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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη έγινε στα πλαίσια της Διπλωματικής μου Εργασίας, 
κατά τη φοίτησή μου στο μεταπτυχιακό τμήμα MIS (Master στα 
Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται η Ανοικτή και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και οι κοινωνικο-οικονομικές της επιπτώσεις και ειδικότερα:

■ Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται μια ανάλυση των μορφών της μη 
συμβατικής εκπαίδευσης και επιχειρήται να οριστεί η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση με έναν τρόπο που να την περιγράφει αλλά και να την 
διακρίνει από τις άλλες μορφές εκπαίδευσης. Επίσης εξετάζονται οι 
όροι που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για την περιγραφή του 
πεδίου της ΕξΑΕ και επιχειρήται η διαμόρφωση ενός ορισμού της 
ΕξΑΕ αφού πρώτα εντοπιστούν γενικά αποδεκτοί και έγκυροι ορισμοί 
και βρεθούν τα κοινά τους σημεία.

■ Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στους περιορισμούς που θέτουν τα 
παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης στο τριτοβάθμιο επίπεδο, στην 
ανάγκη ανάπτυξης ανοικτών συστημάτων, τα οποία και 
περιγράφονται, και στο ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης.

■ Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση των ιστορικών 
μεταβάσεων που οδηγούν στην 4η γενιά της εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευσης και παρουσιάζονται τρία ροντέλα εκπαίδευσης από 
απόσταση.

■ Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει το προφίλ του “τυπικού” εξ αποστάσεως 
φοιτητή.

■ Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους νέους ρόλους και ευθύνες που 
προκύπτουν για τους διδάσκοντες και διδασκόμενους στην ΕξΑΕ. 
Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι τύποι αλληλεπίδρασης που 
υπάρχουν στην ΕξΑΕ, στις απαιτήσεις από τους διδάσκοντες, καθώς 
και οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν.

■ Το έκτο κεφάλαιο επιχειρεί να δείξει πως η Ανοικτή Εκπαίδευση 
αποτελεί αναγκαιότητα των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτισμικών εξελίξεων.

■ Στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται μια κατά το δυνατό πληρέστερη 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως
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Εκπαίδευση θα συμβάλει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 
και συναφώς του κοινωνικού αποκλεισμού, που αναπαράγει ο 
συμβατικός τύπος εκπαίδευσης. Περιγράφεται, επίσης, η θέση του 
νέου αυτού θεσμού μέσα στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό τοπίο καθώς 
και η συνδρομή του στην ποιοτική αναβάθμιση του συμβατικού τύπου 
εκπαίδευσης και στην κοινωνία.

■ Στο ένατο κεφάλαιο αρχικά προτείνεται μία τυπολογία για τον 

καθορισμό των ποικίλων μορφών της ΕξΑΕ και στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην ΕξΑΕ.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Αλεξανδράκη Αθανάσιο, 
Επίκουρο Καθηγητή, για την επίβλεψη της εργασίας και την καθοδήγηση 

που προσέφερε για την άρτια παρουσίαση και ολοκλήρωση της, καθώς και 
τον κ. Χαραμή Γεώργιο, Καθηγητή, για την πολύτιμη βοήθεια του μέσα από 
την κριτική που άσκησε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας 
εργασίας.

Θα ήθελα επίσης να αφιερώσω τη Διπλωματική μου εργασία, στην 
οικογένειά μου πολύτιμο στήριγμα σε κάθε μου βήμα και ιδιαίτερα στον 
σύζυγό μου για την αμέριστη συμπαράσταση του σ' αυτήν την προσπάθεια 
μου.

Θεσ/νίκη Φεβρουάριος 2001 

Αμαράντου Θεανώ
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Εισαγωγή

Στις μέρες μας, μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις στον οικονομικό, 
τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα καθιστά αναγκαία για ολοένα 
και περισσότερους, την απόκτηση ποικίλων γνώσεων και δεξιοτήτων, 
προσαρμόσιμων στις συντελούμενες αλλαγές.

Στον κόσμο των επιχειρήσεων η κατάρτιση γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο 
της λειτουργίας τους. Η όξυνση του ανταγωνισμού στα πλαίσια της 
διεθνοποιημένης οικονομίας, καθώς και οι αλλεπάλληλες τεχνολογικές 
αλλαγές οδηγούν σε νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, οι οποίες με τη 
σειρά τους απαιτούν την αξιοποίηση του εκπαιδευόμενου ανθρώπινου 
δυναμικού, αυτού που είναι ικανό να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις.

Η ίδια αυτή οικονομική συγκυρία οδηγεί στην αύξηση της ανεργίας. 
Ολοένα και περισσότεροι νέοι δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας και ταυτόχρονα ώριμοι απασχολούμενοι χάνουν τη δουλειά τους. 
Ένα βασικό μέσο για να βελτιωθεί κατάσταση είναι η (επανεκπαίδευση και ο 
επαγγελματικός (επανα)προανατολισμός.

Ταυτόχρονα, συντελούνται σημαντικές αλλαγές στο κοινωνικο-πολιτισμικό 
επίπεδο. Πληθαίνουν οι πολίτες που προσδίδουν μεγάλη αξία στην ιδιωτική 
"σφαίρα" της ζωής, επιδιώκοντας μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην 
επαγγελματική ενασχόληση και στα προσωπικά ενδιαφέροντα. Αξιοποιούν 
τον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούμενοι με ποικίλες δραστηριότητες, πολλές 
από τις οποίες έχουν μορφωτικό χαρακτήρα.

Στον άλλο "πόλο" βρίσκονται οι ομάδες των κοινωνικά αποκλεισμένων, 
που χρειάζονται τόσο βασική παιδεία και κατάρτιση όσο και συμβουλευτική- 
ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να ενσωματωθούν κοινωνικά και 
επαγγελματικά.

Όλες αυτές οι καταστάσεις συνεπάγονται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος 
χρειάζεται, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής μας, 
ποικίλα και αλληλοσυνδεόμενα προσόντα, που πρέπει να ανανεώνονται κάθε 

τόσο.
Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί προνομιακό πεδίο για 

την ανάπτυξη αυτών των προσόντων και απευθύνεται σ’ όσους αδυνατούν 

για διάφορους λόγους να είναι παρόντες στις εκπαιδευτικές αίθουσες.
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1 Η έννοια της εξ αττοστάσεως εκπαίδευσης

ΙΑ...If. oy αι Π. εζ. Ι^κοίδευση;
[SimonsonOOl Μερικές ερωτήσεις είναι από τη φύση τους πιο 

εύκολες να ερωτηθούν παρά να απαντηθούν. Το ίδιο συμβαίνει για αρκετούς 
λόγους και στην ερώτηση "Τι είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση;".

Πρώτον, η έννοια "απόσταση" έχει πολλαπλές ερμηνείες. Μπορεί να 

σημαίνει γεωγραφική απόσταση, χρονική απόσταση, ακόμη και πνευματική 
απόσταση.Δεύτερον, ο όρος ΕξΑΕ έχει αποδοθεί σε μία πολλή μεγάλη 
ποικιλία προγραμμάτων που εξυπηρετούν πολυάριθμο κοινό, μέσω μιας 
ευρείας ποικιλίας μέσων. Κάποια προγράμματα χρησιμοποιούν το έντυπο 
υλικό, κάποια τις τηλεπικοινωνίες και πολλά κάνουν χρήση και των δύο. 
Τέλος, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία αμφισβητούν τους 
παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους η ΕξΑΕ έχει οριστεί.

Ο Dan Coldeway, από το Canada's Athanasia University παρείχε ένα 
χρήσιμο πλαίσιο εργασίας που βοηθά, να οριστούν τέσσερις τρόποι με τους 
οποίους μπορεί να ασκηθεί η εκπαίδευση. Αυτό το πλαίσιο εργασίας, το 

οποίο λαμβάνει υπόψιν τους δύο παράγοντες, του τόπου και του χρόνου, 
δίνει μία καθαρή εικόνα για τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην άσκηση της 

εκπαίδευσης και της ΕξΑΕ. Οι συνδιασμοί του χρόνου και του τόπου 
καταλήγουν σε τέσσερις προσεγγίσεις στην εκπαίδευση:

■ Εκπαίδευση στον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο,
■ Εκπαίδευση σε διαφορετικό χρόνο και στον ίδιο τόπο,
■ Εκπαίδευση στον ίδιο χρόνο και σε διαφορετικό τόπο,
■ Εκπαίδευση σε διαφορετικό χρόνο και σε διαφορετικό τόπο.

Η παραδοσιακή εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στον ίδιο χρόνο και στον ίδιο 
τόπο. Αυτός -ο τόπος- είναι τυπικά η κλασική τάξη που είναι 
δασκαλοκεντρική.

Η εκπαίδευση διαφορετικού χρόνου και ίδιου τόπου σημαίνει ότι 
εξατομικευμένη μάθηση λαμβάνει χώρα σ' ένα κέντρο μάθησης, ή ότι 
προσφέρονται πολλά τμήματα της ίδιας τάξης, ώστε οι φοιτητές να μπορούν 

να παρακολουθούν το μάθημα στο ίδιο μέρος αλλά το χρόνο που επιλέγουν. 
Αυτή είναι η εκπαίδευση που είναι διαθέσιμη στους φοιτητές σε 

διαφορετικούς χρόνους αλλά στον ίδιο τόπο, όπως είναι το κέντρο 

υπολογιστών ή το εργαστήριο υπολογιστών.
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Οι δύο τελευταίες κατηγορίες εστιάζουν στην εκπαίδευση που λαμβάνει 
χώρα σε διαφορετικούς τόπους. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε διαφορετικούς τόπους και ίδιο χρόνο όταν χρησιμοποιούνται συστήματα 

τηλεπικοινωνιών. Συχνά χρησιμοποιείται η τηλεόραση για να συνδέσει τον 
καθηγητή και τους φοιτητές μιας τάξης, με τους διδασκόμενους που 
βρίσκονται σε απόσταση. Επίσης, δορυφορικά, συμπιεσμένου βίντεο και 
οπτικών ινών συστήματα, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για 
εκπαίδευση ίδου χρόνου και διαφορετικού τόπου. Αυτή η προσέγγιση 
επίσης ονομάζεται και ως "σύγχρονη” εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να μαθαίνουν σε διαφορετικούς χρόνους και 
τόπους. Ο Dan Coldeway υποστηρίζει ότι η καθαρότερη μορφή ΕξΑΕ 
λαμβάνει χώρα σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικό χρόνο. Μ' άλλα 
λόγια οι διδασκόμενοι επιλέγουν πότε και πού θα μάθουν και πότε και που 
θα προσεγγίσουν την διδακτική ύλη. Πρόσφατα, τα μαθήματα μέσω WWW 
προσφέρονται στους διδασκομένους οπουδήποτε έχουν πρόσβαση και 
όποτε αυτοί επιλέξουν. Αυτή η προσέγγιση καλείται "ασύγχρονη” ΕξΑΕ.

[KeeqanOII Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παραμένει ένα σχετικά 

περιορισμένο εκπαιδευτικό πεδίο με έναν αριθμό περίπου 30.000.000 
ενηλίκων κυρίως σπουδαστών σε παγκόσμιο επίπεδο, σε αντίθεση με τα 
600.000.000 μαθητών και φοιτητών που εκπαιδεύονται σε σχολεία, κολέγια 
ή πανεπιστήμια. Παρ' όλα αυτά, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα 
καινούργιο, ζωντανό και ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο εκπαιδευτικής 
έρευνας. Σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του πεδίου αυτού αποτέλεσε 
η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών κατά την τελευταία 
δεκαετία.

Ως εκ τούτου, έργο μείζονος σημασίας είναι η μελέτη της εντυπωσιακής 
σειράς των τεχνολογιών αυτών που τώρα περιμένουν να βρούν εφαρμογή 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στις εφαρμογές της συγκαταλέγονται η 
παγκόσμια κινητή τηλεφωνία, η "εικονική αίθουσα διδασκαλίας" μέσω 

δορυφόρου, το αμφίδρομο βίντεο, η τηλεδιάσκεψη με δυνατότητα εικόνας 

και τα πολυμέσα, η δυνατότητα videoconferencing, το ISDN, το διαδίκτυο. Οι 

αλληλεπιδραστικές δυνατότητες των μέσων αυτών είναι τεράστιες και 

μολονότι θα χρησιμοποιηθούν και από τη συμβατική εκπαίδευση, 

προορίζονται κατά κύριο λόγο για εκείνους που θα επιλέξουν να 

σπουδάσουν εξ αποστάσεως.
Αν επιχειρήσει κανείς να προσδιορίσει την εκπαίδευση από την οπτική 

γωνία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα διακρίνει τρεις διαφορετικές
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μορφές: τη συμβατική εκπαίδευση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την 

πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση από απόσταση. Καθεμία από τις 
μορφές αυτές συμπληρώνει τις άλλες και πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες 
παροχής εκπαίδευσης στους ενδιαφερομένους.

1.1.1 Η συμβατική εκπαίδευση
Η συμβατική εκπαίδευση σήμερα παρέχεται κανονικά από σχολεία, 

κολέγια και πανεπιστήμια. Χρησιμοποιεί τον διάλογο, τις διαλέξεις που 

αναπτύχθηκαν ως μορφές εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια κατά τον 
Μεσαίωνα, τα σεμινάρια που προσετέθησαν από τους ουμανιστές και πιο 
πρόσφατα την πρακτική στο εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά ταξίδια και τη 
μελέτη στη βιβλιοθήκη ή στο ερευνητικό κέντρο. Τα εποπτικά της μέσα είναι 
το επιδιασκόπιο και ο μαυρο-(ή άσπρο-)πίνακας. Τα μέσα αυτά 
προϋποθέτουν τη μετακίνηση των σπουδαστών προς το εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.

1.1.2 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η ιστορία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αρχίζει πριν από 150 χρόνια. 

Η μορφή αυτή η εκπαίδευσης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, που έρχονται στο 
προσκήνιο με τη Βιομηχανική Επανάσταση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
χαρακτηρίζεται από την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον 
διδασκόμενο αλλά και τον κάθε διδασκόμενο ξεχωριστά από την ομάδα των 
συσπουδαστών του. Εν προκειμένω, η διαπροσωπική επικοινωνία της 
συμβατικής εκπαίδευσης έχει υποκατασταθεί από μία απρόσωπη μορφή 
επικοινωνίας την οποία διεκπεραιώνει η τεχνολογία. Το είδος αυτό 
εκπαίδευσης παρέχεται σήμερα από σχολεία δΓ αλληλογραφίας, καθώς και 
από ανοικτά πανεπιστήμια και από τμήματα παροχής εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης ή εξωτερικών σπουδών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο 
συμβατικών κολεγίων και πανεπιστημίων.

1.1.3 Η πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση από 
απόσταση

Η παροχή πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευσης από απόσταση κατέστη 
δυνατή με την Ηλεκτρονική Επανάσταση στη δεκαετία του 1980. Η 

αλματώδης ανάπτυξη της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών σε συνδιασμό 
με την αύξηση της ταχύτητας των τσιπς και την εισαγωγή τεχνολογιών 

ευρείας ζώνης έφεραν τη μεγάλη αυτή επανάσταση. Ο Γερμανός μελετητής

13



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμάραντου Θεανώ

Ο. Peters (1991) υποστήριξε πως το γεγονός ότι η διαπροσωπική 

επικοινωνία και η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδρασση μέσα στο 
πλαίσιο της μαθησιακής ομάδας περιορίζονται στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση ανατρέπει τις εκπαιδευτικές παραδόσεις πολιτισμών σε Ανατολή 
και Δύση. Τώρα όμως και αυτά τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής 
εκπαίδευσης μπορούν να αναπαραχθούν ηλεκτρονικά.

