεν έχουν σχέση µε ΙΤ Training, δηλαδή σε περιοχές όπως: διοίκηση, 

πωλήσεις, ανθρώπινο δυναµικό, υπηρεσίες, λογιστικά, οικονοµικά κτλ. 

 

Knowledge Management, αναφέρεται στην δηµιουργία, σύλληψη, οργάνωση 

και αποθήκευση γνώσης και εµπειριών, ατόµων ή οµάδων, ενός οργανισµού 

µε σκοπό την διάδοση και αξιοποίηση τους µε όλα τα διαθέσιµα µέσα 

(παραδοσιακά ή τεχνολογικά). 

 

Learning Portal, κάθε Web Site που µεταξύ άλλων προσφέρει γνώσεις πέραν 

από πληροφορίες, βασισµένες σε συγκεκριµένο περιεχόµενο και τρόπο 

παράδοσης /µετάδοσης στους χρήστες του. 

 

Learning Service Provider (LSP), είναι η εξειδίκευση του ASP που 

προσφέρει µια σειρά από υπηρεσίες, µέσα από την δική του υποδοµή, µε 

αµοιβή ανάλογα µε τις υπηρεσίες (ολοκληρωµένη λύση, περιεχόµενο, 

εργαλεία κτλ.). 

 

Methods of Delivery, είναι ο τρόπος που υλοποιείται η εκπαίδευση, δηλαδή: 

- Self-paced ή αυτόεκπαιδευση (µόνος, ατοµικός αριθµός). 
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- Asynchronous, όπου οι συµµετέχοντες συνήθως απέχουν µεταξύ τους και 

αλληλεπιδρούν αλλά µε διαφορά χρόνου. 

- Synchronous, όπου οι µετέχοντες εργάζονται και µαζί ανεξάρτητα χώρου 

π.χ.  Virtual classrooms. 

 

Η εξέλιξη του e-learning αναµένεται να είναι ραγδαία µε επιπτώσεις τόσο 

στον εκπαιδευτικό τοµέα όσο και στον τοµέα της αγοράς.  

 

1.4.  Γενικά για την Επικοινωνία µέσω Υπολογιστών στην 

Εκπαίδευση  

  

"Στην εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως χρησιµοποιείται η επικοινωνία µέσω 

υπολογιστών που είναι η συνένωση της τεχνολογίας υπολογιστών µε την 

τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών" (Berge & Collins, 1995a). Η επικοινωνία 

αυτή ονοµάζεται CMC (Computer-Mediated Communication). Η επικοινωνία 

µέσω υπολογιστών µοιάζει σε πολλά σηµεία µε τηλεφωνική επικοινωνία και 

έχει πολλές κοινές εφαρµογές µε το τηλέφωνο. Η επικοινωνία µέσω 

υπολογιστών γίνεται συνήθως µε γραπτά µηνύµατα όµως µπορεί να γίνει µε 

φωνή ή και µε εικόνα µε κατάλληλο εξοπλισµό του υπολογιστή, δηλαδή 

κάρτα ήχου και κάρτα video, κάµερα και µικρόφωνο. Σήµερα έχει αρχίσει να 

χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση µε στόχο την διδασκαλία και την µάθηση. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η συζήτηση σε πραγµατικό χρόνο είναι δύο 

βασικές δυνατότητες του δικτύου υπολογιστών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν είτε για να δοθούν οδηγίες στους µαθητές από τον δάσκαλο 

είτε για να επικοινωνήσουν οι µαθητές µεταξύ τους και µε τον δάσκαλο τους 

ανεξάρτητα από την περιοχή που βρίσκονται. Η επικοινωνία µέσω 

υπολογιστών έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα είναι 

“η ανεξαρτησία της επικοινωνίας από την απόσταση και η ανεξαρτησία της 

από το χρόνο” (Berge & Collins, 1993).  
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• Ανεξαρτησία από την απόσταση. Η ανεξαρτησία από την απόσταση 

επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία των "εικονικών-δυνητικών χώρων 

συζήτησης." Αυτοί είναι νοητοί χώροι όπου συναντιούνται και συζητούν 

µεταξύ τους οι χρήστες του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ανεξάρτητα 

από τον τόπο που βρίσκονται. Oποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να µπει από 

µακριά στον εικονικό χώρο που γίνεται η συζήτηση και να επιλέγει ο ίδιος τον 

τόπο που θέλει χωρίς να είναι αναγκασµένος να πάει σε κάποιο πραγµατικό 

χώρο για να συναντήσει τους συνοµιλητές του. ∆εν είναι απαραίτητο να 

εγκαταλείψει το χώρο της δουλειάς του ή το σπίτι του για να παρακολουθήσει 

συζητήσεις ή σειρές µαθηµάτων. Επίσης εξουδετερώνεται και ο χρόνος που θα 

χρειαζόταν για να ταξιδέψει αν επρόκειτο να συναντήσει πραγµατικά τα ίδια 

άτοµα και συγχρόνως γλιτώνει από τις ταλαιπωρίες ενός µεγάλου ταξιδιού 

(Berge & Collins, 1993).  

• Ανεξαρτησία από τον χρόνο. Επικρατεί η συνήθεια να λειτουργούν τα 

συστήµατα δικτύων υπολογιστών χωρίς καµία απολύτως διακοπή 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο και να είναι διαθέσιµα για χρήση. Οποιαδήποτε διακοπή 

υπάρξει είναι τυχαία και οφείλεται µόνο σε τεχνικά προβλήµατα. Αυτό δίνει 

την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν τη δουλειά τους οποιαδήποτε ώρα 

τους επιτρέπει το προσωπικό τους χρονοδιάγραµµα (Berge & Collins, 1993). Σε 

επόµενες παραγράφους θα περιγράψουµε λεπτοµερώς τις δυνατότητες του 

δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και την εφαρµογή τους στην εκπαίδευση.  

 

Στα συστήµατα που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση υπάρχουν 2 

κατηγορίες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας: η σύγχρονη και η ασύγχρονη.  

 

• Σύγχρονη επικοινωνία 1 

 

Στην σύγχρονη επικοινωνία την ίδια χρονική στιγµή όλοι οι εκπαιδευόµενοι 

µαζί µε τον εκπαιδευτή τους πρέπει να είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο και η 

επικοινωνία γίνεται σε πραγµατικό χρόνο. Αυτή η µορφή επικοινωνίας µπορεί 
                                                 
1 Περισσότερα για την σύγχρονη επικοινωνία αναφέρονται στο κεφάλαιο 3. 
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να επιτευχθεί είτε µε τηλεδιάσκεψη µέσω του δικτύου υπολογιστών, είτε µε 

χρήση της αµφίδροµης τηλεόρασης ή µε video-διάσκεψη µέσω του Internet 

(Steiner, 1996). Με το δίκτυο υπολογιστών µπορούν να µεταφέρονται εικόνες 

και ήχοι σε ψηφιακή µορφή, αρχεία εικόνας (video) και ήχου (audio). Yπάρχει 

η δυνατότητα µετάδοσης εικόνας (video) και ήχου (audio) σε πραγµατικό 

χρόνο µε προγράµµατα όπως το real player. Μία µορφή επικοινωνίας σε 

πραγµατικό χρόνο είναι το πρόγραµµα IRC και τα παρόµοια προγράµµατα 

talker's και chat's του Internet, όπως και τα MUDs (Multi-User Dimension) και 

ΜΟΟs (Mud Object Oriented) που επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία 

πολλών χρηστών του δικτύου µε γραπτά µηνύµατα. Επίσης τα προγράµµατα 

talk, ISQ, write που επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία δύο χρηστών σε 

πραγµατικό χρόνο µε γραπτά µηνύµατα. Στη σύγχρονη επικοινωνία ανήκει και 

η video-διάσκεψη µέσω Internet (desktop videoconference) και η επικοινωνία 

CU-SeeMe (= “σε βλέπω - µε βλέπεις”), που επιτρέπουν επικοινωνία µε σήµα 

video και ήχου. Η διδασκαλία µέσω Internet, σύµφωνα µε έρευνες, για να έχει 

αποτελεσµατικότητα απαιτεί συχνή αλληλεπιδραστική επικοινωνία σε 

πραγµατικό χρόνο του καθηγητή µε τους µαθητές και των µαθητών µεταξύ 

τους ώστε οι µαθητές να δέχονται συµβουλές και καθοδήγηση και να 

ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε οµαδικές εργασίες. Χωρίς αυτή την 

επικοινωνία, η διδασκαλία αποµονώνει τον µαθητή και γίνεται απρόσωπη. 

 

• Ασύγχρονη επικοινωνία 2 

 

Η ασύγχρονη επικοινωνία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των 

µαθητών και των καθηγητών την ίδια χρονική στιγµή αλλά γίνεται µε την 

µορφή ανακοινώσεων. Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν την χρονική στιγµή που 

θα διαβάσουν τις οδηγίες του εκπαιδευτή οι οποίες παραµένουν 

αποθηκευµένες σε κάποια περιοχή (Steiner, 1996). Η ασύγχρονη επικοινωνία 

είναι πιο ευέλικτη από την σύγχρονη καθοδήγηση. Μερικές µορφές 

παλαιότερης ασύγχρονης επικοινωνίας είναι τα µαθήµατα σε κασέτες ήχου ή 
                                                 
2 Περισσότερα για την ασύγχρονη επικοινωνία αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 
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Video, ή τα µαθήµατα δια αλληλογραφίας. Νεότερες µέθοδοι είναι να 

παραδίδονται µαθήµατα χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτύου 

υπολογιστών όπως είναι οι παρακάτω για το δίκτυο Internet: το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο: (e-mail), οι οµάδες συζητήσεων µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (mailing lists), τα συστήµατα µε πίνακες ανακοινώσεων 

(Bulletin Board systems BBS), οι οµάδες συζητήσεων (newsgroups), και ο 

Παγκόσµιος Ιστός (WWW). Οι καθηγητές και αυτοί που σχεδιάζουν τους 

κύκλους µαθηµάτων πρέπει να γνωρίζουν τις εφαρµογές εκπαίδευσης από 

απόσταση στο Internet για να διαλέξουν τις κατάλληλες µεθόδους και να 

σχεδιάσουν αποτελεσµατικές παρουσιάσεις των µαθηµάτων. 

1.5.   Εκπαίδευση µέσω του Παγκοσµίου Ιστού( WWW) 

1.5.1.  Γενικά για τους Τρόπους Χρήσης του ∆ικτύου Υπολογιστών 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα προτιµούν να χρησιµοποιούν για παροχή 

εκπαίδευσης το παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών Internet. Εκατοµµύρια 

χρήστες χρησιµοποιούν το Internet που αποτελεί το µεγαλύτερο και 

ισχυρότερο δίκτυο υπολογιστών παγκοσµίως. Πανεπιστήµια, κολέγια, 

σχολεία, εµπορικές εταιρίες και ιδιώτες συνδέονται στο Internet και έτσι 

δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση από απόσταση. Οι δυνατότητες 

του Internet είναι γνωστές. Για την λειτουργία µιας εικονικής-δυνητικής τάξης 

σε πραγµατικό χρόνο συνήθως χρησιµοποιούνται οι δυνατότητες µετάδοσης 

µε ήχο (audio) και εικόνα (video), οι επικοινωνίες µε γραπτά κείµενα και οι 

Whiteboards (λευκοί πίνακες) µε τους οποίους οι χρήστες ανταλλάσσουν 

σχεδιαγράµµατα. Τα σχεδιαγράµµατα τα σχεδιάζουν εκείνη την στιγµή ή 

εισάγουν έτοιµα σχέδια, εικόνες, αρχεία κειµένου και τα επεξεργάζονται από 

κοινού όλοι όσοι συµµετέχουν στην επικοινωνία. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο e-mail µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

επικοινωνία εκπαιδευτικών και µαθητών µε γραπτά κείµενα σε µη πραγµατικό 

χρόνο. Τα συστήµατα BBS (Bulletin Board Systems) µαζί µε τις οµάδες 

ειδήσεων και συζητήσεων (newsgroups) του USENET και τις λίστες 
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συζητήσεων που δηµιουργούνται µε προγράµµατα listserv, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για οµαδικές συζητήσεις ασύγχρονης επικοινωνίας µε στόχο 

την καθοδήγηση µαθητών από απόσταση, την ανακοίνωση πληροφοριών 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου και για την συµπλήρωση και βαθµολόγηση 

εργασιών από απόσταση. To πρόγραµµα I-phone, επιτρέπει επικοινωνία µε 

φωνή σε πραγµατικό χρόνο, ενώ το voice mail επιτρέπει να αφήσει κάποιος 

ηχητικό µήνυµα σε χρήστες και αυτοί να το ακούσουν άλλη χρονική στιγµή 

(Peraya, 1994). Ο Παγκόσµιος Ιστός (WWW) µε χρήση πολυµέσων µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για παρουσίαση µαθηµάτων µε µορφή κειµένων hypertexts, 

γραφικών, αρχείων audio ήχου και video εικόνας, ακόµη για οµαδικές 

τηλεδιασκέψεις σε πραγµατικό χρόνο µε µετάδοση εικόνας και ήχου µε την 

τεχνολογία streaming ή µε το πρωτόκολλο ΜΒΟΝΕ (M. R. Macedonia and D. 

P. Brutzman, 1994). Κάθε πανεπιστήµιο µπορεί να φτιάξει Ιστοσελίδες για να 

ανακοινώνει τις πληροφορίες που θέλει, αλλά και για να δηµιουργήσει 

εικονικές-δυνητικές τάξεις στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW), µε διδασκαλία σε 

πραγµατικό χρόνο, που είναι προσoµοίωση της διδασκαλίας σε µια 

πραγµατική τάξη. Για την δηµιουργία εικονικής-δυνητικής τάξης 

χρησιµοποιούνται προγράµµατα όπως το ClassPoint που αξιοποιούν όλες τις 

δυνατότητες που αναφέρθηκαν. Πολλές εφαρµογές εκπαίδευσης σχεδιάζονται 

και µεταδίδονται µέσω του Παγκόσµιου Ιστού (WWW).  

1.5.2. Τρεις γενικοί τρόποι χρήσης  

Πολλοί ειδικοί διακρίνουν τρεις ή και περισσότερους διαφορετικούς τρόπους 

χρήσης των δικτύων υπολογιστών (Berge & Collins, 1995a). 

 - Τηλεδιάσκεψη (conferencing),  

- Οργάνωση πληροφοριών,  

- πληροφορική (infomatics) και καθοδήγηση µαθητών µε την βοήθεια 

υπολογιστή (CAI: Computer Assisted Instruction) (Berge & Collins, 1995a). 

Αυτοί σε γενικές γραµµές είναι οι παρακάτω:  
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α) Τηλεδιάσκεψη µε γραπτά κείµενα, δηλαδή οµαδική επικοινωνία πολλών ή 

λίγων ατόµων και ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων σε πραγµατικό χρόνο (µε 

προγράµµατα τύπου IRC, MUDs, MOOs) ή σε ασύγχρονη επικοινωνία (µε το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο E-mail). Υπάρχει η τηλεδιάσκεψη µε εικόνα (video) 

και φωνή (audio) σε σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία, ή η τηλεδιάσκεψη 

µόνο µε φωνή. Αν οι υπολογιστές που χρησιµοποιούνται έχουν κάµερα και 

κάρτα video µπορεί κάποιος να στείλει την εικόνα του στους συνοµιλητές του 

σε πραγµατικό ή µη πραγµατικό χρόνο. Αν ο υπολογιστής έχει κάρτα ήχου, 

µικρόφωνο, ηχεία και είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο υπολογιστών µπορεί 

κάποιος να µιλήσει σε πραγµατικό χρόνο από µικρόφωνο όπως µιλάει και στο 

τηλέφωνο (µε πρόγραµµα όπως το I-phone). Μπορεί µε το Voice-mail να 

αφήσει µήνυµα φωνής σε χρήστη και εκείνος να το ακούσει άλλη στιγµή. Το 

Voice mail λειτουργεί σαν ένας αυτόµατος τηλεφωνητής. Προγράµµατα 

άµεσης επικοινωνίας µε γραπτά κείµενα είναι τα write, talk, ICQ, IRC, MUDs, 

MOOs που επιτρέπουν την ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων σε πραγµατικό 

χρόνο. Μπορούν να χρησιµοποιούνται πολυµέσα. Η εικόνα video µπορεί να 

µεταδοθεί µε υπηρεσίες διανοµής multicast (πολλαπλή µετάδοση, από έναν 

προς πολλούς ή από πολλούς προς πολλούς). Υπάρχουν ακόµη και υπηρεσίες 

µετάδοσης video σε πραγµατικό χρόνο. Η τεχνολογία µετάδοσης video στο 

Internet βασίζεται κυρίως στους αλγόριθµους συµπίεσης. Προγράµµατα που 

επιτρέπουν την επικοινωνία µε εικόνα και φωνή είναι το CU-SeeMe, το 

Microsoft NetMeeting και άλλα. Για την εκπαίδευση από απόσταση 

χρησιµοποιείται το ClassPoint της εταιρίας White Pine Software ή παρόµοια 

προγράµµατα που δηµιουργούν εικονικές-δυνητικές τάξεις στον Παγκόσµιο 

Ιστό. Yπάρχουν προγράµµατα για οµαδικές συνεδριάσεις όπως το 

MeetingPoint3. Υπάρχουν προγράµµατα όπως το RealPlayer που µπορούν να 

στέλνουν streaming εικόνα (video) και ήχο (audio) σε πραγµατικό χρόνο. Για 

επικοινωνία µόνο µε ήχο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το I-phone ή παρόµοιο 

πρόγραµµα. Κάποιος που διαθέτει το Real Video Player µπορεί να συνδεθεί 

στην Ιστοσελίδα ενός πανεπιστηµίου και να παρακολουθήσει µαθήµατα ή 

εργαστηριακά πειράµατα µε τη µορφή streaming video. 
                                                 
3 Τα προγράµµατα αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 παράγραφος 3.6. 



Σηµασιολογικός Ιστός και Εκπαίδευση  Μουρατίδου Μαρία 

 21 

Για ασύγχρονη παρουσίαση µαθηµάτων µπορούν να βιντεοσκοπούνται 

παρουσιάσεις από πραγµατικές τάξεις και να µετατρέπονται σε αρχεία 

ψηφιακού video της µορφής .MPEG, .AVI κ.λ.π., τα οποία να αποθηκεύονται 

σε CD-ROM. Το σύστηµα συµπίεσης MPEG1 δηµιουργεί αρχεία video που 

αποθηκεύονται σε Video CD, ενώ το σύστηµα συµπίεσης MPEG2 δηµιουργεί 

αρχεία video που αποθηκεύονται σε DVD Video. Τα αρχεία ψηφιακού video 

µπορούν να αποθηκεύονται σε κάποια κοινή περιοχή του δικτύου, ώστε να 

µπορούν οι µαθητές οποιαδήποτε χρονική στιγµή να βλέπουν τις 

παρουσιάσεις. Ένας υπολογιστής συνδεδεµένος στο δίκτυο µπορεί να 

συνδέεται µε συσκευή DVD, να µεταφέρει αρχεία της µορφής MPEG2 από το 

δίκτυο και να τα εγγράφει σε DVD. Ο µαθητής µπορεί να παρακολουθεί 

µαθήµατα που έχει διδάξει παλαιότερα ο καθηγητής και µπορεί ταυτόχρονα να 

επικοινωνεί µε τον καθηγητή σε πραγµατικό χρόνο και να ρωτά τις απορίες 

του ή να στέλνει µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µε απορίες. Η 

ασύγχρονη επικοινωνία µε ήχο ή γραπτά κείµενα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για οµαδικές συζητήσεις πάνω στα µαθήµατα και για να δίνει απαντήσεις ο 

καθηγητής στις απορίες µαθητών. Οι µαθητές όταν θέλουν µπορούν να θέτουν 

τις ερωτήσεις τους και ο καθηγητής να τις βλέπει και να απαντά σε άλλη 

χρονική στιγµή. Ο µαθητής µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα παλαιότερο µάθηµα 

που είναι βιντεοσκοπηµένο σαν επιπλέον βοήθηµα στη µελέτη του όπως 

χρησιµοποιεί τα βιβλία του µαθήµατος και τις γραπτές σηµειώσεις, για να δει 

ποια σηµεία του µαθήµατος τονίζει ο καθηγητής. 

Μπορούν παράλληλα να γίνονται οµαδικές συζητήσεις που κατευθύνονται 

από τον καθηγητή, συζητήσεις που κατευθύνονται από οµάδες µαθητών οι 

οποίοι παρουσιάζουν εργασίες, συζητήσεις µαθητών που συνεργάζονται για 

να κάνουν µια εργασία, αυθόρµητες συζητήσεις, οµαδικές συζητήσεις 

µαθητών, ή συζητήσεις καθηγητών, κοινές συζητήσεις όπου επικοινωνούν 

µαθητές καθηγητές, γονείς και άλλα άτοµα και κοινωνικοί φορείς. Οι 

δυνατότητες για οµαδικές επικοινωνίες είναι απεριόριστες στο δίκτυο 

υπολογιστών και εξασφαλίζουν την µεγάλη συµµετοχή ατόµων από µακρινές 

ή κοντινές περιοχές. 
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β) Οργάνωση, διαχείριση πληροφοριών. Η οργάνωση και διαχείριση των 

πληροφοριών αναφέρεται στην αποθήκευση,  αρχειοθέτηση,  διατήρηση και  

αναζήτηση των πληροφοριών. Υπάρχουν βιβλιοθήκες και κατάλογοι 

στοιχείων για κοινή χρήση που δηµοσιεύονται στο δίκτυο (OPACs: Online 

Public Access Catalogs) και βάσεις δεδοµένων. Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα 

µπορεί να δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων. Σε περιοχές του δικτύου 

µπορούν να δηµιουργηθούν βάσεις δεδοµένων και σε αυτές να αποθηκευτούν 

προγράµµατα και αρχεία δεδοµένων (π.χ. αρχεία προγραµµάτων για εικόνες, 

ήχους, κείµενα, αρχεία video και audio), στα οποία να έχει πρόσβαση 

οποιοσδήποτε χρήστης µέσω του δικτύου υπολογιστών. Οι χρήστες του 

δικτύου έχουν δυνατότητα πρόσβασης µε αλληλεπίδραση σε αυτές τις 

περιοχές και µπορούν να παίρνουν προγράµµατα ή πληροφορίες που τους 

ενδιαφέρουν. Στις Ιστοσελίδες των πανεπιστηµίων µπορούν να 

ανακοινώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους φοιτητές. 

Υπάρχουν ακόµη συστήµατα πληροφόρησης πανεπιστηµίων (CWIS: Campus-

Wide Information Systems), συστήµατα πληροφόρησης ευρείας περιοχής 

(WAIS: Wide-Area Information Systems) και προγράµµατα διαχείρισης των 

πληροφοριών όπως το Gopher, το Veronica και άλλα παρόµοια (Berge & 

Collins, 1995a).  

Στο Internet υπάρχουν προγράµµατα search engines (µηχανές αναζήτησης 

πληροφοριών). Ο χρήστης πληκτρολογεί λέξεις-κλειδιά και τα προγράµµατα 

αναζητούν διευθύνσεις που περιέχουν πληροφορίες σχετικές µε αυτές τις 

λέξεις. Οι πιο γνωστές µηχανές αναζήτησης είναι οι Google 

(http://www.google.com), Altavista (http://www.altavista.digital.com), Yahoo 

(http://www.yahoo.com), Lycos (http://www.lycos.com), Excite 

(http://www.Excite.com), Infoseek (http://www..infoseek.com) και άλλες. Η 

αναζήτηση πληροφοριών διευκολύνεται πάρα πολύ µε τα συστήµατα αυτά. 

Ορισµένα πανεπιστήµια δηµιουργούν βάσεις δεδοµένων και τις προσθέτουν 

αυτόµατα στις µηχανές αναζήτησης. Κάποιες µηχανές αναζήτησης δίνουν στο 

χρήστη δυνατότητα να ψάχνει τα στοιχεία που θέλει χρησιµοποιώντας 
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ταυτόχρονα πολλές άλλες µηχανές αναζήτησης. Ένα µειονέκτηµα των 

µηχανών αναζήτησης είναι ότι συχνά ο χρήστης δεν βρίσκει αµέσως τις 

πληροφορίες που ψάχνει αν δεν πληκτρολογήσει τις σωστές λέξεις-κλειδιά και 

µπορεί να αφιερώσει πολύ χρόνο για να βρει τις συγκεκριµένες πληροφορίες 

ψάχνοντας µέσα από ένα πλήθος διευθύνσεων που του εµφανίζει το 

πρόγραµµα. 

γ) Καθοδήγηση και διδασκαλία µαθητών µε την βοήθεια του υπολογιστή. 

(CAI: Computer Assisted Instruction). Σε αυτή την περίπτωση έχουµε 

διδασκαλία µε την βοήθεια υπολογιστή. Ο υπολογιστής χρησιµοποιείται ως 

µια διδακτική µηχανή που παρουσιάζει µεµονωµένα µαθήµατα. Όταν η 

επικοινωνία µέσω υπολογιστών χρησιµοποιείται για καθοδήγηση και για να 

δοθούν εντολές στο µαθητή (π.χ. για να κάνει µια εργασία), ο υπολογιστής 

αναλαµβάνει την παρουσίαση των πληροφοριών και πρέπει να περιέχει όλες 

τις απαντήσεις στις πιθανές απορίες του µαθητή. 

Στην καθοδήγηση από απόσταση υπάρχει κάποια διδακτέα ύλη µαθηµάτων 

(courseware) και ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα πληροφορικής (software) µε 

αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες παρουσίασης πληροφοριών. Ακόµη 

χρησιµοποιούνται και βοηθήµατα όπως βιβλία, εικόνες βίντεο και βάσεις 

πληροφοριών που υπάρχουν στο δίκτυο. Το λογισµικό που απαντά αυτόµατα 

στις απορίες του µαθητή ανήκει στην κατηγορία C.M.I. (Computer Managed 

Instruction) (= διαχείριση διδασκαλίας από τον υπολογιστή). Το πρόγραµµα 

χρησιµοποιεί το δίκτυο υπολογιστών για να κατευθύνει τις πηγές διδασκαλίας 

και να παρακολουθεί την πρόοδο του µαθητή σε όλη τη διάρκεια των 

µαθηµάτων. Ο υπολογιστής χρησιµοποιείται για την οργάνωση της 

διδασκαλίας. Η διδασκαλία ενδέχεται να µην παραδίδεται από τον υπολογιστή 

αλλά ο υπολογιστής να ελέγχει τις γνώσεις του µαθητή. Πολλές φορές 

χρησιµοποιείται εκπαιδευτικό λογισµικό µε πολυµέσα, το οποίο παρουσιάζει 

τρισδιάστατα γραφικά, εικόνες, αρχεία video και audio. Ακόµη στο 

εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να υπάρχει µια βάση δεδοµένων µε πολλές 

ερωτήσεις και πρόγραµµα δηµιουργίας τεστ που επιλέγει τυχαία κάποιες 
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ερωτήσεις από την βάση δεδοµένων και παράγει αυτόµατα ένα διαγώνισµα για 

τους µαθητές. Όταν το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται για πραγµατικές 

εξετάσεις µε εποπτεία των µαθητών, για να µην αποµνηµονεύσει ο µαθητής 

τις ερωτήσεις και απαντήσεις του προγράµµατος, το πρόγραµµα δεν 

επαναλαµβάνει σε άλλο διαγώνισµα τις ερωτήσεις που έχει απαντήσει σωστά 

ο µαθητής. Πολλά προγράµµατα εκπαιδευτικού λογισµικού συνδέουν άµεσα 

τον χρήστη στο δίκτυο υπολογιστών και παρέχουν περιβάλλοντα µε 

τρισδιάστατα γραφικά, επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο. Στα προγράµµατα 

αυτά γίνεται προσπάθεια να προσαρµοστούν διάφορες παιδαγωγικές και 

διδακτικές µέθοδοι, ώστε ο µαθητής να αποκτήσει γνώσεις µε ευχάριστο 

τρόπο σαν να παίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ο καθηγητής που διδάσκει από 

απόσταση µπορεί να χρησιµοποιήσει το εκπαιδευτικό λογισµικό σαν πρόσθετο 

µέσο διδασκαλίας. 

1.5.3.  Επιπλέον λειτουργίες που διευκολύνουν την εκπαίδευση  

Όταν το δίκτυο υπολογιστών χρησιµοποιείται µε έναν από τους παραπάνω 

τρεις τρόπους τότε παρέχει πολλές λειτουργίες που είναι οι παρακάτω (Ζane 

Berge, 1995):  

- Πληροφόρηση και καθοδήγηση των µαθητών από τον καθηγητή µε 

συµβουλές και γραπτές οδηγίες. 

- Υποστήριξη σχολικών εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από τους 

µαθητές µέσα στην τάξη και οµαδικές εργασίες κοινωνικού χαρακτήρα όπου 

οι µαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήµατα σε συνεργασία µε άλλους 

µαθητές από την χώρα τους ή από άλλες χώρες. 

- Συζητήσεις µε αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και άλλων ατόµων από 

την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα 

- ∆ιδακτικές διαδικασίες, δηλαδή παρέχεται το περιεχόµενο του κύκλου 

µαθηµάτων, γίνεται ανάθεση εργασιών στους µαθητές, ή δηµοσιεύονται 

διάφορες πληροφορίες σχετικά µε τα µαθήµατα και τις εργασίες της τάξης. 
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- Ανεύρεση πληροφοριών είτε µέσα από τα διάφορες βάσεις πληροφοριών που 

υπάρχουν στο δίκτυο, όπως τα OPACs, ERIC, είτε µέσα από εµπορικές βάσεις 

δεδοµένων, είτε µε βάσεις δεδοµένων που δηµιουργούνται από βιβλιοθήκες 

των πανεπιστηµίων. 

- ∆ιαχείριση του κύκλου µαθηµάτων, π.χ. συµβουλευτική καθοδήγηση, 

παραδόσεις των µαθηµάτων που περιέχονται στον κύκλο, αξιολόγηση ή 

βαθµολόγηση των εργασιών, λήψη εργασιών από τους µαθητές και αποστολή 

των βαθµολογηµένων εργασιών στους µαθητές. 

- Κοινές συζητήσεις µέσα από λίστες συζητήσεων του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (discussion lists). Οι λίστες αυτές απαιτούν απαραίτητο 

λογισµικό που λέγεται Listserv software για αυτόµατη λειτουργία αποστολής 

και λήψης µηνυµάτων . 

- Αλληλεπιδραστικές συζητήσεις πραγµατικού χρόνου, στις οποίες µετέχουν 

δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί ή άλλοι οµοβάθµιοι, µε σκοπό να ανταλλάξουν 

απόψεις, καθώς και για διατήρηση δηµοσίων σχέσεων. 

- Καθοδήγηση µέσω υπολογιστή µε διαλέξεις και σεµινάρια, µε προγράµµατα 

εξοµοίωσης (simulations) και µε ασκήσεις. 

- Επαγγελµατική ανάπτυξη του κάθε ατόµου καθώς µέσα από το δίκτυο 

συνδέεται µε άλλα πρόσωπα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Αυτό 

επιτυγχάνεται εύκολα µέσα στις λίστες συζητήσεων που η κάθε µία έχει 

εξειδικευµένο θέµα συζήτησης.  

- ∆ιευκόλυνση στις συνεργασίες. 

- Ατοµικές και οµαδικές παρουσιάσεις εργασιών 

- Κριτική ερευνητικών εργασιών και προγράµµατα µάθησης για οµάδες, 

διδακτικά σεµινάρια και συµβούλια.  
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- Πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
(Berge & Collins, 1995a). 

- Οµαδική χρήση εξοµοιωτικών µοντέλων µε τρισδιάστατα γραφικά που 

σχηµατίζονται στον υπολογιστή και µιµούνται πραγµατικές καταστάσεις στα 

συστήµατα εικονικής-δυνητικής πραγµατικότητας (V.R.). Επίσης µπορούν να 

σχεδιάζονται µοντέλα που µιµούνται για παράδειγµα πιθανές καταστάσεις σε 

ένα εργαστήριο φυσικής και ο χρήστης να εκτελεί πειράµατα φυσικής, να 

σχεδιάζονται εικονικά-δυνητικά κτήρια και ο χρήστης να βλέπει πώς φαίνεται 

το κτήριο όταν είναι µέσα σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση. Ο κατάλληλος σχεδιασµός 

των προγραµµάτων απαιτεί εµπειρία και γνώσεις παιδαγωγικής από τους 

προγραµµατιστές και συνεργασία µε καθηγητές και ειδικούς. 

- Επικοινωνία µε φωνή και εικόνα πολλών ατόµων σε πραγµατικό χρόνο και 

δηµιουργία εικονικών-δυνητικών τάξεων, όπου η διδασκαλία προσοµοιώνει 

την πραγµατική διδασκαλία µέσα στην τάξη. Το δίκτυο υπολογιστών µπορεί 

να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο αν γίνει εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του 

στην εκπαίδευση. Ο σχεδιασµός της εκπαίδευσης από απόσταση πρέπει να 

γίνεται µε στόχο να καλύψει τις ανάγκες µάθησης του εκπαιδευόµενου 

1.5.4.  Συνιστώσες της εκπαίδευσης µέσω ∆ιαδικτύου 

Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του Web αποτελείται από οκτώ 

συνιστώσες οι οποίες µπορούν να διασπαστούν σε τέσσερις κατηγορίες 

ανθρώπων και σε τέσσερις κατηγορίες εξοπλισµού. 

Οι κατηγορίες ανθρώπων είναι: 

• Ο καθηγητής (Teacher). 

• Ο µαθητής (Learner). 

• Ο Τεχνικός υποστήριξης του συστήµατος (Technical  Support 

Officer). 

• Ο ∆ιαχειριστής (Administrator). 
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Οι κατηγορίες του εξοπλισµού είναι: 

• Ο server. 

• Ο υπολογιστής του καθηγητή (Teacher's Workstation). 

• Ο υπολογιστής του µαθητή (Learner's Workstation). 

• Η προσπέλαση στο διαδίκτυο (Internet Access). 

Η εικόνα 1.2 παρουσιάζει το δίκτυο ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος 

συνδέοντας όλους τους χώρους που χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, µε το κεντρικό δίκτυο και από εκεί µε το διαδίκτυο. Ο κεντρικός 

server συνδέεται µε το Internet µέσω ενός Internet Service Provider (ISP) µε 

µια ISDN γραµµή. Τα γραφεία των καθηγητών καθώς και τα εργαστήρια των 

µαθητών βρίσκονται πάνω στο τοπικό δίκτυο το οποίο συνδέεται µε τον 

κεντρικό server. 

 

Εικόνα 1.2: Τρόπος διασύνδεσης των τµηµάτων ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε 

το ∆ιαδίκτυο. 
 

∆ιασύνδεση µε το διαδίκτυο 
 

  
 

       Γραφείο καθηγητή                            Αίθουσα Server   Εργαστήριο µαθητή 

              Ένας δεύτερος τρόπος διασύνδεσης θα µπορούσε να ήταν αυτός όπου 

η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνεται από το σπίτι. Οι µαθητές, όπως και οι 
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καθηγητές, συνδέονται στο διαδίκτυο µέσω ενός Internet Provider ή µέσω του 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος.  

Στην εικόνα 1.3, παρουσιάζεται ένας συνολικός τρόπος λειτουργίας όλων των 

συνιστωσών, εκτός του διαχειριστή, ώστε να επιτευχθεί µια επικοινωνία 

µεταξύ των µαθητών και του καθηγητή. Η εικόνα αυτή δείχνει τη χρησιµότητα 

που βρίσκει η νέα αυτή τεχνολογία, ώστε να συνδέσει αποµακρυσµένους 

χρήστες µέσω ενός server, όπου είναι εγκατεστηµένα τα µαθήµατα καθώς 

επίσης και το λογισµικό, που θα συνδέσει τον διδάσκοντα µε τους 

εκπαιδευόµενους. 

 

Εικόνα 1.3: Πλήρες σύστηµα για την εξυπηρέτηση της Εκπαίδευσης από 
Απόσταση 

 

 

 
 

 

 

Από τη στιγµή που οι εκπαιδευόµενοι εγγραφούν και γίνουν 

συνδροµητές στο Internet µέσω µιας υπηρεσίας παροχέα, έχουν πρόσβαση σε 

Teacher's 
Home 

 

Learner's 
Home 

 

Server 
Room 
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όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τις υπηρεσίες που είναι σχεδιασµένες για το 

Web. 

 Μερικές από τις τυπικές εφαρµογές όπου χρησιµοποιείται η 

τεχνολογία του Internet στην κλασική εκπαίδευση είναι: 

• Πληροφορίες προγράµµατος σπουδών (Course information): που 

αφορά τις τυπικές πληροφορίες ενός µαθήµατος που βρίσκονται συνήθως 

στο πρόγραµµα σπουδών, οι οποίες όµως  µε την τοποθέτηση  τους στο  

Internet γίνονται ευκολότερα προσιτές. 

• Επικοινωνία µέσω υπολογιστή (Computer-Mediated Communication) 

(CMC) : που αναφέρεται σε οποιαδήποτε µορφή διαπροσωπικής 

επικοινωνίας στην οποία χρησιµοποιείται η τεχνολογία του υπολογιστή για 

την µετάδοση, αποθήκευση, σχολιασµό, ή παρουσίαση της πληροφορίας η 

οποία παρήχθη από έναν ή περισσότερους συµµετέχοντες. Στα εργαλεία 

CMC περικλείονται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, newsgroups, bulletin 

boards, τηλεδιάσκεψη, chat rooms, videoconferencing, telephony, 

whiteboards που επιτρέπουν την επικοινωνία µε σκοπό την µάθηση µε 

πολλούς τρόπους. 

• Αποθήκευση βαθµολογίας (Record keeping): που αναφέρεται σε 

πληροφορίες σχετικά την βαθµολογία που είναι δυνατόν να κρατά ο 

καθηγητής ή το εκπαιδευτικό   ίδρυµα   οι   οποίες   µπορούν  να   

στέλνονται   µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

• Ηλεκτρονικά τεστ (Assessment systems): που αναφέρονται σε τεστ που 

γίνονται ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευόµενο στον οποίο παρέχεται άµεση 

ανατροφοδότηση. 

• ∆ιαλογικά συστήµατα βοήθειας (Tutorials) : που σχεδιάζονται για να 

παρουσιάζουν πληροφορία η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον 

εκπαιδευόµενο και τα οποία µπορεί να έχουν είτε την µορφή ενός 

ηλεκτρονικού βιβλίου, είτε να είναι διαλογικά συστήµατα τα οποία 

απαιτούν την άµεση αλληλεπίδραση µε τον χρήστη. 

 
Γενικά, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που βασίζονται σε 

υπολογιστές, υποστηρίζουν τόσο την συνεργατική µάθηση (collaborative 
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education) όσο και την εξατοµικευµένη (adaptive education). Στην 

συνεργατική µάθηση, οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε διάφορα γκρουπ και 

δουλεύουν και επικοινωνούν µαζί µε στόχο την κοινή µάθηση και κατανόηση. 

Στην εξατοµικευµένη µάθηση, η µάθηση γίνεται προσωπική υπόθεση και 

ακόµα και το εκπαιδευτικό υλικό προσαρµόζεται σύµφωνα µε το προφίλ του 

εκπαιδευόµενου. 

1.6.  Οι Eικονικές-δυνητικές Kοινότητες (virtual communities) 

1.6.1. Γενικά για τις εικονικές-δυνητικές κοινότητες  

Η δηµιουργία οµάδων συζητήσεων όπου οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να 

δουλεύουν και να επικοινωνούν µε στόχο τη µάθηση, δηµιούργησε την 

ανάγκη ύπαρξης  εικονικών (Vitrual) κοινοτήτων.  

Η λέξη virtual  ορίζεται ως εξής: "Εικονικό-δυνητικό (virtual) σηµαίνει κάτι 

νοητό που εµφανίζεται ως πραγµατική οντότητα, αλλά είναι κατασκευασµένο 

µέσα από πρόγραµµα πληροφορικής. "(COD, 1991). Τα δίκτυα υπολογιστών 

µε διάφορους τρόπους επιτρέπουν την αλληλεπιδραστική συζήτηση πολλών 

ατόµων. Η επικοινωνία γίνεται κυρίως µε γραπτά κείµενα και έτσι λείπουν 

από αυτή ορισµένα στοιχεία της µη λεκτικής επικοινωνίας όπως οι εκφράσεις 

του προσώπου, ο τόνος της φωνής, το ύφος οι χειρονοµίες κ.λ.π., οπότε η 

επικοινωνία δεν είναι πλήρης. Αυτό δεν εµποδίζει την δηµιουργία µιας 

εικονικής κοινότητας. Κάποιος στον εικονικό χώρο µπορεί να συζητάει µε 

άτοµα που έχουν τις ίδιες µε αυτόν ανησυχίες, κοινά ενδιαφέροντα, παρόµοιες 

επιδεξιότητες και κοινές επιδιώξεις (Berge & Collins, 1993). Κάποιος θα 

µπορούσε να είναι αποµονωµένος από τους οµοίους του στον πραγµατικό 

κόσµο ενώ στον εικονικό-δυνητικό χώρο να έχει τους εικονικούς-δυνητικούς 

φίλους του που "κατοικούν" µέσα στην οθόνη του υπολογιστή σε οποιαδήποτε 

απόσταση µακριά από αυτόν και αν βρίσκονται. Έτσι φαινοµενικά µειώνεται η 

αποµόνωση ενός ατόµου διότι µπορεί να επεκτείνει τις γνωριµίες του σε άλλα 

επίπεδα (Loughlin, 1993). Σε καµιά περίπτωση όµως ο εικονικός-δυνητικός 

κόσµος δεν µπορεί να αντικαταστήσει τον πραγµατικό αλλά µόνο να τον 
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συµπληρώσει προσθέτοντας του περισσότερα επίπεδα. Συχνά η αποµόνωση 

των ατόµων στον πραγµατικό κόσµο εξακολουθεί να υπάρχει.  

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση µε τις 

εικονικές-δυνητικές τάξεις θα πετύχει τους στόχους της µόνο αν οι µαθητές 

αποκτήσουν µία ενεργητική στάση απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

εκµεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας για 

αλληλεπιδραστική επικοινωνία µε τον δάσκαλο και τους συµµαθητές τους, αν 

και από αυτή την επικοινωνία εκλείπουν ορισµένα στοιχεία της ζωντανής 

επικοινωνίας (Hiltz, 1986). Οι υπολογιστές παρέχουν πολλές υπηρεσίες στη 

διαπροσωπική επικοινωνία των ατόµων είτε είναι συνδεδεµένοι εντός δικτύου 

είτε µε υπηρεσίες εκτός δικτύου. Τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

δίνουν έναν κοινωνικό χαρακτήρα στην παλαιότερη εκπαίδευση εξ’ 

αποστάσεως διότι κάνουν προσοµοίωση της ζωντανής διδασκαλίας πρόσωπο 

µε πρόσωπο και δηµιουργούν εικονικούς-δυνητικούς χώρους για οµαδικές 

συζητήσεις πολλών ατόµων.  

Στις εικονικές κοινότητες η συµµετοχή των ατόµων δεν έχει τους 

περιορισµούς που συναντούµε σε άλλες µορφές εκπαίδευσης. Υπάρχουν όµως 

και ορισµένα µειονεκτήµατα δηλαδή η εκµάθηση στη χρήση του συστήµατος 

απαιτεί αρκετό χρόνο, η συζήτηση µε γραπτά κείµενα µειώνει τον πλήρη 

κοινωνικό χαρακτήρα της επικοινωνίας, για την σύνδεση απαιτείται πρόσθετος 

εξοπλισµός του υπολογιστή µε µηχανικά µέρη και προγράµµατα 

πληροφορικής, η 24-ωρη λειτουργία του δικτύου συχνά έχει διακοπές και 

βλάβες. Από τα πλεονεκτήµατα που αναφέραµε, τα πιο σηµαντικά που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εκπαίδευση είναι η επικοινωνία µε γραπτά 

κείµενα και οι δυνατότητες για διαπροσωπική αλληλεπιδραστική επικοινωνία 

των ατόµων στη διάρκεια της µάθησης. 