Οι εικονικές ή ηλεκτρονικές τάξεις μπορούν πλέον να συνδεθούν 
δορυφορικά ή με τεχνολογία συμπιεσμένου σήματος βίντεο ή με συνδέσεις 

πλήρους εύρους ζώνης, καθιστώντας δυνατή για πρώτη φορά στην ιστορία 
την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση από απόσταση. Ο διδάσκων μπορεί 
να δει και να ακούσει τους διδασκομένους που βρίσκονται σε μια τάξη και, 
ταυτόχρονα, όλους τους άλλους διδασκομένους που βρίσκονται εκατοντάδες 
ή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά τους. Και αντίστροφα, όλοι οι διδασκόμενοι, 

όπου κι αν βρίσκονται, μπορούν να δουν και να ακούσουν τον διδάσκοντα, 
καθώς και όλους τους άλλους που μετέχουν σο σύστημα. Η αλληλεπίδραση 
που χαρακτηρίζει την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί, 
επομένως, να αναπαραχθεί ηλεκτρονικά.

Σήμερα η συμβατική εκπαίδευση στα σχολεία, στα κολέγια και στα 
πανεπιστήμια συμπληρώνεται με τη μέθοδο της αλληλογραφίας, με τη 
χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε σχολεία 
που παρέχουν εκπαίδευση δΓ αλληλογραφίας και ανοικτά πανεπιστήμια σε 

όλο τον κόσμο. Και οι δύο μορφές εκπαίδευσης εμπλουτίζονται με τις 
δυνατότητες των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας, ενώ η άμεση 

διαπροσωπική επικοινωνία της συμβατικής εκπαίδεσης μπορεί να επιτευχθεί 
και από απόσταση.

Θεωρητικές μελέτες για τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας στον 
χώρο της εκπαίδευσης δεν έχουν, παρ' όλα αυτά, γίνει ακόμα και επομένως 
δεν έχουν ακόμα απαντηθεί ερωτήματα όπως: αποτελεί η εκπαίδευση αυτή 
μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή θα πρέπει να θεωρηθεί ξεχωριστό 

πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης; Ποια είναι η διδακτική μέθοδος που 

χρησιμοπριεί; Ποια είναι η σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας, σε 

σχέση με την εξ' αποστάσεως και τη συμβατική εκπαίδευση; Παρακάτω 
παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση από τα συστήματα αυτά και δίνεται ένας κατάλογος των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους.

Οι διαφορές αυτές είναι, οι εξής:
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■ Ως προς τη συγχρονική τεχνολογία: η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
χρησιμοποιεί κυρίως την ασύγχρονη τεχνολογία. Τα συστήματα 
εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τις 

συγχρονικές τεχνολογίες.
■ Ως προς την πρόσβαση: στόχος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

όπως διατυπώθηκε από τον Wedemeyer (1981), είναι να προσφέρει 
εκπαίδευση στον χρόνο, στον χώρο και στον τόπο που βρίσκονται οι 
σπουδαστές ή έστω και ο ένας και μόνος σπουδαστής. Τα συστήματα 

εικονικής πραγματικότητας επανεισάγουν πολλούς από τους 
περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, επιβάλλοντας στους 
σπουδαστές να μετακινηθούν στον τόπο των "εικονικών τάξεων" σε 
συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες ημέρες για να συναντήσουν 
την ομάδα των συσπουδαστών τους.

■ Ως προς το κόστος: σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της 
οικονομίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει κόστος για την ανέγερση και τη συντήρηση κτιρίων, καθώς 
και το ότι τα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να 
έχουν οικονομίες κλίμακας, πράγμα που δεν μπορούν να επιτύχουν 
τα συμβατικά. Τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας όμως 
επαναφέρουν πολλούς από τους οικονομικούς περιορισμούς των 
συμβατικών.

■ Ως προς τη διδακτική μέθοδο: οι διδακτικές δεξιότητες που 
απαιτούνται στην ηλεκτρονική τάξη παραπέμπουν σε πολλές από τις 
δεξιότητες που απαιτούνται στη σχολική τάξη ή στις πανεπιστημιακές 
διαλέξεις, σε αντίθεση με την πρακτική της ανάπτυξης του διδακτικού 
υλικού στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται, προκειμένου να διδαχτεί το υλικό αυτό, συχνά πολλά 

χρόνια μετά την παραγωγή του.
■ Ως προς την αγορά: η αγορά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά 

κύριο λόγο, βασίζεται στα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν 
οι ασύγχρονες τεχνολογίες. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αποδειχθεί σε 
διεθνές επίπεδο ότι υπάρχει αγορά διδασκομένων που επιθυμούν να 
μετακινούνται προς τις "ηλεκτρονικές τάξεις" σε προκαθορισμένο 

χρόνο, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συγχρονικές 

αναμεταδόσεις.
Πρέπει πάντως να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι μέσα σε λίγα χρόνια το 

παράθυρο της τηλεδιάσκεψης με δυνατότητα οπτικής επαφής, που τώρα
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διατίθεται σε λίγους προσωπικούς υπολογιστές, θα ανήκει στον σταθερό 
εξοπλισμό του motherboard και έτσι εμπειρία της συγχρονικής πρόσωπο με 
πρόσωπο επικοινωνίας μέσω συμπιεσμένου σήματος βίντεο θα καταστεί 

εφικτή για τους πολλούς. Είναι όμως πολύ νωρίς για να διακινδυνεύσουμε 
την πρόβλεψη ότι τα συστήματα εικονικής προγματικότητας θα αποτελόσουν 

στο μέλλον επιμέρους πεδίο της εξ αποστάσεως ή της συμβατικής 
εκπαίδευσης ή αυτόνομο πεδίο μελέτης.

[KeeganOU Στην ενότητα αυτή δίνεται μια ανάλυση των μορφών της μη 

συμβατικής εκπαίδευσης, η οποία ενδέχεται να έχει ομοιότητες με την εξ 
αποστάσεως, αλλά όμως δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί με αυτήν. Επίσης 
επιχειρήται να οριστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με έναν τρόπο που να 
την περιγράφει αλλά και να την διακρίνει από τις άλλες μορφές εκπαίδευσης.

Πριν μία δεκαετία ο Moore εκπόνησε στο Πανεπιστήμιου του Wisconsin 
μία μελέτη περισσοτέρων από 2000 βιβλιογραφικών λημμάτων που 
αναφέρονταν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία οι διδασκόμενοι δεν 

είχαν άμεση, πρόσωπο με πρόσωπο σχέση με τους διδάσκοντες. Ο Moore 
διατυπώνει το συμπέρασμα της έρευνάς του ως εξής:

Η διδασκαλία διακρίνεται σε δύο ομάδες δραστηριοτήτων με πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφορές. Οι δύο αυτές κατηγορίες 
διαφέρουν, μάλιστα, τόσο, ώστε μια θεωρία που ερμηνεύει την πρώτη 
κατηγορία δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσει ικανοποιητικά τη δεύτερη.

Ο Moore περιγράφει τις δύο κατηγορίες διδακτικών δραστηριοτήτων ως

εξής:
■ Η πρώτη κατηγορία -που έχει μελετηθεί και κατανοηθεί καλύτερα-, η 

παλαιότερη, περιλαμβάνει όλες τις διδακτικές καταστάσεις, κατά τις 

οποίες ο διδάσκων βρίσκεται διαρκώς με τη φυσική του παρουσία 

κοντά στους διδασκομένους -και επομένως το βασικό μέσο 

επικοινωνίας είναι η φωνή του- και στην περίπτωση αυτή, η 

διδασκαλία συνιστά μια "υπηρεσία" που "καταναλώνεται" την ίδια τη 

στιγμή της "παραγωγής" της.
■ Η δεύτερη κατηγορία διδακτικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει 

διδακτικές καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από την απόσταση
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που χωρίζει τον διδάσκοντα από τους διδασκομένους. Η απόσταση 
μάλιστα είναι τέτοια ώστε η επικοινωνία διδάσκοντος και 
διδασκομένου θα πρέπει να διευκολυνθεί με κάποιο μηχανικό ή 
ηλεκτρονικό μέσο. Η διδασκαλία στο περιβάλλον αυτό 
"καταναλώνεται" σε χρόνο και τόπο διαφορετικό από εκείνον που 
"παράγεται", ενώ για να φτάσει στον διδασκόμενο πρέπει να 
περιέχεται κάπου, να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται και να διανέμεται. 
Ενδεχομένως υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στον διδασκόμενο 
και στον διδάσκοντα, επηρεάζεται όμως από την καθυστέρηση που 
προκύπτει από τις συνθήκες της επικοινωνίας που επιβάλλει ο 
διαφορετικός τόπος και χρόνος. Επομένως, το στοιχείο αυτό δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως συστατικό της διδακτικής στρατηγικής, όπως 
μπορεί να θεωρηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας ή στη διδασκαλία σε 
ομάδες. Εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε με την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία.

Στη συνέχεια, περιγράφεται πρώτα το πεδίο σπουδών που είναι γνωστό 
ως συμβατική εκπαίδευση και κατόπιν εξετάζονται οι έννοιες "μη συμβατική 
εκπαίδευση", "ανοικτή εκπαίδευση" και "ευέλικτη εκπαίδευση".

1.2.1 Συμβατική εκπαίδευση
Η "πρώτη κατηγορία διδακτικών δραστηριοτήτων" του Moore συχνά 

αναφέρεται ως "συμβατική εκπαίδευση". Συμβατική εκπαίδευση είναι η 
κανονική παροχή εκπαίδευσης στον χώρο ενός ιδρύματος σε επίπεδο 
δημοτικής, μέσης, μεταδευτεροβάθμιας και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
Ο ορισμός που έδωσαν οι Kaye και Rumble (1979) για το πεδίο αυτό είναι:

Ο όρος συμβατική εκπαίδευση αναφέρεται στην τυπική εκπαίδευση 
στην αίθουσα διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός σχολείου, ενός κολεγίου ή 
ενός πανεπιστήμιου, όπου ο διδάσκων και οι διδασκόμενοι βρίσκονται 
μαζί, με τη φυσική τους παρουσία, στον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο.

Στη βιβλιογραφία η κατάσταση αυτή θεωρείται ως η "κανονική" μορφή 

παροχής εκπαίδευσης. Συνεπώς, η παρατήρηση του Moore ότι "η λέξη 
εκπαίδευση αναφέρεται στη δραστηριότητα εκείνη, η οποία λαμβάνει χώρα 

κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων και στο πλαίσιο της αίθουσας 
διδασκαλίας" θα μπορούσε να επαναληφθεί με μικρές τροποποιήσεις και 

στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Από την άλλη πλευρά, η εξ αποστάσεως
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εκπαίδευση δεν έχει ακόμα πάρει μια θέση -έστω και με μία παράγραφο - 
στα περισσσότερα συγγράμματα εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, στα εγχειρίδια 
διοίκησης της εκπαίδευσης ή στις αναλύσεις της διδακτικής πρακτικής. Ένα 
από τα σημαντικότερα αίτια του γεγονότος αυτού είναι ότι η κοινωνία μας 
εδώ και μερικές εκατοντάδες -αν όχι χιλιάδες- χρόνια διαθέτει χώρους που 

ονομάζονται "σχολεία", και για σπουδές σε ανώτερο επίπεδο, άλλους 
χώρους που ονομάζονται "πανεπιστήμια", στους οποίους οι σπουδαστές 

μεταβαίνουν ή διαμένουν εκεί, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διδασκόμενοι όμως στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση επιλέγουν να μην μετακινηθούν προς τα ιδρύματα και προτιμούν 
να παραμείνουν στο σπίτι τους ή -όπως στο κινέζικο σύστημα- στους 
χώρους εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή εκπαιδεύονται στο σπίτι και 
ολοένα και πιο συχνά στη δεκαετία του 1990, αποκτούν με τον τρόπο αυτό 
πανεπιστημιακά διπλώματα.

1.2.2 Μη συμβατική εκπαίδευση
Τη σχέση ανάμεσα στη μη συμβατική και στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση εισηγήθηκε ο Moore στις αρχές της δεκαετίες του 1970, όταν 
θεώρησε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μέρος της μη 
παραδοσιακής εκπαίδευσης. Η διευθέτηση όμως αυτή θα μπορούσε να 
συμβάλλει αφενός στη διατήρηση της ασάφειας ως προς τον προσδιορισμό 
της μορφής αυτής εκπαίδευσης και αφετέρου στην ενίσχυση της εντύπωσης 
πολλών διοικητικών υπευθύνων και εκπαιδευτικών ότι η εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευση στερείται κύρους.

Η Van den Brande, γράφοντας στα 1993, δηλώνει ότι "μέχρι σχετικά 
πρόσφατα αυτή η μορφή εκπαίδευσης συχνά θεωρούνταν μια καλή αλλά 
δεύτερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τη συμβατική". Αληθεύει όμως αυτό 
στα τέλη του 1990; Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό έδωσε ο Perry, 
ένας από τους ιδρυτές και αντιπρύτανης του βρετανικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου:

Καθηγητές πανεπιστημίων από όλη τη Βρετανία αποδέχονται ότι το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει επιτύχει, ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και ότι οι απόφοιτοι του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι 
εξίσου επαρκείς με τους αποφοίτους άλλων ιδρυμάτων. Από την άλλη 
πλευρά, οι απόφοιτοί του γίνονται δεκτοί σε όλα τα Βρετανικά 

πανεπιστήμια σε μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς καμιά επιφύλαξη.
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Η ποιότητα των προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου τίθεται 
υπόψη και σχολιάζεται από καθηγητές άλλων πανεπιστημίων. Παρ' 
όλα αυτά, για λόγους συναισθηματικούς, πολλοί από τους καθηγητές 
αυτούς απορρίπτουν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Για συναισθηματικούς 
λόγους πάλι, εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει έντονη η εντύπωση ότι η 
πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία στην αίθουσα είναι η μόνη μορφή 
πραγματικής διδασκαλίας και ότι αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι πολύ 
σημαντικό για την κατάρτιση των επιστημόνων του μέλλοντος. Μπορεί 
να χρειαστούμε χρόνια ή μάλλον δεκάδες χρόνια για να ξεπεράσουμε 
τη συναιθηματική αυτή αντίδραση.

Ο βασικότερος παράγοντας, επομένως, για ένα ίδρυμα που παρέχει εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή, είναι η 
σωστή και σταθερή θεμελίωσή του πάνω σε προδιαγραφές ορθής 
πρακτικής.

1.2.3 Ανοικτή εκπαίδευση
Οι όροι "ανοικτή εκπαίδευση" και "εξ αποστάσεως εκπαίδευση" 

χρησιμοποιούνται, συνήθως, ως συνώνυμοι. Η απόφαση της κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου να μετονομάσει στα μέσα της δεκαετίας του 1960 
το "Ραδιοτηλεοπτικό Πανεπιστήμιο" (University of the Air) σε "Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο" έδωσε δημοτικότητα στον όρο "ανοικτό". Τον συναντούμε 
πλέον σε επονομασίες πανεπιστημίων που χρησιμοποιούν την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση στο Πακιστάν, στη Σρι Λάνκα, τηνΤαϋλάνδη και τη 
Βενεζουέλα. Οι Keegan και Rumble ισχυρίζονται ότι τα ανοικτά 
πανεπιστήμια θα ήταν ορθότερο να χρησιμοποιούν τον όρο "πανεπιστήμια 
παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης". Το κύρος όμως του Βρετανικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου ήταν τόσο μεγάλο ώστε τα περισσότερα νεότερα 
ιδρύματα υιοθέτησαν τον όρο "ανοικτό". Έτσι έχουνε το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο της Τανζανίας (1993), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του 
Μπαγκλαντές (1994) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας (1995).

[Race991 Ποια η διαφορά ανάμεσα στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και την ανοικτή εκπαίδευση;

Η ανοικτή εκπαίδευση μπορεί σίγουρα να πραγματοποιηθεί από 
απόσταση. Παραδείγματος χάριν χιλιάδες φοιτητές των Ανοικτών 

Πανεπιστημίων μελετούν μόνοι τους κατά το μεγαλύτερο μέρος των 
σπουδών τους, παρακολουθώντας σπάνια δια ζώσης μαθήματα. Επίσης
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χιλιάδες φοιτητές μελετούν μόνοι τους δΓ αλληλογραφίας, στέλνοντας κατά 
διαστήματα εργασίες σε διδάσκοντες που βρίσκονται μακριά, για αξιολόγηση 
και σχολιασμό.

Ωστόσο, η ανοικτή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε μια 
κατάμεστη αίθουσα διδασκαλίας. Ας υποθέσουμε ότι ο εκπαιδευτής ζητάει 
από την τάξη να αφιερώσει λίγα λεπτά έρευνας σε υλικό που της μοιράζει 
για να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις που τέθηκαν στο μάθημα. Τα μέλη 
της τάξης εργάζονται μόνα τους για λίγο και έτσι στη φάση αυτή 
πραγματοποιούν ουσιαστικά μια διαδικασία ανοικτής εκπαίδευσης: 
δουλεύουν με το δικό τους ρυθμό, χρησιμοποιώντας το υλικό που έχει 
διανεμηθεί ως υλικό ανοικτής εκπαίδευσης και ίσως (αν τους επιτραπεί ή 
παρακινηθούν) να χρησιμοποιήσουν ο ένας τον άλλον ως πηγή γνώσης. Με 
τον ίδιο τρόπο η ανοικτή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
εργαστήρια, σε εκπαιδευτικά κέντρα - σχεδόν παντού.

Δεν έχει σημασία αν ο εκπαιδευόμενος αποτελεί μέρος ομάδας ή είναι 
μόνος. Η ανοικτή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στις δύο 
περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι το περιβάλλον και το μαθησιακό υλικό να 
προσφέρουν αποτελεσματικά ευκαιρίες μάθησης, είτε ο εκπαιδευόμενος 
είναι κοντά είτε σε απόσταση από την πηγή της γνώσης.

[KeeganO11 Κατά τη δεκαετία του 1960 το ενδιαφέρον για την "ανοικτή" 

εκπαίδευση κορυφώθηκε στις Η.Π.Α. και κατά τη δεκαετία του 1980 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα ο όρος να χρησιμοποιείται ευρέως στα 
τέλη της δεκαετίας του 1990. Οι McKenzie κ.ά. στο βιβλίο τους Open 

Learning του 1975 προσδιορίζουν την "ανοικτή εκπαίδευση" ως εξής:

Η φράση "ανοικτή εκπαίδευση" είναι μια ανακριβής φράση στην οποία 
μπορούμε να αποδώσουμε και όντως αποδίδουμε μια σειρά 
σημασιών. Ο όρος αυτός δεν έχει καν προσδιοριστεί. Ως έμβλημα 
όμως, που στόχο έχει να προσελκύσει οπαδούς και να δημιουργήσει 
ενθουσιασμό, διαθέτει μεγάλη δυναμική. Εξαιτίας ακριβώς της 

αοριστίας του αυτής προσαρμόζεται σε πολλές και διαφορετικές ιδέες 

και στόχους.

Οι μελετητές αυτοί έδειξαν ότι οι δύο όροι που περιέχονται στη φράση 
"ανοικτή εκπαίδευση" φέρουν συναισθηματικούς απόηχους που προκαλούν 

ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων: οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να είναι" ανοικτοί"
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και όχι κλειστοί. Η μάθηση προϋποθέτει τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας και όχι τον δασκαλοκεντρικό.

Η ανοικτή εκπαίδευση, όμως, είναι όρος που προσαρμόζεται δύσκολα 
στην ορολογία της διοίκησης της εκπαίδευσης. Πρόκειται μάλλον για 
θεωρητικό όρο που αναφέρεται π.χ. σε κολέγια με "ανοικτή" διοικητική 
πολιτική ή με παρόμοιο πνεύμα. Η ανοικτή εκπαίδευση, στην 
πραγματικότητα, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί τόσο με την άμεση, 
πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία όσο και με την εξ αποστάσεως. Πολλά 

από τα πανεπιστήμια που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για 
παράδειγμα, έχουν "κλειστές" και αυστηρές δομές, δεν είναι ευέλικτα, δεν 
ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
καθορίζουν κατά τρόπο ανελαστικό τον χρόνο παράδοσης των εργασιών 
που αξιολογεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή ακολουθούν ανελαστικά 
σχήματα αξιολόγησης. Σχεδιάζουν διδακτικό υλικό που περιορίζει τους 
μαθησιακούς ορίζοντες και αφήνουν ελάχιστο περιθώριο ερμηνείας του 
υλικού αυτού πέρα από τα όρια που έχουν χαράξει οι σχεδιαστές του. 
Συνεπώς, ενώ κάποιες ιδέες είναι κοινές στην εξ αποστάσεως και στην 
ανοικτή εκπαίδευση, οι όροι δεν ταυτίζονται.

Το πρόβλημα που θέτει ο όρος "ανοικτή εκπαίδευση" συνίσταται στο ότι 
δεν υπάρχει συμφωνία στην ερμηνεία του επιθέτου "ανοικτή": πολλά από τα 
συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν κλειστές ημερομηνίες 
εγγραφής, ενώ πολλά από τα ανοικτά πανεπιστήμια δεν έχουν. Αλλά και ο 
Πλάτωνας, ο οποίος γενικά εκτιμάται, επειδή κατέστησε τον κόσμο της 
φιλοσοφίας προσιτό σε όλους, καθώς και για τον διαλεκτικό χαρακτήρα της 
διδασκαλίας του, κατακρίθηκε έντονα από τον Popper (1960) στο έργο του 
The Open Society and its Enemies [Η ανοικτή κοινωνία και οι εχθροί της] 
εξαιτίας ακριβώς του κλειστού χαρακτήρα της εκπαίδευσης που παρείχε! Εν 
πάση περιπτώσει, οι όροι "ανοικτή διδασκαλία" και "ανοικτή εκπαίδευση" δεν 
χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως όσο ο όρος "ανοικτή μάθηση".

Όπως όμως και να έχει το πράγμα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν 
είναι ούτε ανοικτή ούτε "κλειστή", είναι απλώς μια μορφή εκπαίδευσης. 
Πολλά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι "κλειστά", γιατί οι 

συγγραφείς τους αποκλείουν όλες τις άλλες ερμηνείες εκτός από εκείνη που 

επέλεξαν οι ίδιοι, καθώς και γιατί το ίδρυμα ορίζει κλειστές διαδικασίες 
εγγραφής ή καθορισμένες ημερομηνίες για την υποβολή των γραπτών 

εργασιών ή αποκλείει σπουδαστές, οι οποίοι δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν τις υποχρεωτικές ομαδικές συναντήσεις.
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Ο Rumble συνοψίζει εύστοχα τη συζήτηση αυτή λέγοντας ότι οι αξίες του 
ανοικτού χαρακτήρα της εκπαίδευσης "δεν έχουν καμία οργανική σχέση με 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία είναι ουδέτερη (δηλαδή μπορεί να 
προωθεί είτε την ανοικτή μάθηση είτε την "κλειστή"). Και έχει δίκιο. Η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση είναι απλώς μια μορφή εκπαιδευτικής παροχής. 
Μερικά προγράμματα είναι "ανοικτά", άλλα είναι "κλειστά". Αυτή καθαυτήν η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι ούτε "κλειστή" ούτε "ανοικτή".

Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι οι όροι "ανοικτή εκπαίδευση" και "εξ 
αποστάσεςος εκπαίδευση" μπορούν να διακριθούν με σαφήνεια, παρά την 
πρακτική της συσκότισης των διαφορών που ακολουθήθηκε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, στην Αυστραλία, στη Δανία και αλλού.

1.2.4 Ευέλικτη εκπαίδευση
Η έννοια "ευέλικτη εκπαίδευση" είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια 

"ανοικτή εκπαίδευση". Η Van den Brande τιτλοφορεί τη μελέτη της για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες Flexible and Distance Learning [Ευέλικτη 
και εξ αποστάσεως εκπαίδευση]. Προσδιορίζει τον όρο "ευέλικτη 
εκπαίδευση" ως εξής:

Είναι το σύστημα εκείνο που δίνει τη δυνατότητα στους 
ενδιαφερομένους να σπουδάσουν αυτό που επιθυμούν (ότι δηλαδή 
ορίσουν πως συνιστά εκπαίδευση γι' αυτούς), όταν το επιθυμούν 
(συχνότητα, συγχρονισμός, διάρκεια) και όπως επιθυμούν (τρόποι 
εκπαίδευσης). Αυτές οι αρχές της ευέλικτης εκπαίδευσης μπορεί να 
εφαρμοστούν και εξ αποστάσεως. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε 
χρησιμοποιείται ο όρος "εξ αποστάσεως εκπαίδευση". Στις 
περιπτώσεις αυτές οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν 
πού επιθυμούν να σπουδάσουν (στο σπίτι τους, σε κάποιο ίδρυμα ή 
εταιρεία, σε κάποιο κέντρο κατάρτισης κ.ο.κ.).

Η επιλογή του όρου αυτού ενδεχομένως υποδηλώνει την επιθυμία να 
μετακινηθούν με από τον όρο "ανοικτή εκπαίδευση" ή "ανοικτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση" -που όντως παρουσιάζει μεγάλο εύρος- προς την 
"ευέλικτη εκπαίδευση" και στην "ευέλικτη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση". 

Κατά παρόμοιο τρόπο, στην Αυστραλία μπορεί να παρατηρήσει κανείς μια 
μετακίνηση από τις "εξωτερικές σπουδές" των αρχών τις δεκαετίας του 1990 

στα Κέντρα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και εν συνεχεία στα Δίκτυα
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Ανοικτής Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Ευέλικτης Εκπαίδευσης στα μέσα 
περίπου της δεκαετίας αυτής.

1.3 Ορισμός τηις εξ αποστάσεως^
[KeeqanOI 1 Στην ενότητα αυτή στόχος είναι να αναφερθούμε στην 

ορολογία που συναντάται στη βιβλιογραφία της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και στη συνέχεια να διαμορφώσουμε έναν ορισμό για την 
ΕξΑΕ.

1.3.1 Ορολογία
Ο όροι που εξετάζονται εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για 

να περιγράφουν συνολικά το πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

1.3.1.1 Εκπαίδευση δι' αλληλογραφίας / σπουδές δι' 
αλληλογραφίας

Οι όροι αυτοί έχουν μακρά ιστορία στον χώρο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων. Οι υποστηρικτές τους ισχυρίζονται ότι 
μεγάλο μέρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κάνει ακόμα χρήση των 
υπηρεσιών του ταχυδρομείου κα ότι τόσο ευρύ κοινό όσο και οι υποψήφιοι 
σπουδαστές αναγνωρίζουν τους όρους αυτούς. Σήμερα χρησιμοποιείται από 
την Ένωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων δι' Αλληλογραφίας (Assosiation of 
European Correspondance School, AECS) στην επονομασία της. To 1994 
πάνω από το 75% της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ευρώπη 
αφορούσε εξ αποστάσεως κατάρτιση, τομέα στον οποίο η Ένωση παίζει 
σημαντικό ρόλο. Η Ένωση όμως χρησιμοποιεί και τον όρο "εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση" στην επαγγελματική πιστοποίηση που παρέχει (Δίπλωμα στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση") και στο περιοδικό της; Epistolodidaktika: the 
European Journal of Distance Education.

To σημαντικότερο πρόβλημα που εμφανίζει η χρήση του όρου 
"εκπαίδευση δΓ αλληλογραφίας" συνίσταται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να 
περιλάβει τη διδακτική δυναμική της μορφής αυτής εκπαίδευσης από το 
1990 και μετά. Με άλλα λόγια, στον όρο δεν αντικατοπρίζονται και οι 
τεχνολογίες που σχετίζονται με το έντυπο και το οπτικοακουστικό υλικό 

καθώς και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι επικριτές του όρου 

τείνουν να συνδέουν την "εκπαίδευση δι αλληλογραφίας" ή τις "σπουδές δΓ 

αλληλογραφίας" με κάποιες από τις λιγότερο επιτυχημένες πρακτικές της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το παρελθόν. Ως εκ τούτου, η χρήση του
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συμβάλλει στη διατήρηση της εντύπωσης ότι το κύρος των εξ αποστάσεως 

σπουδών σε ορισμένες χώρες είναι ακόμα αμφιλεγόμενο.
Παρ' όλα αυτά, χρειαζόμαστε έναν όρο για να προσδιορίσουμε την 

υποκατηγορία των μορφών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχουν ως 
βάση το έντυπο υλικό που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου και που δεν 

κρίνουν απαραίτητες τις προσωπικές συναντήσεις διδάσκοντος και 
διδασκομένων. Είναι μάλλον σωστό να διατηρήσουμε τον όρο "εκπαίδευση 

δι αλληλογραφίας" για τη συγκεκριμένη αυτή κατηγορία.

1.3.1.2 Σπουδές κατ' οίκον
Το 1926 οι διευθυντές των σχολείων εκπαίδευσης δι' αλληλογραφίας στις 

Η.Π.Α. δημιούργησαν μια ένωση με την επονομασία Εθνικό Συμβούλιο κατ’ 
Οίκον Σπουδών (National Home Council). To 1995 τα μέλη του Συμβουλίου 
είχαν στρατολογήσει 5.000.000 σπουδαστές.

Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε στις Η.Π.Α. για τη μεταδευτεροβάθμια εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση (τεχνική και επαγγελματική) αλλά όχι για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστήμια και κολέγια). Ένα από τα 
προβλήματα που παρουσιάζει η χρήση του όρου "εκπαίδευση κατ' οίκον" 
είναι το γεγονός ότι ο διδασκόμενος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην 
πραγματικότητα, ίσως δεν μελετά στο σπίτι του. Ενδεχομένως μελετά κατά 
ένα μέρος στο σπίτι του και κατά ένα άλλο μέρος σε κέντρα σπουδών. Το 
1994 η Ένωση μετονομάστηκε σε Συμβούλιο για την εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Council for Distance Education and Training).

1.3.1.3 Ανεξάρτητες σπουδές
Βασικός εισηγητής του όρου "ανεξάρτητες σπουδές" υπήρξε ο Charles A. 

Wedemeyer, πρώην καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin στο 
Madison. Ο Wedemeyer σημειώνει:

Οι ανεξάρτητες σπουδές στις Η.Π.Α. αποτελούν έννοια γένους για μια 
σειρά διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, για τις οποίες 

συχνά χρησιμοποιούμε διαφορετικούς όρους (σπουδές δι' 

αλληλογραφίας, ανοικτή εκπαίδευση, εκπαιδευτική τηλεόραση, 

εξατομικευμένη εκπαίδευση).

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνά για τα προγράμματα εξ 
αποστάσεις εκπαίδευσης σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Η.Π.Α. 

Το αδύνατό του σημείο είναι ότι η φράση "ανεξάρτητες σπουδές" 

υποδηλώνει την ανεξαρτησία των σπουδών αυτών από το εκπαιδευτικό
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ίδρυμα που τις παρέχει, πράγμα που όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στις Η.Π.Α. ο όρος χρησιμοποιείται ακόμα 
(1995) ευρέως για να δηλώσει προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

1.3.1.4 Εξωτερικές σπουδές
Ο όρος αυτός χρησιμοποιούνταν κυρίως στην Αυστραλία και επομένως 

περιγράφει τον χαρακτήρα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα 
πανεπιστήμια και στα κολέγια της χώρας αυτής. Πρόκειται για μορφή 
εκπαίδευσης που είναι "εξωτερική" ως προς τα ιδρύματα, όχι όμως και 
"αποσυνδεδεμένη" από τις εκπαιδευτικές πρακτικές των ιδρυμάτων. Το ίδιο 

π.χ. διδακτικό προσωπικό έχει την ευθύνη δύο ομάδων φοιτητών, μίας που 
φοιτά στο πανεπιστήμιο (εσωτερικής) και μίας εξωτερικής και προετοιμάζει 
και τις δύο αυτές ομάδες για τις ίδιες εξετάσεις και τους ίδιους τίτλους 
σπουδών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα τμήματα εξωτερικών σπουδών των 
Αυστραλιανών πανεπιστημίων μετονομάστηκαν σε Κέντρα εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης και η αντίστοιχη αυστραλιανή ένωση σε Ένωση Ανοικτής και 
εξ αποστάσεως Μάθησης Αυστραλίας ( Open and Distance Learning 
Association of Australia).