1.6.2.  Οι τηλετάξεις ή εικονικές-δυνητικές τάξεις  

 
Οι τηλετάξεις ή εικονικές-δυνητικές τάξεις είναι κάποιες τάξεις σχολείων 

εξοπλισµένες µε µηχανήµατα για τηλεδιάσκεψη µέσω δικτύου υπολογιστών. 

Στις τάξεις αυτές οι µαθητές συνήθως παρακολουθούν µέσα από οθόνες το 
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µάθηµα που διδάσκει κάποιος καθηγητής ο οποίος βρίσκεται σε µακρινή 

περιοχή. Τα µηχανήµατα έχουν δυνατότητες αµφίδροµης επικοινωνίας µαθητή 

- καθηγητή ή µαθητή µε άλλο µαθητή. 

Σε άλλες περιπτώσεις µπορεί δύο ή περισσότερες τηλετάξεις που βρίσκονται 

σε διαφορετικές περιοχές να συνδέονται µεταξύ τους ώστε να 

παρακολουθήσουν όλοι οι µαθητές µαζί το ίδιο µάθηµα. Οι τηλετάξεις 

διαθέτουν εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας και µπορούν να µεταδίδουν και 

να λαµβάνουν σήµα εικόνας video και ήχου και να επικοινωνούν µε άλλες 

τηλετάξεις που βρίσκονται σε µακρινές αποστάσεις. Το δίκτυο υπολογιστών 

επιτρέπει την µετάδοση αυτού του σήµατος. Συνήθως χρησιµοποιείται το 

συµπιεσµένο ψηφιακό σήµα εικόνας video (compressed digital video) που 

µπορεί µα µεταδοθεί µέσα από γραµµές ISDN σε πραγµατικό χρόνο ή µέσω 

δορυφόρου. 

Οι τηλετάξεις έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται πειραµατικά και στην Ελλάδα.4 

Οι δάσκαλοι, καθηγητές και µαθητές που αποτελούν τα πρώτα µέλη της 

τηλετάξης παρακολουθούν από κοινή γιγαντοοθόνη ή στους προσωπικούς 

υπολογιστές τους το µάθηµα που παραδίδεται από ειδικό επιµορφωτικό 

προσωπικό από το κέντρο τηλεπιµόρφωσης.  

Οι εικονικές δυνητικές τάξεις στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW) δηµιουργούνται 

µε προγράµµατα µετάδοσης σήµατος εικόνας video και ήχου audio σε 

πραγµατικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ένα πρόγραµµα της 

µορφής CU-SeeMe ή ClassPoint.  

Για την µετάδοση εικόνας video και ήχου audio στο Internet υπάρχει το 

πρωτόκολλο IP multicast που χρησιµοποιείται στο MBONE το οποίο είναι ένα 

εικονικό-δυνητικό δίκτυο (virtual network), δηλαδή δεν είναι ένα ξεχωριστό 

δίκτυο αλλά ένα σύνολο περιοχών του Internet που επικοινωνούν µε αυτό το 

πρωτόκολλο. Όταν χρησιµοποιούνται οι εικονικές-δυνητικές τάξεις στον 

παγκόσµιο Ιστό υπάρχει το πλεονέκτηµα ότι δεν χρειάζεται να συγκεντρωθούν 

όλοι οι µαθητές σε µια αίθουσα διδασκαλίας αλλά µπορεί να συµµετέχει ο 

                                                 
4 Σε ένα πρόγραµµα τηλεπιµόρφωσης που εφαρµόζει το υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης η πρώτη 
τηλετάξη λειτουργεί στη Φλώρινα, ενώ στα πλαίσια του προγράµµατος θα λειτουργήσουν και 
άλλες 3 στην Καστοριά στην Ξάνθη και στην Κοµοτηνή  
(http://www.it.uom.gr/host/telemathos.htm). 
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καθένας από τον δικό του χώρο στο νοητό περιβάλλον συνάντησης που 

δηµιουργεί το λογισµικό. Αυτό το περιβάλλον συνάντησης δηµιουργεί µια 

τάξη που µοιάζει µε την πραγµατική. Ο καθηγητής µπορεί να βρίσκεται µόνος 

του σε µία περιοχή και να παρουσιάζει το µάθηµα σε µαθητές από πολλές 

περιοχές, ή µπορεί ο µαθητής και µια οµάδα µαθητών να βρίσκονται σε µια 

περιοχή και άλλες οµάδες µαθητών να παρακολουθούν το µάθηµα από 

απόσταση. 

1.6.3.   Η τηλεµατική  

 
Η τηλεµατική αναφέρεται στην τεχνολογία υπολογιστών και στις µορφές 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η τηλεµατική ως έννοια καλύπτει τα πάντα 

σχετικά µε τους υπολογιστές και τις τηλεπικοινωνίες. Μερικά παραδείγµατα 

τηλεµατικής είναι τα συστήµατα επικοινωνίας µέσω του δικτύου υπολογιστών 

(π.χ., ηλεκτρονικό ταχυδροµείο e-mail). Τα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης 

και ψηφιακής τηλεόρασης, το Internet, τα συστήµατα αγορών από απόσταση, 

τα συστήµατα ανάληψης χρηµάτων από απόσταση, τα συστήµατα 

videoδιάσκεψης µέσω του Internet που επιτρέπουν οµαδικές συζητήσεις όπου 

οι συνοµιλητές βλέπουν και ακούν ο ένας τον άλλο σε πραγµατικό χρόνο. Τα 

συστήµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τηλε-εκπαίδευση και τηλε-

εργασία. Το ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω του ΄Internet ονοµάζεται e-commerce 

και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές e-banking. Οι οικονοµικές επιχειρήσεις από 

απόσταση λέγονται e-business. Με αυτές τις υπηρεσίες ο πολίτης µπορεί να 

κάνει σηµαντικές εργασίες χωρίς να βγει από το σπίτι του. Χρειάζεται όµως 

βελτίωση των υπηρεσιών ως προς το θέµα ασφάλειας των πληροφοριών.  

Η χρήση της τηλεµατικής προκαλεί σηµαντικές αλλαγές στην κοινωνία και 

στην καθηµερινή ζωή. Οι πολίτες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες 

και µεγαλύτερη συµµετοχή σε τοπικές υποθέσεις. Οι καταναλωτές µπορούν να 

έχουν πρόσβαση µέσω του Internet σε ταξιδιωτικές πληροφορίες και να 

κλείνουν θέσεις σε ταξιδιωτικές εταιρείες από απόσταση, να αγοράζουν 

προϊόντα από απόσταση. Οι µαθητές σε όλους τους τοµείς εκπαίδευσης 

παρακολουθούν εκπαίδευση από απόσταση, χρησιµοποιούν το Internet και τον 
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Παγκόσµιο Ιστό για να βρίσκουν πληροφορίες και τα σχολεία έχουν νέες 

ευκαιρίες για επικοινωνία και συνεργασία µε άλλα σχολεία ή κοινωνικούς 

φορείς. Οι εργαζόµενοι µπορούν να εργάζονται από το σπίτι. Οι επιχειρήσεις 

µπορούν να παρέχουν νέες υπηρεσίες από απόσταση µε χαµηλό κόστος και να 

διευρύνουν το αγοραστικό κοινό τους. 

Η πρόσβαση στο Internet µπορεί να γίνεται και µέσω δορυφόρου. Η 

δορυφορική σύνδεση έχει το πλεονέκτηµα µετάδοσης ψηφιακού σήµατος µε 

πολύ υψηλές ταχύτητες (1-16 Mbit) που ξεπερνούν πάρα πολύ τις ταχύτητες 

των σηµερινών µόντεµ.  

Για τις εφαρµογές τηλεµατικής σχεδιάζονται δορυφορικά δίκτυα επικοινωνιών 

που υποστηρίζουν υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet, videoδιάσκεψης, 

σύνδεση τοπικών δικτύων υπολογιστών (LAN) και ψηφιακές τηλεφωνικές 

επικοινωνίες. 

Εκτός από τηλε-εκπαίδευση στις εφαρµογές της τηλεµατικής 

συµπεριλαµβάνεται και η τηλε-ιατρική. 

1.7. Που µπορεί να χρησιµοποιηθεί η Τηλεκπαίδευση 

 
Υπάρχει η εντύπωση ότι οι τεχνολογίες της τηλεκπαίδευσης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο σε ακαδηµαϊκούς χώρους και να ενταχθούν µόνο στην 

υπάρχουσα διαδικασία εκπαίδευσης. Η εντύπωση αυτή είναι προφανώς 

λανθασµένη. Η τηλεκπαίδευση δίνει µία τελείως διαφορετική διάσταση στην 

έννοια της µάθησης. Με τη χρήση της τηλεκπαίδευσης οι εκπαιδευόµενοι 

γλιτώνουν πολύτιµο χρόνο µετακινήσεων και τους δίνεται η ευελιξία για να 

διαλέξουν µόνοι τους το χρόνο που θα διαθέσουν.  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες κάνουν ελκυστική την τηλεκπαίδευση και στον 

επιχειρησιακό χώρο. Οι εργαζόµενοι µπορούν να παίρνουν µέρος σε 

σεµινάρια, να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους χωρίς να χρειάζεται να 

αφιερώνουν χρόνο σε µετακινήσεις και χωρίς να χρειάζεται να λείπουν από τη 

δουλειά τους. Οι επιχειρήσεις δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τέτοιες 

τεχνολογίες αφού τους προσφέρουν τη δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση 

των στελεχών τους µε µικρό κόστος. 
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1.8.  Σε ποιους Απευθύνεται η Eκπαίδευση από Απόσταση  

1.8.1.  Σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και σε εργαζόµενους 

ενήλικους  

 
Η εκπαίδευση από απόσταση απευθύνεται είτε σε ενήλικους είτε σε µαθητές 

σχολείων. Μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες.  

α) Εκπαίδευση και διαρκής κατάρτιση εργαζόµενων ενηλίκων, 

β) ανώτερη εκπαίδευση σε πανεπιστήµια και σε κολέγια,  

γ) κατώτερη και µέση εκπαίδευση σε µαθητές δηµοτικών σχολείων και 

γυµνασίων λυκείων.  

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες σε κάθε χώρα ώστε τα σχολεία 

όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και τα πανεπιστήµια να συνδεθούν στο 

παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών Internet. Έτσι η εκπαίδευση από απόσταση 

µέσω του Internet µπορεί να είναι προσιτή σε µαθητές κάθε ηλικίας από όλο 

τον κόσµο. Οι ενήλικοι που παρακολουθούν µαθήµατα µε εκπαίδευση από 

απόσταση συνήθως είναι εργαζόµενοι ή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και 

δεν µπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά παραδόσεις µαθηµάτων σε 

διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο. Στην εκπαίδευση από απόσταση µε 

ανεξάρτητη µάθηση οι σειρές µαθηµάτων παραδίδονται στο χώρο και στο 

χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόµενος, συνήθως στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας 

του. Έτσι οι εργαζόµενοι προτιµούν να παρακολουθούν µαθήµατα από 

απόσταση. Ακόµη όταν οι εργοδότες θέλουν να βελτιώσουν την µόρφωση των 

υπαλλήλων τους µε επιµορφωτικά σεµινάρια, χωρίς όµως οι υπάλληλοι να 

φύγουν από τον τόπο εργασίας τους, επιλέγουν την εκπαίδευση από 

απόσταση.  

Όταν η εκπαίδευση απευθύνεται σε µαθητές σχολείων χρησιµοποιούνται 

µέθοδοι προσοµοίωσης της πραγµατικής διδασκαλίας. Οι µαθητές 

επικοινωνούν µε άλλα σχολεία της περιοχής ή µε µαθητές από όλο τον κόσµο 

και συµµετέχουν σε οµαδικές εργασίες. Τα σχολεία αποµακρυσµένων 

περιοχών παρακολουθούν µαθήµατα από καθηγητές που βρίσκονται σε 

κεντρικές πόλεις και δεν µπορούν να επισκεφθούν τις περιοχές αυτές. 
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Αυξάνονται οι ευκαιρίες επικοινωνίας και αυξάνεται η συµµετοχή των ατόµων 

που εκπαιδεύονται. 

1.8.2.  Σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες  

 

Η εκπαίδευση από απόσταση επίσης απευθύνεται και σε ειδικές κατηγορίες 

ατόµων µε κινητικά προβλήµατα που δεν µπορούν να βγουν από το σπίτι και 

να παρακολουθήσουν κανονικά µαθήµατα στο σχολείο. Για τα άτοµα αυτά 

δηµιουργούνται ειδικές υπηρεσίες χειρισµού του υπολογιστή, όπως ανίχνευση 

της κίνησης των µατιών του χρήστη µε ενσωµατωµένη κάµερα στον 

υπολογιστή και αυτόµατη ενεργοποίηση των εντολών χωρίς να χρειάζεται να 

χρησιµοποιήσει ο χρήστης ποντίκι ή πληκτρολόγιο. Τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες µπορούν να έχουν ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση και 

παρακολουθούν το µάθηµα µιας τάξης από απόσταση. Ένα τεχνολογικό µέσο 

που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας τυφλός είναι ένα σύστηµα που συνθέτει 

φωνή και του ανακοινώνει τα µηνύµατα που εµφανίζονται στην οθόνη, ή 

µπορεί να χρησιµοποιήσει ζωντανή επικοινωνία µε ήχο µέσω του Internet. H 

ισότητα δίνει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο άτοµο µε ειδικές ανάγκες. Του 

δίνει δυνατότητα να επικοινωνήσει µε άτοµα που ίσως θα δίσταζαν να 

επικοινωνήσουν µαζί του πρόσωπο µε πρόσωπο, διότι συχνά τα άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες αποµονώνονται από τους άλλους και αποτελούν ξεχωριστή 

µειονότητα. Η εκπαίδευση από απόσταση δίνει στους µαθητές µε ειδικά 

προβλήµατα ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν αποτελεσµατική επικοινωνία µε 

ειδικούς καθηγητές που τους βοηθούν να υπερνικήσουν τις φυσικές δυσκολίες 

και να αποκτήσουν πλήρη εκπαίδευση. ∆ηµιουργούνται κοινότητες ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες και µπορούν να εκπαιδευτούν µαζί οµάδες ατόµων που 

αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα. Το άτοµο µε ειδικές ανάγκες έχει 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, και έχει στη διάθεση του ένα πλήθος 

προγραµµάτων και υπηρεσιών. Επίσης ψυχολόγοι και σύµβουλοι που 

κατοικούν σε µακρινές περιοχές, επικοινωνούν µαζί του και του παρέχουν 

οδηγίες από απόσταση.  
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1.9.   Ο Ρόλος της Επικοινωνίας µέσω Υπολογιστών στην 

Εκπαίδευση 

1.9.1.  Εισαγωγή  

Η Επικοινωνία µέσω υπολογιστών στην εκπαίδευση οδηγεί σε νέους 

τρόπους διδασκαλίας και µάθησης µέσα από οµαδική συνεργασία µαθητών 

που βρίσκονται σε σχολεία διαφορετικών περιοχών. Με την επικοινωνία µέσω 

υπολογιστών σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης µπορεί να προωθηθεί η 

διαπολιτισµική εκπαίδευση (π.χ. αν µαθητές από διαφορετικές χώρες 

επικοινωνήσουν και συνεργαστούν µέσω του Internet), η εκπαίδευση 

οµοβάθµιων µεταξύ µαθητών (αν οι πιο ικανοί µαθητές διδάξουν τους 

αδύνατους µαθητές σε µία τάξη, αν οµάδες µαθητών παρουσιάζουν τις 

εργασίες τους σε άλλους µαθητές) ή εκπαίδευση οµοβάθµιων µεταξύ 

καθηγητών (αν έµπειροι καθηγητές διδάσκουν τους νεότερους καθηγητές). Το 

δίκτυο υπολογιστών δίνει απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας, µεταξύ 

ατόµων από άλλες χώρες και δίνει δυνατότητα για αύξηση των συµµετοχών σε 

µια διαδικασία εκπαίδευσης από απόσταση. 

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εκπαίδευσης από απόσταση που 

µπορεί να εξυπηρετήσει το δίκτυο υπολογιστών. Στην εκπαίδευση µικρών 

παιδιών από δηµοτικά σχολεία, µπορεί η εκπαίδευση να γίνεται µε την µορφή 

τηλετάξεων σε πραγµατικό χρόνο µε πλήρη προσοµοίωση της πραγµατικής 

διδασκαλίας στην τάξη. Η εκπαίδευση αυτής της µορφής ταιριάζει κυρίως σε 

νεαρές ηλικίες όπου ο µαθητής δεν έχει αναπτύξει πλήρως την κριτική 

ικανότητα που απαιτείται για να παρακολουθήσει σπουδές ανεξάρτητης 

µάθησης. Ακόµη όταν ο µαθητής έχει ειδικά προβλήµατα και δεν µπορεί να 

βγει από το σπίτι, οι οµαδικές επικοινωνίες µε τον καθηγητή και τους 

συµµαθητές του, είναι µία εµπειρία παρόµοια µε αυτή που θα ζούσε αν 

βρισκόταν πραγµατικά µέσα στην τάξη. 

Όταν ο εκπαιδευόµενος είναι ενήλικος έχει µεγαλύτερη κριτική 

ικανότητα και µπορεί να παρακολουθήσει ανεξάρτητες σπουδές που δεν 

κατευθύνονται απόλυτα από τον καθηγητή. Το δίκτυο υπολογιστών µπορεί να 

παρέχει µε πολλούς τρόπους αυτή την µορφή ανεξάρτητης εκπαίδευσης. Η 
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ανεξαρτησία ελευθερώνει τον ενήλικο και του δίνει δυνατότητα να ασχοληθεί 

ταυτόχρονα µε άλλες υποχρεώσεις του. 

Όταν το δίκτυο υπολογιστών χρησιµοποιείται για πλήρεις σπουδές από 

απόσταση µε τελικό στόχο την απόκτηση πτυχίου, τότε χρειάζεται 

προσοµοίωση της πραγµατικής διδασκαλίας στην τάξη αλλά και ένα 

αξιόπιστο σύστηµα εξετάσεων από απόσταση. Το δίκτυο υπολογιστών µπορεί 

να εξυπηρετήσει όλες τις παραπάνω µορφές εκπαίδευσης, µε την προϋπόθεση 

ότι τα προγράµµατα εκπαίδευσης σχεδιάζονται κατάλληλα από ειδικούς και 

γίνονται διαρκείς έρευνες για τον έλεγχο ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 

των προγραµµάτων. 

 

1.9.2.  ∆ιαφορές και οµοιότητες παραδοσιακής και της εκπαίδευσης 

από απόσταση  

Η εκπαίδευση µε µορφή διάλεξης από τον καθηγητή διαφέρει σε πολλά 

σηµεία µε την εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Οι κυριότερες διαφορές είναι 

(Mazure Hall, 1996):  

• Στην εκπαίδευση µε µορφή διάλεξης έχουµε επικοινωνία ενός προς 

πολλούς δηλαδή του καθηγητή προς τους µαθητές. Στην εκπαίδευση από 

απόσταση έχουµε επικοινωνία πολλών προς πολλούς, δηλαδή οµάδες µαθητών 

και καθηγητών από πολλά σχολεία που συνεργάζονται. 

• Στην εκπαίδευση µε µορφή διάλεξης ο καθηγητής κατευθύνει την πορεία 

της συζήτησης µέσα στην τάξη. Ρωτά κάποιες ερωτήσεις και οι µαθητές 

παρεµβαίνουν σηκώνοντας το χέρι. Αυτή όµως είναι µια παθητική µορφή 

µάθησης. Στην εκπαίδευση από απόσταση ο καθηγητής σχεδιάζει την 

διαδικασία και καθοδηγεί τους µαθητές µε συµβουλές, όµως οι µαθητές 

κατευθύνουν µόνοι τους τη συζήτηση και αυτενεργούν µε ερωτήσεις και 

προτάσεις. 

• Στην εκπαίδευση µε διάλεξη όλες οι πληροφορίες για το µάθηµα 

παρέχονται στους µαθητές από τον καθηγητή. Στην εκπαίδευση από απόσταση 

ο καθηγητής δεν είναι ο µόνος που παρέχει τις πληροφορίες. Υπάρχουν 
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διαθέσιµες πηγές πληροφοριών στο Internet και στα προγράµµατα 

εκπαιδευτικού λογισµικού που χρησιµοποιούνται. Ακόµη, µέσα από την 

οµαδική επικοινωνία µαθητών ευνοείται η εκπαίδευση µαθητή προς µαθητή, 

δηλαδή εκπαίδευση ισότιµων µελών (peer to peer). 

• Στην εκπαίδευση µε µορφή διάλεξης υπάρχουν κάποιοι µαθητές που δεν 

συµµετέχουν στο µάθηµα γιατί θεωρούνται "αδύνατοι" και δεν ξέρουν να 

απαντήσουν τις ερωτήσεις, είτε γιατί αδιαφορούν ή γιατί διστάζουν. Έτσι 

δηµιουργούνται διακρίσεις ως προς τη συµµετοχή µαθητών διότι κάποιοι που 

σηκώνουν πιο συχνά το χέρι εξετάζονται περισσότερο και έτσι ευνοούνται σε 

σχέση µε τους άλλους. Στην εκπαίδευση από απόσταση οι "αδύνατοι" µαθητές 

έχουν ίση συµµετοχή στην διαδικασία5. 

Η εκπαίδευση από απόσταση που γίνεται σε πραγµατικό χρόνο µε 

µετάδοση σήµατος εικόνας video και ήχου audio έχει οµοιότητες µε την 

κανονική εκπαίδευση. Η εικονική-δυνητική τάξη (virtual classroom) που 

δηµιουργείται στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW) έχει πολλές οµοιότητες µε την 

πραγµατική τάξη. Με κατάλληλα προγράµµατα ο καθηγητής κατευθύνει την 

συζήτηση και παρουσιάζει στους µαθητές γραφικά και σηµειώσεις µε το 

λευκό πίνακα (Whiteboard) όπως θα τα παρουσίαζε στον πραγµατικό πίνακα 

της τάξης. Επίσης επιλέγει ποιοι µαθητές θα µιλήσουν ενώ οι µαθητές 

δηλώνουν ότι θέλουν να παρέµβουν στη συζήτηση δηλώνοντας το µε γραπτό 

µήνυµα στον καθηγητή. Ο καθηγητής παρουσιάζει το µάθηµα όπως σε µία 

πραγµατική τάξη. 

Ο στόχος της εκπαίδευσης από απόσταση είναι να διδάξει τους 

µαθητές µε την ίδια αποτελεσµατικότητα που έχει η κανονική εκπαίδευση. 

Έτσι οποιαδήποτε διαφορά στις µεθόδους θα πρέπει να έχει το ίδιο 

αποτέλεσµα. Πολλοί καθηγητές πιστεύουν ότι σηµασία έχει ο µαθητής να 

µάθει το µάθηµα ανεξάρτητα από τη µέθοδο διδασκαλίας που 

χρησιµοποιείται. Πρέπει όµως το µέσο διδασκαλίας να έχει πολλές 

δυνατότητες και ο καθηγητής να χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα για να 

διδάξει τους µαθητές του. 

                                                 
5 http://eclass.gunet.gr  
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1.9.3.  ∆ιαφορές και οµοιότητες παραδοσιακής εκπαίδευσης από 

απόσταση και  εκπαίδευσης µέσω υπολογιστών 

Η τηλεδιάσκεψη µε Η/Υ έχει πολλά κοινά στοιχεία µε την παλαιότερη 

εκπαίδευση από απόσταση και µε την διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο που 

γίνεται µέσα στην τάξη. Με συνδυασµό όλων αυτών των στοιχείων 

δηµιουργείται ένα νέο περιβάλλον µάθησης το οποίο όπως και η παλαιότερη 

εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως είναι ανεξάρτητο από το χρόνο και το χώρο και 

αποτελεί µια µορφή έµµεσης επικοινωνίας (Harasim, 1990).  

Στο παρελθόν, η εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως βασιζόταν σε ένα 

µοντέλο διδασκαλίας ενός ατόµου προς ένα άτοµο ή ενός ατόµου προς πολλά 

άτοµα (π.χ. µε µια εκπαιδευτική εκποµπή), όπου συνήθως υπήρχε κάποιο µέσο 

για να επικοινωνεί ο δάσκαλος µε τους εκπαιδευόµενους σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Μέχρι τώρα, το µέσο αυτό ήταν το τηλέφωνο, το φαξ, το 

ταχυδροµείο ή κάποιος άλλος τρόπος επικοινωνίας. H τηλεδιάσκεψη µέσω 

υπολογιστών προσφέρει ένα περιβάλλον µάθησης που είναι πιο κοινωνικό, 

έχει περισσότερα κοινά γνωρίσµατα µε µια εκπαίδευση πρόσωπο µε πρόσωπο 

και δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες για αλληλεπίδραση και για 

διδασκαλία πολλών ατόµων προς πολλά άτοµα (π.χ. όταν συζητούν µικρές 

οµάδες ατόµων µεταξύ τους). 

Τα περισσότερα συστήµατα τηλεδιάσκεψης µε γραπτά κείµενα 

παρέχουν δυνατότητες για αποστολή µηνυµάτων µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail). Παρέχουν επίσης κοινό χώρο συζητήσεων που 

διαιρείται σε ξεχωριστές περιοχές συζητήσεων. Τα ίδια συστήµατα παρέχουν: 

πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards) που διαιρούνται σε υποπίνακες. 

Ακόµη παρέχουν αρχειοθέτηση των οµαδικών συζητήσεων και σύγχρονη 

επικοινωνία των χρηστών. Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεδιάσκεψης, µε 

όλες αυτές τις δυνατότητες, εξασφαλίζει ένα περιβάλλον µε τα ακόλουθα 

πλεονεκτήµατα: ∆ιεξαγωγή συζητήσεων (σε πραγµατικό χρόνο ή σε µη 

πραγµατικό χρόνο), επισκόπηση όλων των προηγούµενων οµαδικών 

συζητήσεων και δυνατότητες για αποθήκευση, επεξεργασία, διερεύνηση των 
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αρχείων, εκτύπωση και διανοµή γραπτών κειµένων µε τα πρακτικά της 

συζήτησης. Μερικά συστήµατα τηλεδιάσκεψης µε γραπτά κείµενα 

εξασφαλίζουν δυνατότητες για οµαδική λήψη αποφάσεων και επιτρέπουν να 

διορθωθεί από πολλούς ανθρώπους ένα αρχείο κειµένου (Berge & Collins, 

1993). 
 

1.10. ∆ραστηριότητες στον διεθνή χώρο 

1.10.1.  Οι τάσεις στην έρευνα 

 
Με βάση τα παραπάνω σηµεία η έρευνα και ανάπτυξη για την Τηλεκπαίδευση 

σε διεθνές επίπεδο επικεντρώνονται : 

 

• Στην ανάπτυξη της υποδοµής (ιδιαίτερα στη διασύνδεση σχολείων στο 

Internet, γρήγορα δίκτυα), και του περιεχοµένου σε µαθησιακό υλικό 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε βασικά θέµατα πληροφορικής και 

µηχανογράφησης, µε στόχο  είναι να γίνει ο σύγχρονος µαθητής και 

άνθρωπος-εργαζόµενος (digital literate).   

 

• Στην ανάπτυξη της δια-βίου κατάρτισης σε βασικές γνώσεις πληροφορικής 

που πολλοί εργαζόµενοι δεν έχουν και στην κατάρτιση σε εξειδικευµένα 

εργασιακά θέµατα. Με την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού εργασιακού χώρου 

είναι µεγάλης σηµασίας η µαθησιακά αποδοτική και αποτελεσµατική 

κατάρτιση. 

 

• Στην κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού ώστε να µπορεί αποδοτικά να 

εισάγει προηγµένες µαθησιακές τεχνολογίες στη καθηµερινή εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα. 

 

• Στην προτυποποίηση των χαρακτηριστικών του ψηφιακού υλικού (meta 

data), του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού λογισµικού, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκπαιδευτικών εργαλείων, της αρχιτεκτονικής 
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ολοκληρωµένων µαθησιακών περιβαλλόντων, και της διαδικασίας 

ανάπτυξης ψηφιακού µαθησιακού υλικού και προϊόντων. 

 

• Στην ανάπτυξη διαθεµατικού και πολύγλωσσου µαθησιακού υλικού 

σύµφωνο µε διεθνή πρότυπα και τις µοντέρνες παιδαγωγικές µεθόδους. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς µε ποικίλους τρόπους.  

 

• Στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων µαθησιακών περιβαλλόντων (integrated 

learning environment) µε  βάση τα διεθνή πρότυπα για την ενσωµάτωση 

του µαθησιακού υλικού που αναπτύσσεται και για την παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης της µαθησιακής διαδικασίας. Κεντρικό ζήτηµα εδώ είναι η 

εξασφάλιση της δυνατότητας της παροχή του µαθησιακού υλικού µέσα 

από οµοιογενές περιβάλλον που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες µελέτης, 

πληροφόρησης, αξιολόγησης, διοίκησης και διαχείρισης της διδακτικής 

διαδικασίας και θα αφορά όλους τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία αυτή, 

µαθητές-καταρτιζόµενους, εκπαιδευτές, διαχειριστές τεχνολογίας, 

διευθυντές σπουδών. 

 

• Στην υλοποίηση µεγάλης κλίµακας προγραµµάτων και πειραµάτων στη 

χρήση του Internet και του Web στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Κάθε 

πρόγραµµα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήµατα: οικονοµία 

κλίµακας, αποδοτικές τεχνικές, µέθοδοι και µεθοδολογίες ανάπτυξης 

µαθησιακών προϊόντων, µαθησιακή αποτελεσµατικότητα των 

τεχνολογιών. 

 

• ∆ηµιουργία εικονικών (virtual) εργαστηρίων, πανεπιστηµίων, 

εκπαιδευτικών κέντρων. Με συµπράξεις εκπαιδευτικών κέντρων, 

πανεπιστηµίων, ινστιτούτων κατάρτισης, εκδοτικών οίκων, παραγωγικών 

φορέων, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν ανοικτά περιβάλλοντα 

µάθησης και κατάρτισης και να ενισχυθεί η εικονική µετακίνηση 

εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών (virtual mobility). 
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• ∆ηµιουργία Κέντρων Προηγµένων Μαθησιακών Τεχνολογιών, που σκοπό 

έχουν να υποστηρίξουν τις διαδικασίες ενσωµάτωσης των νέων 

τεχνολογιών σε εκπαιδευτικά κέντρα όπου στεγάζονται αλλά και να 

προάγουν τη συνεργατική έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο αυτό. 

1.10.2.  Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τέλη της δεκαετίας του 80 έχει 

προγράµµατα σχετικά µε την εκπαιδευτική τεχνολογία. Για πολλά χρόνια στο 

πλαίσιο της τηλεµατικής υπήρχε το ειδικευµένο πρόγραµµα “Delta” για την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας που σχετίζεται µε το εκπαιδευτικό λογισµικό. Το 

πρόγραµµα “Delta” µετεξελίχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος 

“Τεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών” (IST- Information Society 

Technologies)6 σε ειδικό άξονα που εντάχθηκε στο θέµα “Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση” (Education and Training)7 µε τις εξής κατευθύνσεις:   

 

• Το σχολείο του αύριο (School of tomorrow) 

• Ο διδασκόµενος πολίτης (The learning citizen) 

• ∆οκιµές και καλύτερη πρακτική όσον αφορά προηγµένες λύσεις για 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε ΜΜΕ (Trials and best practice addressing 

advanced solutions for on-the-job in SMEs) 

 

Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα Socrates και Leonardo da Vinci8 περιέχουν 

επίσης εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά η έµφαση δεν είναι στον τεχνολογικό 

µέρος. Τα διάφορα λογισµικά που παράγονται δηµιουργούνται ως 

παραδείγµατα και στο πλαίσιο ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης.  

                                                 
6 http://cordis.europa.eu/ist  
7 http://e-yliko.sch.gr/e-learning.htm  
8 http://www.e-yliko.gr/eu-progs.htm , http://www.europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11082.htm  
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Στο νέο πρόγραµµα EUMEDIS9 µία από τις πέντε δράσεις είναι εκπαιδευτικής 

φύσεως, αλλά η έµφαση είναι στη χρήση κάπως ώριµων τεχνολογιών και όχι 

στην ανάπτυξη νέων. 

1.10.3.  Σχετικά διεθνή έργα και πρωτοβουλίες 

 
Παρακάτω περιγράφονται πρωτοβουλίες, τεχνικές επιλογές και έργα του 

τοµέα  που αναπτύσσονται στις Η.Π.Α και στην Ευρωπαϊκή Ένωση : 

 

• ∆ράσεις της πρωτοβουλίας IMS (Intelligent Manufacturing Systems), η 

οποία αφορά ευφυή συστήµατα βιοµηχανικής παραγωγής (www.ims.org) 

για προτυποποίηση των µαθησιακών τεχνολογιών, της διαδικασίας 

ανάπτυξης µαθησιακών προϊόντων. 

 

• Κατασκευές portals ή καλύτερα Campus Portals για εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα και οργανισµούς κατάρτισης.  

 

• Έρευνα και ανάπτυξη σε ολοκληρωµένα µαθησιακά περιβάλλοντα, όπως 

το Learning Space, WebCT, Blackboard, TopClass, κ.α. ∆εν υπάρχουν 

ακόµα τυποποιηµένες και διεθνώς αποδεκτές τέτοιες εφαρµογές και βέβαια  

λίγα έχουν µεταγλωττιστεί.  

 

• Προσπάθειες στη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-συνδιάσκεψης 

(tele-conferencing) για µαθησιακούς σκοπούς – της συνεργατικής 

µάθησης. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι το τηλεπικοινωνιακό κόστος θα πέσει 

και η ταχύτητα των δικτύων θα αυξηθεί σηµαντικά. Εταιρείες όπως η 

PictureTel και η Sony, έχουν αναπτύξει την απαραίτητη τεχνολογία και 

την παρέχουν για µαθησιακούς σκοπούς (π.χ. διάφορα έργα του European 

School Network) και κατάρτισης.  

 

                                                 
 
9http://www.grnet.gr/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sitemapviewpage&pag
eid=13&language=el   
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• Χρήση του Web σε όλες τις βαθµίδες σχολικής εκπαίδευσης. To on-line 

µαθησιακό υλικό δεν είναι απλές σελίδες παρουσίασης αλλά περιέχουν 

εφαρµογές που προωθούν το “learning by doing” και την κριτική σκέψη. 

Χαρακτηριστικά είναι τα έργα που εκτελούνται στις ΗΠΑ, π.χ. αυτά που 

είναι χρηµατοδοτούµενα από τη NASA και προσπαθούν να κάνουν τους 

µικρούς µαθητές, ερευνητές κι αναλυτές και να τους παρουσιάσουν 

διαθεµατικά ένα γνωστικό αντικείµενο, π.χ. το περιβάλλον.  

 

• Κέντρα Προηγµένων Μαθησιακών Τεχνολογιών (Learning Technology 

Center ή Learning Lab) έχουν ήδη δηµιουργηθεί σε µερικά από τα µεγάλα 

πανεπιστήµια Λείπει ακόµα η διασύνδεση µεταξύ τους και η συνεργασία 

ώστε να περιέχουν υποστήριξη και να προάγουν την έρευνα σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο κι όχι µόνο σε τοπικό επίπεδο.   

 

• Ψηφιακές βιβλιοθήκες και τρόποι οργάνωσης και διανοµής on-line υλικού. 

Αν και έχουν κατασκευαστεί προηγµένα τεχνολογικά συστήµατα 

οργάνωσης των βιβλιοθηκών, χρειάζεται να αναπτυχθεί υποδοµή για το 

on-line υλικό που συνεχώς παράγεται. Κι εδώ ανακύπτουν θέµατα κόστους 

τύπωσης και διανοµής, προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων, κλπ. 

 

• Ανάπτυξη µαθησιακού υλικού για την πολιτιστική κληρονοµιά µε ποικιλία 

στους τρόπους παρουσίασης (plurimedia). Ενδιαφέρουσες προσπάθειες 

συναντώνται σε εικονικά µουσεία (Virtual Museums), multimedia kiosks, 

CD-Rom, video, η χρήση της τεχνολογίας CAVE, κ.α.  

 

• Έρευνα και ανάπτυξη µεθόδων, τεχνικών και εργαλείων παραγωγής web-

based εκπαιδευτικού υλικού που να εξασφαλίζει την ποιότητα του τελικού 

προϊόντος µέσα σε όρια χρονικά και οικονοµικά. Γίνονται τέτοιες 

προσπάθειες διεθνώς, όπως αυτές αναφέρονται σε περιοδικά όπως τα 

Journal of Computer Assisted Learning, Education Technology & 

Research, κ.α.  
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• Τέλος γίνονται κι άλλοι πειραµατισµοί στο θέµα Interactive TV 

1.10.4.  Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα 

 
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΥΠΕΠΘ, αναπτύχθηκε η 

δράση «Ο∆ΥΣΣΕΙΑ». Επίσης, έχουν γίνει µεµονωµένες προσπάθειες από 

εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα για την παραγωγή εκπαιδευτικών CD-ROMs. 

Όλα τα σχολεία (κυρίως δευτεροβάθµιας)  είναι συνδεδεµένα στο ∆ιαδίκτυο. 

Υπάρχουν πάνω από 5000 σχολεία µε µοντέρνο εργαστήριο υπολογιστών 

διαθέσιµο για δράσεις e-learning στα σχολεία. Επίσης υπάρχει αρκετό 

εκπαιδευτικό λογισµικό για τα ελληνικά σχολεία. Όµως το διδακτικό δυναµικό 

δεν είναι ικανοποιητικά εκπαιδευµένο στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Γίνεται προσπάθεια µέσο του προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας αυτό 

σταδιακά να αλλάξει και το διδακτικό προσωπικό να αποκτήσει βασικές 

δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών και εποµένως και χρήσης του διαθέσιµου  

εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Στα Πανεπιστήµια υπάρχουν σοβαρές υποδοµές για  distance e-learning που 

δεν έχουν ακόµη αξιοποιηθεί ικανοποιητικά. Το ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήµιο) χρησιµοποιεί ακόµη κυρίως low tech λύσεις (βιβλία, ΕΛΤΑ). 

Σε ότι αφορά την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση 

επισηµαίνεται ότι ενώ η τεχνολογία περιορίζει χαµηλά ειδικευµένες 

εργασιακές θέσεις, η ανάπτυξη νέων προϊόντων ενισχύει την εµφάνιση νέων 

τοµέων δραστηριότητας που παρέχουν νέες ευκαιρίες εργασίας. Ειδικότερα, δε 

στον πανεπιστηµιακό και ερευνητικό χώρο έχουν αναπτυχθεί τόσο 

εξειδικευµένα CD-ROMs όσο και διαδικτυακό λογισµικό. 

 Επισηµαίνεται επίσης ότι η καθαρή αύξηση σε θέσεις εργασίας είναι θετική 

και µεγαλύτερη στις χώρες που έχουν επενδύσει περισσότερο στην εφαρµογή 

νέων τεχνολογιών, την επαγγελµατική κατάρτιση  και την ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναµικού.  
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1.11. Συµπεράσµατα 

 
Υπάρχουν πολλές µορφές εκπαίδευσης από απόσταση. Κάποιες µορφές 

κάνουν προσοµοίωση της διδασκαλίας που γίνεται µέσα στην τάξη µε πλήρη 

επικοινωνία καθηγητών και µαθητών σε πραγµατικό χρόνο, ενώ άλλες µορφές 

υποστηρίζουν την ανεξάρτητη µάθηση που κατευθύνεται από τον 

εκπαιδευόµενο. Η µορφή ανεξάρτητης µάθησης µε ασύγχρονη επικοινωνία 

εφαρµόζεται στα περισσότερα συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση.  

Ένας από τους στόχους της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να 

παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σε άτοµα που 

δεν µπορούν µε άλλους τρόπους να συµµετέχουν σε αυτά, λόγω της 

γεωγραφικής θέσης που κατοικούν ή λόγω ειδικών καταστάσεων (π.χ. 

εργασία). Άλλος στόχος είναι να µεταδοθούν µαθήµατα σε αποµακρυσµένες 

περιοχές στις οποίες δεν µπορούν να µεταβούν οι καθηγητές για να διδάξουν. 

 

Στο παρελθόν υπήρχε εκπαίδευση από απόσταση που γινόταν κυρίως δια 

αλληλογραφίας. Για τον ίδιο σκοπό οι εκπαιδευτές χρησιµοποιούσαν κασέτες 

ήχου και βιντεοκασέτες που αποστέλλονταν ταχυδροµικά στους 

εκπαιδευόµενους. Επίσης γινόταν και χρήση καναλιών της τηλεόρασης όπου 

παρουσιάζονταν σεµινάρια και κύκλοι µαθηµάτων µε µορφή τηλεοπτικών 

εκποµπών. Όλα τα µέσα αυτά λέγονται µη αλληλεπιδραστικά διότι δεν υπήρχε 

η δυνατότητα να απαντήσει άµεσα ο εκπαιδευόµενος. 

Στη σηµερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα υπολογιστών που 

προσφέρουν πολλές δυνατότητες αµφίδροµης επικοινωνίας και διευκολύνουν 

την εκπαίδευση από απόσταση. Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται σε 

µορφή κειµένων, εικόνας και ήχου µετατρέπονται σε ψηφιακή µορφή. Μέσω 

του δικτύου υπολογιστών ο εκπαιδευτής µπορεί να αποστείλει τέτοιες 

πληροφορίες ψηφιακής µορφής στους εκπαιδευόµενους οι οποίοι βρίσκονται 

σε µακρινές αποστάσεις. Το δίκτυο υπολογιστών είναι ένα µέσο επικοινωνίας 

σύγχρονης ή ασύγχρονης. Στην διδασκαλία µε ασύγχρονη συνεργασία, 

επιβάλλεται να παρέχεται στους συµµετέχοντες και εκπαιδευόµενους η 

δυνατότητα να εργαστούν µε το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και 
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οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα (ασύγχρονης) 

επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µε τους συνεκπαιδευµένους ή µε τον 

εκπαιδευτή. Εκτενείς αναφορά και ανάλυση των παραπάνω σε σχέση µε την 

ασύγχρονη εκπαίδευση γίνεται στο επόµενο κεφάλαιο. 

Στην σηµερινή µορφή του ∆ιαδικτύου οι υπολογιστές χρησιµοποιούνται 

απλώς για την αποθήκευση, µετάδοση και εµφάνιση των πληροφοριών. 

Μοναδικός αποδέκτης των πληροφοριών αυτών είναι ο τελικός χρήστης ο 

οποίος βλέπει τις σελίδες του ∆ιαδικτύου στην οθόνη του υπολογιστή του. Αν 

λάβουµε υπόψη ότι στο ∆ιαδίκτυο είναι αποθηκευµένη και διακινείται µια 

γιγαντιαία ποσότητα πληροφοριών η προοπτική της επεξεργασίας αυτών των 

πληροφοριών από υπολογιστές ανοίγει τον δρόµο για νέες επαναστατικές 

εφαρµογές. 

Ο Σηµασιολογικός είναι ένα όραµα και µια πρόταση για την µετεξέλιξη 

του ∆ιαδικτύου και ειδικότερα του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web). Ο 

στόχος του Σηµασιολογικού ιστού είναι να εξελίξει το σηµερινό ∆ιαδίκτυο 

έτσι ώστε οι πληροφορίες που υπάρχουν και διακινούνται σε αυτό να είναι 

επεξεργάσιµες από τους υπολογιστές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
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2. ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

2.1.  Εισαγωγή 

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή των 

µαθητών και των εισηγητών. Οι µαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται 

συγκεντρωµένοι µαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγµή. Αντίθετα, 

µπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό 

πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε αυτό. Η 

ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη. Στο 

είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ηµιαυτόνοµη 

Εκπαίδευση και η Συνεργαζόµενη Εκπαίδευση. 

 
� Στην Αυτοδιδασκαλία ο εκπαιδευόµενος εκπαιδεύεται µόνος του 

χρησιµοποιώντας όποιο µέσο κρίνει αυτός κατάλληλο (βιβλία, Internet 

κλπ.).  