1.3.1.5 Εξ αποστάσεως διδασκαλία
O Moore περιέγραψε την "εξ αποστάσεως διδασκαλία" ως εξής:

Πρόκειται για όλες εκείνες τις διδακτικές μεθόδους, σύμφωνα με τις 
οποίες οι ενέργειες της αλληλεπίδρασης (προσομοίωση, εξήγηση, 
υποβολή ερωτημάτων, καθοδήγηση) καθώς και οι ενέργειες της 
προετοιμασίας της διδασκαλίας (επιλογή αντικειμένων, σχεδιασμός 
υλικού και διδακτικές στρατηγικές) -εξαιτίας ακριβώς της απόστασης 
που χωρίζει τον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο- διεκπεραιώνονται 
μέσω έντυπου υλικού, μηχανικού ή ηλεκτρονικού μέσου.

Ο όρος απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα με την ανάπτυξη του Βρετανικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, το οποίο τον χρησιμοποίησε για να περιγράφει τις 

δικές του διδακτικές στρατηγικές. Παρ' όλα αυτά, είναι ακατάλληλος για τη 
μορφή εκπαίδευσης που επιχειρήται να προσδιοριστεί στην ενότητα αυτή. 

Όπως ακριβώς και η "εξ αποστάσεως μάθηση" τονίζει, ως έννοια γένους, 
υπερβολικά τον ρόλο του υποκειμένου της μάθησης στη διαδικασία και 

αγνοεί τον ρόλο του ιδρύματος, έτσι και η "εξ αποστάσεως διδασκαλία"
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τονίζει υπερβολικά τον ρόλο του διδάσκοντος δίνοντας έμφαση στον ρόλο 
του ιδρύματος.

1.3.1.6 Εξ αποστάσεως μάθηση
Στη δεκαετία του 1990 ο όρος "εξ αποστάσεως μάθηση" πέρασε σε 

ευρύτερη χρήση. Πολλοί συγγραφείς τον χρησιμοποιούν αναφερόμενοι σε 
διοικητικά ζητήματα ή για να περιγράφουν συνολικά το πεδίο που 
εξετάζουμε. Ο όρος αυτός υπογραμμίζει τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας, ενώ ο όρος "εξ αποστάσεως εκπαίδευση" θεωρείται 
υπερβολικά γραφειοκρατικός και ο όρος "εξ αποστάσεως διδασκαλία" 
υπερβολικά δασκαλοκεντρικός.

Στις Η.Π.Α. ο όρος "εξ αποστάσεως μάθηση" κατέληξε να δηλώνει εν 
γένει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Οι Portway και Lane (1994) τον χρησιμοποιούν αναφερόμενοι 
στην τηλεδιάσκεψη με εικόνα και ήχο μέσω υπολογιστή, στα γραφικά ήχου, 
στη μονόδρομη μετάδοση κινούμενης εικόνας μέσω δορυφόρου, στο 
αμφίδρομο αλληλεπιδραστικό βίντεο.

1.3.1.7 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η εξ αποστάσεως μάθηση αποτελούν

τις δύο διαστάσεις της διαδικασίας που επιχειρείται να περιγράφει. Ο όρος 
"εξ αποσχάσεως διδασκαλία" δηλώνει την πορεία ανάπτυξης του 
μαθησιακού υλικού για ένα πρόγραμμα σπουδών. Ο όρος "εξ αποστάσεως 
μάθηση", ο οποίος αναφέρεται στη μαθησιακή διαδικασία από τη σκοπιά του 

σπουδαστή, χρησιμοποιήθηκε επίσης πολύ. Στα συστήματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης όμως η διάσταση της μαθησιακής πορείας του διδασκομένου, 
όπως και η διάσταση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, είναι αναγκαίες και 
επομένως θα πρέπει να αντικατοπρίζονται στην ορολογία που θα επιλεγεί. 
Η "εξ αποστάσεως διδασκαλία" δεν αρκεί για να πραγματοποιηθεί το 
διδακτικό έργο. Το ακριβό διδακτικό υλικό, που για μήνες και μερικές φορές 
για χρόνια προετοιμάζεται, συχνά παραμένει άθικτο και παραπεταμένο στα 

σπίτια των επίδοξων σπουδαστών.
Ο όρος "εξ αποστάσεως εκπαίδευση" είναι ο πλέον κατάλληλος, καθώς 

συνδυάζει τόσο το στοιχείο της μάθησης όσο και το στοιχείο της 
διδασκαλίας. Η σχέση "εξ αποστάσεως μάθησης" και "εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας" μπορεί να παρασταθεί στο παρακάτω σχήμα 1.1.
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Σχήμα 1.1: Η σχέση εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξ αποστάσεως 

μάθησης - Πηγή: [KeeganOU

[ΡεταληςΟΠ Μόλις το 1982, ο όρος "εκπαίδευση μέσω αλληλογραφίας" 

καταργείται επίσημα και αντικαθίσταται από τον όρο "εκπαίδευση από 
απόσταση". Αυτό έγινε με τη μετονομασία του διεθνούς συμβουλίου για 
εκπαίδευση μέσω αλληλογραφίας (International Council for Conespondence 
Education) σε "Διεθνές Συμβούλιο για Εκπαίδευση από Απόσταση" 
(International Council for Distance Education).

[KeeganOU Έτσι από τις αρχές της δεκαεπ'ας του 1980, ο όρος "εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση" επικράτησε. Είναι άλλωστε ο όρος που δηλώνει 
το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της μορφής εκπαίδευσης, την απόσταση 
που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο. Η απόσταση ακριβώς 
αυτή διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τη συμβατική, η 
οποία βασίζεται στον προφορικό λόγο και στην ομάδα. Περιλαμβάνει επίσης 
τα δύο χαρακτηριστικά λειτουργικά υποσυστήματα που, όπως αναλύεται στη 
συνέχεια, χαρακτηρίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το υποσύστημα 

της ανάπτυξης του προγράμματος (εξ αποστάσεως διδασκαλία) και το 
υποσύστημα των υπηρεσιών υποστήριξης του σπουδαστή (εξ αποστάσεως 
μάθηση).

Επιλέγουμε τον όρο "εξ αποστάσεως εκπαίδευση" ως τον πλέον 
κατάλληλο για τη μορφή αυτή εκπαίδευσης και προτείνουμε να 
χρησιμοποιείται μόνο αυτός για το συγκεκριμένο πεδίο. Προηγουμένως 
συζητήθηκαν οι όροι που θεωρήθηκαν συνώνυμοί του ή συστατικά του 

στοιχεία. Μελετήθηκαν επίσης και άλλα πεδία της εκπαίδευσης ή 
εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι οποίες παρουσιάζουν ομοιότητες με την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι 

ταυτίζονται μαζί της.
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1.3.2 Ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Στην παρακάτω ενότητα επιχειρήται να διαμορφωθεί ένας ορισμός της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην αρχή γίνεται μία έρευνα της βιβλιογραφίας 
προκειμένου να εντοπιστούν γενικά αποδεκτοί και έγκυροι ορισμοί και στη 

συνέχεια εξάγονται τα κοινά τους στοιχεία.
ΓΓ αυτό εξετάζεται ο ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως έχει 

προκύψει από την πρακτική των ιδρυμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και εν συνεχεία εξετάζονται οι πιο σύγχρονοι ορισμοί.

1.3.2.1 Πρώτοι ορισμοί
G.Dohmen (1967)

Ο πρώτος ορισμός προέρχεται από τον Dohmen, έναν από τους 
διευθυντές του Γερμανικού Ινστιτούτου για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
(DIFF) στο Tubingen.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Femstudium) αποτελεί μια 
συστηματική οργανωμένη μορφή αυτομόρφωσης κατά την οποία μια 
ομάδα καθηγητών -ο καθένας με διαφορετικές αρμοδιότητες- 
αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη των σπουδαστών, την 
παρουσίαση του διδακτικού υλικού, καθώς επίσης επιβλέπει την 
πρόοδό τους και εξασφαλίζει την επιτυχία τους. Η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση καθίσταται εφικτή χάρη στα μέσα επικοινωνίας τα οποία 
μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις. Στον αντίποδα της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκεται η "άμεση εκπαίδευση" ή 
"εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο", η μορφή δηλαδή εκπαίδευσης 
που πραγματοποιείται μέσω της άμεσης επαφής ανάμεσα στον 
διδάσκοντα και στους διδασκομένους.

Ο. Peters (1973)
Ο Peters εργάστηκε και αυτός στο DIFF στο Tubingen και εν συνεχεία 

στο Femuniversitat στο Hagen.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία/εκπαίδευση (Femunterricht) αποτελεί 

μέθοδο μετάδοσης γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, η οποία 

οργανώνεται επί τη βάσει της εφαρμογής του καταμερισμού εργασίας 
καθώς και οργανωτικών αρχών, όπως επίσης και επί τη βάσει της 

εκτεταμένης χρήσης τεχνικών μέσων, με στόχο την αναπαραγωγή
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υψηλής ποιότητας διδακτικού υλικού. Το υλικό αυτό είναι το μέσο με το 
οποίο καθίσταται εφικτή η εκπαίδευση μεγάλου αριθμού
διδασκομένων στον ίδιο χρόνο, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. 
Πρόκειται για βιομηχανοποιημένη μορφή διδασκαλίας και μάθησης.

Μ. Moore (1973)
Ο Moore διατύπωσε τον ορισμό αυτό το 1973 και τον επανέλαβε χωρίς 

τροποποιήσεις το 1977:

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως η κατηγορία 
εκείνη των εκπαιδευτικών μεθόδων, κατά τις οποίες οι διδακτικές 
συμπεριφορές εκδηλώνοντια ανεξάρτητα από τις μαθησιακές 
συμπεριφορές -συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που θα 
εφαρμόζονταν σε συνθήκες συνύπαρξης διδάσκοντος και
διδασκομένων στον ίδιο χώρο-, έτσι ώστε η επικοινωνία ανάμεσα στις 
δύο πλευρές να πρέπει να διεκπεραιωθεί μέσω έντυπου υλικού, 
μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων.

B.Holmberg (1977)
Ο Holmberg γράφει τα εξής, έχοντας υπόψη ευρύτατη βιβλιογραφία στις 

σκανδιναβικές γλώσσες, καθώς και στην αγγλική και γερμανική.

Ο όρος "εξ αποστάσεως εκπαίδευση" καλύπτει διάφορες μορφές 
σπουδών σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες δεν τελούν υπό τη συνεχή και 
άμεση εποπτεία καθηγητών-συμβούλων που βρίσκονται μαζί με τους 
διδασκόμενους σε αίθουσες διδασκαλίας ή κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες, αλλά εκείνες που, εν πάση περιπτώσει, αξιοποιούν τον 
σχεδίασμά, την οργάνωση, την καθοδήγηση και επίβλεψη που παρέχει 
ένας εκπαιδευτικός οργανισμός.

Η ανάλυση των ορισμών αυτών αναδεικνύει συγκεκριμένα κοινά 
χαρακτηριστικά. Η απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον 

διδασκόμενο είναι θεμελιακή για όλες τις μορφές εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από αν βασίζονται σε έντυπο ή οπτικοακουστικό 

υλικό ή στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η απόσταση αυτή 
διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από όλες τις μορφές 

συμβατικής, άμεσης, πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευσης. Η δόμηση του
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διδακτικού υλικού και το είδος της σύνδεσης των διάφορων μορφών του από 
έναν εκπαιδευτικό οργανισμό διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
από την προσωπική κατ' ιδίαν μελέτη, από τη μάθηση που προκύπτει μέσα 
από την ελεύθερη ανάγνωση βιβλίων ή από την παρακολούθηση 
τηλεοπτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.

1.3.2.2 Πρόσφατοι ορισμοί
Ενδεικτικοί των πιο πρόσφατων προσπαθειών ορισμού αυτού του πεδίου 

της εκπαίδευσης είναι οι εξής:
D.Garrison-D.Shale (1987)

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προϋποθέτει ότι το μεγαλύτερο μέρος 

της εκπαιδευτικής επικοινωνίας ανάμεσα στον διδάσκοντα και 
στον/στους διδασκόμενο/ους δεν πραγματοποιείται σε έναν κοινό και 

για τους δύο χώρο. Αυτού του είδους η εκπαίδευση περιλαμβάνει, 
επομένως, την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στον διδάσκοντα και 
στον/στους διδασκόμενο/ους, προκειμένου να υποστηριχθεί και 
διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή 
χρησιμοποιείται η τεχνολογία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
αμφίδρομη επικοινωνία.

Barker και άλλοι (1989)
Ο Barker και οι συνεργάτες του υπεραμύνονται της διεύρυνσης του 

ορισμού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό το φώς των νέων 
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών. Γράφουν σχετικά:

Οι προσεγγίσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφής 
εκπαίδευσης που βασίζεται στις τηλεπικοινωνίες τη φέρνουν πέρα από 

τα όρια των σπουδών δΓ αλληλογραφίας. Η διδακτική-μαθησιακή 
εμπειρία τόσο για τον διδάσκοντα όσο και για τον/τους 

διδασκόμενο/ους λαμβάνει χώρα στον ίδιο χρόνο. Εφόσον υφίσταται 

επικοινωνία με σύνδεση ακουστική ή οπτική, υπάρχει και η δυνατότητα 
άμεσης αλληλεπίδρασης διδάσκοντος-διδασκομένου σε πραγματικό 
χρόνο. Συνεπώς, καθίσταται δυνατή η άμεση ανταπόκριση του 

διδάσκοντος στις απορίες του διδασκομένου και στα σχόλιά του. 
Όπως περίπου στο πλαίσιο της παραδοσιακής τάξης, οι διδασκόμενοι 

μπορούν να ζητήσουν επί τόπου διευκρινίσεις από τον διδάσκοντα.
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Μ. Moore (1990)
Ο Moore, καθηγητής στο Pennsylvania State University και εκδότης του 

περιοδικού The American Journal of Distance Education, γράφει:

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνιστούν όλες εκείνες οι ενέργειες, 
προκειμένου να παρασχεθεί διδασκαλία μέσω έντυπου υλικού ή 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε ανθρώπους που μετέχουν σε 
οργανωμένη μάθηση σε τόπο ή χρόνο διαφορετικό από εκείνον 

του/των καθηγητή/ών τους.

P.Portway -C.Lane (1994)

Ο Lane στον τόμο των Portway - Lane για τις τηλεπικοινωνιακές 
τεχνολογίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καταθέτει τα εξής:

Ο όρος "εξ αποστάσεως εκπαίδευση" αναφέρεται σε διδακτικές και 
μαθησιακές καταστάσεις κατά τις οποίες ο καθηγητής και ο 
διδασκόμενος ή οι διδασκόμενοι είναι απομακρυσμένοι γεωγραφικά 
και, ως εκ τούτου, η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε 
ηλεκτρονικά μέσα και έντυπο υλικό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
περιλαμβάνει την εξ αποστάσεως διδασκαλία -τον ρόλο του 
διδάσκοντος στη διαδικασία- και την εξ αποστάσεως μάθηση -τον 
ρόλο του διδασκομένου στη διαδικασία.

1.3.2.3 Προς μία σύνθεση
Ο Desmond Keegan στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 1980 με τον 

τίτλο "On defining distance education" [Ορίζοντας την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση], παρέβαλε έναν αριθμό παρόμοιων ορισμών και τους ανέλυσε. 
Εκεί πρότεινε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης:

■ Την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο, 
στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 

την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία.
■ Την παρεμβολή του εκπαιδευτικού οργανισμού στη μαθησιακή 

διαδικασία, στοιχείο που τη διαφοροποιεί από την προσωπική κατ' 

ιδίαν μελέτη.
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■ Τη χρήση τεχνικών μέσων για τη μεταφορά του περιεχομένου της 
εκπαίδευσης, συνήθως έντυπου υλικού, σημείο όπου συναντώνται 
διδάσκων και διδασκόμενος.

■ Την εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας έτσι ώστε ο διδασκόμενος 
να επωφελείται και/ή ακόμα και από τον άμεσο και ζωντανό διάλογο.

■ Τη δυνατότητα συναντήσεων σε περιστασιακή βάση τόσο για 
διδακτικούς όσο και για κοινωνικούς σκοπούς.

Η δημοσίευση του ορισμού αυτού στα 1980 έδωσε την αφορμή για 
πολλές συζητήσεις από τις οποίες προέκυψε ανατροφοδότηση. Σε μερικές 
περιπτώσεις ήταν φανερό πως ο ορισμός γινόταν αποδεκτός ως βάση για 
περαιτέρω διερεύνηση. Η εκτενέστερη ανάλυσή του και η μελέτη της 
πρακτικής των ιδρυμάτων οδήγησε στις σκέψεις που εκθέτονται παρακάτω.

1.3.2.3· 1 Η απόσταση ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο
Η ανάλυση των ορισμών που δόθηκαν στην ενότητα αυτή δείχνει ότι η 

απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο συνιστά 
βασικό στοιχείο όλων σχεδόν των ορισμών.Το χαρακτηριστικό αυτό 
διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τη συμβατική, προφορική 
και ομαδοκεντρική εκπαίδευση. Τόσο το ευρύ κοινό όσο και οι μελετητές της 
εκπαίδευσης φαίνονται να αποδέχονται την απόσταση ως βασικό στοιχείο 
αυτής της μορφής εκπαίδευσης. Η μελέτη περίπτωσης των ιδρυμάτων 
αποκάλυψε διαφορετικά επίπεδα απόστασης: η επαφή με τον διδάσκοντα 
μπορεί να ποικίλει σε σημαντικό βαθμό, μπορεί να είναι ανύπαρκτη, 
προαιρετική ή υποχρεωτική. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε περίπτωση 
συνοδεύεται από την αντίστοιχη θεωρητική θεμελίωση για το αν η άμεση, 
πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση θα πρέπει να μην υφίσταται 
καθόλου, να είναι προαιρετική ή να επιβάλλεται από το ίδρυμα.

1.3.2.3.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού οργανισμού
Είναι σημαντικό να οριοθετήσουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όχι

μόνο σε σχέση με τη διδασκαλία στα αμφιθέατρα και στις σχολικές αίθουσες, 

αλλά και σε σχέση με την προσωπική κατ' ιδίαν μελέτη στο σπίτι. Η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί θεσμική μορφή εκπαίδευσης που 

παρέχεται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι 
μαθαίνουν πολλά κατά τη διάρκεια της ζωής τους και μάλιστα χωρίς να 
έχουν την ανάγκη δασκάλων ή εκπαιδευτικών οργανισμών. Μπορεί κανείς 

να μάθει διάφορα πράγματα παρακολουθώντας τηλεόραση, διαβάζοντας 

βιβλία, ακούγοντας μια συζήτηση, συζητώντας με έναν φίλο ή με χιλιάδες
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άλλους τρόπους. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί όμως 
θεσμοθετημένη παροχή εκπαίδευσης. Κοινό στοιχείο της με την προσωπική, 
κατ' ιδίαν μελέτη αποτελεί ακριβώς ο εξατομικευμένος και ιδιωτικός 
χαρακτήρας της μελέτης μακριά από τη μαθησιακή ομάδα. Ταυτόχρονα 
όμως διαθέτει πολλά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που 
παρέχεται σε ιδρύματα.

Έρευνες σε ιδρύματα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δείχνουν ότι 
η εμπειρία της επαφής με τη διοικητική γραφειοκρατία σε ένα σύστημα που 

δίνει την εντύπωση πως συνιστά μια μορφή "αυτομόρφωσης" αποδεικνύεται 
κάποιες φορές τραυματική.

Στα συμβατικά συστήματα το περιεχόμενο των σπουδών, ιδιαιτέρως 
εκείνο το μέρος που δεν περιέχεται στα εγχειρίδια, μεταβιβάζεται από τον 
διδάσκοντα στον διδασκόμενο κατά κύριο λόγο προφορικά ( αν και είναι 
σαφές πως από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο αυξάνεται 
σταδιακά ο βαθμός της "αυτομόρφωσης" που μπορεί να πετύχει ο 
διδασκόμενος). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποκαθιστά αυτή τη 
διαπροσωπική επικοινωνία με κάποιας μορφής μηχανική ή ηλεκτρονική 
επικοινωνία (έντυπο υλικό, τηλεδιάσκεψη, αναμετάδοση ήχου ή κινούμενης 
εικόνας, ηλεκτρονικός υπολογιστής). Η επικοινωνία δηλαδή διεκπεραιώνεται 
κατ' ανάγκη μέσω ενός ή περισσοτέρων τεχνολογικών μέσων.

Πολλά χρόνια πριν, ο Delling (1996) ονόμασε το στοιχείο αυτό στο εξ 
αποστάσεως σύστημα "φορέα του μηνύματος". Εξαιτίας όμως της 
πολυσχιδίας των διαδικασιών που ακολουθούνται, πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί στον προσδιορισμό του ρόλου των τεχνολογικών μέσων στον 
ορισμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 1

1 ·3.2.3·4 Αμφίδρομη επικοινωνία
Ο ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει επίσης να 

διαφοροποιεί το πεδίο αυτό από το ερευνητικό πεδίο της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας, με την οποία συχνά συγχέεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η 
διάκριση τμιν δύο πεδίων συνίσταται στην παρατήρηση ότι η αμφίδρομη 

επικοινωνία είναι ουσιώδης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ δεν 
υφίσταται στην περίπτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Ο διδασκόμενος σε ένα σύστημα εξ αποστάσες εκπαίδευσης μπορεί να 
επωφεληθεί από τον διάλογο με το ίδρυμα που του προμηθεύει το διδακτικό 

υλικό. ΓΓ αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να παίρνει την πρωτοβουλία στον

33



Ανοικτή και εξ, αποστάσεως εκπαίδευση Αμάραντου Θεανώ

διάλογο αμτό και όχι απλώς να παραμένει παθητικός δέκτης. Η αμφίδρομη 
επικοινωνία δεν παρέχεται ούτε από τους συντάκτες εγχειριδίων ούτε από τα 
βιβλία του τύπου "κάν1 το μόνος σου" ούτε από τα τεχνολογικά τους 

ισοδύναμα. Η αμφίδρομη επικοινωνία δεν είναι εφικτή μέσω της 
εκπαιδευτικής τηλεόρασης ή μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών, όπως 
είναι τα προγράμματα Sesame Street ή "Leam French at home by radio" 
αλλά ούτε και μέσω του οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, κασέτες ήχου) 

που παράγονται ως υλικό για διαλέξεις ή για χρήση στην αίθουσα 
διδασκαλίας.

1^2;3_,5_Η_.απόστασ]ΐ.ανά^
ομάδα.

Στον ορισμό που έδωσε ο Desmond Keegan στο άρθρο του που 
δημοσιεύτηκε το 1980 "η δυνατότητα σεμιναρίων σε περιστασιακή βάση" 
καταγραφόταν ως ένα από τα συστατικά στοιχεία του ορισμού της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Μετά την ανατροφοδότηση όμως και τη συνέχιση 
της έρευνας αποδείχθηκε αναγκαίο να αναδιατυπωθεί ο ορισμός. Μερικοί 
ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έδιναν βαρύτητα στην 
"εξατομίκευση της διδασκαλίας" και στη σημασία της στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης αυτής της μορφής. Η συγκριτική όμως έρευνα μετά τη 
δημοσίευση του ορισμού το 1980 έδειξε ότι σε ορισμένες σκανδιναβικές 
χώρες επιβίωσε μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προϋποθέτει 
την ύπαρξη μαθησιακής ομάδας (Edstrom κ.ά, 1970). Η παρουσία, 
επομένως της εξατομίκευσης στη διατύπωση του ορισμού έπρεπε να 
επανεξεταστεί, προκειμένου, να καταγραφούν όλα τα στοιχεία της 
πραγματικότητας.

Περαιτέρω ανατροφοδότηση από τους Garrison και Shale (1987), 
Sparkes (1987) και άλλους έπεισε πως είναι σκόπιμο να δωθεί έμφαση στον 
ρόλο της ομάδας σε εκείνη τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που 
χρησιμοποιεί ευρέως την ηλεκτρονική τεχνολογία, την τηλεδιάσκεψη με ήχο 

και εικόνα ή την τηλεδιάσκεψη μέσω προσωπικού υπολογιστή, πέρα από τις 

περιπτώσεις που ανέφεραν οι Edstrom κ.ά.
Εκτός όμως αυτού, κατέστη σαφές ότι η έμφαση στην κατάσταση του 

διδασκομένου που αποτελεί το υποκείμενο της μάθησης αποτελεί βασικό 

στοιχείο της έννοιας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έπρεπε ακόμη να 
βρεθεί ένας τρόπος να αναφερθεί τόσο το χαρακτηριστικό της εξατομίκευσης 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσο και στην πρακτική των ιδρυμάτων

34



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμαράντου Θεανώ

που παρείχαν τη δυνατότητα συναντήσεων σε εθελοντική ή σε υποχρεωτική 
βάση ή έμμεσα, αξιοποιώντας τα τηλεπικοινωνικά μέσα. Κι αυτό θα έπρεπε 
να γίνει γιατί στα περισσότερα συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα καθένας 
ανήκει εξ ορισμού σε μια μαθησιακή ομάδα. Η παρουσία της ομάδας είναι 
τόσο θεμελιακό χαρακτηριστικό αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσο 
και το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφέρει κατά το ότι δεν υποχρεώνει τον 
σπουδαστή να ενταχθεί στη μαθησιακή ομάδα προκειμένου να μελετήσει. Τα 

περισσότερα συστήματα αντιμετωπίζουν τον διδασκόμενο ως μονάδα. Η 
ομαδική εργασία μπορεί να είναι υποχρεωτική, προαιρετική ή να μην 
προβλέπεται καθόλου, ανάλογα με τη δομή του ιδρύματος. Ορισμένες όμως 
μορφές συγχρονικής επικοινωνίας που εισήχθησαν στην εκπαίδευση κατά 
τη δεκαετία του 1990, όπως η μονόδρομη ή αμφίδρομη μετάδοση 
κινούμενης εικόνας μέσω δορυφόρου ή συμπιεσμένου σήματος βίντεο, 
απαιτούν από τους διδασκομένους να μετακινούντια από τον χώρο τους σε 
"ηλεκτρονικές τάξεις" σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες προκειμένου να 
συναντήσουν την ομάδα.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της απουσίας της μαθησιακής 
ομάδας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα αποτελέσουν σημαντικά 
ερευνητικά ζητήματα στο μέλλον. Μαζί με την απόσταση που χωρίζει τον 
διδάσκοντα από τον διδασκόμενο, η απόσταση που χωρίζει τον 
διδασκόμενο από τη μαθησιακή ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της μαθησιακής 
διαδικασίας αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των πρακτικών αυτής 
της μορφής εκπαίδευσης και τη διαφοροποιεί από την παραδοσιακή που 
βασίζεται στον προφορικό λόγο και στην ομάδα. Η απουσία της μαθησιακής 
ομάδας περιγράφεται καλύτερα ως "σχεδόν μόνιμη": πολλά συστήματα δεν 
προβλέπουν καθόλου συναντήσεις και έτσι οι διδασκόμενοι λαμβάνουν 
εξατομικευμένη διδασκαλία, ενώ συναντήσεις είτε άμεσες είτε μέσω 
ηλεκτρονικών τρόπων (τηλεδιασκέψεις με ήχο ή και εικόνα, τηλεδιασκέψεις 
μέσω υπολογιστή) αποτελούν χαρακτηριστικά ορισμένων άλλων 
συστημάτων εκπαίδευσης.

,1:.3·.2^3._6 Η.ε_ξα^
Οι πρώτοι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ιδιαίτερα εκείνοι των 

Wedemeyer και Moore, έδιναν βαρύτητα στην ανεξαρτησία, την αυτονομία 

και την ελευθερία του διδασκομένου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η 

αλήθεια είναι ότι πολλά συστήματα δεν προωθούν την αυτονομία του
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διδασκομένου κατά τον τρόπο που θα επιθυμούσαν οι μελετητές. Οι 
αυστηρά καθορισμένες ημερομηνίες για την υποβολή των εργασιών που 
βαθμολογεί ο καθηγητής-σύμβουλος ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η 
ανελασπκότητα στο περιεχόμενο του διδακτικού υλικού και η ακαμψία των 
μαθησιακών δομών που επιβάλλονται είναι όλα πολύ συνηθισμένα 
χαρακτηριστικά των συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτό, η ανεξαρτησία δεν αποτελεί στοιχείο που θα πρέπει να 
εμπεριέχεται στον ορισμό. Η έννοια της "εξατομίκευσης" είναι πολύ πιο 
κοντά στην πραγματικότητα. Ένα σύστημα εξ αποστάσεως αποσπά τον 

διδασκόμενο από τη μαθησιακή ομάδα και τον τοποθετεί σε μια πιο ιδιωτική 
κατάσταση. Η μάθηση έχει συχνά ιδιωτικό, προσωπικό χαρακτήρα, όταν δεν 
εντάσσεται σε θεσμοθετημένο πλαίσιο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
χαρακτηρίζεται από την αναγωγή της θεσμοποιημένης εκπαίδευσης στη 

σφαίρα του ιδιωτικού.

1^.?.^2:3..7.Ά^εσπ^πρ_όσωπο_ΰ
Σε μία εργασία του ο Peters (1991) επέστησε την προσοχή στη σημασία 

που έχει ο όρος zaochny στα Ρωσικά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Zaochny είναι η ρωσική λέξη για την "απόσταση" στη φράση "εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση". Είναι αξιοσημείωτη γιατί σημαίνει -αν 
δούμε την ετυμολογία της- "χωρίς οπτική επαφή". Η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση δεν πραγματοποιείται "πρόσωπο με πρόσωπο", όπως 
κάποτε το έθεσε ο Wedemeyer. Και καθώς τα μάτια είναι το όργανο 
όπου καθρεπτίζονται τα μύχια αισθήματα του ανθρώπου, η ερμηνεία 
αυτή της απόστασης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συνειδητοποιούμε ότι 
ολόκληρη η διάσταση της αλληλεπίδρασης διδάσκοντος και 
διδασκομένου ελλείπει από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η νέα 

αυτή μορφή εκπαίδευσης ορίζεται και προσδιορίζεται από μία βασική 

έλλειψη.

Η ερμηνεία αυτή στόχο έχει να δείξει τη σημασία της άμεσης προσωπικής 
επαφής στα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μερικά από αυτά δεν 

προώθησαν κανένα είδος επαφής, πιστεύοντας ότι οι διδασκόμενοι τα 
επέλεξαν επειδή δεν ήθελαν να μετακινούνται προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Μερικά παρέχουν προαιρετικά σεμινάρια για όποιον από τους 
διδασκομένους το κρίνει αναγκαίο. Μερικά παρέχουν τη δυνατότητα
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παρακολούθησης υποχρεωτικών σεμιναρίων, συναντήσεων πριν από την 
έναρξη του προγράμματος ή θερινών σχολείων, θεωρώντας ότι η 
εκπαιδευτική εμπειρία θα ήταν ελλιπής χωρίς αυτά. Άλλα συστήματα δίνουν 
τη δυνατότητα επαφής μέσω τηλεδιασκέψεων.