 
� Στην Ηµιαυτόνοµη Εκπαίδευση ισχύει ότι και στην Αυτοδιδασκαλία 

µόνο που υπάρχει και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα επικοινωνίας µε 

τον υπεύθυνο εκπαιδευτή είτε µε φυσική παρουσία στην τάξη, είτε 

µέσω δικτύου (Internet, E-mail κλπ.) είτε µέσω audio ή/και video 

conference. 

 
  
� Στην Συνεργαζόµενη Εκπαίδευση (Collaborative) εκπαιδευτής και 

εκπαιδευόµενοι επικοινωνούν ασύγχρονα µεταξύ τους, οι 

εκπαιδευόµενοι µελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθούν όµως ένα 

χρονοδιάγραµµα παράδοσης των εργασιών. 

 
Σήµερα, εξ' αιτίας της υψηλής απαιτούµενης δαπάνης για την εύρυθµη 

λειτουργία µιας υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης µε διαδραστική βιντεοδιάσκεψη 

(Interactive Videoconferencing), η οποία ανήκει στην σύγχρονη εκπαίδευση,  

οι περισσότερες εφαρµογές εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως είτε αποφεύγουν τη 

χρήση παρόµοιων µεθόδων, είτε τις χρησιµοποιούν µόνο συµπληρωµατικά. Ο 
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κύριος όγκος του εκπαιδευτικού υλικού διατίθεται στο web (ως απλές σελίδες 

ή video) και η επικοινωνία του δασκάλου και των διδασκοµένων ή των 

διδασκοµένων µεταξύ τους γίνεται ασύγχρονα µέσω email, κάνοντας την 

εκπαιδευτική διαδικασία να θυµίζει µαθήµατα δι' αλληλογραφίας. 

Εδώ, ο εκπαιδευτής τοποθετεί κάθε φορά στο web ή αποστέλλει µέσω email 

την ύλη της ηµέρας (ή της εβδοµάδας, του µήνα κ.λπ. ανάλογα µε τη 

συχνότητα των µαθηµάτων) µαζί µε ασκήσεις, ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο 

θεωρεί χρήσιµο για να κινήσει το ενδιαφέρον των µαθητών ή να ελέγξει την 

απόδοσή τους. Επίσης, µέσω email (και σπανιότερα µέσω chat) "συνοµιλεί" µε 

τους µαθητές του απαντώντας στις ερωτήσεις και τις απορίες τους. Τέλος, οι 

µαθητές ενθαρρύνονται να δηµιουργήσουν τις δικές τους οµάδες εργασίας και 

να επικοινωνούν µεταξύ τους χωρίς τη µεσολάβηση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού για αλληλοϋποστήριξη, ενηµέρωση, ανταλλαγή απόψεων σχετικά 

µε την ύλη ή τον τρόπο διδασκαλίας του µαθήµατος κ.λ.π. 

Στο ορατό µέλλον οι τεχνικές και οι οικονοµικές εξελίξεις δεν προδιαγράφουν 

σηµαντικές αλλαγές σε αυτό το µοντέλο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης το οποίο 

τείνει να εξελιχθεί στον κυρίαρχο τρόπο διδασκαλίας των επόµενων ετών ή 

ίσως των επόµενων δεκαετιών. Στις επόµενες παραγράφους θα δούµε τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του καθώς και συµβουλές για την καλύτερη 

αξιοποίησή του (Berge & Collins, 1993). Επίσης παρουσιάζονται και κάποια 

στοιχεία αναφορικά µε τις δυνατότητες τις ασύγχρονης εκπαίδευσης και τις 

πλατφόρµες που χρησιµοποιούνται. 

2.1.1. Πλεονεκτήµατα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε σχέση µε την 

παραδοσιακή διδασκαλία: 

• Χαµηλότερο κόστος  

- Αν και η αρχική προετοιµασία είναι αρκετά πιο χρονοβόρα από 

εκείνη µιας παραδοσιακής σειράς µαθηµάτων, οι συντελεστές 

(εκπαιδευτής, βοηθοί κ.λ.π.) έχουν πολύ µικρότερο φόρτο εργασίας 

κατά την επανάληψη του ίδιου µαθήµατος σε άλλες τάξεις. Επίσης, οι 

εκπαιδευόµενοι εξοικονοµούν χρόνο, περιορίζοντας τις µετακινήσεις 

τους από και προς την αίθουσα διδασκαλίας. (Αυτός είναι ο κύριος 
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λόγος για τον οποίο η τηλεκπαίδευση προτιµάται από τις επιχειρήσεις 

για την εκπαίδευση του προσωπικού τους, αλλά και από τους ίδιους 

τους εργαζόµενους.) 

• Μεγαλύτερες ευκαιρίες για άτοµα µε δυσκολία µετακίνησης  

- Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά και κάτοικοι αποµονωµένων 

περιοχών αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης οι οποίες 

ήταν απροσπέλαστες ή εξαιρετικά δαπανηρές µε τις παραδοσιακές 

τεχνολογίες (ένας µαθητής από τα Ψαρά µπορεί να παρακολουθήσει 

µαθήµατα ενός καθηγητή από την Κρήτη χωρίς να είναι απαραίτητη η 

µετάβασή του εκεί). 

• Ασυµµετρική διδασκαλία  

- Κάθε εκπαιδευόµενος παρακολουθεί τα µαθήµατα στη χρονική 

στιγµή που τον εξυπηρετεί καλύτερα. ∆εν µπορεί βέβαια να έχει 

απόλυτη ελευθερία (να παρακολουθεί όποτε θέλει). Του παρέχονται 

όµως περισσότερες επιλογές. Για παράδειγµα, αν τα µαθήµατα 

ανανεώνονται (προστίθεται νέα ύλη) µια φορά την εβδοµάδα, ο 

µαθητής µπορεί να εργαστεί πάνω στο νέο υλικό όποια στιγµή της 

εβδοµάδας επιθυµεί. 

• Καλύτερη ποιότητα διδακτικού προσωπικού  

- Προβλήµατα µετακίνησης παρουσιάζονται όχι µόνο για τους 

διδασκόµενους αλλά και για τους εκπαιδευτές. Η τηλεκπαίδευση 

εξασφαλίζει για τον διοργανωτή του µαθήµατος τους καλύτερους 

εκπαιδευτές οπουδήποτε στον κόσµο και αν βρίσκονται αυτοί. Επίσης, 

επιτρέπει τη διοργάνωση πιο εξειδικευµένων σεµιναρίων για πολύ 

ειδικά θέµατα. (Π.χ. Ας υποθέσουµε πως απαιτούνται 100 µαθητές για 

να εξασφαλίσουν την οικονοµική βιωσιµότητα ενός σεµιναρίου XML. 

Στην Αθήνα µπορεί να µην υπάρχουν πάνω από 50 ενδιαφερόµενοι, 

αλλά σίγουρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο θα µπορούσαµε να 

βρούµε 100 µαθητές για το αντικείµενο αυτό.) 

• Ταχύτερη προσαρµογή στις ανάγκες των µαθητών και της αγοράς  

- Επειδή το διδακτικό υλικό είναι γραµµένο σε ηλεκτρονική µορφή 

είναι ευκολότερη η τροποποίηση του µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες 



Σηµασιολογικός Ιστός και Εκπαίδευση  Μουρατίδου Μαρία 

 53 

των εκπαιδευοµένων (π.χ. µεγαλύτερη έµφαση σε θέµατα που 

απασχολούν τη συγκεκριµένη τάξη), τις πρόσφατες τεχνολογικές 

εξελίξεις ή την επικαιρότητα (ειδήσεις σχετικές µε το µάθηµα κ.λ.π.). 

• Μεγαλύτερη οικογενειακή συνοχή (στο απώτερο µέλλον)  

- Παράλληλα µε την τηλεκπαίδευση παρατηρούµε και µια αυξανόµενη 

τάση για εργασία στο σπίτι (home office, τηλεργασία κ.λ.π.). 

Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε πως σε µερικές δεκαετίες παιδιά και 

γονείς θα περνούν περισσότερο χρόνο µαζί µια και τόσο η εργασία των 

γονιών όσο και η εκπαίδευση γονιών και παιδιών θα πραγµατοποιείται 

κυρίως στο σπίτι. 

2.1.2. Μειονεκτήµατα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: 

 

• Απώλεια των µη γλωσσικών πλευρών της επικοινωνίας  

- Όσοι έχουν διδάξει σε µια τάξη γνωρίζουν πως µια απλή µατιά είναι 

αρκετή για να καταλάβει ο εκπαιδευτής ποιοι µαθητές βαριούνται ή 

είναι κουρασµένοι, πόσοι καταλαβαίνουν τι συζητείται, ποιοι κρατούν 

προσεκτικά σηµειώσεις κ.λ.π. Ο τηλεκπαιδευτής στερείται αυτών των 

πληροφοριών και δυσκολεύεται περισσότερο να προσαρµόσει το 

µάθηµά του στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων. 

• Λιγότερο αυθόρµητη επικοινωνία  

- Η τεχνολογία τηλεκπαίδευσης οικοδοµεί ένα αόρατο εµπόδιο µεταξύ 

του δασκάλου και των µαθητών, περιορίζοντας την άµεση έκφραση 

των συναισθηµάτων τους. (Ένα χαµόγελο ή ένα δηκτικό σχόλιο δεν 

µεταφέρονται αυτόµατα µέσα στην "τάξη". Ο µαθητής ή ο δάσκαλος 

πρέπει να χρησιµοποιήσουν Η/Υ για να τα µεταδώσουν στους γύρω 

τους και φυσικά αυτή η τεχνική µεσολάβηση µειώνει τον 

αυθορµητισµό των ενεργειών τους.) 

• ∆ιαχείριση θεµάτων copyright  

- Ένα σοβαρό πρόβληµα δηµιουργείται από την, ευρύτατα διαδεδοµένη 

σήµερα, χρήση copyrighted υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η 

νοµοθεσία επιτρέπει σε ένα καθηγητή να φωτοτυπήσει µερικά 
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αποσπάσµατα ενός βιβλίου και να τα µοιράσει στην τάξη του. Η 

τοποθέτηση όµως αυτού του υλικού στο web (έστω και σε site 

προστατευµένο µε password) θεωρείται δηµόσια µετάδοση και δεν 

µπορεί να γίνει χωρίς αποζηµίωση. Ένα άλλο πρόβληµα ανακύπτει από 

την ανάγκη προστασίας της εργασίας του εκπαιδευτή. Τα µαθήµατα 

που δηµιούργησε για την τάξη (στο web ή µέσω email) µπορούν 

εύκολα να αντιγραφούν και να αναµεταδοθούν σε όλο το δίκτυο χωρίς 

την άδειά του, ζηµιώνοντάς τον οικονοµικά. Το πρόβληµα αυτό είναι 

ήδη σηµαντικό και προβλέπεται σύντοµα να λάβει εκρηκτικές 

διαστάσεις.  

• Χαµηλότερη κοινωνικοποίηση  

- Οι εκπαιδευόµενοι έχουν λιγότερες προσωπικές επαφές µε το 

δάσκαλο και τους συµµαθητές τους. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος πως η 

εξ' αποστάσεως εκπαίδευση θα επηρεάσει αρνητικά τις ικανότητες των 

παιδιών στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

• ∆υσκολία ελέγχου της ταυτότητας του εκπαιδευόµενου  

- Είναι γνωστό πως µερικοί δίδυµοι εκµεταλλεύονται την οµοιότητά 

τους για να δίνει ο ένας εξετάσεις στη θέση του άλλου. Αντίστοιχα 

φαινόµενα µπορούν να εµφανιστούν και στο χώρο της τηλεκπαίδευσης 

όπου η πλαστοπροσωπία είναι πολύ πιο εύκολη. 

 

2.2. Προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση της ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης 
 

• Σταδιακή προσαρµογή του εκπαιδευόµενου  

- Συνιστάται η αποφυγή δέσµευσης των µαθητών σε ένα µεγάλο και 

δύσκολο πρόγραµµα κατά την πρώτη επαφή τους µε την 

τηλεκπαίδευση. Οι µαθητές, και σε µικρότερο βαθµό οι διδάσκοντες, 

συνήθως αποπροσανατολίζονται από το νέο περιβάλλον και σπάνια 

αποδίδουν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους. Είναι προτιµότερο 

λοιπόν να δοκιµάζουν πρώτα ένα απλό, σύντοµο και εύκολο 
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πρόγραµµα διδασκαλίας για να εξοικειωθούν µε την τηλεκπαίδευση 

και µόνο µετά από αυτή την περίοδο προσαρµογής να στρέφονται σε 

κάτι δυσκολότερο και πιο απαιτητικό. 

• Ορισµός κανόνων και διαδικασιών  

- Μια και η εξουσία, ο έλεγχος και η επίδραση του εκπαιδευτή πάνω 

στους µαθητές είναι περιορισµένη, είναι απαραίτητος ο άµεσος 

καθορισµός του τρόπου εργασίας και συµπεριφοράς στην "τάξη". Οι 

κανόνες πρέπει να είναι σαφείς, να θεσπίζονται από το πρώτο κιόλας 

µάθηµα και να τηρούνται µε αυστηρότητα. 

• ∆ηµιουργία κλίµατος γνωριµίας και εµπιστοσύνης  

- Ο εκπαιδευτής πρέπει να γεφυρώνει το χάσµα της ανωνυµίας, 

ενθαρρύνοντας τους µαθητές να µιλήσουν για τον εαυτό τους και 

εξηγώντας τους µε σαφήνεια τι περιµένει από αυτούς. Ακόµη, ο 

εκπαιδευτής πρέπει από πολύ νωρίς να συστηθεί, παρουσιάζοντας τον 

εαυτό του, τις σπουδές και την εµπειρία του. Ας σηµειωθεί όµως πως 

για τους µαθητές είναι πολύ σηµαντικό να αποκτήσουν µια ευρύτερη 

γνώση του δασκάλου τους. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν όχι µόνο τα 

ακαδηµαϊκά του προσόντα αλλά και τα έξω εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα 

και ασχολίες του. 

• Προσεκτική µελέτη του χρονοδιαγράµµατος διδασκαλίας  

- Η µετάδοση γνώσεων Online γίνεται µε πολύ βραδύτερους ρυθµούς 

απ' ό,τι σε µια συνηθισµένη τάξη (π.χ. οι απορίες πρέπει να 

διατυπωθούν και να εξηγηθούν γραπτώς πράγµα αρκετά χρονοβόρο). 

Αυτός ο ιδιαίτερος ρυθµός διδασκαλίας πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά 

υπ' όψιν κατά τη σχεδίαση του προγράµµατος σπουδών. 

• Άριστη ικανότητα του εκπαιδευτή και των συγγραφέων της ύλης 

στη χρήση της γλώσσας  

- Όλες οι επικοινωνίες δασκάλων και µαθητών γίνονται µε γραπτά 

κείµενα. Όσο καλύτερα λοιπόν είναι διατυπωµένες οι σκέψεις, τα 

επιχειρήµατα και οι έννοιες που θέλει να µεταδώσει ο εκπαιδευτής 

τόσο οµαλότερα θα εξελιχθεί το µάθηµα. 
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• Ενεργοποίηση των µαθητών  

- Κρυµµένοι πίσω από την τεχνολογία και την απόσταση οι 

εκπαιδευόµενοι µπορούν εύκολα να αποµακρυνθούν από τη 

φυσιολογική εξέλιξη του µαθήµατος, περιοριζόµενοι στο ρόλο του 

απλού αποµνηµονευτή λίγο ή πολύ ακατάληπτων εννοιών. Ο 

εκπαιδευτής είναι εκείνος που πρέπει να φροντίσει ώστε όλοι οι 

µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα ακολουθώντας διάφορες 

τεχνικές όπως: 

o Η αποφυγή των µακροσκελών αναλύσεων. Το µάθηµα πρέπει 

να διακόπτεται συχνά για συζητήσεις, ασκήσεις και 

παρουσιάσεις παραδειγµάτων. 

o Η προσωπική επαφή (π.χ. µε email που αποστέλλει ο ίδιος ο 

δάσκαλος στους "δύσκολους" ή απρόθυµους για συµµετοχή 

µαθητές, κατά προτίµηση λίγο πριν από την έναρξη - αποστολή 

του µαθήµατος της ηµέρας). 

o Η δηµιουργία δηµόσιου "ατοµικού ηµερολογίου" στο οποίο οι 

µαθητές πρέπει να γράφουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις 

σκέψεις τους για το µάθηµα. 

o Η συνεχής χρήση ασκήσεων για να ελέγχεται ο βαθµός 

κατανόησης της διδαχθείσας ύλης από το µαθητή. 

• Συµπλήρωση του ηλεκτρονικού υλικού µε έντυπο  

- Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει δείξει πως είναι προτιµότερο να 

διατίθεται στους µαθητές έντυπο υλικό ως συµπλήρωµα του Web. Το 

έντυπο είναι πιο εύκολο στην ανάγνωση από µια οθόνη Η/Υ και 

προκαλεί πολύ µεγαλύτερο "σεβασµό" (δίνει την αίσθηση της 

µακροβιότητας σε αντίθεση µε το εφήµερο του ψηφιακού κειµένου). 

Επίσης, παρουσιάζει µε απλούστερο (σειριακό) και πιο ξεκούραστο 

τρόπο ολόκληρο το γνωστικό αντικείµενο και τις ενότητες που το 

απαρτίζουν. 

• Ενθάρρυνση των µαθητών για αυξηµένη επικοινωνία µεταξύ τους  

- Οι µαθητές πρέπει να αισθάνονται πως αποτελούν µέλη µιας ενιαίας, 

αν και ιδεατής (virtual), οµάδας. Είναι απαραίτητο να διαθέτουν τους 
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δικούς τους χώρους "συνάθροισης" (chat rooms, mailing lists, πίνακες 

ανακοινώσεων κ.λπ.) για την ανταλλαγή εµπειριών, τη διεξαγωγή 

συζητήσεων (όχι απαραίτητα για το µάθηµα) και την αµοιβαία επίλυση 

αποριών (εφαρµόζοντας έτσι µια µορφή αλληλοδιδακτικής µεθόδου). 

Αν οι µαθητές είναι πολλοί είναι προτιµότερη η κατανοµή τους σε 

µικρότερες οµάδες εργασίας και επικοινωνίας. 

 

• Ταχεία απάντηση στα ερωτήµατα του εκπαιδευόµενου  

- Ο µαθητής αισθάνεται αποξενωµένος και παραµεληµένος όταν η 

επικοινωνία του µε τον εκπαιδευόµενο δεν είναι άµεση. 

• Στενή παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων 

δραστηριότητας κάθε µαθητή  

- Ο εκπαιδευτής πρέπει να τηρεί αρχείο µε όλες τις παρεµβάσεις των 

µαθητών και να προβαίνει άµεσα στις κατάλληλες ενέργειες, αν 

κάποιος από αυτούς δεν συµµετέχει αρκετά ενεργά. 

• Υιοθέτηση του θεσµού του Βοηθού Εκπαίδευσης (Facilitator)  

- Η εύρυθµη λειτουργία ενός τµήµατος τηλεκπαίδευσης απαιτεί πλήθος 

εργασιών οι οποίες σπάνια µπορούν να διεκπεραιωθούν από έναν και 

µοναδικό άνθρωπο. Γι' αυτό οι περισσότερες εφαρµογές του θεσµού 

αναθέτουν σε ένα δεύτερο άτοµο µε τον τίτλο "Βοηθός Εκπαίδευσης" 

(Facilitator) κάποιες από τις εργασίες του εκπαιδευτή (επικοινωνία µε 

τους µαθητές, αξιολόγηση της προόδου τους, απάντηση αποριών 

κ.λ.π.). 

• Προσεκτική οργάνωση των διαδικασιών διδασκαλίας (workflow)  

- Η πολυπλοκότητα διαχείρισης θεµάτων τηλεκπαίδευσης αυξάνεται 

εκθετικά όσο µεγαλώνει ο αριθµός των µαθηµάτων. Αρκετοί 

οργανισµοί ξεκινούν µε ένα απλό πείραµα τηλεκπαίδευσης 

(δοκιµαστική διδασκαλία ενός µαθήµατος) και, βλέποντας την επιτυχία 

του, επεκτείνονται γρήγορα σε περισσότερα και πιο περίπλοκα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. ∆υστυχώς, οι απαιτήσεις της ταυτόχρονης 

υποστήριξης πολλών σειρών µαθηµάτων είναι πολύ διαφορετικές από 

εκείνες µιας και µόνης σειράς. Για τη διδασκαλία ενός και µόνο 
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µαθήµατος απαιτείται λιγότερη οργάνωση διότι συνήθως τα 

προβλήµατα λύνονται επί τόπου, στον ελεύθερο χρόνο των 

συντελεστών. Αυτό όµως δεν µπορεί να συµβεί όταν παρέχονται 

πολλές σειρές µαθηµάτων ταυτόχρονα. Χωρίς συγκεκριµένες 

διαδικασίες λειτουργίας λοιπόν, η εκπαιδευτική διαδικασία χάνει το 

ουσιαστικό αντικείµενό της και εκφυλίζεται σε απλή διακίνηση 

ενηµερωτικών κειµένων. 

2.3. Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού τηλεκπαιδευόµενου 
 

• Αυτοπειθαρχία  

- Ο έλεγχος του εκπαιδευτή πάνω στους µαθητές του είναι πολύ 

περιορισµένος στην περίπτωση της τηλεκπαίδευσης. Αν ο µαθητής δεν 

έχει αυτοπειθαρχία είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί από την 

ελευθερία που του παρέχει αυτή η µορφή διδασκαλίας και να 

παραµελήσει τις υποχρεώσεις του. Ας σηµειωθεί πως πολλοί µαθητές 

πιστεύουν ότι ο χρόνος τον οποίο πρέπει να αφιερώσουν σε ένα Online 

µάθηµα είναι µικρότερος από τον απαιτούµενο χρόνο για ένα 

παραδοσιακό µάθηµα. Αυτό όµως δεν είναι αλήθεια. Πολλές φορές 

µάλιστα απαιτείται περισσότερος χρόνος και προσπάθεια για ένα 

Online µάθηµα απ' ό,τι για ένα "συµβατικό". 

• Ικανότητα στη γραπτή επικοινωνία  

- Σχεδόν το σύνολο της επικοινωνίας του µαθητή µε την υπόλοιπη τάξη 

(συµµαθητές και εκπαιδευτής) γίνεται γραπτώς. Πρέπει λοιπόν 

οπωσδήποτε να µπορεί να εκφραστεί ικανοποιητικά µε το γραπτό λόγο. 

• Θάρρος γνώµης  

- Στην τηλεκπαίδευση απουσιάζουν µια σειρά από µη λεκτικές µορφές 

επικοινωνίας χάρης στις οποίες ο διδάσκων µπορεί να αναγνωρίσει 

προβλήµατα στη λειτουργία της τάξης. Γι' αυτό, οι µαθητές πρέπει να 

αναπληρώνουν το κενό αναφέροντας αµέσως όποια προβλήµατα 

συναντούν. 
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• Σοβαρότητα  

- Ένα Online µάθηµα δεν είναι ούτε ευκολότερο ούτε απλούστερο από 

ένα παραδοσιακό. Απαιτεί λοιπόν την ίδια προσοχή, µελέτη και 

σοβαρότητα όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ακόµη, 

οι ασκήσεις και οι εργασίες δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως 

αγγαρεία, αλλά ως εργαλείο µάθησης, προόδου και προσωπικής 

βελτίωσης. 

• Ώριµη σκέψη  

- Αντίθετα από τις κλασικές τάξεις όπου οι µαθητές ανταγωνίζονται 

ποιος θα σηκώσει πρώτος το χέρι του για να απαντήσει µια ερώτηση, 

σε ένα Online µάθηµα ο εκπαιδευόµενος έχει το χρόνο να σκεφθεί 

αρκετά πριν απαντήσει. Ο εκπαιδευτής το γνωρίζει αυτό και οι 

ερωτήσεις του είναι συνήθως πιο σύνθετες, πιο δύσκολες και απαιτούν 

µακροσκελείς απαντήσεις (ένα απλό ναι ή όχι δεν επαρκεί). Ο µαθητής 

πρέπει να διαθέτει κριτικό πνεύµα, να επιχειρηµατολογεί µε 

αποτελεσµατικότητα και να τολµά να υποστηρίζει τις απόψεις του 

έστω και αν γνωρίζει πως είναι διαφορετικές από εκείνες της διδακτέας 

ύλης. Αν έχει άδικο, µε τη συζήτηση θα µπορέσει να καταλάβει και να 

διορθώσει τα λάθη του. Αν έχει δίκιο, η διδακτέα ύλη θα γίνει 

καλύτερη χάρη στην παρέµβασή του. Αν τέλος δεν υπάρχει βεβαιότητα 

για το σωστό (π.χ. σε µια λογοτεχνική κριτική) η άποψή του θα 

ενισχύσει την πολυφωνία µέσα στην "τάξη". 

• Ευνοϊκή προδιάθεση για το µάθηµα  

- Αρκετοί µαθητές διάκεινται αρνητικά στην τηλεκπαίδευση για 

ιδεολογικούς, πολιτιστικούς ή προσωπικούς λόγους. Αν υποχρεωθούν 

να παρακολουθήσουν Online µαθήµατα θα ωφεληθούν πολύ λίγο από 

αυτά, ενώ θα αυξήσουν σηµαντικά το φόρτο εργασίας του εκπαιδευτή 

βλάπτοντας τους άλλους συµµαθητές τους. Πρέπει να γίνει αποδεκτό 

από την εκπαιδευτική κοινότητα πως η τηλεκπαίδευση δεν είναι για 

όλους. 
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• Καλή γνώση της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας  

- Στην περίπτωση της εκπαίδευσης µέσω Internet αυτό σηµαίνει χρήση 

Η/Υ, modem, email, web browser κ.λπ. Πάντως η σηµαντικότερη 

δεξιότητα για έναν τηλεκπαιδευόµενο είναι η αναζήτηση πληροφοριών 

µέσα στο Internet. ∆υστυχώς, αυτή η τέχνη είναι αρκετά δύσκολη στην 

εκµάθησή της (όποιος γνωρίζει να "σερφάρει" δεν γνωρίζει απαραίτητα 

και να ψάχνει), καθώς απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες (π.χ. 

ελάχιστοι γνωρίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος διατύπωσης 

ερωτήσεων και γι' αυτό συχνά χρησιµοποιούν λανθασµένα ή 

αναποτελεσµατικά κριτήρια αναζήτησης). 

• Θετική στάση ζωής  

- Η τηλεκπαίδευση καθιστά τον καθηγητή και τους συµµαθητές ενός 

εκπαιδευόµενου αρκετά απόµακρους. Ο επιτυχηµένος µαθητής πρέπει 

να βλέπει θετικά την επικοινωνία µε τους συµµαθητές του και την 

ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Μόνο έτσι θα καλλιεργήσει 

καλές σχέσεις µαζί τους και θα δηµιουργήσει ένα ευχάριστο και 

αποδοτικό κλίµα εργασίας για τον εαυτό του και τους γύρω του. 

• Τακτική πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς µαθητικούς χώρους  

- Η ιδανική συχνότητα είναι µια φορά την ηµέρα. Ακόµη όµως και αν 

αυτό δεν είναι δυνατόν, ο µαθητής πρέπει να συνδέεται συχνά µε τον 

"χώρο διδασκαλίας" (κατά προτίµηση πάντα τις ίδιες ώρες). Με τον 

τρόπο αυτό θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις του µαθήµατος 

(µηνύµατα του δασκάλου ή άλλων µαθητών, ενηµέρωση για ασκήσεις 

ή εργασίες κ.λπ.) και θα αισθάνεται εντονότερη την παρουσία του ως 

ενεργό µέλος της οµάδας. 

• Ευγένεια  

- Το ξένο (ηλεκτρονικό) περιβάλλον και η απόσταση του 

εκπαιδευόµενου από τον δάσκαλο και τους συµµαθητές του απαιτεί την 

τήρηση διαφορετικών κανόνων καλής συµπεριφοράς από εκείνους που 

έχουµε συνηθίσει. Αρκετοί εκπαιδευόµενοι δεν γνωρίζουν ή 

παραµελούν τους "κανόνες δικτυακής συµπεριφοράς" και συχνά 

παρασύρονται σε ανάρµοστες πράξεις (π.χ. καυγάδες). Παρόµοιες 
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ενέργειες πρέπει φυσικά να αποφεύγονται, καθώς τραυµατίζουν το 

κλίµα συνεργασίας της τάξης και περιορίζουν την αποδοτικότητα του 

µαθήµατος. 

• Ταχεία αξιοποίηση των µαθηµάτων  

- Σήµερα, οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι είναι ενήλικες που 

παρακολουθούν µαθήµατα για να βελτιώσουν την παραγωγικότητά 

τους. Η εµπειρία έχει δείξει πως όσο γρηγορότερα δοκιµάζουν οι 

άνθρωποι αυτοί στην πράξη όσα διδάχθηκαν τόσο ταχύτερα µαθαίνουν 

και τόσο αποδοτικότερο αποδεικνύεται το µάθηµα για τους ίδιους και 

για τους γύρω τους. 

 

2.4. Συµβουλές για τη σύνταξη της ύλης ενός µαθήµατος 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
 

• Εκτενής χρήση παραδειγµάτων  

- Ένα πρόγραµµα τηλεκπαίδευσης πρέπει να περιέχει µεγάλο αριθµό 

προσεκτικά σχεδιασµένων παραδειγµάτων. Με τον τρόπο αυτό οι 

µαθητές κατανοούν καλύτερα την ύλη και τις εφαρµογές της. Ο 

συντάκτης των παραδειγµάτων πρέπει να λάβει υπ' όψιν του τις 

πολιτιστικές διαφορές καθώς και τις ιδιαίτερες εµπειρίες των µαθητών 

έτσι ώστε κάθε παράδειγµα να είναι εύληπτο για όλους. 

• Ολιστική προσέγγιση  

- Η διδασκαλία πρέπει να παρουσιάζει το γνωστικό αντικείµενο ως ένα 

σύνολο από αναπόσπαστα και αλληλοεξαρτώµενα µέρη. ∆υστυχώς, 

συχνά η προσοχή των µαθητών έλκεται από τα επιµέρους και χάνουν 

το σύνολο (γι' αυτό και η επιλογή καλών παραδειγµάτων είναι 

εξαιρετικά σηµαντική). 

• Καλή παρουσίαση και ερµηνεία των φαινοµένων  

- Αρκετοί µαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν τις γενικές αρχές που 

διέπουν την εξέλιξη µεµονωµένων περιστατικών από τα τυχαία 

χαρακτηριστικά κάθε συµβάντος.  
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• Σύνδεση του µαθήµατος µε την πραγµατικότητα  

- Με τον τρόπο αυτό το µάθηµα γίνεται πιο κατανοητό και πιο 

αποδοτικό για τον εκπαιδευόµενο. Ο µαθητής δεν πρέπει να νιώσει πως 

αυτά που διδάσκεται δεν θα του φανούν χρήσιµα στην καθηµερινή ή 

την επαγγελµατική του ζωή. 

• Έµφαση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης  

- Οι µαθητές πρέπει να εθίζονται στην ανταλλαγή επιχειρηµάτων και 

στη λογική οργάνωση και θεµελίωση των απόψεών τους. Επίσης 

πρέπει να κατανοήσουν τη διαφορά µεταξύ αποδείξεων και 

επιχειρηµάτων. 

• Αρµονική σύνδεση της νέας ύλης µε την παλαιά  

- Κάθε νέα γνώση που παρέχεται στους εκπαιδευόµενους πρέπει να 

συσχετίζεται µε όσα γνωρίζουν ήδη. Με τον τρόπο αυτό αποδίδουν 

πολύ καλύτερα, εδραιώνουν ακόµη περισσότερο τις υφιστάµενες 

γνώσεις τους και κατανοούν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ των 

φαινοµένων. 

2.5. ∆υνατότητες Ασύγχρονης Επικοινωνίας 

2.5.1.  Γενικά  

 
Έχοντας εξετάσει τα χαρακτηριστικά της ασύγχρονης εκπαίδευσης µπορούµε 

τώρα να αναφερθούµε στις δυνατότητες της ασύγχρονης επικοινωνίας. 

Οι περισσότερες διασκέψεις και σοβαρές συζητήσεις γίνονται µε ασύγχρονη 

επικοινωνία. Αυτό σηµαίνει ότι τα µηνύµατα και τα αρχεία της συζήτησης 

ανακοινώνονται όλα σε κάποιο κοινό χώρο και παραµένουν ώστε να µπορούν 

οι χρήστες οποιαδήποτε στιγµή να τα δουν και να απαντήσουν µε την άνεση 

τους. 

Η ασύγχρονη επικοινωνία µπορεί να γίνει και µε αποθήκευση αρχείων ήχου 

(audio) ή εικόνας (video) σε κάποια κοινή περιοχή όπου µπορεί οποιοσδήποτε 

να τα φέρνει στον υπολογιστή του για να τα δει. Με το πρόγραµµα RealPlayer 

µπορεί να τα δει χωρίς να τα εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και να τα 
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διαχειριστεί από την περιοχή όπου βρίσκονται. Ακόµη τα ίδια αρχεία µπορούν 

να αποσταλούν προσαρτηµένα σε ένα µήνυµα µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

σε κάποιον χρήστη, αλλά πρέπει αυτός να διαθέτει αρκετό χώρο στον σκληρό 

δίσκο του υπολογιστή του για να αποθηκεύσει αυτά τα αρχεία. Για τον λόγο 

αυτό συµφέρει να χρησιµοποιείται το πρόγραµµα RealPlayer. 

2.5.2.  Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για ασύγχρονη 

επικοινωνία  

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο E-mail ή κάποιο πρόγραµµα που εκτελεί 

αντίστοιχη λειτουργία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να στείλουµε µηνύµατα 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενός ατόµου ή να στείλουµε το ίδιο µήνυµα στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις πολλών ατόµων την ίδια στιγµή. Αυτό ισχύει υπό 

την προϋπόθεση ότι όλα τα άτοµα που µας ενδιαφέρουν έχουν ηλεκτρονική 

διεύθυνση στο Internet. Μπορούµε να έχουµε µια ιδιωτική συζήτηση ενός 

προς έναν, µπορούµε όµως να έχουµε και µια κοινή συζήτηση όπου θα 

συµµετέχουν διάφορα άτοµα. Από αυτά τα άτοµα, µπορεί να είναι όλοι 

άγνωστοι µεταξύ τους, ή να ανήκουν σε διάφορα επίπεδα µιας ιεραρχικής 

κλίµακας που έχει σχέση µε το θέµα της συζήτησης (π.χ. δάσκαλοι, µαθητές, 

καθηγητές, εξεταστές, σύµβουλοι, βοηθοί, αν το θέµα συζήτησης αφορά την 

εκπαίδευση). 

Η οµαδική συζήτηση γίνεται µε πολλούς τρόπους µέσα στο δίκτυο. Μια 

µορφή συζήτησης µε την µέθοδο που περιγράψαµε είναι οι "λίστες 

συζητήσεων," (mailing lists) του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σε κάθε "λίστα 

συζητήσεων" υπάρχει ένα κεντρικό θέµα συζήτησης που φαίνεται από το 

όνοµα της λίστας. Για να παρακολουθήσει κάποιος τη συζήτηση σε µια λίστα 

πρέπει πρώτα να εγγραφεί µέλος στη λίστα. Τα µέλη κάθε "λίστας" µπορούν 

να στέλνουν µηνύµατα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της λίστας, η 

οποία ανήκει σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή (host computer). Κάθε µήνυµα 

που φτάνει στον υπολογιστή αυτόν, µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

προωθείται αυτόµατα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ατόµων που είναι 

µέλη της λίστας. Οι "λίστες συζητήσεων" διακρίνονται σε "ελεγχόµενες" 
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(moderated) και σε "µη ελεγχόµενες" (unmoderated). Στις ελεγχόµενες λίστες 

ορισµένα µηνύµατα που φτάνουν λογοκρίνονται από κάποιους και δεν 

δηµοσιεύονται και επίσης δεν µπορεί να γίνει µέλος οποιοσδήποτε (Berge & 

Collins, 1993). 

Αυτό γίνεται για να ασχοληθούν µε κάποιο συγκεκριµένο θέµα συζήτησης 

χωρίς να ενοχλούνται οι συζητητές από µηνύµατα διαφηµιστικού 

περιεχοµένου, ή µηνύµατα άσχετα µε το θέµα της συζήτησης. Οι µη 

ελεγχόµενες λίστες είναι πιο ελεύθερες και εκεί δηµοσιεύονται όλα τα 

µηνύµατα που φτάνουν και µπορεί να γίνει µέλος όποιος θέλει. Κάθε λίστα 

συζητήσεων την δηµιουργεί και την διαχειρίζεται ένα πρόγραµµα mailserv 

που µπορεί αυτόµατα να λαµβάνει και να στέλνει µηνύµατα. Κάθε πρόγραµµα 

listserv µπορεί να δηµιουργήσει διάφορες λίστες συζητήσεων µε πολλούς ή 

λίγους συνδροµητές. Σε µία σχολική τάξη µπορεί ο καθηγητής να 

δηµιουργήσει µικρές λίστες συζητήσεων µε λίγους µαθητές π.χ. 5 άτοµα σε 

κάθε λίστα και να τους αναθέσει οµαδικές εργασίες. Όλες αυτές οι λίστες 

δηµιουργούνται από το ίδιο πρόγραµµα listserv. Οι µαθητές επικοινωνούν 

στέλνοντας ένα µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του mailserv και 

αυτόµατα το µήνυµα αυτό διανέµεται στις διευθύνσεις όλων των ατόµων που 

έχουν εγγραφεί στη λίστα συζητήσεων. Πολλές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται 

στη διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο, µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν 

κατάλληλα και να εφαρµοστούν στη διδασκαλία µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Επίσης υπάρχει αλληλεπίδραση και αποστολή αρχείων µε το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο e-mail. Ο χρήστης, µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

για να λάβει τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν, έχει δυνατότητα να κάνει 

αλληλεπιδραστικές αιτήσεις σε συγκεκριµένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

που κρατούν αποθηκευµένα αρχεία κειµένου. Οι υπολογιστές αυτοί, θα 

στείλουν αυτόµατα τα ζητούµενα προγράµµατα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

e-mail από την οποία έχει έρθει η αίτηση. (Tα αρχεία κειµένου, είτε 

περιέχονται µέσα στο κείµενο του µηνύµατος, ή αποστέλλονται ως αυτόνοµα 

προγράµµατα µαζί µε το µήνυµα). Αν ο καθηγητής δηµιουργήσει οµάδες 

εργασίας που συνεννοούνται µεταξύ τους µέσω λιστών συζητήσεων, µπορεί 
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να χωρίσει τους µαθητές της τάξης σε µικρές οµάδες των 5 ή 6 ατόµων και να 

αφιερώσει µία µικρή λίστα συζητήσεων για κάθε οµάδα. Ο µικρός αριθµός 

συζητητών σε µια λίστα συζητήσεων έχει το πλεονέκτηµα ότι στέλνονται λίγα 

µηνύµατα και έτσι για να εκφράσει κανείς την γνώµη του δεν είναι 

υποχρεωµένος να διαβάσει ένα µεγάλο πλήθος µηνυµάτων που έχουν 

προηγηθεί από τους άλλους. Επίσης ο καθηγητής µπορεί εύκολα να ελέγξει 

όλα τα µηνύµατα. Αν όµως ο αριθµός των ατόµων είναι πολύ µικρός, π.χ. δύο 

ή τρία άτοµα, τότε υπάρχει το µειονέκτηµα ότι οι µαθητές ενδέχεται να 

εκφράσουν κοινές απόψεις και δεν υπάρχουν πολλές διαφορετικές γνώµες ή 

προτάσεις πάνω στο ίδιο θέµα. Έτσι χάνεται το ενδιαφέρον στην επικοινωνία. 

2.5.3  Συστήµατα BBS, Newsgroups και Forums 

Τα συστήµατα BBS (Πίνακες ανακοινώσεων) χρησιµοποιούνται για 

ασύγχρονη επικοινωνία παράλληλα µε τις λίστες οµαδικών συζητήσεων 

(mailing lists) και τα newsgroups (οµάδες ειδήσεων και συζητήσεων). Τα 

συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται για ασύγχρονες οµαδικές συζητήσεις όµως 

περισσότερους χρήστες έχουν τα newsgroups. 

Στα συστήµατα BBS µε πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Boards System, 

BBS), τα µηνύµατα που στέλνει ο καθένας κρατούνται σε µια κεντρική 

περιοχή δηλαδή σε κάποιον κεντρικό υπολογιστή συνδεδεµένο στο δίκτυο. Τα 

συστήµατα BBS συνήθως απαιτούν από το χρήστη να κάνει ιδιαίτερες 

ενέργειες για να δει τα µηνύµατα. Ο χρήστης µπορεί να διαβάσει τα µηνύµατα 

είτε το ένα πίσω από το άλλο είτε επιλεκτικά µε οδηγό τον πίνακα 

περιεχοµένων. Τότε βλέποντας τα θέµατα µπορεί να επιλέξει τα µηνύµατα που 

τον ενδιαφέρουν. Μπορεί να απαντήσει σε όποια µηνύµατα θέλει και τα δικά 

του µηνύµατα θα δηµοσιευθούν στην ίδια περιοχή και θα παραµείνουν εκεί 

για να µπορούν να τα βλέπουν οι άλλοι αναγνώστες. Στη διαδικασία αυτή η 

αποστολή µηνυµάτων γίνεται µε ευκολία, αλλά υπάρχει µειονέκτηµα στην 

ανάγνωση των µηνυµάτων. Η συµµετοχή των ατόµων στη συζήτηση µπορεί 

να είναι µικρή και εξαρτάται από το πόσοι ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε µια 

BBS και να διαβάσουν τα µηνύµατα. Ο αριθµός των ατόµων αυτών µειώνεται 
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όταν απαιτούνται πολλές διαδικασίες για πρόσβαση ή όταν µια BBS στο 

δίκτυο είναι άγνωστη επειδή δεν ανακοινώνεται σε εµφανείς περιοχές (Berge 

& Collins, 1993). 

Στην κατηγορία οµαδικής συζήτησης ανήκουν και οι "οµάδες ειδήσεων ή 

συζητήσεων" (Usenet newsgroups). Μοιάζουν πολύ µε τις "λίστες 

συζητήσεων" του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το σηµείο που διαφέρουν οι 

"οµάδες ειδήσεων" από τις "λίστες" είναι ότι για να δει κάποιος τα µηνύµατα 

µιας "οµάδας ειδήσεων" δεν εγγράφεται µέλος σε αυτήν, αλλά πρέπει να 

ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία που την περιγράφουµε παρακάτω. Με 

ορισµένα προγράµµατα για το δίκτυο ο χρήστης επιλέγει ποιες "οµάδες 

ειδήσεων" θέλει να λαµβάνει. Το θέµα συζήτησης φαίνεται από τον τίτλο 

τους. Τα µηνύµατα των "οµάδων ειδήσεων" διαδίδονται στους χρήστες µε το 

Usenet (ένα δίκτυο υπολογιστών που αποτελεί τµήµα του Internet). Μόνο 

όταν ο χρήστης έχει πρόσβαση στο δίκτυο Usenet µπορεί να λαµβάνει στον 

υπολογιστή του τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που στέλνονται στις 

"οµάδες ειδήσεων και συζητήσεων" και αποθηκεύονται σε κάποια κεντρική 

περιοχή. Η σύνδεση του χρήστη µε τις "οµάδες ειδήσεων" είναι άλλοτε 

αµφίδροµη οπότε µπορεί να στέλνει µε ευκολία τα δικά του µηνύµατα και 

άλλοτε µονόδροµη οπότε δεν µπορεί να στείλει κανένα µήνυµα και βλέπει 

µόνο µηνύµατα άλλων. Στα newsgroups δίδεται περισσότερη έµφαση στη 

συζήτηση πάνω στο θέµα που αναφέρονται. Η επικοινωνία είναι αρκετά 

εντατική και γίνεται αυστηρά µε βάση το θέµα συζήτησης. Αντίθετα σε µία 

λίστα συζητήσεων µε πολλούς συνδροµητές µπορούν να συζητηθούν πολλές 

ιδέες και θέµατα ανεξάρτητα από τον τίτλο της λίστας και ορισµένα να µην 

ενδιαφέρουν όλους τους συνδροµητές. Είναι δύσκολο να ερευνήσει ο χρήστης 

τα θέµατα που συζητούνται σε λίστες συζητήσεων ενώ στα newsgroups 

µπορεί να ερευνήσει πιο εύκολα τα θέµατα συζήτησης µε βάση τον τίτλο του 

κάθε newsgroup.  