Την ίδια εποχή που ο Peters κάνει τις παρατηρήσεις αυτές, εμφανίζονται 
οι πρώτες εκθέσεις (Bramble και Martin, 1995) για επιτυχημένες πρόσωπο 
με πρόσωπο διδασκαλίες από απόσταση με σύνδεση συμπιεσμένου 
σήματος βίντεο. Οι διδασκόμενοι έβλεπαν και άκουγαν τον διδάσκοντα 
καθώς και όλους τους άλλους διδασκομένους στο σύστημα, παρά το 
γεγονός ότι τους χώριζαν εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα. Η οπτική 
επαφή έχει πλέον αποκατασταθεί (με ηλεκτρονικά μέσα). Και εδώ τίθενται 
ερωτήματα που μέχρι τώρα δεν έχουν απαντηθεί: ποια είναι άραγε τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών συναντήσεων, 
υποχρεωτικών ή προααιρετικών, σε σχέση με τις άμεσες πρόσωπο με 
πρόσωπο συναντήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; Μπορούν οι 
πρώτες να υποκαταστήσουν τις δεύτερες;

l:3^2.3jB.Iyyn_£pj3gjjg
Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους προβληματισμούς προτείνεται ο 

ακόλουθος ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μορφή εκπαίδευσης που 

χαρακτηρίζεται από:
■ Την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο σε 

σχεδόν μόνιμη βάση καθ' όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 
(το στοιχείο αυτό διακρίνει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τη 
συμβατική).

■ Την επίδραση που έχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός τόσο στον 
σχεδίασμά όσο και στην προετοιμασία του διδακτικού υλικού και στην 
παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης στους διδασκομένους (το 
στοιχείο αυτό διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την 
προσωπική μελέτη του καθενός ή από τα προγράμματα 
αυτοδιδασκαλίας).

■ Τη χρήση τεχνικών μέσων -έντυπου, ακουστικού, οπτικού υλικού ή 
ηλεκτρονικού υπολογιστή- που συνδέουν τον διδάσκοντα και τον 

διδασκόμενο και μεταφέρουν το περιεχόμενο του προγράμματος 

σπουδών.
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■ Τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ώστε οι διδασκόμενοι να 
μπορούν να επωφελούνται ακόμα και από τον άμεσο διάλογο 
(πράγμα που διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 
άλλες χρήσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση).

■ Την απουσία, σε σχεδόν μόνιμη βάση, της λειτουργίας της 
μαθησιακής ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται μέθοδοι 
εξατομικευμένης διδασκαλίας παρά ομαδικής. Δεν αποκλείεται όμως 
η δυνατότητα περιστασιακών συναντήσεων, είτε πρόσωπο με 
πρόσωπο είτε η δυνατότητα περιστασιακών συναντήσεων, είτε 
πρόσωπο με πρόσωπο είτε μέσω ηλεκτρονικών τεχνολογιών, τόσο 
για διδακτικούς όσο και για κοινωνικούς σκοπούς.

Ο ορισμός αυτός επιδιώκει να βρει τη μέση λύση ανάμεσα στα άκρα: σε 
έναν αφαιρετικό ορισμό που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και σε 
έναν γενικόλογο ορισμό που δεν μπορεί να χρησιμοποηθεί ως βάση 
ανάλυσης και ανάπτυξης ενός θεωρητικού πλαισίου.

Συγκριτικές μελέτες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δείχνουν ότι η 
άμεση πρόσωπο με πρόσωπο επαφή είναι δυνατό να μην προβλέπεται, να 
είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Η πρόβλεψη για άμεση, πρόσωπο με 
πρόσωπο επαφή δηλώνεται στον παραπάνω ορισμό με τη φράση: 
"Απόσταση που χωρίζει τον δάσκαλο από τη μαθησιακή ομάδα καθ' όλη τη 
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας σε σταθερή σχεδόν βάση".

Από την άλλη πάλι πλευρά, η σύνδεση των "ηλεκτρονικών τάξεων" μέσω 
δορυφόρου, ψηφιακών γραμμών εύρους ζώνης, συμπιεσμένου σήματος 
βίντεο ή μέσω μικροκυμάτων καθιστά εφικτή την εκπαίδευση από 
απόσταση.

Στόχος στην ενότητα αυτή ήταν να δωθεί ένας ορισμός της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Αν θέλουμε να διαλύσουμε τη σύγχυση που 
επικρατούσε στην ορολογία του παρελθόντος, τότε από την έννοια της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να αποκλείσουμε:

■ Τη χρήση έντυπου, οπτικοακουσπκού διδακτικού υλικού, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, τα 

αμφιθέατρα, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια και τις ομάδες μελέτης που 

εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποιούνται στους 
χώρους των συμβατικών ιδρυμάτων.

■ Τη χρήση έντυπου, οπτικοακουστικού διδακτικού υλικού ή 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για προσωπική κατ' ιδίαν μελέτη.
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2 Ανοιχτή και παραδοσιακή Εκπαίδευση
Σκοπός του κεφαλαίου είναι μία πρώτη γνωριμία με τα ανοικτά 

εκπαιδευτικά συστήματα και με το ιδεώδες της Ανοικτής εκπαίδευσης.

2._1_.Π.οβ.οδοσισκά συστήμQJQ. ΤΡ/.ΓΡβ.σθμ/σ£
Εκπαίδευσης

[Βεργίδης981 Ένας τρόπος για να προσεγγίσει κανείς τα ανοικτά 

συστήματα εκπαίδευσης είναι να μελετήσει τους βασικούς περιορισμούς που 
χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Ο σκοπός του 
ενότητας αυτής είναι να σκιαγραφήσει τα όρια των παραδοσιακών 
συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.1.1 Περιορισμοί που θέτει το παραδοσιακό σύστημα 
Εκπαίδευσης

■ Η αδυναμία της φυσικής παρουσίας του φοιτητή στις αίθουσες 
διδασκαλίας.

■ Η υποχρέωση εισαγωγικών εξετάσεων, συνήθως εξαιρετικά 
ανταγωνιστικών, που συνδέεται με την άποψη ότι κάποιος πρέπει να 
αποδείξει εκ των προτέρων ότι μπορεί να σπουδάσει, πρίν αρχίσει να 
σπουδάζει.

■ Το σχετικά στενό φάσμα ηλικιών που καλύπτεται.
■ Ο μονοσήμαντος καθορισμός της μορφωτικής πορείας ενός νέου 

ανθρώπου από μια μόνο αρχική επιλογή, σε συνδυασμό με το 
αποτέλεσμα των εισαγωγικών εξετάσεων.

■ Η αδυναμία προσφοράς αυτοτελών μορφωτικών κύκλων με μικρή 
σχετικά διάρκεια, έστω ετήσιων, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 
επίπεδο. Οι κύκλοι αυτοί θα μπορούσαν να συνδυάζονται, οδηγώντας 
σε διάφορους ακαδημαϊκούς τίτλους, από τα προπτυχιακά 
πιστοποιητικά ως τα διδακτορικά διπλώματα.

■ Η αδυναμία του παραδοσιακού συστήματος να ικανοποιήσει τις 
επιθυμίες όλων των ενδιαφερομένων για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι περιορισμοί που θέτει το 

παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης προέρχονται από τη θεώρηση του 

Ελληνικού και μόνο παραδείγματος. Η μελέτη του εκπαιδευτικού 

συστήματος μιας άλλης χώρας, περισσότερο προχωρημένης από τη δική 
μας στον τομέα των εκπαιδευτικών θεσμών, θα παρουσίαζε ασφαλώς 

λιγότερους περιορισμούς. Πάντως σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις θα
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συναντούσαμε τους περιορισμούς που συνδέονται με την αδυναμία φυσικής 
παρουσίας του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας, με την υποχρέωση 
κάποιας μορφής εισαγωγικών εξετάσεων, με το σχετικά στενό φάσμα 

ηλικιών και την αδυναμία του συστήματος να ικανοποιήσει ολόκληρη τη 
ζήτηση για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράφει τα ανοικτά συστήματα 
εκπαίδευσης στο τριτοβάθμιο επίπεδο, καθώς και το ιδεώδες της Ανοικτής 
Εκπαίδευσης.

2.2.1 Χαρακτηριστικά των ανοικτών συστημάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

[Βεργίδης981 Έχοντας συνειδητοποιήσει τους περιορισμούς που θέτουν 

τα παραδοσιακά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντιλαμβανόμαστε 
την ανάγκη για την παράλληλη ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων, που 
να είναι απαλλαγμένα από τους περιορισμούς που σκιαγραφήθηκαν στο 
πλαίσιο της προηγούμενης ενότητας. Ένα σύστημα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά δημιουργούν ένα ανοικτό 

σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικά των ανοικτών συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

■ Δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του φοιτητή στις αίθουσες 
διδασκαλίας.

■ Δεν προϋποθέτουν επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις, και σε πολλές 
περιπτώσεις, ούτε τυπικά προσόντα ή δίπλωμα Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

■ Απευθύνονται σε ευρύτατο φάσμα ηλικιών, το κάτω όριο του οποίου 
τοποθετείται συνήθως στα 18 χρόνια, ενώ κατά κανόνα δεν 

καθορίζεται άνω όριο.
■ Απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό φοιτητών, τείνοντας να καλύψουν τις 

επιθυμίες όλων των ενδιαφερομένων.

■ Καλύπτουν κατά τρόπο ενιαίο όλα τα επίπεδα, από την προπτυχιακή 
επιμόρφωση ως το διδακτορικό δίπλωμα, καταρρίπτοντας έτσι τα 

τεχνικά φράγματα που θέτουν αρκετά παραδοσιακά συστήματα 

εκπαίδευσης.
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■ Προσφέρουν αυτοτελείς μορφωτικούς κύκλους με μικρή σχετικά 
διάρκεια, π.χ. ετήσια. Οι κύκλοι αυτοί συνδυαζόμενοι οδηγούν σε 
ακαδημαϊκούς τίτλους διαφόρων επιπέδων, επιτρέποντας 
πολλαπλότητα επιλογών.

2.2.2 Το ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης

Η δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών από τη μια και η διασφάλιση της 
πρόσβασης από την άλλη συγκροτούν τον φιλοσοφικό πυρήνα των 
ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης. Αυτό είναι γενικότερα αποδεκτό 
σήμερα. Έτσι ο Davies (1977) υποστηρίζει ότι ο ουσιαστικός στόχος της 
ανοικτής παιδείας ή πιο συγκεκριμένα κάποιου ανοικτού συστήματος 
εκπαίδευσης, είναι να αυξήσει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για αυτούς που 
είχαν εξαιρεθεί από το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης για 
οποιουσδήποτε λόγους και τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να το 
χρησιμοποιήσουν. Παράλληλα ο Spencer (1980) αναφέρει ότι ο όρος 
Ανοικτή Εκπαίδευση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου δίνεται έμφαση 
στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα είναι περισσότερο 
προσβάσιμο από το παραδοσιακό, με τους ίδιους ή παρεμφερείς 
εκπαιδευτικούς στόχους.

Η δημιουργία όμως της ευκαιρίας και η διασφάλιση της πρόσβασης 
προϋποθέτουν άρση των εμποδίων που θέτουν τα παραδοσιακά συστήματα 
εκπαίδευσης. Έτσι, αντί των εισαγωγικών εξετάσεων, μέσα από τις οποίες ο 
ενδιαφερόμενος καλείται να αποδείξει από πρίν ότι μπορεί να σπουδάσει, 
αρκετά τριτοβάθμια συστήματα ανοικτής εκπαίδευσης προσφέρουν 
εισαγωγικά μαθήματα, για να βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να 
παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο. Στην απαίτηση της 
καθημερινής φυσικής παρουσίας στις αίθουσες διδασκαλίας, που συνιστά το 
πιο σημαντικό εμπόδιο για την αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών (ο 
αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στο παραδοσιακό σύστημα 
προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων), καθώς και για την ελεύθερη 
πρόσβαση στο σύστημα (ο φοιτητής πρέπει να βρίσκεται καθημερινά σε 

συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένο χρόνο), η ανοικτή εκπαίδευση 
αναπτύσσει τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης από Απόσταση, δηλαδή ένα 

οργανικά δομημένο σύνολο μέσων και διαδικασιών. Η μεθοδολογία της 

εκπαίδευσης από απόσταση είναι αυτή που χαρακτηρίζει πρωτίστως τα

43



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμάραντου Θεανώ

ανοικτά συστήματα εκπαίδευσης και τα διακρίνει από τα παραδοσιακά. Η 
μεθοδολογία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στο φοιτητή να χρησιμοποιεί 
την κατοικία του ως κύριο χώρο μάθησης και να επιλέγει ο ίδιος το 
χρόνο μελέτης και το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει.

fRace991 Τι είδους επιλογή και έλεγχο έχουν οι εκπαιδευόμενοι 

στην ανοικτή εκπαίδευση;

Ρυθμός: Οι διδασκόμενοι στην ανοικτή εκπαίδευση ελέγχουν
περισσότερο το ρυθμό με τον τρόπο τον οποίο πρόκειται να δουλέψουν. 

Μπορούν να έχουν όσο χρόνο χρειάζονται για να ολοκληρώσουν μια 
ενότητα μελέτης. Δεν πλήτουν επειδή ο ομιλητής προχωρά πολύ αργά, ούτε 
μένουν πίσω επειδή ο ομιλητής προχωρά πολύ γρήγορα. Όταν μαθαίνουν 
με τη μέθοδο της ανοικτής εκπαίδευσης, οι διδασκόμενοι έχουν τον έλεγχο 
του ρυθμού της μελέτης τους, έχουν φυσικά και την ευθύνη να κάνουν τις 
σωστές επιλογές. Μπορεί πάντα να υπάρχουν προσθεσμίες που πρέπει να 
τηρηθούν: ημερομηνίες-στόχοι για τις γραπτές εργασίες, ακόμη και 
ημερομηνίες εξετάσεων. Ωστόσο, ο διδασκόμενος με αργό ρυθμό μπορεί 
πάντα να απολαμβάνει την ελευθερία του χρόνου του, αφιερώνοντας απλώς 
περισσότερες ώρες εργασίας από τον διδασκόμενο με γρήγορο ρυθμό, για 
V ανταποκριθεί στις προθεσμίες.

Τόπος: Στην ανοικτή εκπαίδευση οι διδασκόμενοι μπορούν να επιλέξουν 
που θα μελετήσουν. Η ανοικτή εκπαίδευση πραγματοποιείται συχνά στο 

σπίτι, σε μια βιβλιοθήκη, στο χώρο εργασίας ή σχεδόν οπουδήποτε αλλού.
Χρόνος: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν πότε θα μελετήσουν. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μαθαίνουν πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι θα 
μάθαιναν σε "επιβεβλημένα χρονικά διαστήματα". Στα δια ζώσης μαθήματα, 
πόσοι φοιτητές δεν κοιτάζουν με νυσταγμένα μάτια τους πρωινούς ομιλητές; 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί έχουν περισσότερη ενεργητικότητα τη νύχτα 

από ότι την ημέρα!
Διαδικασίες: Οι εκπαιδευόμενοι στην ανοικτή εκπαίδευση μπορούν 

επίσης να επιλέξουν πακ θα μάθουν. Μπορούν π.χ. να ετοιμάσουν ένα 

πρόγραμμα "στόχων" που αφορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος 

ανοικτής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν τη 

συστηματική επανάληψη. Μπορούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους να 
επιστρέφουν στα δυσκολότερα σημεία όσες φορές χρειάζεται για να 

κατανοήσουν σωστά.
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ΓΒερνίδΓκ981 Για να έχουμε μία σφαιρική εικόνα του ιδεώδους της 

Ανοικτής Εκπαίδευσης, θα πρέπει στη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών, 
στην ελεύθερη πρόσβαση και στη δυνατότητα του φοιτητή να προσδιορίζει 
τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης του, να προσθεθεί και κάτι 
ακόμα: το δικαίωμα του φοιτητή να διαμορφώνει ο ίδιος προοδευτικά τη 

μορφωτική του φυσιογνωμία επιλέγοντας κάθε χρόνο, περίπου ελεύθερα, το 

συνδυασμό των ετήσιων, έστω, αυτοτελών κύκλων (τους οποίους π.χ. το 
ανοικτό πανεπιστήμιο της Πάτρας ονομάζει Θεματικές Ενότητες) που 
επιθυμεί. Η ελευθερία στη διαμόρφωση της μορφωτικής του φυσιογνωμίας 
έχει δύο συνιστώσες:

α) τη δυνατότητά του να επιλέγει το επίπεδο των σπουδών του, 
φοιτώντας από ένα έως πολλά χρόνια, ανάλογα με τον αριθμό των 
Θεματικών Ενοτήτων που επιθυμεί να παρακολουθήσει συνολικά και

β) τη δυνατότητά του να επιλέγει τον ιδιαίτερο συνδυασμό Θεματικών 

Ενοτήτων της αρεσκείας του.
Η αντίληψη της Ανοικτής Εκπαίδευσης αναφορικά με την ελεύθερη 

διαμόρφωση της μορφωτικής φυσιογνωμίας κάθε φοιτητή οδηγεί σε 
εξαιρετικά μεγάλη μορφωτική διαφοροποίηση των αποφοίτων των πιο 
επιτυχημένων παραδειγμάτων ανοικτών συστημάτων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Η αντίληψη αυτή, ωθούμενη στο ακραίο της όριο, θα είχε ως 
αποτέλεσμα ο κάθε φοιτητής να παίρνει το δικό του, ιδιαίτερο, "πτυχίο".

Για την επίτευξη του στόχου αυτού τα πιο επιτυχημένα τριτοβάθμια 
ιδρύματα ανοικτής εκπαίδευσης, ή και παραδοσιακά ιδρύματα που 
προσφέρουν σπουδές ανοικτής εκπαίδευσές, χρησιμοποιούν το 
σπονδυλωτό ή αρθρωτό σύστημα (modular system), το οποίο μαζί με την 
Εκπαίδευση από Απόσταση συνιστούν τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά τους 
εργαλεία. Το αρθρωτό σύστημα εφαρμόζουν και πολλά παραδοσιακά 
τριτοβάθμια ιδρύματα, κυρίως στη Μ.Βρετανία.

Το ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης συγκροτείται κυρίως από τις
παρακάτω απόψεις:

■ Την υποχρέωση της κοινωνίας να προσφέρει όσο γίνεται περισσότερες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες και να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση 

όλων των πολιτών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

■ Το δικαίωμα του φοιτητή να προσδιορίζει τον τόπο, το χρόνο και το 
ρυθμό της μελέτης του.
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■ Το δικαίωμα του φοιτητή να διαμορφώνει ο ίδιος, προοδευτικά, τη 
μορφωτική του φυσιογνωμία τόσο από πλευράς επιπέδου σπουδών, 
όσο και από πλευράς γνωστικού αντικειμένου.

2.2.3 Ανοικτά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
θεσμοί δια βίου εκπαίδευσης

Όπως αναφέρθηκε, τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
απευθύνονται σε ευρύ φάσμα ηλικιών. Υπό την έννοια αυτή εξυπηρετούν το 
ιδανικό της διά βίου εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των 
πολιτών. Αυτό, ωστόσο, δε θα πρέπει να μας κάνει να ταυτίζουμε τους 

θεσμούς που υπηρετούν τη δια βίου εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση 
με τα ανοικτά τριτοβάθμια ιδρύματα. Οι πρώτοι λειτουργούν κυρίως στο 
χώρο της άτυπης σεμιναριακής εκπαίδευσης και απευθύνονται αποκλειστικά 
σε μεγάλες ηλικίες, χρησιμοποιώντας δια ζώσης διδασκαλία, που απαιτεί 
βέβαια τη φυσική παρουσία των διδασκομένων. Σεμιναριακού χαρακτήρα 
σπουδές, που κι αυτές εξυπηρετούν το ιδανικό της δια βίου εκπαίδευσης, 
προσφέρουν επίσης και πολλά τριτοβάθμια ιδρύματα του παραδοσιακού 
συστήματος εκπαίδευσης, απαιτώντας επίσης τη φυσική παρουσία των 
διδασκομένων. Τέλος, πολλά τριτοβάθμια παραδοσιακά ιδρύματα 
προσφέρουν και σπουδές από απόσταση, που κινούνται στο χώρο είτε της 
άτυπης είτε, κυρίως, της τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό που κυρίως 
διαφοροποιεί τα ανοικτά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλα τα 
άλλα ιδρύματα και θεσμούς είναι κυρίως το γεγονός ότι προσφέρουν 
σπουδές χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη μέθοδο της εκπαίδευσης από 
απόσταση.
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3 Ιστορική πορεία της ΕξΑ εκπαίδευσης

[PasseriniOOl Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι ένα νέο 

εκπαιδευτικό φαινόμενο. Σε πάνω από έναν αιώνα, εξελίχθηκε από σπουδές 
δΓ αλληλογραφίας, ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τηλεδιάσκεψη, δίκτυα και 
πολυμεσική παράδοση στις σημερινές τεχνολογίες βασισμένες στο web.

Αυτή η εξέλιξη χαρακτηρίζεται από νέες διδακτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένου την προσαρμογή της εκπαιδευτικής ύλης που 
υποστηρίζεται από ποικίλα μέσα παράδοσης.

Με την άφιξη του Internet, μία νέα γενιά της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης 
αναδύθηκε. Συμπληρωματικά με τα άλλα μοντέλα, η εκπαίδευση μέσω 
Internet, επιτρέπει την εφαρμογή της σύγχρονης και ασύγχρονης 
αλληλεπίδρασης και δίνει νέες προοπτικές στην εκπαίδευση.

Οι τεχνολογίες αυξημένου εύρους ζώνης και η παγκόσμια πρόσβαση στα 
διασυνδεδεμένα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στο Internet και στο WWW να 
εξελιχθεί σ' ένα βιώσιμο σύστημα παράδοσης για την εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευση. Για να εξυπηρετήσουν αυτήν την ανάπτυξη, τα μοντέλα για την 
ανάπτυξη εξ' αποστάσεως διδασκαλίας πρέπει να επεκταθούν.

Παρακάτω γίνεται μία ανασκόπηση των ιστορικών μεταβάσεων που 
οδηγούν στην 4η γενιά της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης και διαφαίνεται ότι 
οι παραδοσιακού συστήματος προσεγγίσεις στην εκπαίδευση πρέπει να 
αναθεωρηθούν και να ενσωματώσουν στρατηγικές κατάλληλες για τα νέα 
εργαλεία. Επίσης παρουσιάζονται τρία μοντέλα εκπαίδευσης από 
απόσταση.

β.:^.!?Τ.9Μ^Δ.!^!9.^β.9ΜΠ

[PasseriniOOl Η ΕξΑΕ είναι πάνω από έναν αιώνα παλιά. Αρχικά η 

επικοινωνία επιτυγχάνονταν μέσω έντυπου υλικού και του ταχυδρομείου, 
δημιουργώντας την "δΓ άλληλογραφίας εκπαίδευση". Σήμερα, σχεδόν όλες 
οι μορφές επικοινωνίας στην ΕξΑΕ εμπεριέχουν σε κάποιο επίπεδο την 

ηλεκτρονική επικοινωνία.
Οι Moore & Kearsley (1996) ορίσανε την ΕξΑΕ ως "οργανωμένη μάθηση 

που συμβαίνει σε διαφορετικό τόπο από τη διδασκαλία και ως αποτέλεσμα 

απαιτεί ειδικές τεχνικές στο σχεδιασμό του μαθήματος, ειδικές σχεδιαστικές
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τεχνικές, ειδικές μεθόδους επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής και άλλης 
τεχνολογίας, καθώς και διαχειριστικές και οργανωσιακές ρυθμίσεις.

3.2.1 Από τη μάθηση δΓ αλληλογραφίας στην 
παράδοση μέσω Internet

[PasseriniOOl Οι Moore και Kearsley (1996) αναγνωρίζουν τρία κύρια 

εξελικτικά στάδια της ΕξΑΕ.

Η μάθηση δΓ αλληλογραφίας είναι μέρος της γενιάς έναρξης των εξ' 
αποστάσεων προγραμμάτων (1η γενιά) διανύοντας τα τέλη του 19ου αιώνα 
και τις αρχές του 20ου. Στη μάθηση δΓ αλληλογραφίας τα μέσα επικοινωνίας 
είναι κατά το πλείστον έντυπο ύλικό, συνήθως βιβλία που περιέχουν τον 
σκελετό του μαθήματος και ασκήσεις. Οι φοιτητές εκτελούν τις εργασίες που 
τους αναθέτουν σύμφωνα με τις οδηγίες πάνω στο βιβλίο και ταχυδρομούν 

τις εργασίες στον καθηγητή ο οποίος παρέχει ανάδραση μέσω του 
ταχυδρομείου. Αρκετά Πανεπιστήμια μέσα και έξω από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες χρησιμοποιούν μάθηση δΓ αλληλογραφίας, όπως το United States 
Departement of Agriculture (USDA) Graduate School.

[Βερνίδης981. [SimonsonOOl To 1874 to Illinois State University και το 

1891 το University of Chicago στις Η.Π.Α. ξεκίνησαν προγράμματα 
σπουδών δΓ αλληλογραφίας. Η ζήτηση που ακολούθησε δικαιολόγησε την 
απόφαση αυτή και πολύ σύντομα και άλλα πανεπιστήμια ξεκίνησαν ανάλογα 
προγράμματα. Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται ορισμένα από τα 
πρώτα πανεπιστήμια που ξεκίνησαν προγράμματα σπουδών δΓ 
αλληλογραφίας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν τα πρώτα αυτά 
πανεπιστήμια βασίζονται αποκλειστικά στη μέθοδο επικοινωνίας μέσω 
επιστολών.

Τα παλαιότερα πανεπιστήμια που προσέφεραν 
σπουδές από απόσταση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Illinois State University Η.Π.Α. 1874

Queen's University-Ontario ΚΑΝΑΔΑΣ 1889

University of Chicago Η.Π.Α. 1891

University of Wisconsin Η.Π.Α. 1906

University of Queensland at Brisbane ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1911

Πίνακας 3.1 - Πηγή: [Βερνίδης981
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[PasseriniOOl Η 2η γενιά της ΕξΑΕ ξεκινά στις αρχές του 1970. Το 

καλοκαίρι του 1970 μία πρώτη στρατιά 25.000 φοιτητών έγινε δεκτή σ' ένα 
καινούργιο Πανεπιστήμιο το Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές 
των ανοιχτών Πανεπιστημίων λαμβάνουν τη διδασκαλία μέσω του 

ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, μαγνητογραφημένων κασετών ήχου και δΓ 
αλληλογραφίας.

Αρκετά Πανεπιστήμια, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, ακόμη 
χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο σαν κύριο εργαλείο παράδοσης 

διδασκαλίας. Το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο και η τηλεόραση, εφαρμόστηκαν 
στην εξ αποστάσεως μάθηση πριν την επίσημη αναγνώριση του Βρετανικού 
ανοικτού Πανεπιστημίου. Δημόσιες ραδιοφωνικές εκπομπές με εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο πειραματίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 1940 
(π.χ. Johns Hopkins Colubia Broadcoasting systems).

ΓΒεργίδης981 To 1930 το B.B.C στη Μεγάλη Βρετανία και λίγο 

αργότερα, στα 1939, στο σχολείο για τους μετανάστες στη Γαλλία, ξεκίνησαν 
προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης από το ραδιόφωνο. Στον 
παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε την εξέλιξη της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.

Η εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα

1898 Μαθήματα δΓ αλληλογραφίας: Σκανδιναβία

1914 Σχολική εκπαίδευση δΓ αλληλογραφίας: Αυστραλία
1919 Σχολική εκπαίδευση δΓ αλληλογραφίας: Καναδάς

1922 Σχολική εκπαίδευση δΓ αλληλογραφίας: Ν.Ζηλανδία
1930 Μαθήματα μέσω ραδιοφώνου: B.B.C./ Μεγάλη Βρετανία
1939 Σχολική εκπαίδευση δΓ αλληλογραφίας και ραδιοφώνου: Γαλλία

Πίνακας 3.2 - Πηγή: ΓΒεργίδης981

[Riedlinq] Και οι δύο αυτές τεχνολογίες του ραδιοφώνου και της 

τηλεόρασης είχαν σημαντικά μειονεκτήματα. Πρώτον, ήταν μονόδρομο μέσα 

επικοινωνίας. Ο μαθητής παρέμενε στην ουσία σ' ένα μάθημα δΓ 
αλληλογραφίας, αλλά με μερικά χρήσιμα βοθήματα. Δεύτερον, οι εκπομπές 

ραδιοφώνου ήταν διαθέσιμες μόνο "ζωντανά".
Με την εξέλιξη των φωνογράφων, ραδιοκασετών, βιντεοκασετών και του 

ξηρογραφικού υλικού, όλη η ύλη του μαθήματος μπορούσε να αναπαραχθεί
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με σχετική ευκολία. Το κόστος παραγωγής μειώθηκε, μεγαλύτερης ποικιλίας 
προγράμματα μαθημάτων μπορούσαν να χορηγηθούν και η ανασκόπηση 
της ύλης έγινε κάτι πλέον σύνηθες. Επιπλέον με την ευρεία διαθεσιμότητα 

της τηλεφωνικής επικοινωνίας σε διάφορα μέρη του κόσμου, οι ΕξΑ φοιτητές 
και καθηγητές τελικά άρχισαν να είναι ικανοί να παρέχουν σχεδόν γρήγορη 
ανάδραση και επικοινωνία.

[PasseriniOOl To audio conferencing (διεξαγωγή ενός μαθήματος με 

τη χρήση τηλεφώνου) είναι επίσης μέρος της 2ης γενιάς των προγραμμάτων 
ΕξΑΕ. To audio conferencing χρησιμοποιείται σήμερα για τη διεξαγωγή εξ 
αποστάσεως μαθημάτων από το Πανεπιστήμιο του Νότιου Ειρηνικού (Fiji) 
χρησιμοποιώντας το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο για να συνδέσει φοιτητές 
που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα από γειτονικές χώρες στα 
νησιά του Νότιου Ειρηνικού.

Η 3η γενιά, αρχές του 1980, ωφελήθηκε από τα μικροκύματα και τις 
δορυφορικές τεχνολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες επίσης έδωσαν τη 
δυνατότητα σε νέες μορφές αλληλεπίδρασης πραγματικού χρόνου με two - 
way videoconferencing, one - way video και two - way audio cxmmunication.

[Riedlinal Πέντε θεμελιώδης αρχές ενός αποτελεσματικού 

προγράμματος τέθηκαν:
■ Επαφή μεταξύ καθηγητή και μαθητή,
■ Ενεργή μάθηση μέσω γραπτών απαντήσεων,
■ Έγκαιρη ανάδραση προς τον Καθηγητή της κατανόησης των 

φοιτητών,
■ Έγκαιρη ανάδραση προς τους φοιτητές πάνω στις εργασίες που 

πραγματοποιήσανε,
■ Ευκαιρία για τους φοπητές να ξαναδούν την εργασία που κάνανε και 

να μάθουν από τα λάθη τους.

[PasseriniOOl Κατά τη διάρκεια αυτής της γενιάς επίσης, ξεκίνησαν 

να παράγονται CD-ROM πολυμεσικά προϊόντα για self - paced μάθηση. 
Επιπρόσθετα τα δίκτυα υπολογιστών συνδέουν καθηγητές και μαθητές, 

δίνοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ανταλλαγής 

απόψεων πάνω στην ύλη του μαθήματος. Οι πίνακες ανακοινώσεων κάνουν 
την πρώτη τους εμφάνιση για ομαδική αλληλεπίδραση από απόσταση και 

επικοινωνία της τάξης.