Στα συστήµατα BBS µε πίνακες ανακοινώσεων µπορούµε να χωρίσουµε 

διάφορες ανεξάρτητες περιοχές έτσι ώστε σε κάθε περιοχή να εργάζονται µαζί 
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κάποια άτοµα. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται µικρές οµάδες εργασίας 

και αντιστοιχεί µία οµάδα ατόµων σε κάθε περιοχή. Ο χρήστης µπορεί να 

βλέπει είτε όλες τις περιοχές µαζί είτε επιλεκτικά τις περιοχές που τον 

ενδιαφέρουν. Οι περιοχές µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση το θέµα 

συζήτησης ή εργασίας που γίνεται µέσα σε αυτές. Όταν θέλει κάποιος να 

στείλει µήνυµα σε ένα τέτοιο σύστηµα επιλέγει την περιοχή που θα 

δηµοσιευτεί το µήνυµα, µέσα από έναν πίνακα που αναφέρει όλες τις περιοχές 

ταξινοµηµένες ως προς το θέµα συζήτησης τους. Στη συνέχεια το µήνυµα θα 

το διαβάσουν όλοι όσοι µπουν στην περιοχή αυτή και µετά µπορούν να το 

αντιγράψουν ή να το αποθηκεύσουν σε δικές τους περιοχές. Με τον ίδιο τρόπο 

µπορεί οποιοσδήποτε να στείλει τα σχόλια του πάνω στα µηνύµατα των 

προηγούµενων και το µήνυµα του θα δηµοσιευτεί στην ίδια περιοχή του 

πίνακα ανακοινώσεων ώστε να µπορούν να το διαβάσουν οι υπόλοιποι.  

Μερικά συνέδρια µικρής χρονικής διάρκειας που γίνονται από ορισµένες 

οµάδες ατόµων χαρακτηρίζονται µε τον όρο "σαλόνι" (salon). Στα συνέδρια 

αυτά η συνεδρίαση των ατόµων γίνεται πρόσωπο µε πρόσωπο. Στους 

συνέδρους έχουν µοιραστεί εκ των προτέρων ορισµένα γραπτά κείµενα που 

είναι διάφορες µελέτες και εργασίες και έχουν εκδοθεί πριν γίνει το συνέδριο. 

Στη διάρκεια του συνεδρίου γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτά τα κείµενα και 

συνήθως συµµετέχει και ο συγγραφέας που τα έχει γράψει. Με την 

τηλεδιάσκεψη παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια άτοµα που δεν βρίσκονται 

στον τόπο που γίνεται το συνέδριο να συµµετέχουν εικονικά-δυνητικά στη 

συζήτηση από τον τόπο που βρίσκονται. 

Μια γενικότερη µορφή των BBS δίνει δυνατότητα για "ηλεκτρονική 

συζήτηση" µέσα στο δίκτυο υπολογιστών σε πραγµατικό χρόνο και η 

δυνατότητα αυτή συχνά χρησιµοποιείται από τους µαθητές των σχολείων για 

να συζητούν µεταξύ τους. Στο δίκτυο υπάρχουν περιοχές όπου γίνεται 

συζήτηση πολλών ατόµων και ονοµάζονται “κοινές περιοχές συζητήσεων”. 

Μερικές φορές έχουν µεταφορικές ονοµασίες όπως “Café” δηλαδή 

“καφενεία”, “rooms” = “δωµάτια,” “channels” = “κανάλια.” Εκεί γίνεται 

ηλεκτρονική συνάντηση πολλών ατόµων και συνήθως οι συζητήσεις έχουν 

κοινωνικό περιεχόµενο και όχι επαγγελµατικό. 
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Μια άλλη µορφή των BBS χρησιµοποιείται στην περίπτωση όπου κάποιοι 

ειδικοί πρέπει να απαντούν σε απορίες χρηστών και να τους δίνουν τεχνικές 

οδηγίες. Οι λειτουργίες ενός συστήµατος τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν την 

παραλαβή και αποστολή µηνυµάτων και έτσι είναι εύκολο µε ένα τέτοιο 

σύστηµα να στέλνονται οι ερωτήσεις των χρηστών στο ειδικευµένο 

προσωπικό και στη συνέχεια οι τεχνικοί να στέλνουν τις απαντήσεις τους. 

Όταν οι απορίες είναι κοινές για όλους τους χρήστες τότε οι 

επαναλαµβανόµενες απαντήσεις µπορούν να συγκεντρωθούν και να 

αποτελέσουν έναν οδηγό για τους χρήστες. Ο οδηγός αυτός θα περιέχει τις 

συχνά επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις (FAQ: Frequently Asked Questions) 

µαζί µε τις απαντήσεις τους και θα µπορεί να µοιραστεί σε κάθε χρήστη. Ο 

χρήστης όποτε χρειάζεται άµεση βοήθεια θα µπορεί να ανατρέχει στον οδηγό 

αυτό και να βρίσκει την απάντηση ώστε να µην καθυστερεί από τυχόν 

καθυστερήσεις των τεχνικών να του απαντήσουν (Berge & Collins, 1993). 

 
Κάποιος που περιηγείται συχνά στο διαδίκτυο εύκολα θα διαπιστώσει πως ο 

όρος “forum” συναντάται µε µεγάλη συχνότητα  και είναι ευρέως 

διαδεδοµένος. Αν κάνουµε µια απλή αναζήτηση του όρου σε κάποια µηχανή 

αναζήτησης θα βρούµε πολλά αποτελέσµατα διαδικτυακών λεξικών στα οποία 

γίνεται αντιληπτό πως ο όρος αυτός αναφέρεται σε έναν ιστότοπο στον οποίο 

οµάδες χρηστών έχουν την δυνατότητα της  ασύγχρονης ανταλλαγής 

µηνυµάτων και απόψεών. 

 

Τα forums10 είναι πιθανόν να απευθύνονται σε ένα µεγάλο φάσµα χρηστών και 

το καθένα από αυτά  προσφέρει µια ποικιλία θεµάτων που µπορεί κάποιος να 

ασχοληθεί και πληροφοριών που µπορεί να αντλήσει. Έτσι, στο internet θα 

εντοπίσουµε forum και µε καθαρά ψυχαγωγικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα ο 

κάθε χρήστης µπορεί να ανακαλύψει κάποιο forum που θα ικανοποιήσει τα 

ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες του.  

 

                                                 
10 http://www.foruminc.com 
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Για παράδειγµα στο http://forum.deviantart.com/ υπάρχουν forums που 

αφορούν τις ψηφιακές τέχνες καθώς και τις δραστηριότητες µιας από τις 

µεγαλύτερες διαδικτυακής κοινότητας καλλιτεχνών.  

 

2.6. Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
 
Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση βασίζεται κυρίως στο δίκτυο και στην 

ασύγχρονη πρόσβαση στο υλικό του µαθήµατος από τους εκπαιδευόµενους. 

Είναι σαφές ότι χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί κάποιο λογισµικό για να 

πραγµατοποιηθεί αυτό. Το λογισµικό αυτό ονοµάζεται πλατφόρµα 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μαθησιακού Υλικού 

(Learning Management System LMS) (Nichani M.,  2001). 

Ως πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης θα µπορούσε να θεωρηθεί και 

µία απλή ιστοσελίδα στην οποία ανεβάζει ο καθηγητής το υλικό του 

µαθήµατος και στη συνέχεια οι µαθητές παραδίδουν τις εργασίες τους µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αν και κάτι τέτοιο ίσως εξυπηρετούσε τις 

βασικές ανάγκες, δεν θα ήταν αποτελεσµατικό.  

Μία πλατφόρµα για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση θα πρέπει τουλάχιστον να 

ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις : 

• Να υποστηρίζει των διαχωρισµό των χρηστών σε οµάδες έτσι ώστε η 

ίδια πλατφόρµα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για περισσότερα από ένα 

µαθήµατα. Προφανώς θα πρέπει να υποστηρίζει κάποιου είδους 

πιστοποίηση των χρηστών. 

• Να υποστηρίζει τη δηµιουργία βηµάτων συζήτησης (discussion 

forums) για την επικοινωνία των εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευτή 

ασύγχρονα. 

• Να υποστηρίζει «δωµάτια συζητήσεων» (chat rooms) για συζήτηση σε 

πραγµατικό χρόνο (σύγχρονη) και ανταλλαγή απόψεων. 

• Να υλοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) για την καλύτερη 

επικοινωνία των χρηστών. 
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• Εύκολο τρόπο τόσο για τον καθηγητή για να τοποθετεί το υλικό του 

µαθήµατος όσο και για το µαθητή για την τοποθέτηση των εργασιών 

του. 

• Να δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές τοπικής αποθήκευσης του 

υλικού του µαθήµατος, για επεξεργασία εκτός του δικτύου. 

Αν και τα παραπάνω θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για µία πλατφόρµα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, την 

αποκτηθείσα εµπειρία και τους ολοένα πιο απαιτητικούς χρήστες έχουν 

αρχίσει να προστίθενται και άλλα χαρακτηριστικά όπως: 

• Να υπάρχει το υλικό του µαθήµατος και σε εύκολα εκτυπώσιµη µορφή 

για τους χρήστες που προτιµούν το έντυπο υλικό 

• Το περιβάλλον να είναι προσβάσιµο από απλό web browser ώστε να µη 

χρειάζεται από τους χρήστες εγκατάσταση άλλου λογισµικού και για να 

είναι προσβάσιµο από παντού (π.χ. Internet café) και από οποιοδήποτε 

λειτουργικό σύστηµα. 

• Να έχει φιλικό περιβάλλον τόσο για το χρήστη/µαθητή όσο και για το 

χρήστη/καθηγητή.  

• Να υποστηρίζει προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος 

ανάλογα µε το χρήστη. Επίσης να κρατάει πληροφορίες (δηµιουργία 

profiles) για το χρήστη για να τον «βοηθάει» κατά την πλοήγηση. 

• Να έχει ηµερολόγιο µε τις προθεσµίες και άλλα σηµαντικά γεγονότα. 

• Να παρακολουθεί την πρόοδο των µαθητών. 

• Να υποστηρίζει την εύκολη δηµιουργία διαγωνισµάτων (online tests) 

• Να υποστηρίζει την παρουσίαση και άλλων πολυµεσικών υλικών όπως 

βίντεο, ήχου, εικόνων κλπ 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες πλατφόρµες που υλοποιούν 

όλα τα παραπάνω, όπως το WEST, το WebCT11 (Web Course Tool), το 

Blackboard (Anido, et al., 2000).  

                                                 
11 http://www.webct.com  
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2.6.1.  Πρότυπα  

Υπάρχουν πολλές αξιόλογες και επιτυχηµένες µέθοδοι και τεχνικές 

αναπαράστασης γνώσης. Ολες όµως προυποθέτουν “κλειστά” συστήµατα και 

σαφώς καθορισµένα πεδία εφαρµογής. Τέτοιες µέθοδοι όπως τα 

σηµασιολογικά δίκτυα (semantic nets) τα αντικείµενα (objects ή frames) και η 

χρήση λογικών κανόνων αποτελούν την βάση των επιτυχηµενων εφαρµογών 

των ευφυών συστηµάτων (Expert Systems). 

Σε αντίθεση, το ∆ιαδίκτυο είναι ένα καθολικό και αποκεντρωµένο σύστηµα 

πληροφοριών. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδίδουν πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα. Στα πλεονεκτήµατα αναφέρουµε την ταχεία εξάπλωση, τον 

τεράστιο όγκο πληροφοριών την ευελιξία, την ευκολία χρήσης και κυρίως τον 

ανοιχτό χαρακτήρα: Βασική αρχή του Web είναι ότι “οποιοσδήποτε µπορεί να 

πεί οτιδήποτε για οποιοδήποτε θέµα”.  Στην αρχή αυτή είναι εγγενής και η 

αναξιοπιστία και η έλλειψη ορθότητας και ακαιραιότητας των πληροφοριών 

όπως εκφράζεται µε τα παρακάτω ερωτήµατα: Είναι κάθε πληροφορία που 

υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο ορθή; εξασφαλίζεται αυτό; Μεταξύ δύο 

αντικρουόµενων δεδοµένων πως επιλέγουµε ποιο είναι το ορθό;  

Πρέπει λοιπόν να δεχτούµε το γεγονός ότι θα υπάρχουν αναπάντητες 

ερωτήσεις καθώς και διλήµµατα σαν τίµηµα για την καθολικότητα και την 

οικουµενικότητα του ∆ιαδικτύου.  

 

Βασικό συστατικό του Σηµασιολογικού ιστού πέρα από µέθοδος 

αναπαράστασης της γνώσης είναι και ένας µηχανισµός που µας επιτρέπει να 

επεξεργαστούµε την γνώση αυτή. Αυτός ο µηχανισµός θα πρέπει να 

υποστηρίζει την δυνατότητα λογικής επεξεργασίας των πληροφοριών µε 

σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων, την δηµιουργίας νέας γνώσης, την 

υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων και την αυτόµατη  εκτέλεση ενεργειών. 

 
 
Πολύ γρήγορα φάνηκε εποµένως η ανάγκη ύπαρξης ανοικτών προτύπων για 

την περιγραφή του µαθησιακού υλικού. Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν 

στην ανάπτυξη προτύπων περιγραφής µαθησιακών αντικειµένων είναι : 
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• Η ανάγκη για επαναχρησιµοποίηση του µαθησιακού υλικού. Είναι 

πολύ σηµαντικό µετά τη δηµιουργία ενός µαθήµατος για ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση το υλικό αυτό να µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί την 

επόµενη φορά που θα διδαχθεί το µάθηµα και να είναι απαραίτητες 

µόνο ενηµερώσεις και βελτιώσεις. Οι εξελίξεις στον τοµέα της 

τηλεκπαίδευσης είναι ραγδαίες και οι ανάγκες που καλείται να καλύψει 

µία πλατφόρµα για Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι συνεχώς 

αυξανόµενες µε αποτέλεσµα να βγαίνουν συνεχώς καινούριες εκδόσεις 

και να αναπτύσσονται καινούριες πλατφόρµες. Επίσης, είναι πολύ 

σηµαντικό µία αναβάθµιση της πλατφόρµας ή µία µετάβαση από µία 

πλατφόρµα σε µία άλλη, να µη συνεπάγεται και επαναδηµιουργία του 

µαθησιακού υλικού. 

•  Η ανάγκη για συνεργασία µεταξύ Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Μαθησιακού Υλικού. Οι εκπαιδευτές πολλές φορές θέλουν να 

συνεργαστούν και να ανταλλάξουν µαθησιακό υλικό. Είναι απαραίτητο 

λοιπόν να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος περιγραφής του µαθησιακού 

υλικού και να µπορούν διαφορετικές πλατφόρµες να συνεργαστούν για 

ανταλλαγή µαθησιακού υλικού. 

• Η ανάγκη για διαθεσιµότητα πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης. 

Είναι σηµαντικό οι χρήστες να µπορούν να ψάξουν εύκολα στο 

µαθησιακό υλικό και να βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει. 

 

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία προτύπων για την 

περιγραφή των µαθησιακών αντικειµένων και τα µεταδεδοµένα (metadata) 

µαθησιακών δεδοµένων. Τα κυριότερα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί 

µέχρι στιγµής είναι: 

 

• Το πρότυπο της AICC (Aviation Industry CBT(Computer Based 

Training) Committee). H AICC προσφέρει πιστοποίηση 

συµβατότητας µε το AGR 010 (AICC Guidelines and 

Recommendations). Ακόµα και τα LMS’s που είναι AICC certified 
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δε σηµαίνει ότι είναι απόλυτα συµβατά µεταξύ τους και ότι η 

µεταφορά από τη µία πλατφόρµα στην άλλη γίνεται αυτόµατα.  

 

URL: http://www.aicc.org 

 

• Το πρότυπο της IMS Global Learning Consortium. Ο οργανισµός 

αυτός ιδρύθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1997 µε συµµετέχοντες 

τόσο από τον ακαδηµαϊκό όσο και από τον επιχειρηµατικό χώρο. 

Σύντοµα διεύρυνε την εµβέλεια δραστηριότητας του σε διεθνές 

επίπεδο και αυτή τη στιγµή πάνω από 200 µέλη του “δικτύου 

ανάπτυξης” επιθεωρούν και χρησιµοποιούν τις προδιαγραφές που 

αναπτύσσει. Οι προδιαγραφές αυτές στοχεύουν στην επίτευξη 

διαλειτουργισιµότητας των συστηµάτων που υποστηρίζουν τη 

συνδεδεµένη (online) µάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση. Η IMS 

αναπτύσσει προδιαγραφές για συστήµατα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Οι προδιαγραφές βασίζονται στην XML 

(eXtensve Markup Language).   

 

URL: www.imsproject.org 

 

• ADL (Advanced Distributed Learning): ο οργανισµός αυτός 

ιδρύθηκε το 1997 µε πρωτοβουλία του αµερικάνικου υπουργείου 

άµυνας για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής σχετικά µε τη χρήση 

των µαθησιακών τεχνολογιών. Σκοπός του είναι ο εκσυγχρονισµός 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η προώθηση της 

συνεργασίας µεταξύ της κυβέρνησης, της βιοµηχανίας και του 

ακαδηµαϊκού χώρου για την ανάπτυξη µαθησιακών προτύπων. 

 

URL: http://www.adlnet.org 

 

• SCORM(Sharable Content Object Reference Model). Το 

SCORM αναπτύχθηκε από το ADL (Advanced Destributed 
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Learning),  πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άµυνας της 

Αµερικής(Department of Defense). Σκοπός του SCORM είναι να 

συνενώσει τα υπόλοιπα πρότυπα. Το SCORM είναι ένα σύνολο 

προδιαγραφών προσαρµοσµένες από πολλές πηγές που παρέχουν 

µια ακολουθία δυνατοτήτων ηλεκτρονικής µάθησης έτσι ώστε να 

επιτρέπουν διαλειτουργικότητα, προσβασιµότητα και 

επαναχρησιµοποίηση µαθησιακού περιεχοµένου στο διαδίκτυο 

Αυτή τη στιγµή αποτελεί το πιο δηµοφιλή πρότυπο. Βασίζεται και 

αυτό στην XML.  

 

URL: http://www.adlnet.gov 

 

2.7. Συµπεράσµατα 
 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σήµερα οι περισσότεροι online µαθητές 

είναι ενήλικες στην πλειοψηφία τους (85%) και εργαζόµενοι (Γιώργος 

Επιτήδειος, 2000)12. Ωστόσο, µε την πάροδο του χρόνου όλο και νεαρότερες 

ηλικίες δοκιµάζουν την Τηλεκπαίδευση, δηµιουργώντας καινούριες 

προκλήσεις για τους ανθρώπους του χώρου. 

Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των ερευνών στο χώρο της τηλεκπαίδευσης 

είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Οι συµµετέχοντες σε Online µαθήµατα αποδίδουν 

καλύτερα απ' ό,τι οι µαθητές παραδοσιακών τάξεων, ενώ έχει παρατηρηθεί 

πως οι καθηγητές που διδάσκουν εξ' αποστάσεως βελτιώνουν την ποιότητα 

της παραδοσιακής διδασκαλίας τους. 

Υπάρχει όµως και ο αντίλογος ο οποίος υποστηρίζει πως οι καλύτερες 

επιδόσεις των τηλεκπαιδευοµένων οφείλονται στη θετικότερη στάση που 

είχαν οι µέχρι σήµερα συµµετέχοντες για αυτόν τον νέο τρόπο εκπαίδευσης (ο 

χώρος είναι ακόµη πρωτοποριακός και οι αρχικές οµάδες µαθητών 

αποτελούνται από τους πιο µορφωµένους και ενεργούς µαθητές). Οι 

σκεπτικιστές τονίζουν πως η δοµή της ύλης των παραδοσιακών µεθόδων 

διδασκαλίας είναι καλύτερα δοµηµένη από εκείνη των Online µαθηµάτων και 
                                                 
12 http://www.eeei.gr/ 
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υπενθυµίζουν πως θα περάσει πολύς χρόνος µέχρι να συνηθίσουν οι 

περισσότεροι την ιδέα, τις πρακτικές και την κουλτούρα της τηλεκπαίδευσης. 

Οι εξελισσόµενες δυνατότητες της ασύγχρονης επικοινωνίας µε την χρήση 

µεθόδων όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι οµάδες συζητήσεων, οι 

πίνακες ανακοινώσεων και οι οµάδες ειδήσεων και συζητήσεων κάνουν ακόµα 

πιο ενδιαφέρουσα τη χρήση της ασύγχρονης επικοινωνίας στην 

τηλεκπαίδευση. Παράλληλα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιουργήθηκε 

και η ανάγκη για σχεδίαση προτύπων που θα υποστηρίζουν τις παραπάνω 

µεθόδους. 

Το µέλλον θα δείξει πως θα κινηθεί ο χώρος της τηλεκπαίδευσης µέσα στο 

Internet και ποιους παραδοσιακούς τοµείς διδασκαλίας θα υποκαταστήσει. Σε 

κάθε περίπτωση όµως δεν θα πρέπει να ξεχνούµε πως σύµφωνα µε τη µέχρι 

σήµερα εµπειρία οι εκπαιδευόµενοι δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στο 

περιεχόµενο της εκπαίδευσης και όχι στο µέσο το οποίο χρησιµοποιείται για 

τη µετάδοσή της. Αν λοιπόν παραχθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, η 

εκπαίδευση µέσω Internet θα γίνει σύντοµα αναπόσπαστο µέρος της ζωής µας. 

Η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δε λειτουργούν ως 

ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά µπορούν και πολλές φορές επιβάλλεται, να 

συµπληρώσουν η µία την άλλη. 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. Με αυτές τις δυνατότητες της Σύγχρονης 

εκπάιδευσης θα αχολεθούµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
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3.  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

3.1.  Εισαγωγή 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε στους τρόπους χρήσης της 

Ασύγχρονης εκπαίδευσης. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούµε και θα 

αναλύσουµε τις µεθόδους και τους τρόπους χρήσης της Σύγχρονης 

εκπαίδευσης στον χώρο της Τηλεκπαίδευσης.   

Η Σύγχρονη Εκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευόµενων. Η αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευόµενου γίνεται σε “πραγµατικό χρόνο”, και αφορά τόσο την 

ανταλλαγή απόψεων όσο και εκπαιδευτικού υλικού. Η ταυτόχρονη εµπλοκή 

µπορεί να επιτευχθεί είτε µε το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (τάξη κλπ.) είτε 

µε το να είναι διασυνδεδεµένοι µέσω δικτύου που επιτρέπει την ανταλλαγή 

ήχου  ή/και εικόνας ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα  ανταλλαγής αρχείων 

και ηλεκτρονικού µαυροπίνακα, υλοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο τη 

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. 

3.1.1.  Απαιτήσεις 

Όπως αναφέρθηκε και στον ορισµό της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για να 

είναι εφικτή η πραγµατοποίηση µαθήµατος µέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

θα πρέπει η εικονική αίθουσα να προσφέρει τουλάχιστον όλες τις δυνατότητες  

που προσφέρει και µία κανονική αίθουσα : 

• Ηλεκτρονικός ασπροπίνακας. Ο πίνακας είναι το σηµαντικότερο 

µέσο που χρησιµοποιούν οι καθηγητές για τη διδασκαλία στην 

αίθουσα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δίνεται αυτή η δυνατότητα 

στον καθηγητή και σε µία εικονική αίθουσα. 

• Αλληλεπιδραστική (δύο δρόµων) οπτικοακουστική επικοινωνία 

µεταξύ των συµµετεχόντων. Είναι πολύ σηµαντικό για την 

επιτυχία του µαθήµατος να υπάρχει πολύ καλής ποιότητα 

επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων έτσι ώστε να εξαλείφεται η 

απόσταση και να δηµιουργείται η εντύπωση ότι βρίσκονται όλοι 

στον ίδιο χώρο. Προφανώς προτεραιότητα δίνεται στον ήχο αλλά 
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δεν πρέπει να υποτιµηθεί η αναγκαιότητα του βίντεο αφού έχει 

αποδειχθεί στην πράξη ότι όταν πέφτει η ποιότητα του βίντεο 

χάνεται το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων. 

• ∆υνατότητα για από κοινού χρήση εφαρµογής (application 

sharing). Είναι απαραίτητο για τον καθηγητή να µπορεί να 

παρουσιάσει ψηφιακό υλικό στους σπουδαστές (power point 

presentation, web browser, word document, κτλ). Όπως στην 

κλασική τάξη ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να δείξει διαφάνειες 

στους µαθητές, είναι απαραίτητο για τον καθηγητή να µπορεί να 

παρουσιάσει το υλικό του µαθήµατος και στην εικονική τάξη 

(power point presentation). Με αυτή τη δυνατότητα δίνεται και η 

ευκαιρία για εκµάθηση µίας εφαρµογής µέσα από την 

τηλεκπαίδευση. 

 

Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι οι ελάχιστες που πρέπει να ικανοποιεί µία 

εικονική αίθουσα. Απ’ τη στιγµή όµως που προσφέρονται στην υπηρεσία του 

καθηγητή προηγµένες τεχνολογικές δυνατότητες µπορεί να τις εκµεταλλευτεί 

για να εµπλουτίσει το µάθηµα του και µε άλλα στοιχεία. Π.χ. 

• Προβολή βίντεο 

• Ταυτόχρονη πλοήγηση σε δικτυακούς τόπους 

• Χρησιµοποίηση και άλλων εφαρµογών εκτός από εφαρµογές για 

παρουσιάσεις. 

• Χρησιµοποίηση προγραµµάτων προσοµοίωσης. Με αυτό τον τρόπο 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν και εικονικά εργαστήρια (virtual 

laboratories) 

• Να µπορεί γενικά να µιλά και να κινείται µε φυσικό τρόπο, όπως θα 

έκανε και σε µία παραδοσιακή διάλεξη. Να µην χρειάζεται να 

ασχοληθεί µε την τεχνική πλευρά των συστηµάτων, ώστε να µπορεί 

να επικεντρώσει την προσοχή του στο καθαυτό αντικείµενο της 

διάλεξης. 
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3.2.  Προϋποθέσεις 

 
Όπως φαίνεται και από την προηγούµενη παράγραφο δεν µπορεί οποιοδήποτε 

µάθηµα να γίνει µε τη µορφή της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Θα πρέπει όλοι 

οι συµµετέχοντες να είναι συνδεδεµένοι σε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα βίντεο και ήχου και να είναι εφικτή η 

από κοινού χρήση εφαρµογών. 

Επίσης, χρειάζεται τουλάχιστον ένα άτοµο για τεχνική υποστήριξη στο 

µάθηµα, προκειµένου να ασχολείται µε δικτυακά και άλλα προβλήµατα που 

µπορεί να προκύψουν από τη χρήση νέων τεχνολογιών και να υποστηρίζει τον 

καθηγητή ο οποίος µπορεί να µην είναι εξοικειωµένος µε τα τεχνολογικά 

µέσα. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 

αρκετά προηγµένο εξοπλισµό για τις ανάγκες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

και τουλάχιστον ο καθηγητής θα πρέπει να βρίσκεται σε αίθουσα ειδικά 

διαµορφωµένη για να καλύπτει ανάγκες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Στις 

επόµενες παραγράφου θα αναφερθούµε στις µορφές τηλεδιάσκεψης καθώς και 

στις µεταξύ τους οµοιότητες και διαφορές. 

 

3.3.  Τηλεδιάσκεψη µέσω ∆ικτύου Υπολογιστών 

3.3.1. Γενικά  

 
Παρακάτω περιγράφονται δύο µορφές τηλεδιάσκεψης: Η τηλεδιάσκεψη µε 

γραπτά κείµενα και η τηλεδιάσκεψη µε εικόνα (video) και ήχο (audio). Τα 

γραπτά κείµενα είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος στην επικοινωνία µέσω 

υπολογιστών µέχρι σήµερα Όλες οι µορφές επικοινωνίας στο Internet 

βασίζονται στην ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων µικρού ή µεγάλου µεγέθους. 

Η µετάδοση όµως εικόνας και ήχου αναµένεται ότι θα επικρατήσει στα 

περισσότερα συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση, διότι εξασφαλίζει µια 

πιο φυσική και πιο εντυπωσιακή επικοινωνία. Χρειάζεται όµως βελτίωση στις 

τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται ώστε να επιτευχθεί η µετάδοση σήµατος µε 
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υψηλές ταχύτητες και µε την ποιότητα εικόνας τηλεόρασης χωρίς να 

καταλαµβάνεται µεγάλο εύρος ζώνης του δικτύου. Για την µετάδοση εικόνας 

(video) και ήχου (audio) στο Internet έχει δηµιουργηθεί το πρωτόκολλο IP 

multicast (= πολλαπλής µετάδοσης IP Internet Protocol). Ορισµένα δίκτυα 

υπολογιστών που χρησιµοποιούν αυτό το πρωτόκολλο, δηµιουργούν ένα 

εικονικό-δυνητικό δίκτυο (virtual network) που λέγεται MBONE (Multicast 

Backbone) και αποτελεί µέρος του Internet.  

Οι υψηλές ταχύτητες µπορούν να επιτευχθούν µε τα δίκτυα ATM. Το ΑΤΜ 

(Asynchronous Transfer Mode) είναι πρότυπο επικοινωνίας που έχει 

αναπτυχθεί και χρησιµοποιείται από πολλά πανεπιστήµια. Υπάρχουν τοπικά 

δίκτυα (LANs) που χρησιµοποιούν το ATM. Αυτά µπορούν να 

οµαδοποιούνται σε δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs) ή σε αστικά δίκτυα 

(MANs) που παρέχουν υπηρεσίες ΑΤΜ. Τα περισσότερα πανεπιστήµια 

εξοπλίζονται µε ΑΤΜ. Επειδή τα δίκτυα αυτά είναι διαθέσιµα, µπορούν να 

χρησιµοποιούνται για την παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Επειδή στα δίκτυα υπολογιστών η επικοινωνία γίνεται κυρίως µε κείµενα, στις 

επόµενες παραγράφους αναλύεται περισσότερο αυτή η µορφή τηλεδιάσκεψης 

µέσω του δικτύου υπολογιστών και η χρήση της στην εκπαίδευση από 

απόσταση (Feenberg, 1989). 

3.3.2.  Η τηλεδιάσκεψη µε γραπτά κείµενα µέσω Internet  

 

Η τηλεδιάσκεψη µε γραπτά κείµενα γίνεται είτε σε πραγµατικό είτε σε µη 

πραγµατικό χρόνο. Η τηλεδιάσκεψη είναι οµαδική επικοινωνία ατόµων που 

βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα 

λογισµικού παρέχει λειτουργίες που διευκολύνουν την επικοινωνία, όπως 

σύνδεση στο δίκτυο, επιλογή των συνοµιλητών, επιλογή των εικονικών 

δυνητικών χώρων συζήτησης, απόρριψη ανεπιθύµητων συνοµιλητών, 

επικοινωνία ενός προς έναν, ή µε πολλούς µαζί. Σε προγράµµατα που έχουν 

σχεδιαστεί για εκπαίδευση, ο καθηγητής µπορεί να κατευθύνει την συζήτηση, 

να επιλέγει ποιοι µαθητές θα µιλήσουν, να απαντά σε απορίες των µαθητών 

και να κατευθύνει τους µαθητές σε διάφορες περιοχές του δικτύου όπου 
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ανακοινώνονται πληροφορίες. Ο Waggoner το 1992 ορίζει την τηλεδιάσκεψη 

µε γραπτά κείµενα ως εξής: “Οµαδική συζήτηση όπου το κάθε άτοµο 

ξεχωριστά έχει προσωπική αλληλεπιδραστική επικοινωνία και η συζήτηση 

γίνεται µέσα σε δίκτυα υπολογιστών. Η συζήτηση διευκολύνεται από 

προγράµµατα λογισµικού (software). Τα προγράµµατα υπάρχουν 

εγκατεστηµένα σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή, (host computer), που είναι 

συνδεδεµένος σε ένα ή περισσότερα δίκτυα” (Waggoner, 1992). Το σύστηµα 

επικοινωνίας µε γραπτά κείµενα έχει επικρατήσει στο δίκτυο υπολογιστών για 

πολλά χρόνια. Οι περισσότερες εικονικές-δυνητικές κοινότητες που 

δηµιουργούνται στο δίκτυο βασίζονται σε επικοινωνία µε γραπτά κείµενα. 

Στην εκπαίδευση από απόσταση, η µορφή επικοινωνίας µε γραπτά κείµενα 

παίζει σηµαντικό ρόλο, διότι ο µαθητής παρακινείται να περιγράψει µε λέξεις 

διάφορες έννοιες και έτσι εξασκείται στο χειρισµό του γραπτού λόγου.  

Πολλοί µαθητές µικρής ηλικίας, µπορούν να µάθουν καλύτερα ξένες γλώσσες 

όταν επικοινωνούν µε άτοµα από άλλες χώρες. 

Η τηλεδιάσκεψη είναι οµαδική επικοινωνία ατόµων όπου το µέσο 

επικοινωνίας είναι οι υπολογιστές (στην Αγγλική ορολογία: Computer 

Conferencing = CC). Πολλές οµοιότητες υπάρχουν ανάµεσα στην 

τηλεδιάσκεψη µε υπολογιστές και σε άλλα µέσα επικοινωνίας. Η 

τηλεδιάσκεψη µε γραπτά κείµενα έχει δυνατότητες για σύγχρονη και 

ασύγχρονη επικοινωνία και για αρχειοθέτηση. Πλεονεκτήµατα της 

τηλεδιάσκεψης µε γραπτά κείµενα είναι η επεξεργασία των πληροφοριών 

(αποθήκευση για µετέπειτα χρήση και µελέτη)  και  η ανεξαρτησία από τον 

χρόνο και την απόσταση. Σε σύγκριση µε άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η 

τηλεδιάσκεψη µε γραπτά κείµενα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες διότι 

δεν περιορίζεται από τους παράγοντες που περιορίζουν τα άλλα µέσα. 

Παρακάτω εξηγείται κυρίως η εφαρµογή αυτών των δυνατοτήτων στην 

εκπαίδευση. 

Η συζήτηση µε ανταλλαγή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων έχει κάποια όµοια 

χαρακτηριστικά µε συζήτηση πρόσωπο µε πρόσωπο και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για επικοινωνία µεταξύ µαθητή και άλλου µαθητή ή µεταξύ 

µαθητή και καθηγητή. 
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Η τηλεδιάσκεψη µε υπολογιστές (Computer Conferencing = CC) είναι η 

δηµοφιλέστερη λειτουργία του δικτύου υπολογιστών. Με αυτό το σύστηµα 

επικοινωνίας συνδυάζεται η αλληλεπιδραστική επικοινωνία (interaction) 

ανάµεσα σε οµάδες ανθρώπων µε τις ικανότητες των υπολογιστών για 

δηµιουργία αρχείων και οργάνωση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

κατηγορίες συστηµάτων τηλεδιάσκεψης µε υπολογιστές και κάθε σύστηµα 

σχεδιάζεται ανάλογα µε τις ανάγκες της οµάδας ανθρώπων που το 

χρησιµοποιεί. Αυτές οι οµάδες ανθρώπων ταξινοµούνται µε βάση τον τίτλο 

του θέµατος που συζητούν µεταξύ τους (π.χ. κανονισµοί των σχολείων), µε 

βάση τις ειδικές εργασίες τους, (π.χ. έρευνα, έκδοση ενός βιβλίου) ή µε βάση 

το σκοπό για τον οποίο συναντιούνται εικονικά (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, 

οµάδα υποστήριξης). Για αυτές τις οµάδες ανθρώπων υπάρχουν διάφορα 

συστήµατα τηλεδιάσκεψης µε υπολογιστές, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν.  

Οι δυνατότητες επιλογής τους κυµαίνονται από τους απλούς υπολογιστές PC 

µέχρι τα συστήµατα mainframes και τα µεγάλα δίκτυα υπολογιστών. Μπορούν 

να επικοινωνούν µε την ίδια ευκολία σε κοντινές αποστάσεις όπως είναι στο 

ίδιο δωµάτιο, οµοίως και σε µακρινές αποστάσεις που εκτείνονται πέρα από τα 

εθνικά τους σύνορα. Στην τηλεδιάσκεψη µε γραπτά κείµενα, τα µηνύµατα 

αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται και έτσι δηµιουργείται µία βάση 

δεδοµένων που µπορεί να ερευνηθεί από τους χρήστες. Η ασύγχρονη οµαδική 

επικοινωνία µε γραπτά κείµενα γίνεται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ενώ η 

σύγχρονη οµαδική επικοινωνία γίνεται µε προγράµµατα Chat, ICQ, IRC, 

MUDs και ΜΟΟs (Feenberg, 1989). 

3.3.3.  Η Τηλεδιάσκεψη µε εικόνα video και ήχο µέσω Internet  

 
Παλαιότερα υπήρχαν κάποιες δυσκολίες µε την µετάδοση αρχείων video µέσω 

Internet γιατί ο χρήστης χρειαζόταν µεγάλο χώρο αποθήκευσης στον 

υπολογιστή του και συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων για να µπορέσει να δει 

ικανοποιητικά τα αρχεία video. Στον Παγκόσµιο Ιστό δυσκολεύονται οι 

χρήστες να διαχειριστούν αρχεία γραφικών, ήχου και video µεγάλου µεγέθους 

γιατί αυτά καταλαµβάνουν µεγάλο εύρος ζώνης κατά τη µετάδοση τους µέσα 
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από το Internet και απαιτείται η αποτελεσµατική συµπίεση τους. Το 

τηλεοπτικό σήµα δεν είναι δυνατόν να µεταδοθεί όπως δηµιουργείται από την 

κάµερα (µε τη µορφή PAL η NTSC), αλλά πρέπει να συµπιεστεί για να 

µεταδοθεί µέσω Internet. Προβλήµατα που υπήρχαν ήταν οι αργές ταχύτητες 

µετάδοσης και ότι έπρεπε να υπάρχει µεγάλος χώρος αποθήκευσης 

δεδοµένων. Όµως πολλά από τα προβλήµατα αυτά έχουν ξεπεραστεί και ο 

χρήστης έχει τώρα την δυνατότητα να επικοινωνήσει µε πολλούς άλλους σε 

πραγµατικό χρόνο, να τους στείλει την εικόνα του από κάµερα ενσωµατωµένη 

στον υπολογιστή του και να δει τις εικόνες των άλλων. Έτσι κάποιος µπορεί 

να µετέχει σε µία video-διάσκεψη από το γραφείο του µέσω Internet χωρίς να 

χρειάζεται να πάει σε συγκεκριµένη τοποθεσία και σε συγκεκριµένο χρόνο. Η 

δυνατότητες του συστήµατος αυτού είναι πολλές και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση. Μερικές από τις εφαρµογές του που 

χρησιµοποιούνται είναι οι οµαδικές συνεργασίες µε άτοµα από όλο τον κόσµο, 

οι συνεντεύξεις από απόσταση, η µάθηση από απόσταση, η δηµιουργία 

εικονικών-δυνητικών συνεδριάσεων για εκπαίδευση ή για επιχειρήσεις, οι 

αλληλεπιδραστικές συζητήσεις µεταξύ µαθητών και µαθητών µε τον 

καθηγητή, και γενικά οι επικοινωνίες κοινωνικού περιεχοµένου. 

Ένα σύστηµα που µεταδίδει σήµα ήχου (audio) και σήµα video µέσω του 

Παγκόσµιου Ιστού σε πραγµατικό χρόνο, ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρέπει να 

έχει σύνδεση στο δίκτυο υπολογιστών µε γραµµές οπτικών ινών και ταχύτητα 

64 Κbps και πάνω. Η συµπίεση των αρχείων video και ήχου audio γίνεται µε 

πολλούς τρόπους και ορισµένοι εξασφαλίζουν ικανοποιητικούς ρυθµούς 

µετάδοσης δεδοµένων. Ακόµη και ένας υπολογιστής 386 µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για video-διάσκεψη µέχρι οκτώ ατόµων όµως για ταυτόχρονη 

επικοινωνία περισσότερων από οκτώ ατόµων χρειάζεται ισχυρότερος 

υπολογιστής (D'Alton, 1996).  

H χρήση της video-διάσκεψης µέσω Internet σε ένα δίκτυο ευρείας περιοχής 

WAN µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο µάθησης από απόσταση13.  

                                                 
13 Στην ενότητα 3.6. περιγράφονται οι επικοινωνίες µε τα προγράµµατα CU-See me, NetMeeting, 
Class Point και η χρήση του πρωτοκόλλου IP multicast από το MBONE (Multicast Backbone) για 
µετάδοση εικόνας video και ήχου (audio) µέσω του Internet. 
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3.4. Σύγκριση της Τηλεδιάσκεψης µε Γραπτά Κείµενα µε Άλλες 

Μορφές Επικοινωνίας 

3.4.1. Είδη επικοινωνίας  

O Βerge (Berge & Collins, 1993) προσπαθεί να συγκρίνει την τηλεδιάσκεψη 

µε γραπτά κείµενα µέσω υπολογιστών, µε άλλα είδη επικοινωνίας και να 

εξετάσει τις οµοιότητες και τις διαφορές τους. Για το σκοπό αυτό αναφέρεται 

σε διάφορα είδη επικοινωνίας. Οι ανθρώπινες επικοινωνίες διακρίνονται σε 

κατηγορίες µε βάση διάφορα κριτήρια, όπως τα επίπεδα, τα περιεχόµενα, τους 

τύπους και τις µορφές επικοινωνίας. 

Αν ληφθούν υπόψη τα παραπάνω κριτήρια τότε οι επικοινωνίες διακρίνονται 

σε:  

α) ∆ιαπροσωπικές µακρινής εµβέλειας (interpersonal). 

β) ∆ιαπροσωπικές τοπικής εµβέλειας (intrapersonal).  

γ) Μαζικές (mass). 

δ)Έµµεσες (media) (δηλαδή επικοινωνίες που γίνονται µε κάποιο µέσο) 

ε)∆ιαπροσωπικές πολύ µακρινής εµβέλειας (extrapersonal). 

 

Αυτές οι πέντε κατηγορίες µπορεί να συνδέονται ή να έχουν κοινά στοιχεία 

µεταξύ τους. Η επικοινωνία µέσω υπολογιστών ανήκει στις έµµεσες 

επικοινωνίες (media) όπου το µέσο επικοινωνίας είναι το δίκτυο.  

Οι έµµεσες επικοινωνίες (media), στην γενική τους µορφή περιγράφονται ως 

εξής: ∆ύο ή περισσότερα πρόσωπα που χρησιµοποιούν µέσα επικοινωνίας για 

την µεταφορά των µηνυµάτων τους έχουν επικοινωνία έµµεση. ∆εν 

επικοινωνούν άµεσα, δηλαδή πρόσωπο µε πρόσωπο και δεν βρίσκονται µαζί 

στον ίδιο χώρο. Οι έµµεσες επικοινωνίες όπως και οι µαζικές 

πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας που µεταδίδουν 

πληροφορίες. ∆ηλαδή απαιτούνται συσκευές για αποστολή και λήψη 

µηνυµάτων. Η επικοινωνία αυτή ονοµάζεται και "µετα-επικοινωνία" 

("metacommunication"). Αντί για το δίκτυο υπολογιστών, το µέσο 

επικοινωνίας θα µπορούσε να είναι το τηλέφωνο, ο ασύρµατος, το ραντάρ ή ο 

Τηλέγραφος (Huebsch, 1989). 
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Η παρεµβολή του µέσου επηρεάζει την φύση και τον χαρακτήρα της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας. Όταν η επικοινωνία γίνεται µε κάποιο µέσο, 

στοιχεία που υπάρχουν στην πραγµατική επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο 

αλλοιώνονται ενώ άλλα εκλείπουν πλήρως. Το µέσο εµφανίζει µε τον ίδιο 

τρόπο όλα τα µηνύµατα που µεταδίδονται και έτσι καταργεί τις διαφορές και 

τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι συνοµιλητές. Παράλληλα όµως, το µέσο 

µπορεί να προσφέρει και υπηρεσίες που διευκολύνουν την επικοινωνία. 

Σε συζητήσεις που γίνονται µεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων και 

χρειάζεται να υπάρχουν γραπτά τα πρακτικά της συζήτησης, 

χρησιµοποιούνται βοηθητικά µέσα όπως είναι π.χ. τα σηµειωµατάρια 

ηλεκτρονικά ή συνηθισµένα, τα γράµµατα, τα γραπτά άρθρα και οι αναφορές. 

Οι συνοµιλίες που γίνονται στο δίκτυο υπολογιστών σε πραγµατικό χρόνο, 

µπορούν να αποθηκεύονται και τα δεδοµένα να χρησιµοποιούνται αργότερα 

αν χρειασθoύν. ∆εν είναι υποχρεωτικό να γράφει κάποιος τα πρακτικά µιας 

συζήτησης, διότι µπορεί να λαµβάνει από το δίκτυο έτοιµη ολόκληρη µια 

συζήτηση που έχει γίνει µε την µορφή γραπτών κειµένων και έχει αποθηκευτεί 

σε κάποια αρχεία. Τα δεδοµένα που προκύπτουν µπορούν να επεξεργαστούν 

και να αναλυθούν. Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα µπορούν να δηµοσιευτούν 

σε κάποια περιοχή του δικτύου, ή να εκτυπωθούν και να µοιραστούν σε όσους 

συµµετείχαν στη συζήτηση. 

Στο Internet το κείµενο αποτελεί το κύριο µέσο για αλληλεπιδραστική 

επικοινωνία. Οι Ιστοσελίδες στον Παγκόσµιο Ιστό παρέχουν υπερκείµενο 

(hypertext). Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στέλνει µηνύµατα κειµένου. Τα 

προγράµµατα για συζήτηση σε πραγµατικό χρόνο βασίζονται σε σύντοµα 

γραπτά µηνύµατα.Ο τρόπος διαχείρησης αυτών των κειµένων αποτελεί πολύ 

σηµαντικό κοµµάτι µελέτης και θα ασχοληθούµε µε αυτό στη συνέχεια. 

 

Τύποι διαχείρισης κειµένων 

 

Η ανάλυση του λόγου ορίζει δυο τύπους διαχείρισης κειµένων. Ο πρώτος είναι 

διαχείριση από ένα άτοµο. Αυτός χρησιµοποιείται στην αφήγηση και στα 

θεωρητικά κείµενα. Συνήθως η αφήγηση έχει επτά στάδια: σύνθεση, 
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παράθεση των γεγονότων, δηµιουργία πλοκής, τελική λύση της πλοκής, 

αποτέλεσµα και συµπέρασµα. Είναι κατανοητό ότι ο αφηγητής προσπαθεί να 

δηµιουργήσει µια πλοκή και µετά να δώσει την λύση. Έτσι γνωρίζει τι θα 

συµβεί στο τέλος. Αυτή η περιγραφή ταιριάζει στην παρουσίαση µαθηµάτων 

µε την µορφή διάλεξης από τον καθηγητή ή όταν κάποιος γράφει ένα 

σύγγραµµα. 

Ο δεύτερος τύπος είναι η διαχείριση κειµένων από πολλά άτοµα. Αυτή 

εµφανίζεται σε καταστάσεις διαλόγου. Ένα κείµενο που το διαχειρίζονται 

πολλά άτοµα δηµιουργείται µε διαδοχή παρεµβάσεων. Το κείµενο ενός 

οµαδικού διαλόγου, διαµορφώνεται σταδιακά όµως κανείς δεν ξέρει την 

τελική έκβασή του. Η έκβαση είναι τυχαία και εξαρτάται από τις ενέργειες 

των συνοµιλητών.  

Έτσι απαιτείται να υπάρχει κάποιος συντονιστής της οµαδικής συζήτησης. Το 

δυναµικό υπερκείµενο (dynamic hypertext) στον Παγκόσµιο Ιστό µπορεί να 

διαµορφωθεί από πολλά άτοµα.  

Η περίπτωση αυτή ταιριάζει στην µορφή εκπαίδευσης που γίνεται µε οµαδική 

επικοινωνία καθηγητή και µαθητών στο Internet µε γραπτά κείµενα. 

 

Κατηγορίες κριτικής σκέψης 

 

Τα παραπάνω είδη διαχείρισης κειµένου εµφανίζονται στην εκπαίδευση από 

απόσταση µέσω του δικτύου υπολογιστών κατά την επικοινωνία µαθητών και 

καθηγητών. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης που σχεδιάζονται µπορούν να 

εκµεταλλευτούν τις ιδιότητες αυτών των µορφών επικοινωνίας µε διάφορους 

τρόπους. Ο στόχος των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι να αναπτύξουν την 

κριτική σκέψη στους µαθητές τους µε όλα τα µέσα που διαθέτουν. Υπάρχουν 

τρεις κατηγορίες της κριτικής σκέψης η οποία αναπτύσσεται στους µαθητές 

όταν υπάρχουν διάφορα είδη επικοινωνίας µέσα στην τάξη. Η παθητική 

κριτική σκέψη υπάρχει όταν ο µαθητής διαβάζει ολόκληρο ένα κείµενο και 

στη συνέχεια προσπαθεί να το κρίνει. Αυτή η µορφή εµφανίζεται όταν ο 

µαθητής παρακολουθεί µια ταινία όπου προβάλλεται ένα µάθηµα ή συζήτηση 

στην οποία ο ίδιος δεν παίρνει µέρος. Η γρήγορη αλλά εντατική κριτική 
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σκέψη υπάρχει όταν πολλοί µαθητές µέσα στην τάξη ή σε σύγχρονη 

επικοινωνία συµµετέχουν σε κοινή συζήτηση και προσπαθούν να αναλύσουν 

ένα θέµα. Η συζήτηση µπορεί να κατευθύνεται από τον καθηγητή. Αυτή η 

µορφή εµφανίζεται σε συνεδριάσεις, σε πραγµατική επικοινωνία µέσα στην 

τάξη, ή σε εικονικές-δυνητικές συναντήσεις. Η τρίτη µορφή της κριτικής 

σκέψης στηρίζεται στην ανεξαρτησία του µαθητή ο οποίος επιλέγει και κρίνει 

µόνος του τις πληροφορίες που θέλει. Αυτή η µορφή εµφανίζεται όταν ο 

µαθητής κάνει εργασίες ή όταν η επικοινωνία καθηγητή-µαθητή είναι 

ασύγχρονη. 

3.4.2. Υπηρεσίες των υπολογιστών εντός και εκτός του δικτύου  

 
Όταν χρησιµοποιούνται οι υπολογιστές για εκπαίδευση, µπορούν να παρέχουν 

υπηρεσίες εντός αλλά και εκτός δικτύου. 

Οι υπηρεσίες του υπολογιστή εκτός δικτύου: 

Ο υπολογιστής εκτός δικτύου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δίνει 

πληροφορίες (CAI: Computer Assisted Instruction).  

Π.χ. όταν σκοπεύουµε να δώσουµε ένα µήνυµα µε οδηγίες στους µαθητές µε 

τον υπολογιστή, συνήθως χρησιµοποιούµε έναν υπολογιστή τύπου workstation 

(σταθµός εργασίας) όπου µέσα παρουσιάζονται τα µηνύµατα µας (µε 

κατάλληλο λογισµικό) και τοποθετούµε τον υπολογιστή µόνο του σε µια θέση 

µέσα στην τάξη, όπου µπορούν να πηγαίνουν όλοι οι µαθητές και να βλέπουν 

τις οδηγίες µας.  

Οι υπηρεσίες του υπολογιστή εντός δικτύου: 

Τα δίκτυα υπολογιστών χρησιµοποιούνται κυρίως για επικοινωνία. 

Μερικές υπηρεσίες του υπολογιστή εντός δικτύου, είναι οι βάσεις δεδοµένων 

µαζί µε προγράµµατα που τις ψάχνουν (π.χ. προγράµµατα για διανοµή 

καταλόγων σε πελάτες). Άλλες υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες τηλεµατικής, π.χ. 

οι αγορές προϊόντων µέσω δικτύου υπολογιστών (e-commerce) τα γραπτά 

δελτία ειδήσεων ή οι πληροφορίες για τον καιρό κ.λ.π. που διανέµονται 

ηλεκτρονικά, δυνατότητες διαχείρισης χρηµάτων (e-banking) κ.α..                  

Οι σηµαντικότερες υπηρεσίες του δικτύου περιλαµβάνουν τις διαπροσωπικές 
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επικοινωνίες, όπου οι υπολογιστές συνδέονται µεταξύ τους και λειτουργούν 

ως κανάλι επικοινωνίας ανάµεσα στους ανθρώπους.  

Η τηλεδιάσκεψη µέσω υπολογιστών µε γραπτά κείµενα, ανήκει την κατηγορία 

επικοινωνίας µέσω υπολογιστών CMC (Computer-Mediated Communication).  

Είναι φανερό ότι στην τηλεδιάσκεψη µε Η/Υ υπάρχουν οι ιδιότητες του 

γραπτού λόγου αλλά και µερικές ιδιότητες του προφορικού λόγου. Αυτές οι 

ιδιότητες αναφέρονται σε επικοινωνία που γίνεται µε ανταλλαγή γραπτών 

µηνυµάτων (Berge & Collins, 1993). 

3.4.3. Οµοιότητες και διαφορές της επικοινωνίας µε γραπτά κείµενα 

µέσω υπολογιστών και του γραπτού λόγου  

 
Η τηλεδιάσκεψη µε Η/Υ θεωρείται σαν µέσο γραπτού λόγου όταν η συζήτηση 

γίνεται µε γραπτά µηνύµατα που εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Η 

συζήτηση µέσω υπολογιστή µπορεί να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο (µε ένα 

πρόγραµµα talk, ή IRC) και σε µη πραγµατικό χρόνο (µε το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο e-mail).  Και στις δύο περιπτώσεις οι συνοµιλητές ανταλλάσσουν 

µεταξύ τους γραπτά κείµενα χωρίς να βλέπουν ο ένας τον άλλο, όπως 

συµβαίνει και µε τις άλλες µορφές του γραπτού λόγου. Έτσι λείπουν πολλά 

στοιχεία που υπάρχουν σε µια ζωντανή συνοµιλία. Οι εκφράσεις του 

προσώπου, η γλώσσα του σώµατος και άλλα µη προφορικά σήµατα είναι 

σηµαντικά στοιχεία για την διαδικασία της επικοινωνίας. 

Αν και υπάρχουν πολλές οµοιότητες ανάµεσα στην γραπτή συνοµιλία και στην 

τηλεδιάσκεψη µε υπολογιστές, υπάρχουν επίσης και σηµαντικές διαφορές.  

Για παραδειγµα, η ταχύτητα µετάδοσης και λήψης των γραπτών µηνυµάτων 

είναι πολύ µεγαλύτερη µέσα από το δίκτυο υπολογιστών σε σχέση µε την 

ταχύτητα του ταχυδροµείου (Berge & Collins, 1993). 

3.4.4. Οµοιότητες και διαφορές της επικοινωνίας µε γραπτά κείµενα 

µέσω υπολογιστών και του τηλεφώνου  

 
Η τηλεδιάσκεψη µε υπολογιστές παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε µια 

τηλεφωνική συνοµιλία. Είτε η συνοµιλία γίνεται µέσω των υπολογιστών είτε 
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από το τηλέφωνο, οι δυο συνοµιλητές δεν βρίσκονται στο ίδιο µέρος. Και στα 

δύο είδη συνοµιλίας εµφανίζεται συχνά ο αυθορµητισµός. Και στα δύο είδη 

συνοµιλίας οι συνοµιλητές πρέπει να θυµούνται τι ειπώθηκε πιο πριν για να 

συνεχίσουν τη συζήτηση. 

Η κυριότερη διαφορά ανάµεσα στις δύο αυτές µορφές επικοινωνίας είναι ότι 

µέσα από το τηλέφωνο οι άνθρωποι έχουν το πλεονέκτηµα να λαµβάνουν 

ορισµένες πληροφορίες που δίνονται από τις ιδιότητες της ανθρώπινης φωνής 

(π.χ. αλλαγή στο χρώµα και στον τόνο της φωνής), ενώ οι ίδιες πληροφορίες 

εκλείπουν από τα γραπτά κείµενα σε µια επικοινωνία µέσω υπολογιστών. Μια 

άλλη διαφορά είναι ότι στη συνοµιλία µέσω Η/Υ είναι πολύ εύκολο να 

κρατήσει κανείς την ανωνυµία του ή να ξεφύγει από κάποιον ανεπιθύµητο 

συνοµιλητή του ενώ αυτό δεν θα µπορούσε να το κάνει σε µια συζήτηση από 

το τηλέφωνο (Berge & Collins, 1993).  

 

Το I-phone  

Το πρόγραµµα I-phone (Internet phone) επιτρέπει διάλογους µε σήµα ήχου σε 

πραγµατικό χρόνο και η επικοινωνία µοιάζει µε τηλεφωνική επικοινωνία. Για 

την επικοινωνία οι ελάχιστες απαιτήσεις του συστήµατος αναφέρονται 

παρακάτω. Το I-phone λειτουργεί παροµοίως µε το IRC. Ο χρήστης συνδέεται 

σε έναν server και µέσω αυτού έχει πρόσβαση σε κανάλια (channels). Το 

πρόγραµµα είναι φιλικό προς τον χρήστη (user friendly) και όλες οι 

λειτουργίες ελέγχονται µε το ποντίκι. Μπορεί κανείς να καλέσει αυτόµατα 

άτοµα µε τα οποία επικοινωνεί συχνά. Οι επικοινωνίες που είναι εφικτές µε το 

πρόγραµµα είναι ένας προς έναν. Μπορεί να µιλά µόνο ο ένας κάθε φορά και 

όχι και οι δύο ταυτόχρονα. Τη στιγµή που µιλάει ο ένας χρήστης ακούγεται 

µόνο η δική του φωνή και δεν ακούγεται η φωνή του συνοµιλητή του. Το 

πρόγραµµα αυτό έχει πολλές οµοιότητες µε το τηλέφωνο (Berge & Collins, 

1993). 

 

Το Skype 

Εφαρµογή η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή άµεσων γραπτών µηνυµάτων 

(instant messaging), καθώς και πραγµατοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων Voice 
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over IP. ∆ιατίθεται σε εκδόσεις για Linux, Mac, Pocket PC και Windows.  

 

Το Skype14, είναι ένα πρόγραµµα επικοινωνίας µέσω άµεσων γραπτών 

µηνυµάτων (Instant Messaging), ανεπτυγµένο από τους δηµιουργούς του 

γνωστού P2P προγράµµατος KaZaA. Το Skype, συνδέει δυο χρήστες του 

δικτύου του µέσω Peer 2 Peer συνδέσεων (άµεσων, χωρίς την διαµεσολάβηση 

server/διακοµιστών), ώστε να επιτευχθεί επικοινωνία µεταξύ των δυο 

χρηστών. Το µεγάλο πλεονέκτηµα του Skype, απέναντι στα υπόλοιπα 

προγράµµατα άµεσης επικοινωνίας, είναι οι φωνητικής φύσεως 

επικοινωνιακές του δυνατότητες. Το Skype προσφέρει δωρεάν κλήσεις από 

υπολογιστή σε υπολογιστή, µε πολύ καλή ποιότητα -λόγω του εξελιγµένου 

αλγόριθµου που χρησιµοποιεί- εφάµιλλη της ποιότητας που παρουσιάζουν οι 

συνδιαλέξεις µέσω κινητών τηλεφώνων. Ακόµη, το Skype επιτρέπει την 

αποστολή αρχείων µεταξύ των χρηστών και την πολυµερή συνδιάσκεψη. Ένα 

από τα χαρακτηριστικά που του έλειπε ώστε να το καταστήσει το απόλυτο 

πρόγραµµα στην κατηγορία του, ήταν η τηλεδιάσκεψη. Η δεύτερη έκδοση του 

Skype όµως, κάλυψε αυτό το κενό, προσφέροντας ποιοτική µεταφορά πλέον 

εικόνας και ήχου.  

3.5.  ∆υνατότητες Σύγχρονης Επικοινωνίας µε Γραπτά Κείµενα 

3.5.1. Γενικά  

 
Στο Internet µπορεί κανείς να επικοινωνεί σε πραγµατικό χρόνο και αν 

χρησιµοποιεί υπολογιστή µε κάµερα και κάρτα video να δει την εικόνα του 

συνοµιλητή του στην οθόνη. Περιβάλλοντα επικοινωνίας σε πραγµατικό 

χρόνο είναι τα Chat rooms (χώροι συνοµιλιών µε γραπτά κείµενα), Τα 

Whiteboards15 (λευκοί πίνακες για ανταλλαγή σχεδιαγραµµάτων), το CU-

SeeMe16, NetMeeting17, ClassPoint και τα παρόµοια προγράµµατα 

                                                 
14 http://www.skype.com 
15 http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/whiteboards.htm 
16 http://www.cuseeme.com 
17 http://www.microsoft.com/windows/netmeeting 
 



Σηµασιολογικός Ιστός και Εκπαίδευση  Μουρατίδου Μαρία 

 91 

(επικοινωνία µε φωνή και εικόνα µέσω Internet) και τα MUDs (Multi User 

Domains - Περιοχές οµαδικής συζήτησης µε γραπτά κείµενα).  

3.5.2.  Συζήτηση µόνο δύο ατόµων σε πραγµατικό χρόνο µε γραπτά 

κείµενα  

 
Οι περισσότεροι κεντρικοί υπολογιστές του δικτύου (host computers) 

παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να γράψουν µικρά µηνύµατα που 

καταλαµβάνουν µια σειρά ή περισσότερες και να τα στείλουν σε άλλους 

χρήστες που βρίσκονται εκείνη τη στιγµή µέσα στο σύστηµα. Τα µηνύµατα 

µπορούν να µεταφερθούν µέσω του δικτύου BITNET (Stephen Wolff, 2003) σε 

διάφορους υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι µέσα στο ίδιο δίκτυο, είτε 

αυτοί βρίσκονται µέσα στην ίδια αίθουσα είτε βρίσκονται σε πολύ µακρινές 

περιοχές. Ένας εκπαιδευτής θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει αυτή την 

δυνατότητα για να στέλνει µηνύµατα σε όλα τα µέλη µιας οµάδας συζήτησης 

που βρίσκονται µέσα στο σύστηµα εκείνη τη στιγµή. 

Στα δίκτυα υπολογιστών παρέχεται ένα πρόγραµµα για συζήτηση µεταξύ δύο 

χρηστών που έχει διάφορες ονοµασίες chat, talk “συζήτηση”, ή phone 

“τηλέφωνο”. Ένα αντίστοιχο πρόγραµµα για τα Windows είναι το ICQ. Όταν 

λειτουργεί το πρόγραµµα, µε µια οριζόντια γραµµή ή µε παράθυρα χωρίζεται 

στα δύο η οθόνη του υπολογιστή. Κάθε τµήµα αντιστοιχεί σε κάθε έναν από 

τους δύο χρήστες που βρίσκονται την ίδια στιγµή µέσα στο σύστηµα για να 

επικοινωνήσουν. Στο ένα µισό της οθόνης εµφανίζονται τα µηνύµατα που 

πληκτρολογεί ο ένας χρήστης ενώ στο άλλο µισό της οθόνης εµφανίζονται τα 

µηνύµατα που γράφει ο άλλος χρήστης. Αυτό επιτρέπει να αναπτυχθεί µια 

συζήτηση σε πραγµατικό χρόνο και η ταχύτητα αποστολής των µηνυµάτων 

είναι η ταχύτητα µε την οποία πληκτρολογεί τα µηνύµατα του ο κάθε χρήστης. 

Υπάρχουν όµως πολλές διαφορές στην προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος 

για να µιλήσει από την προσπάθεια που καταβάλλει για να πληκτρολογήσει τις 

ίδιες λέξεις. Έτσι θα βρεθούν σε µειονεκτική θέση και θα δυσκολευτούν να 

χρησιµοποιήσουν αυτό το πρόγραµµα τα άτοµα που δεν πληκτρολογούν µε 
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ταχύτητα και µε ακρίβεια ενώ άτοµα που ίσως στην πραγµατικότητα να 

µιλούν αργά, αλλά ξέρουν να πληκτρολογούν γρήγορα µπορούν να το 

χειριστούν πιο εύκολα. Με το πρόγραµµα ICQ µπορεί κάποιος να επιλέξει τον 

συνοµιλητή του από κατάλογο που δείχνει τα ονόµατα όσων είναι 

συνδεδεµένοι εκείνη τη στιγµή στο σύστηµα. 

 

3.5.3. Οµαδική συζήτηση πολλών ατόµων σε πραγµατικό χρόνο µε 

γραπτά κείµενα  

 
Μερικά συστήµατα τηλεδιάσκεψης µε γραπτά κείµενα µέσω υπολογιστών, 

προσφέρουν προγράµµατα συζητήσεων σε πραγµατικό χρόνο που µοιάζουν µε 

το πρόγραµµα IRC Internet Relay Chat (σύγχρονη συζήτηση πολλών ατόµων 

µέσα στο Internet). Πολλά άτοµα µπορούν να συνδεθούν την ίδια στιγµή και 

να πληκτρολογήσουν τα µηνύµατα τους και τις απαντήσεις τους σε µια διαρκή 

συζήτηση όπου τα µηνύµατα ακολουθούν το ένα πίσω από το άλλο και 

εµφανίζονται στις οθόνες όλων όσων συµµετέχουν στη συζήτηση.  

Στον Παγκόσµιο Ιστό δηµιουργούνται πρoγράµµατα Chat όπως Java IRC, 

Java Chat και παρόµοια, όπου ο χρήστης µπορεί να µιλήσει ακριβώς όπως στο 

IRC αλλά συνδέεται µέσα από την Ιστοσελίδα χωρίς να χρησιµοποιήσει δικό 

του πρόγραµµα IRC. Στα συστήµατα τύπου IRC οµάδες χρηστών δηµιουργούν 

περιοχές συζητήσεων που λέγονται Chat Rooms. Σε εφαρµογές εκπαίδευσης 

µπορούν να δηµιουργηθούν Chat Rooms µε διαφορετικές κατηγορίες που θα 

έχουν στόχο την αλληλοενηµέρωση των µαθητών και την συνεργασία τους. 

Έτσι τα θέµατα των Chat Rooms (χώροι συζητήσεων) µπορούν να 

αναφέρονται σε διαφορετικά µαθήµατα, ώστε οι µαθητές που ενδιαφέρονται 

να συζητήσουν πάνω σε ένα µάθηµα να συγκεντρώνονται στο ίδιο Chat 

Room. Ακόµη για το ίδιο µάθηµα µπορούν να δηµιουργούνται περισσότερα 

από ένα Chat rooms. Π.χ. µπορούν να δηµιουργηθούν θέµατα όπως: ερωτήσεις 

για τη θεωρία, ερωτήσεις για τις ασκήσεις, οµαδικές εργασίες, εκπαιδευτικό 

λογισµικό για το µάθηµα. Κάποιος µαθητής που έχει απορίες σε µια άσκηση 

θα µπορεί να µπαίνει σε Chat Room ερωτήσεων για τις ασκήσεις και να 
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ρωτάει όποιον συµµαθητή του βρει εκεί για να τον βοηθήσει στην λύση της 

άσκησης. Έτσι δηµιουργείται εκπαίδευση από οµοβάθµιους. Οι µαθητές που 

συµµετέχουν σε µια κοινή εργασία µπορούν να συνεργαστούν µε ταυτόχρονη 

επικοινωνία από Chat Room. Για να συνδεθεί στο IRC ο χρήστης 

χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα IRC client και συνδέεται σε IRC servers που 

είναι προγράµµατα εγκατεστηµένα σε υπολογιστές σε διάφορες περιοχές του 

δικτύου. Πολλοί IRC servers βρίσκονται διαρκώς σε λειτουργία και 

χρησιµοποιούνται από πολλούς χρήστες, ενώ άλλοι είναι άγνωστοι και 

χρησιµοποιούνται από λίγους. Κάθε IRC server συνδέεται σε συγκεκριµένο 

δίκτυο IRC και ο χρήστης µπορεί να επικοινωνεί µόνο µε όσους βρίσκονται 

στο δίκτυο που αντιστοιχεί στον IRC server στον οποίο συνδέεται. Οι χώροι 

συζητήσεων του IRC λέγονται κανάλια (channels). Τα κανάλια ελέγχονται 

πλήρως από τους χρήστες που τα δηµιουργούν. Ο χρήστης µπορεί να µιλήσει 

σε πολλούς ή σε ένα µόνο άτοµο. Στην εκπαίδευση µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν IRC servers στους οποίους να συνδέονται οι µαθητές και οι 

καθηγητές. To IRC µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο επικοινωνίας και ως 

µέσο αναζήτησης βοήθειας σε διάφορα θέµατα. 

Παρόµοια συστήµατα επικοινωνίας είναι τα MUDs και MOOs που 

χρησιµοποιούνται για συζήτηση και συνεργασία ή για οµαδικά παιχνίδια. Τα 

MUDs λέγονται Multi User Domains. (Περιοχές που ελέγχονται από πολλούς 

χρήστες) ενώ τα MOOs λέγονται Multi-user Object Oriented 

(Αντικειµενοστραφές Περιβάλλον Πολλαπλών Χρηστών). 

Η χρήση των MUDs στην εκπαίδευση έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

αµεσότητα στην ανταλλαγή µηνυµάτων, σταθερή πρόσβαση των µαθητών από 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και πλήρη οµαδική συνεργασία. Τα 

MUDs χωρίζονται επίσης σε περιοχές συζητήσεων (spaces) που δηµιουργούν 

οι µαθητές. Εκτός από επικοινωνία επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει επιπλέον 

λειτουργίες και προγραµµατισµό αντικειµένων µε διάφορες εντολές του MUD. 

Η διαφορά του MUD από ένα σύστηµα IRC είναι ότι για να συνδεθεί κάποιος 

στο MUD από σύστηµα UNIX χρησιµοποιεί την εντολή telnet σαν να 

συνδέεται σε κάποιο αποµακρυσµένο σύστηµα UNIX, µε κώδικες λέξεις 

εισόδου Login και Password που είναι πάντα οι ίδιες για κάθε χρήστη και το 
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Login αποτελεί το ψευδώνυµο του στην συζήτηση το οποίο δεν αλλάζει. 

Αντίθετα στο IRC ο χρήστης χρησιµοποιεί κάποιο πρόγραµµα. IRC µε το 

οποίο συνδέεται σε IRC servers (προγράµµατα εξυπηρέτησης που βρίσκονται 

σε κεντρικούς υπολογιστές διάφορων πανεπιστηµίων). Ο χρήστης επιλέγει τον 

server που θα συνδεθεί και µπορεί να αλλάζει το ψευδώνυµο του όσο συχνά 

θέλει. Στα MUDs µπορούν οι χρήστες να προγραµµατίζουν κάποια 

αντικείµενα ή να παίζουν παιχνίδια ενώ στο IRC µόνο συνοµιλούν ή 

ανταλλάσσουν αρχεία. Υπάρχουν προγράµµατα γραφικών για να συνδέεται 

κάποιος σε MUDs µέσα από τα Windows και να βλέπει διάφορες εικόνες ή 

τρισδιάστατα γραφικά καθώς συµµετέχει στη συζήτηση. Τέτοια προγράµµατα 

κυκλοφορούν στο Internet και χρησιµοποιούνται κυρίως για οµαδικά 

παιχνίδια. Ακόµη µπορούν να δηµιουργηθούν MUDs σε Ιστοσελίδες και ο 

χρήστης να συνδέεται άµεσα σε αυτά όταν επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Σε 

προγράµµατα λογισµικού που σχεδιάζονται για εκπαίδευση από απόσταση 

συνήθως παρέχεται παράθυρο για συνοµιλίες µε γραπτά κείµενα (text chat). 

Τα MUDs και MOOs στην εκπαίδευση βοηθούν τους µαθητές να έχουν 

ευκαιρίες αυθόρµητης µάθησης µέσα από συνεργασία, να δηµιουργούν 

χώρους µε δικές τους οµάδες συζητήσεων και να συζητούν πάνω στα 

µαθήµατα. 

Οι σχεδιαστές των εκπαιδευτικών MUDs δεν πρέπει να προσπαθούν να 

ενσωµατώσουν τις µεθόδους συνηθισµένης διδασκαλίας στους εικονικούς-

δυνητικούς χώρους συζήτησης, αλλά να εκµεταλλευτούν τις ιδιότητες των 

MUDs και να παρέχουν νέες εµπειρίες µάθησης για τους µαθητές.  

Το MUD θα έπρεπε να είναι ένα περιβάλλον µάθησης που επεκτείνει αλλά δεν 

υποκαθιστά την διδασκαλία µέσα στην τάξη. Τα MUDs µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για οµαδικές εργασίες που γίνονται µε γραπτά κείµενα. Αν 

βρεθούν τρόποι διδασκαλίας π.χ. ερωτήσεις γνώσεων µε την µορφή οµαδικού 

παιχνιδιού τότε τα MUDs µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά και 

στην εκπαίδευση των µικρών παιδιών. Αυτοί που σχεδιάζουν τα MUDs θα 

πρέπει να επιδιώκουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των µαθητών και όχι να 

αντιγράψουν τις µεθόδους διδασκαλίας σε µια τάξη. 
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3.6. Προγράµµατα σύγχρονης επικοινωνίας µε φωνή (audio) και εικόνα 

(video)  

3.6.1.  Η σύγχρονη επικοινωνία µε συστήµατα CU-SeeMe  

 

To CU-SeeMe δηµιουργήθηκε από ερευνητές του Cornell University για να 

λειτουργεί σε υπολογιστές PC που συνδέονται στο Internet. Επιτρέπει να 

συµµετέχουν σε οµαδική επικοινωνία µέχρι οκτώ ή δώδεκα άτοµα 

ταυτόχρονα. 

 Το πρόγραµµα του CU-SeeMe δεν µεταδίδει συνεχή και σταθερή εικόνα 

(video stream), αλλά ανανεώνει την εικόνα κάθε φορά που αλλάζει. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα η εικόνα video να µεταδίδεται µε απότοµες εναλλαγές που 

θυµίζουν ταινία µε απρόσεκτο µοντάζ. Αν εξαιρέσουµε αυτό το πρόβληµα, η 

τεχνολογία είναι αρκετά αξιόπιστη και επιτρέπει τις επικοινωνίες σε 

πραγµατικό χρόνο µεταξύ δύο ατόµων ή µικρών οµάδων. Αυτό το σύστηµα 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση από απόσταση µε τον ίδιο τρόπο 

που χρησιµοποιούνται τα συστήµατα επικοινωνίας µε γραπτά κείµενα και 

δίνει επιπλέον δυνατότητες που κάνουν την επικοινωνία λιγότερο απρόσωπη 

και περισσότερο φυσική. Για την επικοινωνία απαιτείται ειδικό λογισµικό που 

λέγεται reflector software. 

Το πρόγραµµα λογισµικού CU-SeeMe µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

επικοινωνία µε φωνή και εικόνα στο Internet ή σε οποιοδήποτε δίκτυο 

υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP/IP. Το CU-SeeMe για να 

λειτουργήσει, απαιτεί σύνδεση µε µόντεµ τουλάχιστον 28.8 Kbps ή µε τοπικό 

δίκτυο LAN. 

Το πρόγραµµα επιτρέπει επικοινωνία ενός προς έναν ή οµαδική επικοινωνία 

και µπορούν να επικοινωνήσουν ταυτόχρονα µέχρι 12 άτοµα. Παρέχει 

συµβουλές προς τους γονείς για την προστασία των µικρών παιδιών και τι 

πρέπει να προσέξουν µε τις επικοινωνίες τους στο Internet. Μεταδίδει 

έγχρωµο (full color) video και ήχο σε πραγµατικό χρόνο ενώ δίνει στο χρήστη 

τη δυνατότητα να θέσει κωδικό αναγνώρισης ID ώστε µόνο ο ίδιος να µπορεί 

να απαντήσει στις κλήσεις που είναι για αυτόν. Επίσης παρέχει κατάλογο 
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διευθύνσεων όπου ο χρήστης αποθηκεύει τις διευθύνσεις των ατόµων µε τα 

οποία επικοινωνεί (White Pine Software, 1998). 

Το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επικοινωνίες επαγγελµατικές π.χ. 

συνεδριάσεις και οµαδικές συζητήσεις των µελών µιας τηλετάξης ή των µελών 

µιας επιχείρησης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για επικοινωνίες κοινωνικές. 

Κάποιος µπορεί να επικοινωνεί µε τους φίλους του ή την οικογένεια του από 

απόσταση. 

Ο χρήστης µπορεί να επικοινωνεί µε έναν µόνο συνοµιλητή κάθε φορά, ή να 

µπει σε εικονικό-δυνητικό χώρο (room) οµαδικών συζητήσεων και να µιλάει 

ταυτόχρονα µε πολλούς. Από τη στιγµή που συνδέεται ο χρήστης στο σύστηµα 

µπορεί να δέχεται και να στέλνει έγχρωµο σήµα εικόνας (video) και ήχου 

(audio). Επιπλέον µπορεί να ανταλλάσσει γραπτά µηνύµατα σε ένα ξεχωριστό 

παράθυρο συνοµιλιών µε γραπτά κείµενα. Υπάρχει σύστηµα µε whiteboards 

(λευκοί πίνακες), µε το οποίο µπορεί να βλέπει µαζί µε άλλους αρχεία 

κειµένου και γραφικών. Όλα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια 

τηλετάξη που αποτελείται από µαθητές που βρίσκονται σε πολλές περιοχές για 

µια ταυτόχρονη οµαδική επικοινωνία µε τον καθηγητή. 

Το CU-SeeMe επιτρέπει επικοινωνία µε άτοµα που χρησιµοποιούν 

προγράµµατα που βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές, όπως το Microsoft 

NetMeeting και το Intel Internet VideoPhone. Η σύνδεση µε αυτά τα άτοµα 

γίνεται µε το MeetingPointTM Confernce Server της εταιρίας White Pine 

Software. 

Επίσης στο πρόγραµµα CU-SeeMe της εταιρίας White Pine υπάρχουν 

κατάλογοι (directories) των ενεργών χώρων συζητήσεων. Ο χρήστης 

συνδέεται αυτόµατα στους χώρους αυτούς και έτσι πάντοτε βρίσκει άλλα 

άτοµα για να συζητήσει µαζί τους οποιαδήποτε χρονική στιγµή και αν 

συνδεθεί. 

Το CU-SeeMe χρησιµοποιείται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Η εταιρία 

White Pine χρηµατοδοτεί το Global Schoolhouse που είναι κορυφαίος 

εκπαιδευτικός οργανισµός και έχει στόχο την εξάπλωση του Internet στην 

εκπαίδευση. Παράλληλα µε το CU-SeeMe η εταιρία White Pine Software έχει 

δηµιουργήσει και άλλα παρόµοια προγράµµατα λογισµικού που 
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χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, όπως το ClassPoint και MeetingPoint 

(White Pine, 1998).  

Η εταιρία που δηµιουργεί το λογισµικό CU-SeeMe πιστεύει ότι το βασικό 

στοιχείο στην εκπαίδευση από απόσταση είναι οι ικανότητες του καθηγητή και 

αναφέρει ότι καµία τεχνολογία δεν θα µπορέσει να αντικαταστήσει έναν ικανό 

καθηγητή µε δυναµικό υλικό, αποτελεσµατικές ικανότητες παρουσίασης, 

υψηλό αίσθηµα ευθύνης και δραστηριοποίησης, έναν καθηγητή που διαθέτει 

γνώσεις και εµπειρία και µπορεί να χρησιµοποιήσει µε την µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα τα κατάλληλα εργαλεία την κατάλληλη στιγµή. 

 Τα εργαλεία της τεχνολογίας µπορούν αποδειχθούν πολύ χρήσιµα αν 

χρησιµοποιηθούν µε προσοχή. Έτσι ο εκπαιδευτικός πρέπει να θέτει κάποιους 

στόχους και να χρησιµοποιεί τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

3.6.2.  Το Πρόγραµµα ClassPoint  

Το πρόγραµµα ClassPoint18 σχεδιάστηκε από την White Pine Software για την 

δηµιουργία εικονικών δυνητικών τάξεων στο Internet. “Παρέχει 

ολοκληρωµένες λύσεις εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για χρήση σε τοπικά 

δίκτυα LAN, σε δίκτυα ευρείας περιοχής WAN και γενικά στο Internet. 

∆ηµιουργεί ένα περιβάλλον που κατευθύνεται από τον καθηγητή και 

εικονικές-δυνητικές τάξεις στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW). Παρέχει 

προγραµµατισµό των µαθηµάτων που διδάσκονται, µεταδίδει σήµα εικόνας 

(video) και ήχου (audio) από πολλές προς πολλές περιοχές, εµφανίζει την 

εικόνα του καθηγητή και των µαθητών και δίνει δυνατότητες παρουσίασης 

στον καθηγητή. Ακόµη παρέχει επιλογή ασροπίνακα (Whiteboard), για 

παρουσίαση γραφικών και άλλες δυνατότητες (White Pine, 1998). 

Με αυτό το πρόγραµµα τα σχολεία και άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισµοί 

µπορούν γρήγορα, αποτελεσµατικά και µε χαµηλό κόστος να συνδέσουν τον 

καθηγητή µε τους µαθητές και να δηµιουργήσουν τηλετάξεις στον Παγκόσµιο 

Ιστό (WWW) µε πλήρη αλληλεπιδραστική επικοινωνία. 

Το περιβάλλον µάθησης κατευθύνεται από τον καθηγητή. Η εικόνα (video) 

και ο ήχος (audio) φαίνονται στις οθόνες όλων όσων συµµετέχουν στην 

                                                 
18 http://www.wpine.com/classpoint 
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επικοινωνία και ο καθένας µπορεί να δει και να ακούσει τους υπόλοιπους. Η 

εικονική-δυνητική τάξη στον Παγκόσµιο Ιστό ρυθµίζεται από τον καθηγητή 

και γίνεται προγραµµατισµός των µαθηµάτων. Με το πρόγραµµα ο καθηγητής 

µπορεί να κάνει οµαδική περιήγηση των µαθητών σε πηγές του Internet κατά 

τη διάρκεια παρουσίασης του µαθήµατος. Ακόµη µπορούν να γίνονται 

αλληλεπιδραστικά τεστ και ερωτήσεις σε πραγµατικό χρόνο, ή προφορικές 

εξετάσεις. Οι πηγές του δικτύου υπολογιστών είναι στη διάθεση των µαθητών 

στην διάρκεια της οµαδικής συνάντησης και πριν ή µετά από αυτή. 

Στην εκπαίδευση από απόσταση δεν αρκεί η επικοινωνία του καθηγητή µε 

τους µαθητές. Χρειάζονται και επιπλέον στοιχεία που θα δώσουν στον µαθητή 

την αίσθηση ότι βρίσκεται σε µια σχολική τάξη. Το ClassPoint δηµιουργεί την 

εµπειρία της τάξης που κατευθύνεται από τον καθηγητή, µε εγγραφή, 

συζήτηση µέσα στην τάξη, συµπλήρωση και παράδοση εργασιών σε ώρες 

εκτός της τάξης. 

Με το πρόγραµµα επιτρέπεται ο καθηγητής να επιλέγει έναν ή περισσότερους 

µαθητές και να τους προβάλλει µε µεγαλύτερη εικόνα από τους υπόλοιπους 

για να µιλήσουν αυτοί, ή επιτρέπεται ένας µαθητής να κάνει αίτηση για να 

παρέµβει στην συζήτηση και τότε προβάλλεται και η δική του εικόνα. Οι 

µαθητές εκτός από τον ήχο επικοινωνούν και µε γραπτά µηνύµατα, είτε ένας 

προς έναν είτε οµαδικά, ενώ µε σήµα εικόνας και ήχου επικοινωνούν 

ταυτόχρονα όλοι µαζί. Ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να οδηγεί τους 

µαθητές σε Ιστοσελίδες και να τους παρουσιάζει πληροφορίες µέσα από 

αυτές. 

Ο καθηγητής κατευθύνει το σύστηµα προβολής (spotlight) σε συγκεκριµένους 

µαθητές και η εικόνα τους εµφανίζεται µεγαλύτερη στην οθόνη. Μπορούν να 

προβάλλονται µόνο αυτοί οι µαθητές ή να προβάλλονται και οι άλλοι µε 

µικρότερη εικόνα. Ο καθηγητής βλέπει 12 µαθητές κάθε φορά µέσα στην 

τηλετάξη ανεξάρτητα από αυτούς που προβάλλει. Μπορούν να γίνονται 

ειδικές συζητήσεις που κατευθύνονται από τον καθηγητή και συµµετέχουν 

µικρές οµάδες µαθητών που προβάλλονται. Οι µαθητές που επιθυµούν να 

παρέµβουν στη συζήτηση µπορούν να στείλουν στον καθηγητή ένα µήνυµα 
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που το βλέπει µόνο αυτός. Ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει και να προβάλλει 

κάποιους µαθητές ακόµα και αν οι ίδιοι δεν το ζητήσουν. 

∆ιαγωνίσµατα και τεστ σε πραγµατικό χρόνο µπορούν να γίνουν µε την χρήση 

του ClassPoint. Ο καθηγητής µπορεί να υποβάλλει σε όλους τους µαθητές 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και να βλέπει τις απαντήσεις κάθε µαθητή σε 

ξεχωριστά παράθυρα. Οι µαθητές δεν µπορούν να δουν τις απαντήσεις των 

άλλων. Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για να διαπιστώσει ο καθηγητής 

αν οι περισσότεροι µαθητές έχουν κατανοήσει το µάθηµα. Μπορεί να τους 

ρωτήσει και αν οι περισσότεροι απαντήσουν όχι τότε ο καθηγητής µπορεί να 

αναλύσει περισσότερο τα δυσνόητα σηµεία. Το ίδιο σύστηµα µπορούν οι 

καθηγητές να το χρησιµοποιήσουν για να σχεδιάσουν διαγωνίσµατα και για να 

ελέγξουν τις γνώσεις των µαθητών µε ερωτηµατολόγια για να απαντηθούν σε 

πραγµατικό χρόνο. 

Οι λευκοί πίνακες (Whiteboards) λέγονται έτσι επειδή έχουν παρόµοιες 

ιδιότητες µε τον πίνακα της τάξης. Με αυτούς ο καθηγητής δείχνει σηµειώσεις 

και γραφικά στους µαθητές. Το Classpoint σε κοινές εφαρµογές µε το 

Microsoft NetMeeting παρέχει λευκούς πίνακες (Whiteboards) µε τους 

οποίους ο καθηγητής και οι µαθητές βλέπουν κείµενα και σχεδιαγράµµατα 

που είναι έτοιµα ή µπορούν να σχεδιαστούν εκείνη τη στιγµή όπως σε έναν 

πραγµατικό πίνακα. Ταυτόχρονα το υλικό που φαίνεται στον λευκό πίνακα 

(Whiteboard) µπορεί να τροποποιηθεί και να διορθωθεί την ίδια στιγµή από 

τον καθηγητή ή από τους µαθητές σε πραγµατικό χρόνο µέσα στην διάρκεια 

του µαθήµατος της τηλετάξης. 

Ένας Web browser (πρόγραµµα εξερεύνησης του Παγκόσµιου Ιστού) 

χρησιµοποιείται από το ClassPoint για την ανακοίνωση των προγραµµάτων 

µαθηµάτων, για τον σχεδιασµό των µαθηµάτων που διδάσκονται και για να 

επιτρέψει την σύνδεση των µαθητών στην εικονική δυνητική τάξη. Ο 

καθηγητής ρυθµίζει την λειτουργία, το πρόγραµµα και το πλάνο της τηλετάξης 

και χρησιµοποιεί το κέντρο σχεδιασµού του ClassPoint στο δικό του Web 

browser. 

Όταν οι καθηγητές και οι µαθητές θέλουν να συνδεθούν στην τηλετάξη ή να 

δουν το υλικό που διδάσκεται και τις εργασίες των µαθητών επισκέπτονται µια 
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Ιστοσελίδα εισόδου (Login Page) που δηµιουργεί το ClassPoint και για να 

συνδεθούν δηλώνουν κωδικούς εισόδου (Username, Password). Μόλις 

συνδεθούν αρχίζει να λειτουργεί το πρόγραµµα του ClassPoint στον 

υπολογιστή τους και µπορούν να παρακολουθήσουν το µάθηµα της τηλετάξης. 

Το υλικό που διδάσκεται στην τηλετάξη διαδίδεται µέσα από Web browser 

(πρόγραµµα εξερεύνησης του Παγκόσµιου Ιστού). Οποιεσδήποτε 

πληροφορίες µπορεί να παρουσιάσει ο browser µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

στο µάθηµα της εικονικής-δυνητικής τάξης. Έτσι µπορούν να παρουσιάζονται 

άλλες Ιστοσελίδες µε πληροφορίες σχετικές µε το µάθηµα, παρουσιάσεις 

µαθηµάτων µε streaming εικόνα (video) και ήχο (audio) ή ειδικά σχεδιασµένο 

υλικό για παρουσίαση στην τηλετάξη από Ιστοσελίδες. Ο καθηγητής µπορεί 

να κάνει περιήγηση των µαθητών σε Ιστοσελίδες που µπορούν να 

αποτελέσουν αφορµή για συζήτηση στην τηλετάξη πάνω σε συγκεκριµένα 

θέµατα. Καθώς ο καθηγητής αλλάζει Ιστοσελίδες στον δικό του browser, οι 

ίδιες Ιστοσελίδες εµφανίζονται στις οθόνες των µαθητών και ο καθηγητής 

µπορεί παράλληλα να µιλά και να σχολιάζει τα περιεχόµενα των Ιστοσελίδων 

(White Pine Software, 1998). 

To ClassPoint µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για συνεδριάσεις, 

παρουσιάσεις πληροφοριών, οµαδικές συζητήσεις και εκπαίδευση των 

υπαλλήλων µιας εταιρίας. 

Σε κολέγια και σε πανεπιστήµια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πλήρη 

παρουσίαση µαθηµάτων από απόσταση, για συνέδρια, εκπαίδευση ενηλίκων, 

σύνδεση τηλετάξεων από πολλές χώρες, για επικοινωνία των καθηγητών 

µεταξύ τους, δηµιουργία οργανωµένων συζητήσεων κ.α.. 

Στα δηµοτικά σχολεία το ίδιο πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

οµαδικές συζητήσεις γονέων-δασκάλων, των δασκάλων ή των µαθητών 

µεταξύ τους και για διδασκαλία των παιδιών από αποµακρυσµένες περιοχές. 

3.6.3.  Το Πρόγραµµα MeetingPoint  

Το MeetingPoint19 είναι πρόγραµµα εξυπηρέτησης συνεδριάσεων (Conference 

Server) και δηµιουργεί οµαδικές συνεδριάσεις. Το MeetingPoint παρέχει 

                                                 
19 http://www.wpine.com/MeetingPoint 
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εικονικούς-δυνητικούς χώρους συνάντησης όπου οι χρήστες µπορούν να 

επικοινωνούν µε εικόνα (video), ήχο (audio), κείµενο και δεδοµένα για να 

παρακολουθήσουν µαθήµατα ή να κάνουν οµαδικές εργασίες. Το 

MeetingPoint επιτρέπει σε άτοµα που χρησιµοποιούν διαφορετικό λογισµικό 

να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Συνδέει τους χρήστες του Microsoft 

NetMeeting, Intel ProShare, PictureTel LiveLan, Intel Internet VideoPhone, 

CU-SeeMe σε ταυτόχρονη οµαδική επικοινωνία (White Pine, 1998). 

Η οµαδική επικοινωνία γίνεται µε χρήση πολυµέσων. Ο χρήστης µπορεί να  

ρυθµίσει και να διαχειριστεί το πρόγραµµα από απόσταση µε χρήση κάποιου 

Web browser. Το MeetingPoint διαχειρίζεται το εύρος ζώνης που απαιτείται 

για οµαδική επικοινωνία και εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες της τεχνολογίας 

Multicast20. Με το MeetingPoint τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µπορούν να 

παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση σε µαθητές που βρίσκονται σε όλο τον 

κόσµο. 

Μερικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος είναι: Το σύστηµα βασίζεται στα 

πρότυπα H.323. για οµαδικές συνεδριάσεις στο Internet. ∆ιευκολύνει 

οποιαδήποτε οµαδική επικοινωνία είτε µε µικρές οµάδες ατόµων είτε µε πολύ 

µεγάλες οµάδες. Χρησιµοποιεί την υποδοµή οποιουδήποτε δικτύου 

υπολογιστών. Επιτρέπει στους χρήστες επικοινωνία µε εικόνα (video), ήχο 

(audio), κείµενα (text chat) και λευκούς πίνακες (Whiteboards) που βασίζονται 

στο πρότυπο T.12021 του Internet. Μέσω του Παγκόσµιου Ιστού προσαρµόζει 

και διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά προγράµµατα εξυπηρέτησης 

(servers) και συνεδριάσεις. Το λογισµικό έχει δυνατότητες multicast. Ακόµη 

το πρόγραµµα εκµεταλλεύεται µε έξυπνο τρόπο τις δυνατότητες του 

υπάρχοντος δικτύου υπολογιστών. Το MeetingPoint αποτελεί λογισµικό του 

server (υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου) για συνεδριάσεις. Σε συστήµατα 

client/server, ο server εξυπηρετεί συγκεκριµένα προγράµµατα client. To 

MeetingPoint είναι Client agnostic server, δηλαδή server συµβατό µε 

διαφορετικά προγράµµατα Client αρκεί αυτά να είναι σχεδιασµένα µε βάση 

κοινά πρότυπα του Internet. To MeetingPoint υποστηρίζει τα πρότυπα Η.323 
                                                 
20 Multicast λέγεται η δυνατότητα µετάδοσης σήµατος από έναν σε πολλούς ή από πολλούς σε 
πολλούς 
21 http://www.packetizer.com/conf/t120/primer 
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για συνεδριάσεις και τα πρότυπα Τ.120 για λευκούς πίνακες (Whiteboards) και 

για µεταφορά αρχείων. Με το MeetingPoint µπορούν να δηµιουργηθούν 

οµαδικές συνεδριάσεις οποιουδήποτε τύπου και από οσαδήποτε άτοµα. Η 

επικοινωνία γίνεται µε εικόνα (video), ήχο(audio), κείµενο, λευκούς πίνακες 

και άλλες εφαρµογές. 

Το MeetingPoint χρησιµοποιεί τα πρότυπα IETF (του MBONE22) για 

τεχνολογία Multicasting. Αυτό επιτρέπει σε όσους χρησιµοποιούν δίκτυα µε 

αυτή την τεχνολογία να εξοικονοµούν µεγάλο εύρος ζώνης (bandwidth). Το 

MeetingPoint συνδέει και δίκτυα που δεν διαθέτουν δυνατότητες multicast µε 

άλλα δίκτυα που διαθέτουν.  

Το ίδιο πρόγραµµα εκτός από την δηµιουργία εικονικών-δυνητικών χώρων 

συνάντησης παρέχει και τις παρακάτω δυνατότητες.  

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες των πηγών παροχής του δικτύου και οι 

πληροφορίες που διαδίδονται καταλαµβάνουν όσο το δυνατόν 

λιγότερες πηγές παροχής.  

• Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε για να αναγνωρίζει το είδος της οµαδικής 

επικοινωνίας που συντελείται µε χρήση πολυµέσων σε πραγµατικό 

χρόνο και να αξιοποιεί τις δυνατότητες του δικτύου για να εκτελεί 

οµαδικές επικοινωνίες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγµα, 

περισσότεροι από έναν servers µπορούν να συνεργαστούν για να 

ελαχιστοποιήσουν την κυκλοφορία δεδοµένων που πρέπει να περάσουν 

από διάφορες συνδέσεις του κυρίως δικτύου και έτσι ελευθερώνονται 

αυτές οι συνδέσεις.  

• Ακόµη τα δίκτυα που έχουν το σύστηµα multicast αξιοποιούνται 

κατάλληλα και µειώνεται το ποσοστό κατάληψης των πηγών παροχής 

δικτύου. Αυτό σηµαίνει ότι αν τα δεδοµένα πρόκειται να περάσουν από 

πολλές περιοχές του δικτύου, µπορούν αντί για αυτό να φτάσουν όλα 

µαζί σε µία οµάδα servers που συνεργάζονται και να αποσταλούν 

στους παραλήπτες από τους servers µε τις ελάχιστες δυνατές διαδροµές 

                                                 
22 http://www.savetz.com/mbone 
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και έτσι να µειωθεί η συνολική ποσότητα κυκλοφορίας δεδοµένων στο 

δίκτυο.  

• Με το MeetingPoint ελέγχεται το εύρος ζώνης (bandwidth) που 

καταλαµβάνεται στην διάρκεια των τηλεδιασκέψεων. Οι παροχείς 

τέτοιων υπηρεσιών µπορούν να ελέγχουν το ρυθµό µε τον οποίο 

µεταδίδεται το σήµα σε µια τηλεδιάσκεψη χωρίς να εξαντλείται όλο το 

διαθέσιµο εύρος ζώνης του δικτύου και χωρίς να παρεµποδίζονται 

άλλες λειτουργίες του δικτύου από υπερβολική κυκλοφορία 

δεδοµένων.  

• Άλλες υπηρεσίες που παρέχει το MeetingPoint είναι ασφάλεια 

δεδοµένων, παρακολούθηση συνεδρίων σε πραγµατικό χρόνο, 

υποστήριξη, ανίχνευση και χρέωση των πελατών (White Pine Software, 

1998). 

3.6.4. Το πρόγραµµα NetMeeting  

 
To NetMeeting της Microsoft επιτρέπει στο χρήστη να επικοινωνεί µε άλλους 

χρήστες µε φωνή και εικόνα, µε τον ίδιο τρόπο που του επιτρέπει το CU-

SeeMe που περιγράφεται παραπάνω. Με το NetMeeting ο χρήστης µπορεί 

παράλληλα να στείλει και να λάβει αρχεία ή εφαρµογές µαζί µε εικόνα (video) 

και ήχο (audio), σε πραγµατικό χρόνο. Οι αρχικές ρυθµίσεις του 

προγράµµατος γίνονται αυτόµατα από ένα πρόγραµµα Wizard που κάνει µόνο 

του τις απαιτούµενες ρυθµίσεις στον Server ( υπολογιστή εξυπηρέτησης) του 

δικτύου στο οποίο συνδέεται ο χρήστης, και στο σύστηµα µετάδοσης και 

λήψης του σήµατος εικόνας (video) και ήχου (audio). Το πρόγραµµα 

NetMeeting εµφανίζει ένα παράθυρο στην οθόνη του υπολογιστή όπου 

φαίνεται ένα ευρετήριο µε τους χρήστες που είναι συνδεδεµένοι εκείνη τη 

στιγµή στον ίδιο server (υπολογιστή εξυπηρέτησης) που συνδέεται ο χρήστης. 

Για κάθε χρήστη εµφανίζονται πληροφορίες για το αν έχει ήχο (audio), εικόνα 

(video), η διεύθυνση του e-mail και το όνοµα του. Ο χρήστης µε το ποντίκι 

επιλέγει κάποιο όνοµα άλλου χρήστη από τον κατάλογο ονοµάτων και µε το 

δεξί πλήκτρο εµφανίζει µια λίστα επιλογών. Με τις επιλογές αυτές µπορεί να 
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επικοινωνήσει άµεσα µε φωνή και εικόνα µε τον άλλο χρήστη, ή να αν θέλει 

να του στείλει µήνυµα e-mail. Αν ο χρήστης που έχει επιλεχθεί, µιλάει εκείνη 

τη στιγµή µε άλλον, τότε αυτός που τον επέλεξε έχει δυνατότητα να του 

ζητήσει να συµµετέχει και αυτός στη συζήτηση. Η εφαρµογή ενός τέτοιου 

συστήµατος στην εκπαίδευση είναι ίδια µε την εφαρµογή του CU- SeeMe. Το 

πρόγραµµα αυτό εκτελεί την ίδια λειτουργία. 

Η τάση στην ανάπτυξη περιβαλλόντων µάθησης σήµερα, είναι η ανάπτυξη 

νέων προηγµένων συστηµάτων που θα χρησιµοποιούν όλα τα διαθέσιµα 

τεχνολογικά µέσα, και όλους τους δυνατούς τρόπους µετάδοσης της 

πληροφορίας µέσω υπολογιστικών συστηµάτων µε τρόπο δηµιουργικό, µε 

υψηλό βαθµό αλληλεπίδρασης µε τον εκπαιδευόµενο, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι τόσο του διδάσκοντα όσο του εκπαιδευόµενου και µε 

ποιότητα στην παρεχόµενη υπηρεσία. 

Επικοινωνία Επεξεργασία 
αντικειµένων 

Συντονισµός 
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URL 

CU-seeme  � � �          http://www.cuseeme.com 
 

ClassPoint 
 �  � � �  �   �  � http://www.wpine.com/ 

classpoint 

MeetingPoint 
 �    � � � �  �   http://www.wpine.com/M

eetingPoint 

NetMeeting � �  �   � �      http://www.microsft.com 

 

Πίνακας 3.1.: Βασικά στοιχεία προγραµµάτων 

Στον πίνακα 3.1. παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων που 

αναλύθηκαν παραπάνω, συνοπτικά. 
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3.7.  Τεχνολογίες στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

 
Για να υλοποιηθεί µία εικονική αίθουσα που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα εργαλεία που 

χρησιµοποιούν συγκεκριµένα πρωτόκολλα υλοποίησης τα οποία αναφέρονται 

παρακάτω. 

3.7.1.  Τηλεδιάσκεψη 

Για την Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, απαιτούνται συστήµατα τηλεδιάσκεψης 

(videoconference) τα οποία µεταφέρουν εικόνα, ήχο και δεδοµένα µεταξύ του 

εκπαιδευτή και των εκπαιδευοµένων. Τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης όσον 

αφορά στην τηλεπικοινωνιακή υποδοµή που χρησιµοποιείται, διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες: 

• Συστήµατα συµβατά µε το πρότυπο H.320 της ITU-T, για επικοινωνία 

πάνω από συνδέσεις ISDN. 

• Συστήµατα συµβατά µε το πρότυπο H.323 της ITU-T, για επικοινωνία 

πάνω από δίκτυα TCP/IP. 

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

Το Η.320 και το Η.323 είναι πρωτόκολλα «οµπρέλες» δηλαδή πρότυπα τα 

οποία υποστηρίζουν πρωτόκολλα για µετάδοση video, ήχου και εφαρµογές 

χρήσης από κοινού. (Π.χ. για την από κοινού χρήση εφαρµογών 

χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο Τ.120).  

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί και άλλες πλατφόρµες για τηλεδιάσκεψη οι 

οποίες δεν βασίζονται στα παραπάνω πρότυπα. Ένα παράδειγµα αποτελεί το 

VRVS (Virtual Rooms Videoconferencing Systems), πλατφόρµα που έχει 

αναπτυχθεί από το CalTech (California Institute of Technology). Το VRVS 

αποτελεί µία online πλατφόρµα στην οποία υπάρχουν εικονικές αίθουσες και 

µπορεί οποιαδήποτε µέλος να κλείσει µία αίθουσα και οι υπόλοιποι να 

συµµετέχουν στην συνάντηση αυτή. Το VRVS για την από κοινού χρήση 

εφαρµογών χρησιµοποιεί το VNC (λογισµικό σε JAVA). 



Σηµασιολογικός Ιστός και Εκπαίδευση  Μουρατίδου Μαρία 

 106 

3.7.2.  Ενδεικτικές σχετικές τεχνολογίες 

Οι τεχνολογίες που προτείνονται είναι  οι παρακάτω:  

 

1. Εργαλεία τρισδιάστατης κίνησης (3-D Animation Tools) και 

περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας 

Η αξιοποίηση, η χρήση και η ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων τρισδιάστατης 

κίνησης, συγγραφικών εργαλείων και περιβαλλόντων εικονικής 

πραγµατικότητας  έχουν σαν στόχο να προσφέρουν στον εκπαιδευόµενο πιο 

παραστατικούς τρόπους προσφοράς της γνώσης. 

 

2. Εικονικά “πρόσωπα” µε λειτουργικότητες και “agents” 

Η ανάπτυξη ή η αξιοποίηση τεχνολογιών για την δηµιουργία  εικονικών 

προσώπων µε λειτουργικότητες και ‘‘agents” έχει σαν στόχο την δηµιουργία 

δυναµικών περιβαλλόντων µάθησης και την γρήγορη ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

λογισµικού σε αντιδιαστολή µε την χρήση πιο κλασσικών µέσων (π.χ. video)  

για την παρουσίαση ή αναπαράσταση µαθησιακού υλικού. 

 

3. Αποτελεσµατική σύνδεση των πληροφοριών σε περιβάλλοντα 

πολυµέσων (κείµενο, εικόνα, video, φωνή) 

Η δυνατότητα σύνδεσης των πληροφοριών έχει σαν στόχο την καλύτερη 

ιεράρχηση των γνώσεων και την πλοήγηση στο εκπαιδευτικό λογισµικό µε 

εκλογικευµένο και επαγωγικό τρόπο. Η σύνδεση των πληροφοριών έχει να 

κάνει και µε την συστηµατοποίηση της δοµής και µε την ταξινόµηση του 

υλικού που προσφέρει ένας εκπαιδευτικός τίτλος. Πέραν από τα συµβατικά 

υπερκείµενα θα πρέπει να προσδιορισθούν εργονοµίες σύνδεσης µεταξύ 

διαφορετικών µέσων (video-κίνηση, εικόνα, ήχος, κείµενο). 

 

 

4. Τεχνικές ανάκτησης των πληροφοριών σε περιβάλλοντα πολυµέσων 

Η ανάκτηση της πληροφορίας σχετίζεται µε την οργάνωση της πληροφορίας 

στο εκπαιδευτικό λογισµικό. Η οργάνωση  της πληροφορίας (µε τη  µορφή 
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διαφορετικών τύπων δεδοµένων) έχει σαν απώτερο στόχο να τεθούν στην 

διάθεση του χρήστη όλες οι δυνατότητες ανάκτησης µέσω βάσεων δεδοµένων 

ώστε να µπορεί ο εκπαιδευόµενος να αναζητήσει τις πληροφορίες που του 

είναι απαραίτητες. Η ευκολία στην ανάκτηση των πληροφοριών και η 

διαθεσιµότητα µεθόδων ανάκτησης είναι σηµαντικό ατού στην σχεδίαση 

εκπαιδευτικού λογισµικού και στην αποδοχή του από τους χρήστες. 

 

5. Νέες πλατφόρµες και νέα συγγραφικά εργαλεία (authoring tools) 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιµα στην αγορά τόσο ειδικές 

πλατφόρµες ανάπτυξης και συγγραφικά εργαλεία, είναι δυνατό για ορισµένες 

ειδικές ανάγκες να δηµιουργηθούν είτε ειδικευµένες πλατφόρµες είτε ακόµη 

ειδικά συγγραφικά εργαλεία που θα προέρχονται από έρευνα και ανάπτυξη σε 

συγκεκριµένη θεµατική περιοχή (π.χ. γεωγραφία). 

 

6. Νέες τεχνολογίες για αυξηµένη διαλογικότητα των συστηµάτων 

πολυµέσων – διαλογικά συστήµατα για διαχείριση, πρόσβαση σε 

ψηφιακό περιεχόµενο 

Νέες τεχνολογίες (π.χ. αναγνώριση φωνής, σύνθεση φωνής, φυσική 

επεξεργασία γλώσσας) για αυξηµένη διαλογικότητα σε συστήµατα πολυµέσων 

ή σε συστήµατα διαχείρισης, πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόµενο µπορούν να 

διευκολύνουν την µάθηση. 

 

7. Πολυγλωσσικά συστήµατα στην εκπαίδευση 

Για την διεύρυνση της αγοράς των εκπαιδευτικών συστηµάτων είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη η δόµησή τους σε πολυγλωσσική βάση. Αν εξαρχής υπάρχει πρόνοια 

µπορεί να µην απαιτηθεί στην συνέχεια µεγάλη διαδικασία τακτοποίησης και 

να ανοίξει ο δρόµος άµεσα ενός επιτυχηµένου λογισµικού στην διεθνή αγορά. 

Επιπλέον η πολυγλωσσική δοµή δίνει δυνατότητες ταυτόχρονης µάθησης 

ορολογικών συστηµάτων σε πολλές γλώσσες, πράγµα που είναι εκπαιδευτικά 

ωφέλιµο για τους µαθητές. 
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8. ∆ηµιουργία Θεµατικών Γλωσσάριων πολυµέσων και πολύγλωσσων 

λεξικών όρων 

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να συνοδεύεται από γλωσσάρια 

µε πολυµεσική δοµή και πολύγλωσσα λεξικά όρων. Έτσι ο µαθητής αποκτά 

άµεση επαφή µε τα “αντικείµενα” που χειρίζεται στην υπόψη θεµατική 

περιοχή και διαθέτει σε µία εγγραφή π.χ. τον ορισµό, παραδείγµατα χρήσης 

καθώς και εικόνες ή άλλο πολυµεσικό υλικό του συγκεκριµένου αντικειµένου. 

  

9. Μέθοδοι και εργαλεία για την υποστήριξη και επαναχρησιµοποίηση 

γλωσσικών δεδοµένων κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού 

Η ανάπτυξη µεθόδων για την επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση 

γλωσσικών δεδοµένων βοηθούν στην βελτίωση υπαρχόντων συστηµάτων 

αλλά και στην γρήγορη ανάπτυξη ή επανασχεδίαση προϊόντων µε χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών. 

Οι εφαρµογές και τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν µε βάση τις παραπάνω 

τεχνολογίες µπορούν να υποστηρίζονται από δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, µε 

QoS, καθώς και από ειδικές αρχιτεκτονικές π.χ.  video servers. 

3.8. Τα βασικά τεχνολογικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά E-

Learning  

Τα βασικά τεχνολογικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του E-Learning 

είναι τα παρακάτω: 

 

Ολοκλήρωση. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι ευέλικτες, ολοκληρωµένες και πλήρεις ώστε 

να υποστηρίζονται όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις. 

 

 

 

Web Τεχνολογία και Ταχύτητα. 

Εάν το e-learning πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την είσοδο της χώρας στο 

e-everything (commerce, business, government, training, education etc) θα 
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πρέπει να υποστηρίζει τις αντίστοιχες τεχνολογίες (Ιnternet, Browser etc) και 

να είναι διαθέσιµο όπου οι εκπαιδευόµενοι βρίσκονται, όταν έχουν διάθεση 

και χρόνο για εκπαίδευση (anytime, anywhere). Να δηµιουργεί σχέσεις 

µάθησης και πρακτικής (communities of practice) και συνεχούς εµπλουτισµού 

της εµπειρίας. 

 

Γενικευµένα, Ειδικά  και κατά Παραγγελία Μαθήµατα. 

Υποστήριξη δηµιουργίας θεµάτων εκπαίδευσης από τον ίδιο τον οργανισµό, 

από άλλους για Λογαριασµό του ή Απόκτηση από έτοιµα προϊόντα που 

ενσωµατώνονται (make or buy). 

 

Πολλαπλοί Τρόποι Μάθησης. 

 Πλήρη υποστήριξη και των 3 διαδεδοµένων τρόπων µάθησης και µέσων µε 

χρήση µέσων όπως video, audio, text, graphics κτλ., δηλαδή: 

 

• Αυτοδιδασκαλία (self-directed) όπου ο εκπαιδευόµενος αποφασίζει για 

τον τρόπο και πως προχωράει, αλλά είναι υπό παρακολούθηση και 

αξιολόγηση προόδου (Web based, CD-ROM etc). 

 

• Ασύγχρονη Συνεργασία (asynchronous collaboration) υποστηρίζοντας 

δηµιουργία οµάδων εργασίας και συζητήσεων, παρουσιάσεων, µε 

δυνατότητες πρόσβασης στο “υλικό της τάξης”, µε εξετάσεις και 

αξιολογήσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στην λύση προβληµάτων (cases), µε 

συζητήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις, µε µελέτη και έρευνα.   

 

• Σύγχρονη ή Εικονική Τάξη (Synchronous or Virtual Classroom) που 

περιλαµβάνει όλα τα παραπάνω και επιπλέον “πίνακα για όλους” κοινές 

εφαρµογές, ηλεκτρονικό “σήκωµα χεριού”, ένδειξη ποιοι συµµετέχουν 

στην τάξη (on line), µηνύµατα ατοµικά και δηµόσια, συνοµιλίες κτλ. 

 

• Ενθάρρυνση ∆ηµιουργίας Κοινοτήτων Μάθησης  
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Οι κοινότητες ή οµάδες µάθησης µπορεί να δηµιουργηθούν µεταξύ των 

εκπαιδευοµένων, µε τους εκπαιδευτές, µε άλλους που συµµετέχουν σε άλλα ή 

τα ίδια µαθήµατα. 

 

Υποστήριξη Ρόλων στην Μαθησιακή ∆ιαδικασία. 

• Εκπαιδευτές (Instructors). 

• ∆ηµιουργοί και Σχεδιαστές Μαθηµάτων (Designers). 

• Εκπαιδευόµενοι (Learners). 

• ∆ιαχειριστές Μαθηµάτων (Administrators).  

 

Ολοκληρωµένη, Πλήρη και Οργανωµένη ∆ιοίκηση. 

Στο µαθησιακό περιβάλλον οι συµµετέχοντες έχουν ένα (ή πολλούς) ρόλους 

για την εκτέλεση µίας σειράς εργασιών (modules), όπως: 

• ∆ηµιουργία Περιβάλλοντος Εργασίας και Ρόλων (∆ιαχειριστές). 

• Μάθηση και Μαθησιακές Ενέργειες (Μαθητές ή Εκπαιδευόµενοι). 

• ∆ηµιουργία Νέων Μαθηµάτων (Σχεδιαστές, ∆ηµιουργοί) µε Οιαδήποτε 

Περιεχόµενο. 

• ∆υνατότητα Ενσωµάτωσης Υπαρχόντων Μαθηµάτων (Σχεδιαστές) µε 

οιοδήποτε µέσο. 

• Εγγραφή στα µαθήµατα (Εκπαιδευτές). 

• Παρακολούθηση και ∆ιαχείριση, Έλεγχοι, Αποτίµηση (Εκπαιδευτές). 

• ∆ηµιουργία Αναφορών προόδου, στατιστικά κ.τ.λ.  

 

∆ηµιουργία Καταλόγων και Πεδίων Μάθησης. 

Οι Φορείς Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν την δυνατότητα να: 

• ∆ηµιουργούν καταλόγους από όλα τα διαθέσιµα µαθήµατα (ίδια, 

αγορασµένα, διαθέσιµα). 

• Αυτοµατισµούς στην Εγγραφή και Παρακολούθηση των εκπαιδευοµένων 

σε κάθε µάθηµα που γράφεται και παρακολουθεί (activity tracking in all 

details: times, duration, tests, scores etc). 
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• ∆ηµιουργία Πεδίων Μάθησης (ή Τµηµάτων) και Παρακολούθηση των 

εκπαιδευοµένων που τα επιλέγουν (Course Planner). 

• Παρακολούθηση και Αναφορά σε Ατοµικό επίπεδο αλλά και Οµάδας, 

Τάξης (Assessment, Standard Reports, Statistics, Customization). 

• Πλήρη υποστήριξη Εκπαιδευτών και ∆ηµιουργών. 

• Υποστήριξη για ∆ιασύνδεση µε άλλα συστήµατα Πληροφορικής του 

Φορέα (π.χ. ERP, Σύστηµα Προσωπικού). 

• Υποστήριξη Προτύπων (π.χ. AICC, T.120, H.323, Browsers, Explorer, 

Netscape κ.λ.π.). 

• Σύγχρονη Τεχνολογία Open Systems and System Software. Οι πλατφόρµες 

ανάπτυξης θα πρέπει να είναι βασισµένες στα ανοιχτά και διαθέσιµα 

συστήµατα, ώστε η τεχνολογική υποδοµή να µην είναι προσιτή και 

διαθέσιµη. 

• Υποστήριξη πολλών γλωσσών, µε δυνατότητα Ελληνοποίησης των 

τµηµάτων που θα θεωρηθεί απαραίτητο (π.χ. διεπαφή µε τους 

εκπαιδευόµενους). 

 

Πρόβλεψη Βιωσιµότητας τεχνολογιών  

 
Η αγορά και οι τεχνολογίες e-learning είναι πολύ νέες. Οι εξαγορές και το 

ρίσκο εξαφάνισης προϊόντων και εταιρειών είναι εξαιρετικά γρήγορες και 

πολυάριθµες. Θα πρέπει οι προτάσεις να βασίζονται σε τεχνολογίες που θα 

υπάρχουν τα επόµενα 3 µε 6 χρόνια και έχουν πιθανότητα να καταλάβουν 

ένα σηµαντικό µερίδιο της διεθνούς αγοράς. 

3.9.  Πρότυπα Ε-Learning 

Τα πλέον γνωστά ανοιχτά πρότυπα για πλατφόρµες e-learning είναι τα 

παρακάτω: 

 

Τ.120: Είναι µια σειρά από πρότυπα του ΙΤ-U (International 

Telecommunication – Union) που δηµιουργήθηκε για πραγµατικού χρόνου 

επικοινωνίες µεταξύ πολλών σηµείων (όπως απαιτείται στο e-learning.  
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Η.323: είναι επίσης ένα ΙΤ-U πρότυπο για φωνή και βίντεο µέσω ΙP, δηλαδή 

στο διαδίκτυο αλλά και στα επιχειρησιακά δίκτυα (Intranets). Έχει γίνει 

επίσης αποδεκτό από το ΙΜΤC (Instructional Teleconferencing Multimedia 

Consorticum) που έχει 150 µέλη από ενδιαφερόµενες εταιρείες του κλάδου. 

 

IMS Πρότυπα: Το Instructional Management System είναι µια ανοιχτή ένωση 

εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που αναπτύσσουν µια σειρά από 

πρότυπα για κατανεµηµένη, ανοιχτή εκπαιδευτική διαδικασία και αντικείµενα. 

 

AICC:  Είναι ένας οδηγός και πρότυπο του Aviation Industry Computer Based 

Training Committee που είναι η πλέον διαδεδοµένη, µε ώριµες τεχνικές 

προδιαγραφές για ανταλλαγή µαθηµάτων και παρακολούθηση της απόδοσης. 

 

Η σηµασία των προτύπων είναι γνωστή. Ειδικά όταν πρόκειται για νέες 

τεχνολογίες απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή ώστε να µην υπάρξει µελλοντικό 

“κλείδωµα σε µια ιδιωτική αρχιτεκτονική” από όπου δεν µπορούµε π.χ. να 

µεταφέρουµε µαθήµατα από άλλα συστήµατα ή προς άλλα συστήµατα κτλ. 

3.10.  Ολοκλήρωση Σύγχρονης - Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

 
Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση έχει αξία και πέραν της χρονικής στιγµής 

διεξαγωγής της ως τρόπος εκπαίδευσης από απόσταση και είναι σίγουρα πιο 

αποτελεσµατική αν συνοδεύεται και από ασύγχρονη. Χρειάζονται εποµένως 

αυτοµατοποιηµένοι τρόποι για να µεταφέρουµε το υλικό του µαθήµατος σε 

περιβάλλον για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.  

Η καταγραφή του µαθήµατος καθίσταται έτσι απαραίτητη για να είναι 

προσβάσιµο από τους µαθητές για µετέπειτα µελέτη και από τους 

εκπαιδευόµενους που δεν µπόρεσαν να το παρακολουθήσουν. Επίσης, µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και σε επόµενα µαθήµατα και σαν πηγή γνώσης και για 

άλλους. 
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Για να είναι πιο αποτελεσµατικό και εύχρηστο το υλικό που παράγεται πρέπει 

να συγχρονίσουµε το βίντεο αυτό µε τα υπόλοιπα µαθησιακά υλικά που 

χρησιµοποίησε ο εκπαιδευτής. Με αυτό τον τρόπο ο µαθητής έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει γρήγορα, εύκολα και µε όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη πιστότητα µόνο το κοµµάτι του µαθήµατος που τον ενδιαφέρει.  

Αυτό βέβαια απαιτεί ακόµα πιο εξειδικευµένη αίθουσα τηλεκπαίδευσης για 

τον καθηγητή και κάνει ακόµα πιο αναγκαία την ύπαρξη ενός τουλάχιστον 

τεχνικού καθώς επίσης και ειδικό λογισµικό για τον συγχρονισµό των 

εφαρµογών. 

 

3.11. Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαµε στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση η οποία 

γίνεται σε ''πραγµατικό χρόνο'' και κατά την οποία ο εκπαιδευτής και οι 

εκπαιδευόµενοι είναι διασυνδεδεµένοι µέσω δικτύου, οπότε επιτρέπεται 

συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας (audio και video conference), ενώ επιπλέον 

υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, εφαρµογών, ακόµα και 

ηλεκτρονικού µαυροπίνακα, όπου αυτός διατίθεται.     

 

Η Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση µπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, την αµεσότητα της επαφής του εκπαιδευτή µε τους 

εκπαιδευόµενους, και να προσθέσει µια άλλη διάσταση στο αντικείµενο της 

µάθησης. Οι εκπαιδευόµενοι, αν και δε βρίσκονται στον ίδιο τόπο µε τον 

αποµακρυσµένο εκπαιδευτή, µπορούν να έχουν µαζί του φωνητική και οπτική 

επικοινωνία. Προσφέρεται στους εκπαιδευόµενους µε αυτό τον τρόπο η γνώση 

και εµπειρία του αποµακρυσµένου εκπαιδευτή, αξιοποιείται επιπλέον ο 

εξοπλισµός αποµακρυσµένων αιθουσών ή άλλων εκπαιδευτικών χώρων, ενώ 

παράλληλα αποδυναµώνονται οι περιορισµοί των αποστάσεων, 

δηµιουργούνται νέα ερεθίσµατα στους εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας και διευκολύνεται η διάχυση της γνώσης.    
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 Στο επόµενο κεφάλαιο, θα αναφερθούµε αναλυτικά στην νέα προοπτική 

ανάπτυξης του Παγκόσµιου Ιστού, το Σηµασιολογικό Ιστό, που θα αποτελέσει 

στο µέλλον το κανάλι διάθεσης και προβολής της διαθέσιµης από το διαδίκτυο 

ψηφιακής πληροφορίας. Οι επόµενες παράγραφοι θα εστιαστούν στις  

απαιτήσεις για ύπαρξη µιας νέας µορφής διαχείρισης της πληροφορίας. Όντας 

το επόµενο βήµα εξέλιξης του Παγκοσµίου Ιστού, ο Σηµασιολογικός Ιστός 

αναµένεται να διαθέσει προς επεξεργασία στους χρήστες τεράστιες ποσότητες 

πληροφοριακών πόρων (π.χ. δεδοµένα, έγγραφα, εικόνες, προγράµµατα) σε 

συνδυασµό µε διάφορα είδη περιγραφικής πληροφορίας (µεταδεδοµένα). 

Απώτερος στόχος της όλης προσπάθειας είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων 

για ποιότητα των υπηρεσιών, η οποία εστιάζεται κυρίως στην βελτιωµένη 

αναζήτηση, την εκτέλεση σύνθετων διεργασιών µέσω του ∆ιαδικτύου και 

στην εξατοµίκευση της πληροφορίας σύµφωνα µε τις ανάγκες του εκάστοτε 

χρήστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ  
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4. Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 

4.1. Γενικά για τον σηµασιολογικό ιστό 
 

Ένα πολύ µεγάλο µέρος της ανθρώπινης επικοινωνίας µέσω 

υπολογιστή καλύπτεται σήµερα από το ∆ιαδίκτυο και τη βασικότερη 

εφαρµογή του, τον παγκόσµιο ιστό (Word Wide Web, WWW).  

Παρόλα αυτά το WWW έχει ένα βασικό µειονέκτηµα: βασίζεται στην 

συντακτική περιγραφή του περιεχοµένου (content). Έτσι οι ιστοσελίδες 

περιέχουν κείµενα ή άλλου είδους δηµοσιευµένα περιεχόµενα τα οποία είναι 

κατανοητά µόνο από τους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό αυτό του WWW 

θεωρείται σαν ένα από τα µειονεκτήµατά του, αφού δεν επιτρέπει την 

αυτόµατη επεξεργασία περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο. Τέτοια επεξεργασία 

προϋποθέτει µια καταλληλότερη περιγραφή του δηµοσιευµένου περιεχοµένου 

και αλγόριθµους που να προσδίδουν την επιθυµητή “ευφυΐα” στο 

υπολογιστικό περιβάλλον. Μια τέτοια περιγραφή θα πρέπει εκτός από το 

βασικό περιεχόµενο των ιστοσελίδων να περιλαµβάνει και δεδοµένα που 

προορίζονται αποκλειστικά για τους υπολογιστές και που θα περιγράφουν την 

σηµασιολογία (semantics) του περιεχοµένου. Όσον αφορά στους αλγόριθµους, 

εφόσον υπάρχει η σωστή περιγραφή θα αναπτύσσονται ανάλογα µε τη 

περίσταση και τη χρήση της πληροφορίας.   

Το παραπάνω περιορισµό του WWW καθώς και τη λύση του 

οραµατίστηκε πρώτος ο ιδρυτής του, Tim Berners-Lee, ο οποίος ονόµασε 

αυτό το εξελικτικό στάδιο του WWW σαν “Σηµασιολογικό Ιστό” (Semantic 

Web). Ο Σηµασιολογικός Ιστός έχει σαν στόχο να προσδώσει δοµή στο νόηµα 

του περιεχοµένου των ιστοσελίδων, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι 

πράκτορες λογισµικού (software agents) περιπλανώµενοι από σελίδα σε 

σελίδα θα µπορούν να εκτελούν προηγµένες εργασίες για τους χρήστες.  

Ο Σηµασιολογικός Ιστός δεν είναι ένας διαφορετικός ιστός αλλά µια 

επέκταση του υπάρχοντος Παγκόσµιου Ιστού, στην οποία η πληροφορία 

αποκτά καλά ορισµένο νόηµα, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο 

αποτελεσµατική συνεργασία ανάµεσα στον άνθρωπο και στον υπολογιστή, 
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αφού πλέον θα υπάρχει µια κοινή γλώσσα επικοινωνίας ανάµεσά τους  (η 

σηµασιολογική περιγραφή).      

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Σηµασιολογικός Ιστός αποτελεί τη 

βάση για µια πλήρως κατανεµηµένη µορφή τεχνητής νοηµοσύνης. Όπως είναι 

γνωστό, η τεχνητή νοηµοσύνη ασχολείται κυρίως µε δύο θέµατα: την 

αναπαράσταση γνώσης (knowledge representation) και τις µεθόδους 

αναζήτησης και συµπερασµού (reasoning) (I.Vlahavas, P.Kefalas, 

N.Bassiliades, F.Kokkoras, Ι.Sakellariou. Artificial Intelligence - 2dr Εdition,  

2005). Έτσι, για να λειτουργήσει ο Σηµασιολογικός Ιστός θα πρέπει οι 

υπολογιστές να έχουν πρόσβαση σε δοµηµένες βάσεις γνώσης και σε κανόνες 

συµπερασµού τους οποίους να µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να 

διενεργήσουν αυτόµατη συλλογιστική.  

Οι υπάρχουσες τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης έχουν σηµειώσει 

κάποια πρόοδο αλλά δεν είναι ακόµα ικανές να υλοποιήσουν τις προσδοκίες 

της τεχνητής νοηµοσύνης. Οι κλασικές µέθοδοι αναπαράστασης γνώσης 

προϋποθέτουν µια κοινή, παγκόσµια βάση γνώσης και κανόνων έτσι ώστε 

όλοι να χρησιµοποιούν τους ίδιους κανόνες. Από την άλλη πλευρά ο 

Σηµασιολογικός Ιστός δεν επιβάλει την απόλυτη συµφωνία µεταξύ των 

διάφορων συστηµάτων που θα διασυνδέει. 

 Η µεγαλύτερη συµβολή της πρωτοβουλίας του Σηµασιολογικού Ιστού 

µέχρι σήµερα είναι η προτυποποίηση που παρείχε σε γλώσσες και 

τεχνολογίες. Πιο συγκεκριµένα σήµερα η πιο διαδεδοµένη γλώσσα για 

δηµιουργία οντολογιών - η οντολογία είναι µια δοµή η οποία αναπαριστά το 

πως τα δεδοµένα συσχετίζονται (ένα απλό παράδειγµα είναι ένας τηλεφωνικός 

αριθµός που συσχετίζεται µε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε τη σχέση 

«ανήκει σε»), είναι η Web Ontology Language (OWL)23. Το συντακτικό της 

γλώσσας αυτής βασίζεται στην XML (eXtensible Markup Language)24 και 

στην RDF/RDF Schema (Resource Description Framework)25. Η 

                                                 
23 http://www.w3.org/TR/owl-features/ 
24 http://www.w3.org/XML 

25 http://www.w3.org/RDF/ 
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εκφραστικότητα και η σηµασιολογία της OWL26 καθορίζεται κυρίως από τις 

Περιγραφικές Λογικές (Description Logics).  

Ο Σηµασιολογικός ιστός αποτελεί το αδιαµφισβήτητο νέο ορόσηµο για 

την εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων. Στο κεφάλαιο αυτό 

επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση της έννοιας, των στόχων και των 

επιπέδων του, και µια σύντοµη περιγραφή της λειτουργίας και της 

ερευνητικής προσπάθειας που γίνεται για το πως το σηµασιολογικό δίκτυο 

συνδέεται µε τον τοµέα της εκπαίδευσης από απόσταση. ο Σηµασιολογικός 

Ιστός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πλατφόρµα υλοποίησης ενός συστήµατος 

e-Learning και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του. Στη συνέχεια θα 

περιγράψουµε πώς τα χαρακτηριστικά του Σηµασιολογικού Ιστού ταιριάζουν 

µε τις απαιτήσεις του e-Learning. 

 

4.2. Μειονεκτήµατα και ελλείψεις του σηµερινού διαδικτύου 
 

4.2.1. Στόχοι του Σηµασιολογικού Ιστού 

Το σηµασιολογικό διαδίκτυο φιλοδοξεί να επιτρέψει τόσο στους 

χρήστες όσο και στα πληροφοριακά συστήµατα να µπορούν να κατανοούν και 

να επεξεργάζονται λογικά τις ίδιες πληροφορίες και δεδοµένα. Προφανώς 

αυτή η προοπτική θα ανοίξει νέους συναρπαστικούς ορίζοντες, αφού τα 

πληροφοριακά συστήµατα θα µπορούν πέρα από το να αντλούν µεγάλες 

ποσότητες πληροφοριών όπως κάνουν σήµερα, επιπλέον να τις 

επεξεργάζονται λογικά και εξάγουν λογικά συµπεράσµατα. Τα αποτελέσµατα 

µιας τέτοιας διεργασίας θα µπορούν να δηµοσιεύονται και αυτά στο διαδίκτυο 

έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους, αυξάνοντας έτσι τη 

συνολική γνώση και αξία του σηµασιολογικού ιστού. 

Προχωρώντας ένα βήµα πιο πέρα, θα δηµιουργηθούν και θα 

λειτουργούν έξυπνες υπηρεσίες οι οποίες θα µπορούν να εντοπίζουν και να 

χρησιµοποιούν η µία την άλλη, να συνεργάζονται µεταξύ τους χωρίς να έχουν 

                                                 
26 Πιο πολλές λεπτοµέρειες για την OWL και για την χρήση της στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναφέρονται στην ενότητα 4.2.6. 
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εξαρχής προετοιµαστεί για αυτό, και όλα αυτά αυτόµατα χωρίς την ανθρώπινη 

παρέµβαση. 

 

4.2.2. Επίπεδα του Σηµασιολογικού Ιστού 

Η αρχιτεκτονική του σηµασιολογικού ιστού η οποία έχει προταθεί, έχει 

τη µορφή παράλληλων επιπέδων όπου σε κάθε επίπεδο επιλύεται ένα 

συγκεκριµένο µέρος του σηµασιολογικού προβλήµατος και τα αποτελέσµατα 

του αποτελούν είσοδο για το παραπάνω ιεραρχικά επίπεδο. 

 

 

Επίπεδο ελέγχου αξιοπιστίας 

Επίπεδο λογικής 

Επίπεδο περιγραφών 

Επίπεδο ∆εδοµένων 
Ε
µ
π
ισ
το
σ
ύ
νη

 

 

Σχήµα 4.1: Τα επίπεδα του Σηµασιολογικού ιστού 

 
Επίπεδο δεδοµένων 

Αφορά τον τρόπο εντοπισµού και τον τρόπο κωδικοποίησης των 

δεδοµένων. Να σηµειωθεί ότι ήδη στο διαδίκτυο υπάρχει επίπεδο δεδοµένων, 

το οποίο όµως θα επεκταθεί και θα διευρυνθεί. 

Η διαδικασία του εντοπισµού αφορά την αυτοµατοποιηµένη υπόδειξη 

της οντότητας που περιέχει τα δεδοµένα (πχ html σελίδα, απλό κείµενο, βάση 

δεδοµένων ή άλλη οντότητα) και θα γίνεται µε χρήση των URI (Uniform 

Resource Identifiers – το πρότυπο αυτό καθορίζει την σύνταξη που 

χρησιµοποιείται για την κωδικοποίηση των ονοµάτων και των διευθύνσεων 

των αντικειµένων που είναι προσπελάσιµα µέσω του διαδικτύου). Στο 
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σηµερινό διαδίκτυο χρησιµοποιείται ένα υποσύνολο των URIs που καλείται 

Uniform Resource Locator (URL). 

Η κωδικοποίηση όσον αφορά τους χαρακτήρες θα γίνεται σύµφωνα µε 

το διεθνές πρότυπο Unicode. Όσο αφορά τη µορφή (format) και το συντακτικό 

(syntax) µε το οποίο θα αποτυπώνονται τα δεδοµένα, χρησιµοποιούνται η 

γλώσσα XML, το XML Schema και τα XML namespaces. 
 
Επίπεδο περιγραφών 
 

Σε αυτό το επίπεδο ξεκινά η ουσιαστική διαφοροποίηση του 

σηµασιολογικού ιστού από το WWW. Στο επίπεδο αυτό περιλαµβάνονται µαζί 

µε τα δεδοµένα και πληροφορίες που τα περιγράφουν. Συγκεκριµένα 

περιγράφουν τις ιδιότητες τους και τις σχέσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές 

καλούνται µεταδεδοµένα (metadata). Προφανώς απαιτείται η ύπαρξη 

τεχνολογιών µε τις οποίες θα γίνονται οι περιγραφές αυτές. Η πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία που προωθείται και από το W3C, είναι το 

Resource Definition Framework (RDF), το οποίο θα περιγραφεί σε επόµενη 

ενότητα. 

 
Επίπεδο λογικής 
 

Στο επίπεδο αυτό ορίζονται κανόνες οι οποίοι θα επιτρέψουν τη λογική 

επεξεργασία των δηλώσεων του προηγούµενου επιπέδου, προκειµένου να 

λύσουν λογικά προβλήµατα, όπως για παράδειγµα το θέµα της ισοδυναµίας σε 

µία ορολογία (δύο ονοµασίες για την ίδια έννοια όπως zip code και postal 

code). Οι τεχνολογίες που έχουν προταθεί για το επίπεδο αυτό είναι οι RDF 

Schema, DAML, OIL και άλλες. To RDF schema είναι η τεχνολογία που 

προωθείται από το W3C. Επιπλέον µπορούν να οριστούν ολοκληρωµένες 

οντολογίες οι οποίες θα επιτρέψουν τον πληρέστερο εννοιολογικό 

προσδιορισµό των δεδοµένων. Τεχνολογίες και γλώσσες που έχουν προταθεί 

είναι η DAML και OIL, η Webontologies και άλλες µε πιο πρόσφατη την 

OWL που αποτελεί συνέχεια των DAML+OIL. 
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Τέλος να σηµειωθεί ότι σε αυτό το επίπεδο γίνεται η λογική 

επεξεργασία των δεδοµένων. Θα πρέπει λοιπόν µελλοντικά να 

κατασκευαστούν γλώσσες, αλγόριθµοι και µηχανές λογισµού (Inference 

engines), εργαλεία µε τα οποία θα γίνεται εφικτή η διατύπωση µιας λογικής 

ερώτησης, η επεξεργασία αυτής και τέλος η παρουσίαση του αποτελέσµατος. 
 
 
Επίπεδο ελέγχου αξιοπιστίας 
 

Σε αυτό το επίπεδο γίνεται έλεγχος της αξιοπιστίας, της ορθότητας και 

σχετικότητας των αποτελεσµάτων της λογικής επεξεργασίας του 

προηγούµενου επιπέδου. Για να συµβεί αυτό, απαιτείται η ύπαρξη 

κατάλληλων αποδείξεων οι οποίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από το 

σύνολο των κανόνων ορισµού που χρησιµοποιήθηκαν κατά την επεξεργασία. 

Προφανώς θα πρέπει να αναφέρεται και ο τρόπος χρήσης τους, όπως επίσης 

και οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν να χρησιµοποιηθούν. Τέλος 

χρειάζονται και οι κατάλληλες γλώσσες οι οποίες θα επιτρέψουν την εξέταση 

και έλεγχο των αποδείξεων αυτών από τους τελικούς χρήστες. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια διαδεδοµένη γλώσσα έκφρασης και 

αποτύπωσης των αποδείξεων αυτών. Γίνονται όµως προσπάθειες µέσω της 

OWL-DL (Description Logic). (F.Baader, D.Calvanese, D.Nardi 

D.McGuinness, and P. Patel-Schneider, 2003) 

  
Εµπιστοσύνη 

Σε αυτό το επίπεδο εξετάζεται το κατά πόσο κάποιος κανόνας λογικής 

προέρχεται από κάποια πηγή την οποία εµπιστευόµαστε ή δεν 

εµπιστευόµαστε. Έτσι είναι δυνατόν να αποφασιστεί το αν θα χρησιµοποιηθεί 

ή όχι. Αυτή η διεργασία στην πραγµατικότητα λαµβάνει χώρα σε όλα τα 

προηγούµενα επίπεδα (πλην το επίπεδο δεδοµένων) 

Η τεχνολογία που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί είναι οι ψηφιακές 

υπογραφές (digital signatures), που στηρίζονται σε µεθόδους κρυπτογραφίας 

δηµόσιου κλειδιού. Συνοπτικά οι κυριότερες τεχνολογίες που αναπτύσσονται 

για το Semantic Web φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. 
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Dig. Signatures 

Trust 

Proof 

Logic 

Ontology-Daml, OIL, OWL 

RDF Schema 

RDF 

XML, XML Schema 

Unicode URIs 

 

Σχήµα 4.2: Τεχνολογίες Σηµασιολογικού δικτύου 

 

4.2.3. Λειτουργία του Σηµασιολογικού Ιστού- Τυπική περιγραφή της 

λειτουργίας του Σηµασιολογικού Ιστού 

 

Λαµβάνεται η εξέταση της περίπτωσης της εύρεσης κατάλληλου 

υλικού από µία πηγή του σηµασιολογικού δικτύου. Τα βήµατα της ενέργειας 

που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω. 

• Υποβολή ερώτησης µε τα κατάλληλα δεδοµένα περιγραφής του υλικού 

που αναζητείται τα οποία αποτελούν την µεταπεριγραφή του επιθυµητού 

υλικού. 

• Εντοπισµός και ανάκτηση δεδοµένων και της µεταπεριγραφής τους από 

την αποµακρυσµένη πηγή. 
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• Εντοπισµός και ανάκτηση των κανόνων λογισµού που χρειάζονται ή της 

κατάλληλης οντολογίας που θα ταιριάζει. 

• Εξέταση του βαθµού εµπιστοσύνης των κανόνων λογισµού µε ψηφιακές 

υπογραφές που συνοδεύουν το υλικό που ανακτήθηκε. 

• Λογική επεξεργασία των δεδοµένων 

• Παραγωγή   αποδείξεων   αξιοπιστίας   και   καταγραφή   τους   µε   χρήση 

κατάλληλων γλωσσών. 

• Έλεγχος των αποδείξεων µε χρήση κατάλληλων γλωσσών επαλήθευσης. 

Γίνεται φανερό ότι τόσο η έλλειψη καθολικά αποδεκτών τεχνολογιών 

όσο και η µη ύπαρξη τους (αναφορικά µε το επίπεδο εµπιστοσύνης και 

ελέγχου αξιοπιστίας) καθιστά το παραπάνω σενάριο ακόµη ανενεργό και µη 

εφαρµόσιµο. Συµπερασµατικά όµως θα µπορούσε να λεχθεί ότι το περιβάλλον 

του σηµασιολογικού δικτύου θα µπορούσε να αποτελέσει µελλοντικά ένα 

ιδανικό περιβάλλον για την ανταλλαγή δεδοµένων. Η εκπαίδευση από 

απόσταση θα µπορούσε να ωφεληθεί τα µέγιστα από την αποδοχή και την 

εκµετάλλευση της τεχνολογίας του σηµασιολογικού δικτύου.  

Στην πραγµατικότητα, ο Σηµασιολογικός Ιστός µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως πλατφόρµα υλοποίησης ενός συστήµατος e-Learning και 

να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του. Καταρχήν, µέσω του Σηµασιολογικού Ιστού, 

το υλικό προς µάθηση διανέµεται και µπορεί να συνδεθεί µε οντολογίες, για 

να διαµορφώσει ένα εξειδικευµένο για το χρήστη περιβάλλον, σχετικό µε τα 

ενδιαφέροντά του. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί την απαίτηση για διανοµή 

πληροφορίας ατοµικά στον εκπαιδευόµενο, µε ύλη που εκείνος ορίζει και που 

αυτή ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες του. Επιπλέον, οι πράκτορες του 

Ιστού δίνουν τη δυνατότητα για επερωτήσεις που αφορούν σε ετερόκλητα 

τµήµατα της πληροφορίας. Αυτή, δηλαδή, δεν παρέχεται µε «γραµµικό» 

τρόπο σε συνέχειες, αλλά η πρόσβαση γίνεται σε διάφορα τµήµατά της. Η 

δυνατότητα αυτή σε ένα περιβάλλον e-Learning προσφέρει το πλεονέκτηµα 

της γρήγορης και επικεντρωµένης στην ουσία µάθησης και δεδοµένου ότι 

αυτή θα ανανεώνεται συνεχώς, ο εκπαιδευόµενος επιτυγχάνει συνεχή πρόοδο. 

Τα παραπάνω αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον Ιστό, ως 
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βασική προϋπόθεση λειτουργίας του e-Learning, που σηµαίνει ότι ο τρόπος 

λειτουργίας δεν είναι κεντρικοποιηµένος, αλλά κατανεµηµένος.  

 

Το παρακάτω Σχήµα συνοψίζει τις σχέσεις αυτές: 
 
 

Απαιτήσεις e-Learning Σηµασιολογικός Ιστός 

Αρχή 
Κατανεµηµένη, διδάσκων 

και διδασκόµενος 
συναποφασίζουν 

Αναγκαία η αλληλεπίδραση 
χρήστη-συστήµατος 

Πορεία 

Μη γραµµική, επιτρέπει απ’ 
ευθείας πρόσβαση σε 
οποιοδήποτε κοµµάτι 

γνώσης 

Πλοήγηση στις 
πληροφορίες του 

ενδιαφέροντος του χρήστη 

Πρόοδος 
Συνεχής, η µάθηση δε 

σταµατάει ποτέ 
Η βάση των πληροφοριών 

ανανεώνεται 

∆ιανοµή γνώσεων 
Ο µαθητευόµενος 

αποφασίζει για την ύλη του 
(pull) 

Το υλικό συγκεντρώνεται 
κατόπιν επερωτήσεων 

Ανταπόκριση 
Ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες που εντοπίζει 

Το υλικό παρέχεται µέσω 
προφίλ χρήστη 

Εξατοµίκευση 

Προσωποποιηµένη, 
σχεδιασµένη για τις 

ανάγκες κάθε 
µαθητευόµενου 

Ο χρήστης αναζητεί 
πληροφορίες και η 

οντολογία συνδέει το 
πληροφοριακό υλικό µε τις 
συγκεκριµένες αναζητήσεις 

του 

Προσαρµοστικότητα 

∆υναµική, το περιεχόµενο 
της γνώσης αλλάζει 

σύµφωνα µε την εµπειρία 
του µαθητευόµενου 

 
Όλα τα παραπάνω! 

 

Σχήµα 4.3: Σηµασιολογικός ιστός και e-Learning 

 

Αναφορικά µε την παρούσα κατάσταση, καθολικά αποδεκτές 

τεχνολογίες όπως η περιγραφή δεδοµένων µέσω της γλώσσας XML, όπως και 

η µεταπεριγραφή των πηγών του διαδικτύου µε τη χρήση της RDF, µπορούν 

να αποτελέσουν χρήσιµα εργαλεία για την ανάπτυξη πρωτότυπων 
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αρχιτεκτονικών συνεργασίας εκπαιδευτικών πηγών στο υπάρχον περιβάλλον 

του διαδικτύου.  

 

4.2.4. Τεχνολογίες του Σηµασιολογικού Ιστού. XML-XML Schema 

Η XML είναι µια γνωστή στο ευρύ κοινό πια πρόταση του W3 

consortium (W3C, 2003) για µία γλώσσα περιγραφής η οποία θα βοηθήσει 

στον ορισµό επισηµάνσεων (markup, annotations) για δηµοσίευση 

περιεχοµένου και πληροφορίας, τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε άλλες περιοχές 

ενδιαφέροντος. 

Ο σκοπός της XML είναι να προσφέρει περισσότερες και διαφορετικές 

δυνατότητες σε σχέση µε την HTML, όπως επεκτάσεις των στοιχείων του 

κειµένου και των χαρακτηριστικών τους, υποστήριξη για την αναπαράσταση 

κειµένων µε πολύπλοκη δοµή και την επικύρωση της δοµής του κειµένου µε 

βάση µια γραµµατική της δοµής του κειµένου (Document Type Definition 

DTD). To DTD περιγράφει ποια στοιχεία αναµένονται, τη σειρά εµφάνισης 

τους, και πως τα στοιχεία αυτά ενσωµατώνονται σε ένα XML κείµενο. 

Μία εναλλακτική λύση για τη επικύρωση του XML κειµένου είναι τα 

λεγόµενα σχήµατα (XML schema). (W3C 2003). Τα XML schemas 

εκφράζουν κοινά λεξικά εννοιών, και επιτρέπουν στις µηχανές να εκτελέσουν 

κανόνες που έχουν οριστεί από τους ανθρώπους. Προσφέρουν ένα µέσο για 

τον ορισµό της δοµής, του περιεχοµένου και των σηµασιολογικών εννοιών 

των κειµένων XML. 

Η XML, από τη στιγµή της εµφάνισης της, σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα έχει µετεξελιχθεί σε ένα σύνολο από κοινά αποδεκτά πρότυπα 

ενσωµατώνοντας τεχνολογίες κλειδιά από τρεις διαφορετικούς τοµείς: Από τα 

έγγραφα-κείµενα, τις βάσεις δεδοµένων και το διαδίκτυο. Παρακάτω 

ακολουθούν µερικά παραδείγµατα εφαρµογών µε την χρήση της: 

 

• XHTML (Extended Hypertext Markup Language).  

• Η HTML µε τους όρους της XML. 
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• MathML  Mathematics Markup Language. 

• SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language). 

• RDF (Resourse Definition Framework) 

• XUL (Extensible User-Interface Language) 

• WML (Wireless Markup Language) 

• OWL (Web Ontology Language) 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.4: Web – based Γλώσσες περιγραφής 

 

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η XML είναι: 

Προσδίνεται και διατηρείται η σηµασιολογία και η δοµή των 

δεδοµένων που ανταλλάσσονται µεταξύ των εφαρµογών διαδικτύου. 

Τα  δεδοµένα   µπορούν  να  δοµηθούν  σε   µία   αντικειµενοστραφή   

βάση δεδοµένων. Αποτελεί   ιδανικό   τρόπο   ενσωµάτωσης   δεδοµένων   από   

πολλές   και διαφορετικές πηγές. 

Ένα σενάριο διαλειτουργικότητας στο περιβάλλον του διαδικτύου 

µπορεί να παρατηρηθεί και µε την εφαρµογή της τεχνολογίας XML µόνο και 

όχι κατά ανάγκη µε τη χρήση του συνόλου του σηµασιολογικού ιστού και των 

τεχνολογιών του. Μπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

HTML XML 

SHOE 

(HTML) 
SHOE 

(XML) 
XOL RDF - RDFS 

OWL DAML+ 

OIL 
OIL 

OML 
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Ο συγγραφέας χρησιµοποιώντας µια ειδική εφαρµογή δηµιουργεί 

δεδοµένα εκπαιδευτικού περιεχοµένου τα οποία µπορούν να µετατραπούν σε 

XML έγγραφα και να αποθηκευτούν. 

Ένας Web Server µπορεί να πάρει τα έγγραφα αυτά και να τα 

µεταφέρει µέσω του διαδικτύου στους µαθητές. Εκεί ένας φυλλοµετρητής 

µπορεί να τα µετατρέψει σε ένα άλλο πρότυπο όπως το XHTML και να τα 

διαβάσει. 

Για παράδειγµα η παρακάτω πρόταση που είναι ένα απλό κείµενο 

 
“ Η Μαρία ήπιε νερό.” 

 

µπορεί να αποδοθεί σε µορφή XML όπως παρακάτω: 
 

<sentence> 
<person> 

H Μαρία 
</person> 

ήπιε 
<drink> 

νερό 
</drink> 

</sentence> 
 

Τα δοµικά µέρη ενός XML κειµένου είναι τα Στοιχεία (Elements). Ενα 

στοιχείο περικλείεται ανάµεσα στις ετικέττες αρχής και τέλους (opening and 

closing tags). Η ετικέττα αρχής περιέχει το όνοµα του Στοιχείου ανάµεσα στα 

σύµβολα “<” και “>” (Π.χ. <sentence>, <drink>) ενώ στην ετικέττα τέλους 

προστίθεται και το σύµβολο “/” µετά το “<”. (Π.χ </sentence>,</drink>). 

Ο συντάκτης ενός XML κειµένου είναι ελεύθερος να ορίσει την δοµή του 

κειµένου του και τα Στοιχεία που θα χρησιµοποιήσει. Ενα XML κείµενο 

λέγεται ότι είναι Γραµµατικά Ορθό27 όταν τηρεί τους λεξικογραφικούς 

κανόνες της γλώσσας XML. (Π.χ. Ενα στοιχείο που αρχίζει µετά από ένα 

άλλο, πρέπει και να τελειώνει πρίν. Με άλλα λόγια πρέπει να “φωλιάζει” το 

ένα µέσα στο άλλο).  

                                                 
27 Χρησιµοποιούµε τον όρο για να αποδώσουµε τον αγγικό όρο “Well-formed” 
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Επιπλέον όµως το πρότυπο XML συµπληρώνεται από το πρότυπο ΧML 

Schema28 (σχήµα). Το XML σχήµα είναι µια γλώσσα στην οποία µπορούµε να 

γράφουµε “λεξικά” και “γραµµατικές” για XML έγγραφα. Ενα XML σχήµα 

ορίζει τα επιτρεπόµενα στοιχεία, τις ιδιότητές τους καθώς και τον τρόπο µε 

τον οποίο µπορούν να συνδυάζονται ή να διατάσσονται µεταξύ τους µέσα στο 

XML κείµενο. Με άλλα λόγια αποτελεί το “συντακτικό” του XML κειµένου. 

Στο παράδειγµά µας το XML σχήµα θα µπορούσε να δηλώσει τα στοιχεία 

“person”, “drink” και “sentence”, καθώς επίσης και το ότι το στοιχείο 

“sentence” εµπεριέχει τα άλλα δύο. Οταν ένα XML κείµενο ακολουθεί τους 

κανόνες κάποιου XML σχήµατος τότε ονοµάζεται Εγκυρο (Valid). 
 

Ένα κείµενο σε XML δεν εµπεριέχει αυτοµάτως κάποιο νόηµα: κανένα 

πρόγραµµα δεν µπορεί να καταλάβει την σηµασία της πιο πάνω πρότασης. 

Όµως ακόµη και ένα απλό πρόγραµµα συντακτικής ανάλυσης (Parser) µπορεί 

να αναγνωρίσει στην παραπάνω πρόταση ότι η φράση “Η Μαρία” είναι ένα 

στοιχείο τύπου “person” και η φράση “νερό” είναι ένα στοιχείο τύπου “drink”. 

Ειδικές γλώσσες για την εύρεση υλικού το οποίο είναι αποθηκευµένο 

σε XML µπορούν να χρησιµοποιηθούν. (XPath, XQL, Xquery, XML-QL). 

 

4.2.5.  Σύντοµη παρουσίαση του RDF µοντέλου 

To Resource Definition Framework προτάθηκε από το World Wide 

Web Consortium (W3C ) για την µοντελοποίηση των µεταδεδοµένων των 

πηγών στο διαδίκτυο. Περιγράφεται στις αναφορές. (Lassila and Swick 1999) 

και (Brickley and Guha 1999). Η πρώτη αναφέρεται στο συντακτικό του RDF, 

ενώ η δεύτερη ασχολείται µε τον ορισµό των λεξικών (αλλιώς γνωστά µε την 

ονοµασία σχήµατα ή µε τον αγγλικό όρο Schema). 

To RDF ορίζει πηγές που βρίσκονται στο διαδίκτυο και 

αναπαριστώνται µε URI Uniform Resource Identifiers. Τα URI είναι η 

πρόταση του W3 Consortium για την αντικατάσταση των URL. Τα URI θα 

αναφέρονται σε κείµενα, πηγές, ανθρώπινες πηγές και έµµεσα σε οτιδήποτε 

                                                 
28 http://www.w3.org/XML/Schema 
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µπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί. Το διαδίκτυο µε αυτό τον τρόπο θα µπορεί να 

οριστεί ως ένας παγκόσµιος χώρος προσιτός από κάθε είδους τεχνολογία και 

µέσο. Τα πρότυπα κειµένου και πρωτοκόλλων µπορεί µελλοντικά να 

αλλάξουν, η διευθυνσιοδότηση τους όµως θα παραµείνει η ίδια στηριζόµενη 

στα URI. 

Η πηγή (resource) είναι ότι µπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί µε ένα URI. 

Περιλαµβάνονται οι σελίδες διαδικτύου, καθώς επίσης και συγκεκριµένα 

στοιχεία ενός XML κειµένου. 

Η ιδιότητα (property) είναι επίσης µία πηγή που έχει ένα όνοµα και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µία ιδιότητα, όπως για παράδειγµα Συγγραφέας 

ή Τίτλος. Σε πολλές περιπτώσεις είναι µόνο µία ονοµασία. Η γενικότητα της 

ιδιότητας να αποτελεί και η ίδια πηγή, ορίστηκε για να µπορεί µια ιδιότητα 

µέσω µιας πηγής να περιέχει ένα σύνολο δικών της ιδιοτήτων. 

Μία δήλωση (statement) περιέχει το συνδυασµό µίας πηγής, µίας 

ιδιότητας και µίας τιµής. Τα µέρη της δήλωσης είναι επίσης γνωστά µε τις 

ονοµασίες υποκείµενο, κατηγόρηµα, αντικείµενο. Ένα παράδειγµα µίας 

δήλωσης είναι ότι ο συγγραφέας του http://www.ee.upatras.gr είναι ο John 

Doe. Η τιµή µπορεί να είναι ένα αλφαριθµητικό για παράδειγµα "John Doe", 

όπως στο προηγούµενο παράδειγµα, ή µπορεί να είναι και αυτό µια πηγή στο 

διαδίκτυο. 

Η RDF έχει προσεκτικά σχεδιαστεί για να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

   Ανεξαρτησία: Οποιοσδήποτε συγγραφέας RDF δηλώσεων, έχει την 

ελευθερία να ονοµάσει τα αντικείµενα και τις τιµές του όπως αυτός θέλει. 

∆υνατότητα ανταλλαγής: Οι δηλώσεις RDF µπορούν να εκφραστούν 

µε το γνωστό πρότυπο XML, και να ανταλλαγούν µέσω του διαδικτύου. 

Ευκολία κλιµάκωσης: Οι δηλώσεις RDF έχουν την απλή µορφή 

εγγραφών τριών πεδίων, γεγονός που τις καθιστά εύκολο να επεξεργαστούν 

ακόµα και σε µεγάλο αριθµό. 
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4.2.6.  Ontology Web Language (OWL)  

 

Η Web Ontology Language (OWL) είναι µια γλώσσα εννοιολογικής 

περιγραφής που έχει προταθεί σαν πρότυπο στο World Wide Web Consortium 

(W3C). Η γλώσσα αυτή προέκυψε ως συνέχεια και βελτίωση της παλιότερης 

γλώσσας DAML-OIL που αναπτύχθηκε µετά από συγκερασµό της DAML 

(DARPA Agent Markup Language που δηµιουργήθηκε από το αµερικανικό 

υπουργείο εθνικής άµυνας, DARPA) και της OIL (Ontology Inference 

Language) που είναι προιόν ευρωπαικής έρευνας. H OWL έχει σαν στόχο να 

αποτελέσει µια γλώσσα µε ιδιότητες τέτοιες που να διευκολύνουν τη 

δηµιουργία εφαρµογών και υπηρεσιών στο Σηµασιολογικό Ιστό. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της είναι:  

• Έχει καλώς ορισµένη σύνταξη που προβλέπει και τη περιγραφή της σε 

XML (eXtensible Markup Language) 

• Βασίζεται και άρα είναι συµβατή µε τις πιο απλές γλώσσες RDF 

(Resourse Description Framework) και RDFS (RDF Schema).  

• Έχει επίσηµη σηµασιολογία (formal semantics) και άρα είναι σαφώς 

ορισµένη η ερµηνεία κάθε στοιχείου της.  

Η OWL προδιαγράφει τρία είδη (species): την OWL-Full, την OWL-DL και 

την OWL-Lite. Η πρώτη είναι η πιο εκφραστική και περιέχει όλα τα στοιχεία 

εννοιολογικής µοντελοποίησης της OWL. Το πιο χρήσιµο και διαδεδοµένο 

ίσως είδος είναι η OWL-DL. Το είδος αυτό, όπως υποδηλώνει και το όνοµά 

του, έχει την εκφραστικότητα που παρέχεται από τις τυπικές Περιγραφικές 

Λογικές (Description Logics).  

Η OWL έχει βασιστεί σε παλιότερες αντικειµενοστραφείς αναπαραστάσεις 

γνώσης όπως είναι τα frame systems. Έτσι, το βασικό της στοιχείο είναι η 

κλάση (ή έννοια). Ανάµεσα στις κλάσεις υπάρχουν συσχετίσεις (ιδιότητες), 

καθώς και περιορισµοί πάνω σε αυτές τις συσχετίσεις. Επίσης 

προδιαγράφονται κάποια βασικά αξιώµατα που ισχύουν και επιτρέπουν τη 
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διαδικασία του συµπερασµού (reasoning) σε OWL βάσεις γνώσης. Τα βασικά 

στοιχεία µοντελοποίησης της OWL συνοψίζονται στον πίνακα 4.4. ο οποίος 

περιγράφει τα βασικά στοιχεία µοντελοποίησης της γλώσσας.  

 
   
Στοιχείο Περιγραφή 

Class 

Μια κλάση (έννοια) του πεδίου µοντελοποίησης. 
Μπορεί να είναι primitive ή defined. Οι πρώτες 
περιγράφονται από αναγκαίες συνθήκες ενώ οι 
δεύτερες από ικανές και αναγκαίες. 

Property 
Μια ιδιότητα κάποιας κλάσης (ή συνόλου κλάσεων). Οι 
ιδιότητες διαχωρίζονται σε DatatypeProperties και 
ObjectProperty.   

DatatypeProperty 

Ιδιότητα που περιγράφει κάποιο χαρακτηριστικό των 
στιγµιοτύπων µιας κλάσης. Αναφέρεται και ως 
γνώρισµα (attribute). Οι τιµές της γενικά ανήκουν σε  
κάποιους προκαθορισµένους τύπους δεδοµένων που 
ορίζονται στη προδιαγραφή του XML Schema.   

ObjectProperty 
Ιδιότητα που περιγράφει τη σχέση µεταξύ των 
στιγµιότυπων κλάσεων. Αναφέρεται και ως ρόλος 
(roles).  

Restriction Ένας περιορισµός σε µια ιδιότητα. Μπορεί να είναι 
περιορισµός τιµής, πληθικότητας κοκ. 

Individual Ένα στιγµιότυπο µιας κλάσης (έννοιας). 
 

 
Σχήµα 4.5: Τα βασικά στοιχεία µοντελοποίησης της OWL  

 
 

H OWL-DL υποστηρίζει πλήρη συµπερασµό που περιλαµβάνει έλεγχο 

ικανοποίησης (satisfiability check), έλεγχο συνέπειας (consistency check) και 

ταξινόµηση (classification). Τα παραπάνω είδη συµπερασµού ελέγχουν αν µια 

έννοια µπορεί να έχει στιγµιότυπα, αν παραβαίνει τα αξιώµατα και τους 

περιορισµούς του µοντέλου και ανακαλύπτουν υπονοούµενες σχέσεις 

ιεραρχίας (implicit subsumption relationships).  

 

4.3. Εφαρµογή του Σηµασιολογικού ιστού στην τηλεκπαίδευση 
 

Υπάρχει ήδη µία σηµαντική ποσότητα εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο, 

το µεγαλύτερο µέρος του οποίου βρίσκεται µε τη µορφή στατικών σελίδων 
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υπερµέσων που περιγράφεται µε το καθολικό πρότυπο του διαδικτύου HTML. 

Εκπαιδευτικό υλικό µε διαδραστικά (interactive) χαρακτηριστικά επίσης 

παράγεται τον τελευταίο καιρό µε τη βοήθεια τεχνολογιών όπως είναι η 

Dynamic Html και η γλώσσα προγραµµατισµού Java. 

Ευφυή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα βασισµένα σε διάφορες τεχνικές 

οργάνωσης γνώσης άρχισαν επίσης να κάνουν την εµφάνιση τους στο 

διαδίκτυο. Αν και παρατηρείται προσπάθεια για την ενσωµάτωση όλο και 

περισσότερο ευφυών χαρακτηριστικών σε αυτά, δεν µπορούν να συγκριθούν 

ακόµη µε την πληρότητα των χαρακτηριστικών που παρατηρούνται σε 

αντίστοιχα αυτόνοµα ευφυή εκπαιδευτικά συστήµατα (intelligent tutoring 

systems). Η υιοθέτηση όµως, όλο και περισσοτέρων τεχνικών από τα 

αυτόνοµα εκπαιδευτικά συστήµατα και η ενσωµάτωση τους σε εκείνα που 

είναι βασισµένα στο διαδίκτυο καθιστούν τις διαφορές όλο και µικρότερες. 

Η δυναµική του παγκόσµιου ιστού ως µέσου συγγραφής εκπαιδευτικού 

υλικού γίνεται όλο και µεγαλύτερη. Είναι επίσης φανερό και ένα σύνολο 

πρόσθετων θετικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικές 

εφαρµογές του διαδικτύου απέναντι στα αυτόνοµα εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Η καθολική χρήση προτύπων επικοινωνίας και περιγραφής του εκπαιδευτικού 

υλικού και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης των ξεχωριστών εκπαιδευτικών 

πηγών µεταξύ τους είναι µερικά από αυτά που µπορούν να αναφερθούν. 

Παρόλα αυτά, η εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου περιορίζεται ακόµη σε 

µεγάλο βαθµό στην απλή χρήση συνδέσµων µεταξύ ιστοσελίδων και στην 

οργάνωση θεµατικά σχετιζόµενων ιστοσελίδων σε προσωπικές σελίδες ή σε 

portals. Η πραγµατική αλληλεπίδραση και συνεργασία των εκπαιδευτικών 

πηγών καθώς και η επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού 

αποτελούν ανοιχτά θέµατα ακόµη. 

Η προσπάθεια για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο 

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Αν και η επαναχρησιµοποίηση υλικού του 

διαδικτύου είναι ένα θέµα που µπορεί να αντιµετωπιστεί σχετικά εύκολα, δεν 

µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ισχύει το ίδιο και για το εκπαιδευτικό υλικό, 

αν µάλιστα αυτό συσχετιστεί µε τις παιδαγωγικές ανάγκες του 

εκπαιδευοµένου. ∆εν υπάρχει ένα εύκολος τρόπος για ένα συγγραφέα 

εκπαιδευτικού υλικού ή για τον εκπαιδευόµενο να εντοπίσει ένα εκπαιδευτικό 
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υλικό µε συγκεκριµένα επιθυµητά χαρακτηριστικά στο διαδίκτυο και να το 

προσαρµόσει σε συγκεκριµένους παιδαγωγικούς και µαθησιακούς στόχους. 

Οι παρούσες τεχνολογικές λύσεις για την αναζήτηση πληροφορίας στο 

διαδίκτυο µε τη βοήθεια γενικών µηχανών αναζήτησης είναι συχνά µη 

αποδοτικές, αφού στηρίζονται σε συντακτικού τύπου πληροφορία και 

στερούνται µηχανισµών σηµασιολογικής αναζήτησης, ώστε να παρουσιάζεται 

τελικά συγκεκριµένη λύση που να ικανοποιεί τις ανάγκες του χρήστη. Έτσι για 

παράδειγµα οι µηχανές αναζήτησης ερευνούν το περιεχόµενο της σελίδας ή 

προσπαθούν να εξαγάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε το θέµα στο οποίο 

αναφέρεται µια ιστοσελίδα, χωρίς όµως να υπάρχει ένας συγκεκριµένος 

τρόπος συσχέτισης του περιεχόµενου ιστοσελίδων µε θεµατικές περιοχές. 

Ευτυχώς παρατηρούνται πρόσφατα προσπάθειες για την δηµιουργία νέων 

προτύπων µεταπληροφορίας του εκπαιδευτικού υλικού που βρίσκεται στο 

διαδίκτυο (semantic web). Οι προσπάθειες αυτές έχουν ως σκοπό την 

υποστήριξη ενός ευφυούς τρόπου αναζήτησης της πληροφορίας στο 

διαδίκτυο.  

Ο σηµασιολογικός ιστός, (semantic web) είναι µια νέα ερευνητική 

οπτική γωνία του διαδικτύου. Έχει ως σκοπό να προσδώσει νόηµα στην 

πληροφορία που διακινείται στο διαδίκτυο και να γίνεται κατανοητή τόσο από 

τα πληροφοριακά συστήµατα, όσο και από τους χρήστες του. Η εκπαίδευση 

από απόσταση είναι ένας από τους τοµείς που επηρεάζεται σηµαντικά από τις 

προσπάθειες αυτές. 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών πηγών στο διαδίκτυο βασίζεται στην 

απρόσκοπτη διακίνηση και κοινοκτηµοσύνη των τµηµάτων εκπαιδευτικού 

λογισµικού αποκαλούµενα και αντικείµενα µάθησης (learning objects). Η 

ερευνητική κοινότητα έχει επικεντρωθεί στη δηµιουργία κατάλληλων 

συνθηκών για την υποστήριξη της διακίνησης των µονάδων µάθησης στο 

διαδίκτυο. Οι προσπάθειες αυτές ασχολούνται µε την περιγραφή του 

εκπαιδευτικού υλικού, (µεταδεδοµένα) έχουν φέρει ως αποτέλεσµα την 

πρόσφατη δηµιουργία προτύπων µεταπεριγραφής εκπαιδευτικού υλικού. 
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4.4. Συµπεράσµατα 
 

Η µάθηση, όπως άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, δεν µπορεί να 

τυποποιηθεί στα πλαίσια που οι τυπικές διαδικασίες ορίζουν. Νέες µέθοδοι, 

όπως η ηλεκτρονική µάθηση (e-Learning), την αναβαθµίζουν για να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για διεύρυνση των γνώσεων. Στο 

παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε πώς το e-Learning ανάγεται σε εφαρµογή του 

Σηµασιολογικού Ιστού. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι το περιβάλλον του 

σηµασιολογικού δικτύου θα µπορούσε να αποτελέσει µελλοντικά ένα ιδανικό 

περιβάλλον για την ανταλλαγή δεδοµένων. Η εκπαίδευση από απόσταση θα 

µπορούσε να ωφεληθεί τα µέγιστα από την αποδοχή και την εκµετάλλευση 

της τεχνολογίας του σηµασιολογικού δικτύου. Στην πραγµατικότητα, ο 

Σηµασιολογικός Ιστός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πλατφόρµα υλοποίησης 

ενός συστήµατος e-Learning και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του.  

Στον σηµασιολογικό ιστό οι έξυπνοι πράκτορες θα αλλάξουν τον 

τρόπο µε τον οποίο πλοηγούνται, βρίσκουν και συλλέγουν πληροφορίες στον 

ιστό. Αυτό θα γίνει γιατί πλέον θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να 

αξιολογήσουν την πληροφορία που συναντούν µε την βοήθεια των 

οντολογιών. Επίσης οι πράκτορες πλέον θα µπορούν να συνεννοούνται και να 

συνεργάζονται καλύτερα αφού ο σηµασιολογικός ιστός θα είναι στην ουσία 

µια συλλογή από υπηρεσίες που θα περιγράφονται από οντολογίες όπως η 

DAMLS. 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η ανάπτυξη διαφόρων 

περιβαλλόντων µάθησης τα οποία που βασίζονται σε αρχιτεκτονικές 

πολλαπλών πρακτόρων. Μια διαφορετική περίπτωση χρήσης των πρακτόρων 

στην διαδικασία της εκπαίδευσης είναι ως µεσάζοντες µεταξύ µαθητών και 

εκπαιδευτικών συστηµάτων. Οι παιδαγωγικοί πράκτορες όπως ονοµάζονται, 

έχουν ως κύριο στόχο τους να βοηθούν τον εκπαιδευόµενο να 

παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό υλικό. Στο επόµενο κεφαλαίο θα περιγραφεί 

χρήση των παιδαγωγικών πρακτόρων όπως επίσης και το θέµα της χρήσης της 

τεχνολογίας πρακτόρων στο χώρο της εκπαίδευσης από απόσταση. 
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5. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 

 
5.1. Παιδαγωγικοί Πράκτορες  
 

Οι παιδαγωγικοί πράκτορες λογισµικού είναι αυτόνοµοι πράκτορες 

που υποστηρίζουν την ανθρώπινη εκµάθηση, µε την αλληλεπίδραση µε τους 

σπουδαστές στα πλαίσια των διαλογικών µαθησιακών περιβαλλόντων. 

Επεκτείνονται και βελτιώνουν την προηγούµενη ερευνητική εργασία για τα 

ευφυή συστήµατα µάθησης µε διάφορους τρόπους. Προσαρµόζουν τη 

συµπεριφορά τους στη δυναµική κατάσταση του µαθησιακού περιβάλλοντος 

και εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες εκµάθησης όπως αυτές προκύπτουν. 

Μπορούν να υποστηρίξουν τη συνεργατική εκµάθηση, καθώς επίσης και την 

εξατοµικευµένη εκµάθηση, επειδή πολλοί σπουδαστές και πράκτορες µπορούν 

να αλληλεπιδράσουν σε ένα κοινό περιβάλλον. Μέσω µιας εύχρηστης 

διεπαφής χρήστη, οι παιδαγωγικοί πράκτορες λογισµικού µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν µια σειρά από παιδαγωγικά αποτελεσµατικές 

αλληλεπιδράσεις µε τους εκπαιδευόµενους. Οι παιδαγωγικοί πράκτορες που 

έχουν και µια γραφική µορφή µπορούν να προωθήσουν το κίνητρο και τη 

δέσµευση των σπουδαστών, και να προκαλέσουν τις συναισθηµατικές καθώς 

επίσης και γνωστικές αντιδράσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 5.1: Αλληλεπίδραση ανθρώπου - πράκτορα  
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Οι Παιδαγωγικοί Πράκτορες είναι συνήθως ενσωµατωµένοι µέσα στα 

περιβάλλοντα εκπαίδευσης που βασίζονται σε υπολογιστές και βοηθούν τη 

διαδικασία µάθησης τόσο από την µεριά του εκπαιδευόµενου όσο και από την 

µεριά του εκπαιδευτή. 

 Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σηµαντική πρόοδος στις τεχνικές 

δηµιουργίας αυτόνοµων πρακτόρων. Μια ελπιδοφόρα περιοχή εφαρµογών για 

αυτόνοµους πράκτορες είναι η εκπαίδευση. Η συνηθέστερη µορφή πράκτορα  

που παρουσιάζεται στην τηλεκπαίδευση είναι αυτή του παιδαγωγικού 

(pedagogical agent). Ο όρος παιδαγωγικός πράκτορας χρησιµοποιείται για 

τους αυτόνοµους πράκτορες που βοηθούν στη διαδικασία της µάθησης 

αλληλεπιδρώντας µε τους µαθητές σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα 

εκπαίδευσης που βασίζονται σε υπολογιστές. Σκοπός τους είναι η 

διευκόλυνση της µάθησης των εκπαιδευοµένων. 

Οι παιδαγωγικοί πράκτορες επεκτείνουν και βελτιώνουν την δουλειά 

που έχει γίνει στα ευφυή διδακτικά συστήµατα µε πολλούς τρόπους. 

Προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους στη δυναµική κατάσταση του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, εκµεταλλευόµενοι τις ευκαιρίες µάθησης 

καθώς εµφανίζονται. Υποστηρίζουν τόσο την συνεργατική µάθηση 

(collaborative learning) όσο και την εξατοµικευµένη µάθηση (individualized 

learning), γιατί πολλαπλοί µαθητές και πράκτορες µπορούν να 

αλληλεπιδράσουν σ' ένα περιβάλλον που µπορεί να διαµοιραστεί. Με την 

βοήθεια ενός κατάλληλου πλούσιου user interface, οι παιδαγωγικοί πράκτορες 

µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε τους µαθητές µε πολλούς τρόπους διδακτικά 

αποτελεσµατικούς, συµπεριλαµβανοµένου και ενός πολύ-εκφραστικού 

διαλόγου. 

Μπορούν να απαντούν στις ενέργειες του χρήστη και επιπλέον 

διαθέτουν αρκετή γνώση του περιβάλλοντος εκπαίδευσης καθώς και του 

θέµατος που διαπραγµατεύεται έτσι ώστε να είναι ικανοί να παίξουν χρήσιµο 

ρόλο στη διαδικασία της µάθησης. Συνήθως, κάνουν παρουσιάσεις, 

παρακολουθούν τους εκπαιδευόµενους και τους προσφέρουν 

ανατροφοδότηση, θέτουν ερωτήσεις, σχόλια και επεξηγήσεις. 
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Παρόλο που οι παιδαγωγικοί πράκτορες χτίστηκαν πάνω σε 

προηγούµενη έρευνα που έγινε σε ευφυή εκπαιδευτικά συστήµατα, 

προσφέρουν ένα νέο σκεπτικό στο πρόβληµα που αφορά τη διευκόλυνση της 

on-line εκπαίδευσης και απευθύνουν θέµατα τα οποία αγνοήθηκαν από τα 

προηγούµενα εκπαιδευτικά συστήµατα. Οι παιδαγωγικοί πράκτορες µπορούν 

να προσαρµόζουν τη διδακτική-καθοδηγητική τους αλληλεπίδραση στις 

ανάγκες του µαθητή και στην τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, βοηθώντας τους µαθητές να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους 

και εκµεταλλευόµενοι τις ευκαιρίες µάθησης. Μπορούν να συνεργάζονται µε 

τους µαθητές και µε άλλους πράκτορες, ενσωµατώνοντας ενέργεια µαζί µε την 

οδηγία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα τυπικά ευφυή εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα τα οποία προσφέρουν µόνο σχόλια και όχι πράξη και είναι 

ικανά να αλληλεπιδράσουν µόνο µ' έναν µαθητή την φορά. Είναι ικανοί να 

προσφέρουν συνεχόµενη ανατροφοδότηση στους µαθητές κατά την διάρκεια 

της εργασίας τους. Τέλος, µπορούν να εµφανιστούν στους µαθητές σαν 

ζωντανοί χαρακτήρες, και να προκαλέσουν τις ίδιες συναισθηµατικές 

αντιδράσεις που δηµιουργούν άλλου είδους ζωντανοί χαρακτήρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 5.2: Παιδαγωγικός πράκτορας καθοδηγητής - Wizard  

 

Ο σύγχρονος παιδαγωγικός πράκτορας εκτείνεται περισσότερο µε την 

επέκταση του εύρους ζώνης της αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευόµενων και 
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πρακτόρων. Αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης µεταξύ 

των παιδαγωγικών πρακτόρων και του περιβάλλοντος τους, και δηµιουργεί 

την ανάγκη αρχιτεκτονικών των πρακτόρων που να µπορούν να διαχειρίζονται 

αυτήν την πολυπλοκότητα. Επιπλέον, δίνει νέες δυνατότητες για 

αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών µε σκοπό την καλλιέργεια της µάθησης. 

Επειδή οι παιδαγωγικοί πράκτορες είναι αυτόνοµοι πράκτορες, 

κληρονοµούν πολλές από τις αρχές που οι αυτόνοµοι πράκτορες πρέπει να 

διαθέτουν. Έτσι, πρέπει γενικά να µπορούν να διαχειρίζονται την 

πολυπλοκότητα, να επιδεικνύουν λειτουργική συµπεριφορά σε πλούσια και µη 

προβλέψιµα περιβάλλοντα, να µπορούν να συντονίζουν τη συµπεριφορά τους 

µε τη συµπεριφορά άλλων πρακτόρων, να µπορούν να χειρίζονται τη δική 

τους συµπεριφορά µε λογική, να διαιτητεύουν µεταξύ αντικρουόµενων 

ενεργειών και να απαντούν στο µεγάλο αριθµό των ερεθισµάτων που 

προέρχονται από το περιβάλλον. Το περιβάλλον τους περιλαµβάνει και τους 

εκπαιδευόµενους και το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο έχουν 

τοποθετηθεί. Η συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων από την φύση της είναι µη 

προβλέψιµη, µια και ο κάθε εκπαιδευόµενος έχει τη δική του κλίση, το δικό 

του επίπεδο γνώσης και το δικό του στυλ εκµάθησης. 

 
5.2.  Τεχνολογίες πρακτόρων στο χώρο της εκπαίδευσης από απόσταση 

 

Η ανάγκη της υποστήριξης οδηγιών επιβάλει ένα συνδυασµό 

απαιτήσεων στους παιδαγωγικούς πράκτορες που άλλοι τύποι πρακτόρων δεν 

τους ικανοποιούν πάντα. Οι παιδαγωγικοί πράκτορες χρειάζονται να έχουν 

γνώση των εργασιών και των ειδικεύσεων που οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν 

να εκτελούν, έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν στις δραστηριότητες των 

µαθητών όταν χρειάζεται. Παρόλα αυτά, ένας παιδαγωγικός πράκτορας 

απαιτεί διαφορετικούς τύπους και παρουσιάσεις της γνώσης του αντικειµένου 

από αυτές που απαιτούν άλλοι πράκτορες που η δουλειά τους είναι απλά η 

εκτέλεση µιας εργασίας. Ένας παιδαγωγικός πράκτορας συνήθως χρειάζεται 

να είναι ικανός να προσφέρει βοηθητικές υποδείξεις όταν χρειάζεται, να δίνει 

διευκρινιστικές επεξηγήσεις και να απαντά στις ερωτήσεις των µαθητών. Για 
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να µπορέσει να υποστηρίξει τέτοια καθοδηγητική αλληλεπίδραση, ένας 

παιδαγωγικός πράκτορας απαιτεί µια βαθύτερη γνώση της λογικής και της 

συσχέτισης των ενεργειών απ' αυτήν που θα χρειαζόταν απλά για να εκτελέσει 

µια ενέργεια. 

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θέµατα προκύπτουν όταν οι παιδαγωγικοί 

πράκτορες εµφανίζονται στους µαθητές ως χαρακτήρες κινουµένων σχεδίων. 

Οι animated παιδαγωγικοί πράκτορες υπόσχονται την προσφορά πολύπλοκης, 

realtime συµβουλής για τη λύση προβληµάτων συνδυασµένη µε µια πολύ 

ελκυστική εµφάνιση. Πρόκειται δηλαδή για παιδαγωγικούς πράκτορας που 

έχουν ανθρώπινη µορφή ή µια οποιαδήποτε "ζωντανή" µορφή καθώς και 

συµπεριφορά ζωντανού όντως. Οι animated agents µπορεί να εµφανίζονται ως 

ρεαλιστικά ανθρώπινα όντα, ως ζώα ή ως πλάσµατα της φαντασίας, αλλά όλα 

έχουν σαν σκοπό τη µίµηση της ανθρώπινης αλληλεπιδραστικής 

συµπεριφοράς. 

 

 

 

 

 
Σχήµα 5.3: Παιδαγωγικός πράκτορας animated 29 

 

Εξαιτίας της ανθρωπόµορφης συµπεριφοράς τους, η εισαγωγή αυτών 

των πρακτόρων σ' εκπαιδευτικό λογισµικό είναι εξαιρετικά ελκυστική. Εκτός 

από την πιθανότητα της αύξησης της αποτελεσµατικότητας της µάθησης µε τη 

βοήθεια της ανατροφοδότησης που προσφέρουν οι animated παιδαγωγικοί 

πράκτορες, µπορούν να προσφέρουν ένα ακόµα όφελος: κίνητρο. Με την 

χρησιµοποίηση µιας ψευδαίσθησης ζωής, οι animated παιδαγωγικοί 

πράκτορες µπορούν να σαγηνεύσουν και να αποτελέσουν κίνητρο για τους 

                                                 
29 Η Linda είναι η πρώτη animated πρκτορας από µια σειρά ‘’ οδηγών εκµάθησης’’ (Learning 
Guides) του προγράµµατος Extempo Systems. 
http://ldt.stanford.edu/~slater/pages/agents/pages/iapa_3.htm 
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µαθητές να αλληλεπιδρούν πιο συχνά µε εκπαιδευτικά λογισµικά που 

βασίζονται σε πράκτορες. Αυτό µε τη σειρά του µπορεί να συµβάλει στην 

αύξηση της ποιότητας εκπαίδευσης του µαθητή σε µια περίοδο µηνών ή 

χρόνων. 

 

5.2.1.  Χαρακτηριστικά animated  παιδαγωγικών πρακτόρων 

Οι animated προσωπικότητες µπορούν να κάνουν τους 

εκπαιδευόµενους να αισθάνονται ότι το on-line εκπαιδευτικό υλικό είναι 

λιγότερο δύσκολο και να προκαλέσουν την προσοχή τους. Αλλά κυρίως, οι 

animated παιδαγωγικοί πράκτορες µπορούν να αντιπροσωπεύσουν µε 

περισσότερη ακρίβεια τα είδη των διαλόγων και την αλληλεπίδραση που 

πραγµατοποιούνται στην κλασική εκπαίδευση και στην διδασκαλία ένας µ' 

ένα. Παράγοντες όπως προσήλωση βλέµµατος, επαφή µε τα µάτια, γλώσσα 

του σώµατος και συναισθηµατική έκφραση µπορούν να µοντελοποιηθούν και 

να προωθηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Ως αποτέλεσµα της ραγδαίας προόδου στην τεχνολογία των animated 

πρακτόρων και της συνεχώς αυξανόµενης διαθεσιµότητας σε επιταχυντές 

γραφικών σχετικά χαµηλού κόστους, τα τεχνικά εµπόδια που απέτρεπαν την 

εισαγωγή των animated πρακτόρων στα εκπαιδευτικά λογισµικά έχουν σαφώς 

µειωθεί. Επίσης, οι πρώτες µελέτες δείχνουν ότι καλά σχεδιασµένοι 

ανθρωπόµορφοι πράκτορες έχουν ένα εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στους 

µαθητές. Οι µαθητές θεωρούν τέτοιους πράκτορες πολύ καλούς βοηθούς, 

αξιόπιστους και διασκεδαστικούς. 

Ένας animated παιδαγωγικός πράκτορας µπορεί να βρίσκεται σε 

συνεχή διάλογο µε τον µαθητή και να µιµείται όψεις του πολύ-εκφραστικού 

διαλόγου µεταξύ ανθρώπων σε θέµατα καθοδήγησης. Τέτοιοι animated 

πράκτορες έχουν πολλά κοινά µε τεχνητούς πράκτορες που είναι φτιαγµένοι 

για εφαρµογές διασκέδασης. Και οι δύο κατηγορίες πρακτόρων χρειάζεται να 

δίνουν στον χρήστη την εντύπωση ότι είναι ζωντανοί και πιστευτοί, 

αναπτύσσοντας συµπεριφορά που φαίνεται στον χρήστη ως φυσική και 

κατάλληλη. Στην περίπτωση των παιδαγωγικών πρακτόρων, πρέπει να 
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αναπτύσσουν συµπεριφορά που φαίνεται φυσική και κατάλληλη για το ρόλο 

που παίζουν, για παράδειγµα του νοητού καθηγητή ή καθοδηγητή. 

∆εν είναι πάντοτε απαραίτητο για έναν πράκτορα να έχει βαθιά γνώση 

του πεδίου για να αναπτύσσει συµπεριφορά που να είναι πιστευτή. Ως ένα 

βαθµό το ίδιο ισχύει και για τους παιδαγωγικούς πράκτορες. Συνήθως, 

θεωρείται χρήσιµο να δίνεται στους πράκτορες συµπεριφορές που φαίνονται 

γεµάτες γνώση, προσεκτικές, βοηθητικές, γεµάτες ενδιαφέρον κτλ. Αυτές οι 

συµπεριφορές µπορεί να αντανακλούν ή όχι την πραγµατική κατάσταση 

γνώσης και πνευµατική κατάσταση και θέσεων των πρακτόρων. Παρόλο αυτά, 

η ανάγκη της υποστήριξης παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης γενικά επιβάλει µια 

πιο στενή συσχέτιση µεταξύ της εµφάνισης και της εσωτερικής κατάστασης 

απ' αυτή που υπάρχει στους τυπικούς πράκτορες των εφαρµογών 

διασκέδασης. Είναι δυνατή η κατασκευή κινουµένων σχεδίων που δίνουν την 

εντύπωση ότι ο πράκτορας είναι γεµάτος γνώση, αλλά αν ο πράκτορας δεν 

είναι ικανός να απαντήσει στις ερωτήσεις των µαθητών και να δώσει 

επεξηγήσεις τότε η εντύπωση της γνώσης αµέσως καταστρέφεται. 

 Όλοι οι παιδαγωγικοί πράκτορες απαιτούν ένα είδος απεικόνισης-

παρουσίασης της γνώσης καθώς περιγράφουν το θέµα της καθοδήγησης. 

Αυτές οι απεικονίσεις-παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε 

να υποστηρίζουν ένα ευρύ πεδίο από παιδαγωγικές λειτουργίες που 

υποστηρίζονται από τους πράκτορες αυτούς. Θα πρέπει επίσης, να 

διευκολύνουν την απόκτηση ή συγγραφή γνώσης για να διευκολύνουν την 

ενσωµάτωση των παιδαγωγικών πρακτόρων στα καθοδηγητικά µέσα. Αυτές οι 

απαιτήσεις περιορίζουν τους τύπους της απεικόνισης της γνώσης που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν. 

Γενικά, µπορεί να βγει σαν συµπέρασµα ότι οι παιδαγωγικοί 

πράκτορες χρειάζονται αρκετή γνώση του επιστηµονικού πεδίου µε το οποίο 

ασχολούνται για να µπορούν να προλαµβάνουν τους καθοδηγητικούς 

διάλογους. Επίσης, η συµπεριφορά και η εµφάνιση του πράκτορα επαυξάνει 

την αντίληψη ότι ο πράκτορας είναι ειδικός στο θέµα, και τέλος, επειδή οι 

χρήστες µπορούν να αντιδράσουν µε τους πράκτορες µε απρόσµενους 

τρόπους, είναι αναγκαία η δηµιουργία προτύπου και ο πειραµατισµός. 
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5.3.  Τρόποι αλληλεπίδρασης µε τους Παιδαγωγικούς Πράκτορες  
 

Οι Παιδαγωγικοί πράκτορες µπορούν να αλληλεπιδρούν µε τους 

µαθητές µε διαφορετικούς τρόπους. 

Όταν γίνεται µια εισήγηση για ένα θέµα στους µαθητές είναι συχνά 

απαραίτητη η περιγραφή-εισήγηση του τρόπου µε τον οποίο λύνονται τα 

προβλήµατα και εκτελούνται οι εργασίες. Οι παιδαγωγικοί πράκτορες είναι 

προορισµένοι να εκτελούν τέτοιες περιγραφές-εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις 

αυτές καθ' αυτές δεν είναι πολύ καθοδηγητικές εκτός και αν ο µαθητής 

βλέποντας την περιγραφή καταλαβαίνει τι γίνεται. Η χρησιµοποίηση ενός 

πράκτορα για την περιγραφή των ενεργειών αντί της απλής προβολής στους 

µαθητές ενός video µε τη διαδικασία προσφέρει µια σειρά από 

πλεονεκτήµατα. 

Ο µαθητής είναι ελεύθερος να κινηθεί µέσα στο περιβάλλον και να δει 

την περιγραφή-εισήγηση από πολλές πλευρές. Αν η εισήγηση γίνεται σε ένα 

δυναµικό περιβάλλον τότε η εισήγηση δυναµικά προσαρµόζεται στην 

τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος. Έτσι, για παράδειγµα, µπορεί ένας 

πράκτορας να κάνει µια περιγραφή κάθε φορά µε διαφορετικές αρχικές 

καταστάσεις ή προσαρµόζοντας την περιγραφή του ανάλογα µε τις ενέργειες 

του χρήστη. Ο χρήστης από την µεριά του µπορεί να σταµατήσει την 

περιγραφή του πράκτορα και να συνεχίσει µόνος του ζητώντας τη βοήθεια του 

όταν τον χρειάζεται. Έτσι, η παρακολούθηση του µαθητή, η δυνατότητα να 

ακολουθεί και να ερµηνεύει τον σκοπό πίσω από τις ενέργειες του µαθητή, 

είναι απαραίτητη για την επίτευξη πολλαπλής πρωτοβουλίας εισήγησης. 

Κάποιοι πράκτορες µπορούν να ενσωµατώνουν σε µια περιγραφή 

εξηγήσεις ενώ άλλοι έχουν την ικανότητα να καθοδηγούν τον µαθητή κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της ενέργειας, σχεδόν όπως κάνουν τα ευφυή 

συστήµατα εκπαίδευσης, και η καθοδήγηση είναι παρόµοια µε την περιγραφή 

στο γεγονός ότι βοηθάει τους µαθητές, που δεν γνώριζαν µια ενέργεια, να την 

εκτελέσουν µε τον δικό τους τρόπο. Είναι δυνατόν επίσης, αν ο µαθητής 

εκτελέσει µια ενέργεια που δεν είναι σύµφωνη µε την καθορισµένη 

διαδικασία, να µπορεί ο πράκτορας να διακόψει τον µαθητή και να του 
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προτείνει την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει αντί αυτής που προσπάθησε 

να εκτελέσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 5.4: Παιδαγωγικός πράκτορας µε πρόγραµµα καθοδήγησης  

 

Κάποιοι πράκτορες µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές µε τη µορφή 

υποδείξεων. Αυτές βοηθούν τον µαθητή και τον καθοδηγούν στην περίπτωση 

που δεν είναι σίγουρος για το τι πρέπει να κάνει. Η παροχή υποδείξεων είναι 

συνήθως διαθέσιµη οποιαδήποτε στιγµή του µαθήµατος εκτός από την 

περίπτωση που ο µαθητής γράφει τεστ. 

Οι εξειδικευµένοι εισηγητές συχνά χρησιµοποιούν καθοδηγητικές 

ερωτήσεις για να είναι σίγουροι ότι οι µαθητές κατάλαβαν πλήρως την 

τρέχουσα κατάσταση καθώς πάνε να λύσουν το πρόβληµα. Οι παιδαγωγικοί 

πράκτορες µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν καθοδηγητικές ερωτήσεις για να 

βοηθούν τους µαθητές στην κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης. 

Μπορούν να παρεµβαίνουν και να θέτουν ερωτήσεις στους µαθητές έτσι ώστε 

από την απάντηση τους να φαίνεται και αν είναι γνώστες της υπάρχουσας 

κατάστασης ή αν οδηγούνται προς τον σωστό δρόµο της επίλυσης του 

προβλήµατος. 

Σ' αυτήν τη γενική κατηγορία των καθοδηγητικών ερωτήσεων ανήκει 

µια πιο ειδική κατηγορία αυτή των επίκαιρων-ευκαιριακών οδηγιών 
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(opportunistic instructions), για παράδειγµα, η παροχή οδηγιών όταν η 

κατάσταση φτάσει σε τέτοιο σηµείο που είναι απαραίτητη κάποια οδηγία. Οι 

επίκαιρες-ευκαιριακές οδηγίες είναι µια αξιόλογη δυνατότητα των 

παιδαγωγικών πρακτόρων, γιατί επιτρέπουν την παροχή οδηγιών στους 

µαθητές κατά τη διάρκεια της επίλυσης προβληµάτων, και έτσι οι µαθητές 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν απευθείας τη νέα γνώση που µαθαίνουν. 

Κάποιοι παιδαγωγικοί πράκτορες, όταν ο µαθητής ασχολείται µε ένα θέµα 

εκµεταλλεύονται την ευκαιρία και κάνουν µια βαθύτερη ανάπτυξη του 

θέµατος ενώ µια άλλη µορφή επίκαιρων ερωτήσεων είναι αυτή της παροχής 

κάποιων συνδέσµων µε on-line πληροφορίες για το συγκεκριµένο θέµα. 

Όλοι οι παιδαγωγικοί πράκτορες µπορούν να προσφέρουν εξηγήσεις 

όταν αυτές χρειάζονται. Κάποιοι παιδαγωγικοί πράκτορες όταν δίνουν 

επεξηγήσεις και ο µαθητής εξακολουθεί να ρωτάει "γιατί" τότε µπορούν να 

διεισδύουν ακόµη περισσότερο στην ανάλυση της λογικής επί του 

συγκεκριµένου θέµατος για το οποίο δηµιουργείται η απορία. Κάποιοι άλλοι 

περιµένουν κάποια λεπτά και όταν ο µαθητής αργήσει να απαντήσει του 

προσφέρουν κάποια εξήγηση για το θέµα και αν επιµένει ο µαθητής να µην 

απαντά τότε του προσφέρουν µια άµεση συµβουλή. 

Οι animated παιδαγωγικοί πράκτορες συνεχώς επανδρώνονται µε 

δυνατότητα παραγωγής απαντήσεων που περικλείουν συναίσθηµα ως 

ανταπόδοση στις πράξεις των µαθητών. Οι συναισθηµατικές συµπεριφορές 

όπως οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώµατος µπορούν να 

αποτελέσουν κίνητρο για τον εκπαιδευόµενο, να τον βοηθήσουν να εισαχθεί 

στο περιβάλλον, να απαλύνουν την απογοήτευση του δίνοντας του 

περισσότερο θάρρος. Οι συνήθεις συµπεριφορές που εµφανίζονται είναι για 

παράδειγµα το χειροκρότηµα που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε λόγο που 

εκφράζει συγχαρητήρια, το ξύσιµο του κεφαλιού ή το σήκωµα των ώµων όταν 

ο παιδαγωγικός πράκτορας δίνει µια ρητορική έκφραση, συναισθηµατικές 

εκφράσεις του προσώπου που δείχνουν ικανοποίηση όταν ο µαθητής απαντά 

σε µια ερώτηση σωστά, ταραχή αν η κατάσταση έχει φτάσει σε πολύ 

επικίνδυνο σηµείο και απαιτείται η παρέµβαση του µαθητή, και 

δυσανασχέτηση όταν ο µαθητής κάνει λάθος. 
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Τα παραπάνω αναφέρονταν σε αλληλεπιδράσεις ένας -µε- έναν µεταξύ 

ενός µαθητή και ενός πράκτορα. Ωστόσο, παιδαγωγικοί πράκτορες µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν σε συνεργατική και οµαδική µάθηση. Οι παιδαγωγικοί 

πράκτορες σε ένα τέτοιο συνεργατικό περιβάλλον είναι περισσότεροι από ένας 

και µπορούν να βοηθήσουν ένα συγκεκριµένο µέλος της οµάδας ή να παίξουν 

το ρόλο των µελών µιας οµάδας που λείπει. 

Αυτά τα παραδείγµατα δεν καλύπτουν όλο το φάσµα των δυνατοτήτων 

που είναι χρήσιµες για τους παιδαγωγικούς πράκτορες. Άλλες δυνατότητες 

που έχουν αποδειχθεί σηµαντικές για τα ευφυή συστήµατα εκπαίδευσης, όπως 

η µοντελοποίηση των µαθητών και η αποτίµηση, είναι επίσης χρήσιµες και για 

τους παιδαγωγικούς πράκτορες. Καθώς οι παιδαγωγικοί πράκτορες 

αναπτύσσονται, αναµένεται ότι αυτές οι επιπλέον δυνατότητες των ευφυών 

συστηµάτων εκπαίδευσης θα ενσωµατωθούν σε αυτούς. 

 
5.4.  Ιδανικές ιδιότητες των Παιδαγωγικών Πρακτόρων  
 

Παρόλο που οι απαιτήσεις από έναν παιδαγωγικό πράκτορα 

εξαρτώνται από το αντικείµενο µε το οποίο διαπραγµατεύεται, υπάρχουν 

κάποιες βασικές λειτουργικές δυνατότητες που είναι κοινές για όλους ή για 

τους περισσότερους πράκτορες. Βέβαια, από τις δυνατότητες που 

περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν δυνατότητες που µπορούν οι 

παιδαγωγικοί πράκτορες να κάνουν, άλλες που θα µπορούσαν να τις κάνουν 

στο προσεχές µέλλον και άλλες που µόνο στις προσδοκίες µας θα µείνουν και 

δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν. 

Αν φανταστούµε τη δηµιουργία ενός κλώνου του εκπαιδευτή µε τη 

µορφή λογισµικού σε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα µάθησης, τα χαρακτηριστικά 

που θα συνιστούσαν έναν τέτοιο ιδανικό ευφυή παιδαγωγικό πράκτορα είναι 

πολλά. Πρώτα από όλα, ο ευφυής παιδαγωγικός πράκτορας πρέπει να 

παρακολουθεί τις δραστηριότητες και την απόδοση του µαθητή και να ενεργεί 

µε βάση αυτή την πληροφορία σε συνδυασµό βέβαια και µε το ρόλο που είναι 

σχεδιασµένος για να παίξει. Μερικές από τις παραµέτρους που αφορούν τόσο 

τον µαθητή όσο και το περιβάλλον που πρέπει να παρακολουθεί είναι: 
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Όταν ο εκπαιδευόµενος: 

• ∆εν εµπιστεύεται την πληροφορία που του παρουσιάζεται 

• Βαριέται ή δε δείχνει προσοχή 

• ∆ε διαβάζει ή ακούει για να κατανοήσει 

• Είναι αποθαρρυµένος 

• Είναι αγχωµένος 

• ∆εν κατανοεί παρόλο που κάνει προσπάθειες γι' αυτό 

• Βρίσκει πολύ εύκολα την πληροφορία 

• Γνωρίζει ήδη την πληροφορία 

• ∆εν θεωρεί σχετική την πληροφορία 

• ∆εν αισθάνεται σίγουρος 

• Θεωρεί την όλη διαπραγµάτευση ανάρµοστη (πολύ χαζή, πολύ σοβαρή, 

κ. α.) 

• Βρίσκεται σε συναισθηµατική  κατάσταση που τον  απωθεί από τη 

διαδικασία της µάθησης (νυσταγµένος, νευριασµένος, κ.α.) 

• ∆εν χρειάζεται πια τη βοήθεια από τον πράκτορα 

• Έχει χάσει µια σηµαντική πληροφορία 

Έχοντας παρακολουθήσει όλες αυτές τις παραµέτρους, ο ευφυής 

παιδαγωγικός πράκτορας θα πρέπει να είναι ικανός να προσφέρει µια σειρά 

από χαρακτηριστικά τα οποία βέβαια εξαρτώνται και από το περιβάλλον 

εκπαίδευσης. Έτσι, θα πρέπει να παίξει τους εξής ρόλους: 

Πηγή πληροφόρησης: µε την έννοια ότι πρέπει να προσφέρει γρήγορη 

προσπέλαση σε κατευθύνσεις-οδηγίες κατά τη διάρκεια µιας εργασίας 

που γίνεται από τον µαθητή, θα πρέπει να προσφέρει βοήθεια σε αρχικά 

τεχνικά θέµατα για ένα µάθηµα, καθώς και πληροφορία σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του κάθε µαθητή που θα πρέπει να έχει ήδη αναγνωρίσει. 

Καθηγητής: µε την έννοια ότι θα πρέπει να δίνει τη βοήθεια του όταν 

ο µαθητής την χρειάζεται αλλά και να αποµακρύνεται απ' αυτόν όταν δεν 
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τον έχει ανάγκη,  θα πρέπει να προτείνει επιπλέον δραστηριότητες 

µάθησης, να θέτει προβλήµατα ή ερωτήσεις σχετικές µε το αντικείµενο 

και θα πρέπει να αντιδρά στις αντιδράσεις του µαθητή. 

Σύµβουλος: µε την έννοια ότι θα πρέπει να τον βοηθά στην 

προσέγγιση για την λύση ενός προβλήµατος συγκεκριµένου θέµατος, να 

δηµιουργεί καθοδηγούµενες ερωτήσεις που θα προκαλούν τον εκπαιδευόµενο 

να αναπτύξει µία λογική σκέψη µέσα από τις ερωτήσεις που θα τον ωθήσει 

στη γνώση, κάτι ανάλογο µε την εκµµαιευτική µέθοδο του Σωκράτη. Θα 

πρέπει να ενθαρρύνει τον µαθητή να προχωρήσει από την πιο γενική 

στην πιο ειδική γνώση και να αντιδρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

της µάθησης. 

Συνεργάτης: µε την έννοια ότι θα πρέπει να είναι συνεχώς δίπλα στον 

µαθητή και να συµµετέχει και ο ίδιος στη διαδικασία της µάθησης. 

Υποκινητής:    µε   την   έννοια   ότι   θα   πρέπει   να   διεγείρει   τους 

εκπαιδευόµενους ευχαριστώντας τους, να χρησιµοποιεί animation για να 

τους προκαλεί να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα, να τους υπενθυµίζει το 

όριο χρόνου που έχουν στην διάθεση τους δίνοντας έτσι την εντύπωση 

πως κάποιος νοιάζεται γι' αυτούς και να εξισορροπεί το φόρτο εργασίας 

ώστε οι εκπαιδευόµενοι να µη χάνουν το ενδιαφέρον τους αλλά και να 

µην υπερφορτώνονται. 

Βοηθός γκρουπ: µε την έννοια ότι θα πρέπει να εξασφαλίζει στα µέλη 

του γκρουπ την δυνατότητα να δίνουν τις απόψεις και τις ιδέες τους, θα 

επιτρέπει σε όλα τα µέλη να έχουν φωνή, και θα πρέπει να σχεδιάζει και 

να επιβλέπει την πρόοδο του γκρουπ µε σκοπό να υποκινεί συναντήσεις 

πρόσωπο µε πρόσωπο.  

 
5.5.  Άλλες µορφές Πρακτόρων που χρησιµοποιούνται στην 
Τηλεκπαίδευση 
 

Άλλη µορφή πράκτορα που χρησιµοποιείται στην τηλεκπαίδευση είναι 

αυτή του πράκτορα αποτίµησης (evaluation agent). Ένας πράκτορας 

αποτίµησης έχει να κάνει µε τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του 
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εκπαιδευόµενου. Βοηθά τον καθηγητή στη διαδικασία της αξιολόγησης και 

έτσι βελτιώνεται η ορθότητα και η πληρότητα της ανατροφοδότησης. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα οι µαθητές να µπορούν να αναγνωρίσουν και να 

διορθώσουν τις αδυναµίες τους γρηγορότερα και η απόδοση τους να 

βελτιωθεί. Ο πράκτορας αποτίµησης αναλύει τις ανάγκες του µαθητή και 

βελτιώνει τις ενέργειες του καθηγητή µια και επιτρέπει στον καθηγητή να 

επικεντρωθεί στα αδύνατα σηµεία του µαθητή ή στα δυνατά του σηµεία. Έτσι, 

µπορεί να βοηθήσει τον καθηγητή να χωρίσει σε οµάδες τους µαθητές του, 

ανάλογα µε τα δυνατά ή τα αδύνατα σηµεία τους. Αυτή η οµαδοποίηση µπορεί 

να βοηθήσει στην καλύτερη χρησιµοποίηση των παιδαγωγικών πόρων και 

γενικά όλη η διαδικασία της µάθησης βελτιώνεται. 

Επίσης, µια άλλη µορφή πράκτορα που συναντάται στην 

τηλεκπαίδευση είναι αυτή του βοηθού εκπαιδευτή πράκτορα (instructor aid 

agent). Ένας βοηθός εκπαιδευτής πράκτορας θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Θα ελαττώνει το  φόρτο  εργασίας του καθηγητή  από  βαρετές, 

επαναλαµβανόµενες και χρονοβόρες εργασίες όπως προετοιµασία 

διαλέξεων και διόρθωµα εξετάσεων. 

• Θα βοηθά στην κατανόηση και στη µάθηση προσφέροντας τη δική 

του πείρα. Ο καθηγητής µέσω του βοηθού εκπαιδευτή πράκτορα θα µπορεί να 

συµβουλεύεται µια βάση δεδοµένων που θα περιλαµβάνει τα δικά 

του  διδακτικά  αδύνατα  ή  δυνατά  σηµεία. Έτσι,  θα  µπορεί  ο 

καθηγητής να βελτιώσει το µάθηµα του λαµβάνοντας παράλληλα 

υπόψη και τη γενική απόδοση των µαθητών του. 

• Θα προσφέρει πρόσβαση και στην πείρα άλλων καθηγητών. 

Σήµερα, η ανταλλαγή εµπειρίας µεταξύ καθηγητών είναι περιορισµένη γιατί 

δεν υπάρχει µεγάλη υποστήριξη όσον αφορά αυτή την ανταλλαγή εµπειρίας. 

Ο βοηθός εκπαιδευτής πράκτορας θα πρέπει να ενισχύσει αυτή την 

ανταλλαγή, προσφέροντας µια κατάλληλη δοµή που να διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση ανθρώπου µε άνθρωπο. 
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Σχήµα 5.5: Βοηθός εκπαιδευτή πράκτορα - instructor aid agent 30 

 

Έτσι, ένας βοηθός εκπαιδευτής πράκτορας διευκολύνει τη διαχείριση 

ενός µαθήµατος αφού βοηθά στην προετοιµασία του, στην αποθήκευση και 

εύρεση καθηγητικής πείρας, καθώς και στην προσπέλαση της πείρας άλλων 

καθηγητών. 

Οι παραπάνω µορφές πρακτόρων µπορούν να ενσωµατωθούν στη 

µορφή ενός ενισχυµένου παιδαγωγικού πράκτορα. 

 

5.6. Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχοληθήκαµε µε τους παιδαγωγικούς 

πράκτορες, οι οποίοι έχουν ως κύριο στόχο τους να βοηθούν τον 

εκπαιδευόµενο να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό υλικό. Είδαµε πως η 

διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την κατανόηση των ενεργειών του χρήστη, και 

τη λήψη αποφάσεων για την επίλυση προβληµάτων που παρουσιάζονται. Η 

εκτέλεση των κατάλληλων ενεργειών για την επίλυση των προβληµάτων 

διοχετεύονται µέσω του πράκτορα που παρουσιάζει τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν την εµφάνιση 

                                                 
30 http://ritl.fsu.edu/agentsdemo  
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συναισθηµάτων παρόµοιων µε τα ανθρώπινα. Ο διάλογος του µαθητή µε το 

σύστηµα τις περισσότερες φορές παίρνει τη µορφή ενός “εικονικού” διαλόγου. 

Η προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερη προσοµοίωση της πραγµατικής 

διδασκαλίας οδηγεί στη χρήση γραφικών και κίνησης. Η λεπτοµερής 

παρουσίαση της µορφής και των ενεργειών του δασκάλου είναι πρωταρχικό 

χαρακτηριστικό στην προσπάθεια αυτή. Η µορφή ενός ανθρώπινου χαρακτήρα 

που φέρεται ανάλογα µε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το σύστηµα 

πολλαπλών πρακτόρων και δίνοντας έµφαση στη παρουσίαση µορφασµών και 

συναισθηµάτων, εµπλουτίζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης του συστήµατος µε 

τον εκπαιδευόµενο. 

Στην συνέχεια ακολουθεί µια σύνοψη των όσων παρουσιάστηκαν σ’ 

αυτήν την διπλωµατική καθώς και παρουσίαση των συµπερασµάτων, στα οποία 

καταλήγουµε µε τα µέχρι τώρα στοιχεία και τις σηµερινές δυνατότητες τις 

τεχνολογίας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση ή αλλιώς τηλεκπαίδευση µπορεί να ορισθεί 

ως µια προγραµµατισµένη εµπειρία διδασκαλίας/ µάθησης η οποία χρησιµοποιεί 

πληθώρα νέων τεχνολογιών (βίντεο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

κλπ.) για να προσοµοιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία από απόσταση. 

Περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν στους 

συµµετέχοντες να επιλέξουν το χρόνο, τόπο και ρυθµό µάθησης που ικανοποιεί τις 

προσωπικές τους ανάγκες και απαιτήσεις 

Σήµερα έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση µε στόχο την 

διδασκαλία και την µάθηση. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η συζήτηση σε 

πραγµατικό χρόνο είναι δύο βασικές δυνατότητες του δικτύου υπολογιστών που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για να δοθούν οδηγίες στους µαθητές από τον 

δάσκαλο είτε για να επικοινωνήσουν οι µαθητές µεταξύ τους και µε τον δάσκαλο 

τους ανεξάρτητα από την περιοχή που βρίσκονται. Η επικοινωνία µέσω 

υπολογιστών έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα είναι:  

Ανεξαρτησία από την απόσταση. Η ανεξαρτησία από την απόσταση 

επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία των "εικονικών-δυνητικών χώρων συζήτησης." 

Αυτοί είναι νοητοί χώροι όπου συναντιούνται και συζητούν µεταξύ τους οι 

χρήστες του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ανεξάρτητα από τον τόπο που 

βρίσκονται 

Ανεξαρτησία από τον χρόνο. Επικρατεί η συνήθεια να λειτουργούν τα 

συστήµατα δικτύων υπολογιστών χωρίς καµία απολύτως διακοπή εικοσιτέσσερις 

ώρες το εικοσιτετράωρο και να είναι διαθέσιµα για χρήση. Αυτό δίνει την 

δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν τη δουλειά τους οποιαδήποτε ώρα τους 

επιτρέπει το προσωπικό τους χρονοδιάγραµµα.  

Στα συστήµατα που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση υπάρχουν δύο 

κατηγορίες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας: η σύγχρονη και η ασύγχρονη.  

Σύγχρονη επικοινωνία 

Στην σύγχρονη επικοινωνία την ίδια χρονική στιγµή όλοι οι 

εκπαιδευόµενοι µαζί µε τον εκπαιδευτή τους πρέπει να είναι συνδεδεµένοι στο 
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δίκτυο και η επικοινωνία γίνεται σε πραγµατικό χρόνο. Αυτή η µορφή 

επικοινωνίας µπορεί να επιτευχθεί είτε µε τηλεδιάσκεψη µέσω του δικτύου 

υπολογιστών, είτε µε χρήση της αµφίδροµης τηλεόρασης ή µε video-διάσκεψη 

µέσω του Internet.  

Ασύγχρονη επικοινωνία 

Η ασύγχρονη επικοινωνία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή όλων 

των µαθητών και των καθηγητών την ίδια χρονική στιγµή αλλά γίνεται µε την 

µορφή ανακοινώσεων. Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν την χρονική στιγµή που θα 

διαβάσουν τις οδηγίες του εκπαιδευτή οι οποίες παραµένουν αποθηκευµένες σε 

κάποια περιοχή.  

Η ασύγχρονη επικοινωνία είναι πιο ευέλικτη από την σύγχρονη 

καθοδήγηση. Μερικές µορφές παλαιότερης ασύγχρονης επικοινωνίας είναι τα 

µαθήµατα σε κασέτες ήχου ή Video, ή τα µαθήµατα δια αλληλογραφίας. Νεότερες 

µέθοδοι είναι να παραδίδονται µαθήµατα χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του 

δικτύου υπολογιστών όπως είναι οι παρακάτω για το δίκτυο Internet: το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: (e-mail), οι οµάδες συζητήσεων µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (mailing lists), τα συστήµατα µε πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin 

Board systems BBS), οι οµάδες συζητήσεων (newsgroups), και ο Παγκόσµιος 

Ιστός (WWW).  

Εκπαίδευση µέσω του Παγκοσµίου Ιστού( WWW) 

Ο Παγκόσµιος Ιστός (WWW) έχει κάνει πραγµατικότητα αυτό που 

παλαιότερα οραµατίστηκαν κάποιοι θεωρητικοί της επικοινωνίας. Μια σύγχρονη 

και ασύγχρονη επικοινωνία ανάµεσα στους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται, 

οποιαδήποτε στιγµή. Ο Παγκόσµιος Ιστός, όπως και όλες οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία επικοινωνιών συντελούν στην δηµιουργία εικονικών-δυνητικών 

κοινοτήτων που αποτελούνται από ερευνητές, επιστήµονες και καθηγητές. 

Τα πλεονεκτήµατα του Παγκόσµιου Ιστού φαίνονται παρακάτω: 

∆εν απαιτείται η µετάβαση στο χώρο εκπαίδευσης. Όλη η καθοδήγηση και 

η διδασκαλία γίνεται µέσω του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Οποιοδήποτε χρόνο 

και οποιαδήποτε στιγµή: Οι συµµετέχοντες εισάγονται στην εικονική-δυνητική 

τάξη ("virtual classroom"), στον Παγκόσµιο Ιστό, τουλάχιστον µια φορά την 
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εβδοµάδα στη διάρκεια των µαθηµάτων για να λάβουν καθοδήγηση και να 

συµπληρώσουν τις εργασίες τους. Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να έχουν 

πρόσβαση στις εργασίες τους µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. 

Η µορφή ενός σύγχρονου σχολείου 

Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται σε ολοένα αυξανόµενο βαθµό ως εργαλείο 

παροχής ανοικτής και εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι λόγοι είναι πολλοί: Είναι 

εύκολα προσβάσιµο, υποστηρίζει πολλαπλές επιλογές αποθήκευσης και 

απεικόνισης, παρέχει µία απλή αλλά συγχρόνως ισχυρή 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 πολλούς είναι ήδη ένα περιβάλλον 

δηµιουργικότητας και ενεργούς µάθησης, το οποίο 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 

λάβουµε υπόψη ότι ένα περιβάλλον υπερµέσου, όπως το διαδίκτυο, δεν διδάσκει 

από µόνο του αλλά αποτελεί ένα µέσο, το οποίο µε την κατάλληλη χρήση µπορεί 

να υποστηρίξει τη µάθηση.  

Η εκπαίδευση στα σχολεία θα είναι στο µέλλον πολύ διαφορετική από 

αυτή που γνωρίζουµε σήµερα. Σε ένα προτεινόµενο µοντέλο τα σχολεία θα 

µπορούν να είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24-ωρο για όλη την διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Οµάδες µαθητών κάθε τηλετάξης θα συνεργάζονται µε τους µαθητές και 

καθηγητές των άλλων σχολείων ή και µε άλλες τάξεις του ίδιου σχολείου σε όλη 

τη σχολική χρονιά ή ακόµη και σε περιόδους διακοπών.  

∆ιάφορες οµάδες ατόµων ανεξάρτητα από την ηλικία τους και την περιοχή 

που βρίσκονται θα µπορούν να αποτελούν τα µέλη µιας τηλετάξης. Οι γνωστές 

τάξεις 50-λεπτης διδασκαλίας θα επεκταθούν και θα υιοθετήσουν τις εφαρµογές 

και τις δυνατότητες της επικοινωνίας µέσω υπολογιστών. Θα εµφανιστούν νέοι 

κανόνες διδασκαλίας και µάθησης. Θα δηµιουργηθούν ασκήσεις και εργασίες 

µεγάλης διάρκειας που θα γίνονται µε την συνεργασία µαθητών και καθηγητών 
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από πολλά σχολεία. Τα διαγωνίσµατα και τα τεστ θα αντικατασταθούν από νέες 

µεθόδους αξιολόγησης των µαθητών. Ο τελικός στόχος αυτού του µοντέλου 

εκπαίδευσης είναι να δηµιουργηθούν εικονικές-δυνητικές κοινότητες "δια βίου 

εκπαίδευσης" στις οποίες θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο η προσωπική κριτική 

σκέψη του κάθε εκπαιδευόµενου και η συνεργασία του µε πολλά άτοµα. Σε αυτές 

τις κοινότητες οι αποφάσεις θα λαµβάνονται από µαθητές, καθηγητές και ειδικούς 

εκπαιδευτικούς συµβούλους που θα κρίνονται ως καταλληλότεροι ανάλογα µε 

κάθε περίπτωση. 

Το ∆ιαδίκτυο και ο Παγκόσµιος Ιστός ήταν µια επανάσταση για την 

τεχνολογία της πληροφόρησης αλλά και για την καθηµερινή ζωή του ανθρώπου. 

Πρόκειται για µια προσπάθεια που κατόρθωσε να ξεπεράσει τους γεωγραφικούς 

φραγµούς και να συνδέσει όλο τον πλανήτη σε ένα κοινό δίκτυο διακίνησης της 

πληροφορίας. Είναι προφανές ότι αυτή η πληροφορία, αφού παράγεται και 

δηµοσιεύεται πρακτικά από οποιονδήποτε, δεν έχει µία ενιαία µορφή. Επίσης δεν 

υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος οργάνωσης της ώστε να µπορεί ο καθένας να την 

ανακτά. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε το γεγονός ότι οι πιο σύγχρονες µορφές 

περιεχοµένου του ιστού έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατανοητές µόνο 

από τους ανθρώπους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να είναι ελάχιστα κατανοητές από 

τους υπολογιστές. Ο σηµασιολογικός ιστός είναι µια ερευνητική προσπάθεια για 

την καλύτερη οργάνωση του περιεχοµένου στον ιστό. Αυτό θα γίνει µε την χρήση 

και καλύτερη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων εργαλείων και δυνατοτήτων, αλλά 

και µε την ανάπτυξη νέων. 

Ο σηµασιολογικός Ιστός στοχεύει να παράσχει γλώσσες έκφρασης ικανές 

να περιγράψουν την πληροφορία σε µορφές κατανοητές από µηχανές. Αυτό θα 

προσφέρει την δυνατότητα για µια καλύτερη οργάνωση και ταξινόµηση της 

πληροφορίας ώστε πλέον, µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µέσα από το ίδιο το 

σύστηµα, να µπορεί να ανακτάται µε µεγαλύτερη ακρίβεια και ποιότητα 

αποτελέσµατος, αφού θα υπάρχει ‘συνεννόηση’ ανθρώπου-µηχανής. 

Το µέλλον θα δείξει πως θα κινηθεί ο χώρος της τηλεκπαίδευσης µέσα στο 

Internet και ποιους παραδοσιακούς τοµείς διδασκαλίας θα υποκαταστήσει. Σε 

κάθε περίπτωση όµως δεν θα πρέπει να ξεχνάµε πως σύµφωνα µε τη µέχρι σήµερα 

εµπειρία οι εκπαιδευόµενοι δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στο περιεχόµενο της 
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εκπαίδευσης και όχι στο µέσο το οποίο χρησιµοποιείται για τη µετάδοσή της. Αν 

λοιπόν παραχθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, η εκπαίδευση µέσω Internet 

θα γίνει σύντοµα αναπόσπαστο µέρος της ζωής µας. 
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