Και ενώ οι Moore και Kearsley (1996) παρουσιάζουν τα δίκτυα 
επικοινωνιών και τα πολυμέσα τα βασισμένα στους υπολογιστές ως μέρος
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της 3ης γενιάς των ΕξΑΕ προγραμμάτων, πρόσφατες εξελίξεις των 
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και κυρίως η έλευση του Internet, έδωσαν 
στην ΕξΑΕ μία νέα διάσταση. Εξ' αιτίας των αυξανόμενων δυνατοτήτων 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ΕξΑ φοιτητών, το Internet ανοίγει μία νέα γενιά 
στην ΕξΑΕ την 4η γενιά. Η τεχνολογία Internet προσθέτει δυνατότερα 

στοιχεία συνεργατικής μάθησης. Υπάρχει μία πραγματική μετακίνηση από τα 
δασκαλοκεντρική προσέγγιση, στην οποία ο καθηγητής ή ο παραγωγός της 
βιντεοκασέτας ή ο παραγωγός της πολυμεσικής εφαρμογής αποκλειστικά 
παράγει το περιεχόμενο διδασκαλίας, σε μία μαθητοκεντρική προσέγγιση.

Οι ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και συνεργασία που ανοίγονται στους 
απομακρυσμένους φοιτητές διευκολύνουν τη μετάβαση σ' ένα πλουσιότερο 

μαθησιακό περιβάλλον. Ασύγχρονες και σύγχρονες αλληλεπιδράσεις πάνω 
στο δίκτυο είναι τα κύρια εκπαιδευτικά στοιχεία μιάς εικονικής τάξης και η 
ύλη του μαθήματος είναι μόνο η βάση από την οποία δημιουργείται η 
συζήτηση.

[ΡετάληςΟ11 Οι προβληματισμοί των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης μέσω αλληλογραφίας, ήταν το κόστος, ο 
εμπλουτισμός της διδασκαλίας με νέες μεθόδους και μέσα και η βελτίωση 
της αμφίδρομης, εύκολης και τακτικής επικοινωνίας μεταξύ των 
εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Έτσι δημιουργήθηκαν οι παραπάνω 
τέσσερις γενιές εκπαίδευσης από απόσταση, ανάλογα με τη χρήση των 
μέσων: αλληλογραφία (1η), ραδιόφωνο και τηλεόραση (2η), δορυφορικές 
ζεύξεις και multimedia CD-Rom (3η) και νέες τεχνολογίες δικτύων 

υπολογιστών, Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός (4η).

3.3 ,.Μοντέλ ο Εκπαίδευσή £ από Απόστασή

[Mason981. [ΜπρατιτσΓκΟ11 Σύμφωνα με τον Mason (1998) υπάρχουν 

τρία μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση:
1. Μοντέλο περιεχομένου και υποστήριξης (Content & Support 

Model): Πρόκειται για το προγενέστερο από τα τρία μοντέλα και το 

πλέον διαδεδομένο. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό της παραδοσιακής 
διδασκαλίας στην τάξη και στηρίζεται στον έντονο διαχωρισμό 

ανάμεσα στο διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και στην 

υποστήριξη του μαθητή από τον εκπαιδευτή. Το πρώτο υλοποιείται με 
τη μορφή ενός στατικού κορμού πληροφορίας που δεν επιδέχεται 
συχνές και μεγάλες μεταβολές, συνήθως σε έντυπη μορφή (που
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αποστέλλεται ταχυδρομικά ή δίνεται προσωπικά στους μαθητές) ή σε 
ηλεκτρονική μορφή υπερκειμένου (hypertext). Συνήθως αυτός ο 
κορμός ονομάζεται "Course Package" (σε έντυπη μορφή) ή "Web 

Pacage" (σε ηλεκτρονική μορφή). Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη 
από την πλευρά του εκπαιδευτή με κατά πρόσωπο συναντήσεις ή 
διασκέψεις (σύγχρονες και ασύγχρονες). Με παρόμοιο τρόπο, 
υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Στις 
περιπτώσεις αυτές, συνήθως ένα μικρό ποσοστό (της τάξης του 20%) 

από το συνολικό χρόνο ενασχόλησης των μαθητών με το μάθημα 
αφιερώνεται σε δικτυακές (online) δραστηριότητες. Το ποσοστό αυτό 
είναι αρκετά χαμηλό και είναι παρόμοιο με το ποσοστό συνεργασίας 
μεταξύ των μαθητών.

2. Μοντέλο περιτυλιγμένου περιεχομένου (Wrap around Model): Σ' 
αυτό το μοντέλο το διδακτικό περιεχόμενο βρίσκεται μέσα σ' ένα 
"περιτύλιγμα" δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσα σ' αυτά τα δύο, αλλά συγχωνεύονται σε μεγάλο 
βαθμό.Η παρουσίαση του διδακτικού υλικού δηλαδή δεν γίνεται εξ 
αρχής, αλλά σταδιακά με προγραμματισμένο τρόπο. Εμφανίζεται ένα 
μεγαλύτερο ποσοστό δικτυακών (online) δραστηριοτήτων, σε 
ποσοστό, που φτάνει και το 50%. Γι' αυτό, και κατά τον Mason 
(1998), αυτό το μοντέλο ονομάζεται και 50/50 μοντέλο. Εδώ έχουμε 
περισσότερο μαθητοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας, με την έννοια ότι 
έγκειται περισσότερο στην ευχέρεια των μαθητών να ερμηνεύσουν και 
να κατανοήσουν το παρεχόμενο υλικό. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι 
πιο σύνθετος απ' ότι στο προηγούμενο μοντέλο, αφού πολύ 
μικρότερο ποσοστό του διδακτικού υλικού είναι προκαθορισμένο, μιας 
και κατά κάποιο τρόπο κατασκευάζεται στην πορεία, μέσω συζήτησης 
και δραστηριοτήτων.

3. Ολοκληρωμένο Μοντέλο (Integrated Model): Αυτό το μοντέλο είναι 

το ακριβώς αντίθετο από το πρώτο. Το μάθημα αποτελείται από 

συνεργατικές δικτυακές (online) δραστηριότητες, ομαδικές εργασίες 
και παροχή διδακτικών πόρων. Δηλαδή, το διδακτικό περιεχόμενο του 

μαθήματος είναι δυναμικό και ρευστό, αφού καθορίζεται ανάλογα με 
τις ανάγκες των μαθητών και τις ομαδικές δραστηριότητες. Οι πόροι 

συνεισφέρονται απ' όλους (μαθητές και εκπαιδευτή) καθ' όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος. Εδώ έχουμε έντονη παρουσία δικτυακών
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υπηρεσιών επικοινωνίας και συνεργασίας σύγχρονης και 
ασύγχρονης.

Αν ανατρέξουμε στα τεχνικά φυλλάδια των περισσοτέρων Ενιαίων 
Περιβαλλόντων για την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου που υπάρχουν 

σήμερα, θα παρατηρήσουμε ότι είναι φτιαγμένα με γνώμονα το πρώτο 
μοντέλο διδασκαλίας. Ορισμένα από αυτά ενσωματώνουν περισσότερες κι 

άλλα λιγότερες υπηρεσίες, αλλά η φιλοσοφία σχεδίασής τους παραμένει η 
ίδια. Πρόκειται εξάλλου, για το μοντέλο στο οποίο φαίνεται να στηρίχθηκαν 

κατά την ίδρυσή τους τα γνωστά Ανοικτά Πανεπιστήμια που δεν 
χρησιμοποιούν ουσιαστικά το διαδίκτυο (π.χ. Open University, ΕΑΠ), αλλά 
και σχεδόν όλες οι σειρές μαθημάτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα που 
οδηγούν σε πτυχία ή μεταπτυχιακές τίτλους. Τον τελευταίο καιρό 
παρατηρείται μια στροφή στο δεύτερο μοντέλο που προτείνει ο Mason, το 
οποίο συντελείται κυρίως με διαφοροποίηση στο σχεδίασμά της διδασκαλίας 
και την ανάπτυξη κατάλληλων δραστηριοτήτων που να περιβάλλουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Μέχρι στιγμής τα Ενιαία Περιβάλλοντα για την 
εκπαίδευση μέσω διαδικτύου που υπάρχουν μπορούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του μοντέλου αυτού, έστω και με συνεχείς αναβαθμίσεις 
τους, για να ενσωματώσουν πιο σύγχρονες δικτυακές υπηρεσίες και τεχνικές 
(π.χ. νέες μέθοδοι συμπίεσης και μετάδοσης βίντεο και ήχου).

Αν αναλογιστούμε παράλληλα όμως τη γενικότερη αναθεώρηση που 
διαφαίνεται στον παιδαγωγικό χώρο τα τελευταία χρόνια θα παρατηρήσουμε 
μια τάση προς περισσότερο μαθητοκεντρικές, συνεργατικές και 
ανακαλυπτικές διδακτικές προσεγγίσεις. Το ολοκληρωμένο μοντέλο που 
προτείνει ο Mason για την εκπαίδευση από απόσταση φαίνεται να υιοθετεί 
πλήρως τις προσεγγίσεις αυτές.

55



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμαράντσυ Θεανώ

56



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμαράντου Θεανώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ιί® P(pCM|p(»® WM 

jj ($®OtfOp$W

57



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμάραντου Θεανώ

58



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμαράντσυ Θεανώ

4 Τα χαρακτηριστικά των Εξ αποστάσεως 
φοιτητών

[Gibson981. [JacobOOl Το πεδίο της ΕξΑΕ δεν είναι το ίδιο μ' αυτό που 

ήταν 5, 15 ή και 50 χρόνια πρίν. Πώς θα μπορούσε να είναι όταν, η 
επικοινωνία και οι τεχνολογίες επικοινωνιών αλλάζουν τόσο γρήγορα που οι 
ηγέτες των κρατών δηλώνουν ότι η γνώση είναι ένας όλο και περισσότερο 

σημαντικός παράγοντας της παραγωγής, τόσο κρίσιμος για την οικονομική 
ευημερία στην νέα χιλιετία, όσο η γη, το εργατικό δυναμικό και το κεφάλαιο.

Πότε αυτό που σήμερα είναι ευρέως γνωστό ως "ο αιώνας της 
πληροφορίας", συνεχιζόμενη ή δια βίου εκπαίδευση ήταν στην κορυφή της 
πολιτικής ατζέντας κάθε κράτους και στις ομιλίες κάθε πολιτικού;

Ποτέ πριν δεν ήταν η διαθέσιμη τεχνολογία που συνδέει τους καθηγητές 
με τους μαθητές τόσο ισχυρή. Ποτέ πριν οι ευκαιρίες για ΕξΑΕ δεν 
παρουσίαζαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αξία. Και, παραδόξως, πότε το 

κενό κατανόησης μεταξύ αυτών που ξέρουν πώς να σχεδιάζουν και να 
παραδίδουν προγράμματα ΕξΑΕ και αυτών που κάνουν πολιτική και των 
διαχειριστών, οι οποίοι μιλούν σχετικά με την ανάγκη για ΕξΑΕ αλλά 
καταλαβαίνουν τόσο λίγο, - ποτέ το κενό αυτό δεν ήταν τόσο ευρύ όσο 
σήμερα.

Αυτό αναθέτει στους ΕξΑ εκπαιδευτικούς ένα τρομερό έργο. Οι μελετητές 
της ΕξΑΕ πρέπει να μοιραστούν τη γνώση τους ευρύτατα και να κάνουν τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους περισσότερο γνωστά. Ένα σημαντικό 
μέρος αυτού είναι να εξηγήσουν τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και να 
βοηθήσουν τους συμβατικούς εκπαιδευτικούς να καταλάβουν περισσότερα 
σχετικά με τη σύνθετη διαδικασία του σχεδιασμού, παράδοσης και 
υποστήριξης της μάθησης από απόσταση.

Ο φοιτητής είναι σίγουρα ένα συναρπαστικό φαινόμενο. Ένα φαινόμενο 
που δεν είναι μόνο ένα μίγμα από άπειρους αριθμούς μεταβλητών - 
συναισθηματικών, πνευματικών, κοινωνικών και σωματικών - αλλά επίσης 

ποτέ δεν είναι το ίδιο από τη μία μέρα στην άλλη, από το ένα λεπτό στο 
άλλο.

Πρώτα από όλα, αυτοί οι φοιτητές είναι απ' όλες τις φυλές και τα δύο 
φύλα και όλες τις ηλικίες. Βρίσκουμε ΕξΑ φοιτητές στην Αφρική, την Λατινική 

Αμερική, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη και Ασία. Ενώ αρκετοί άνθρωποι
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δίνουν έμφαση στη σημασία των πολιτισμικών διαφορών και είναι αλήθεια 
ότι οι καθηγητές είναι ανάγκη να λάβουν υπόψιν τους τις πολιτισμικές 
σταθερές όταν σχεδιάζουν τι θα πουν, θα γράψουν, ή θα κάνουν και τι 
πρέπει οι μαθητές να κάνουν, Ο Michael G, Moore Καθηγητής στο 
Pennsylvania Stage University συμπεραίνει ότι οι ΕξΑ φοιτητές σε μία χώρα 
περισσότερο μοιάζουν μ' αυτούς σ' άλλες, απ' ότι διαφέρουν. Όσο αφορά 

την ηλικία, οι μεθοδολογίες ΕξΑΕ δεν φαίνεται να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές ή κατάλληλες για την μία ηλικιακή ομάδα απ' ότι στην άλλη. 

Ούτε η δυνατότητα να ωφεληθεί κανείς από την ΕξΑ μάθηση είναι 
μεγαλύτερη μέσα σε κάποια κοινωνική τάξη ή οικονομικό επίπεδο.

Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά τους;
Πρώτον, είναι όλοι αξιοσημείωτα παρακινούμενοι. Ενώ είναι σύνηθες για 

ένα σημαντικό μέγεθος ανθρώπων σε μαθήματα εντός πανεπιστημίου ή σ' 
ένα συνέδριο ή σ' άλλα πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

να βρίσκονται εκεί για λόγους που ίσως δεν φαίνονται άμεσα όλοι σχετικοί 
με τη μάθηση, λίγοι άνθρωποι μαθαίνουν από απόσταση αν δεν είναι 
πραγματικά δεσμευμένοι στη μάθηση,

Δεύτερον, μ' αυτήν την υψηλή παρακίνηση το να μαθαίνεις γίνεται ροπή 
καθήκοντος, Οι ΕξΑ φοιτητές φαίνεται να είναι υψηλά εστιασμένοι, Θέλουν 
να γνωρίζουν καθαρά τι πρέπει να κάνουν να γνωρίζουν πότε και πώς η 
εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί και εάν είναι πεπεισμένοι ότι η εργασία είναι 
απαραίτητη, μετά δείχνουν ατσάλινη αποφασιστικότητα να ξεπερέσουν 

όλων των ειδών τα περιβαντολλογικά και ψυχολογικά εμπόδια για να το 
πραγματοποιήσουν.

Τρίτον, ο ΕξΑ φοιτητής συνήθως πιέζεται να μελετήσει σ' ένα περιβάλλον 
λιγότερο πλεονεκτικό στην εκπαίδευση, ένα περιβάλλον που για κάποιους 

υποβοηθείται, αλλά για τους περισσότερους είναι εχθρικό, Για κάθε ΕξΑ 
φοιτητή, είναι ένα περιβάλλον που δεν είναι ειδικά αφιερωμένο στην μάθηση,

Από την πλευρά του εκπαιδευτικού προσωπικού, θα πρέπει αυτό να 
εστιάζει την προσοχή του στο να κάνει μαθήματα που θα παρέχουν 

καλύτερη δυνατότητα τους φοιτητές να μαθαίνουν πλήρως, αποδοτικά, 

αποτελεσματικά και με την αναμενόμενη ικανοποίηση, Είναι ευθύνη του 
Εκπαιδευτικού προσωπικού να μελετά τρόπους που να μεγιστοποιούν τις 
δυνατότητες του περιβάλλοντος για να υποστηρίζεται η μάθηση τους κάι να 

ελαχιστοποιούν εκείνα τα στοιχειά του περιβάλλοντος που μπορεί να ΐην 

εμποδίζουν,
Αυτό που οι ΕξΑ φοιτητές εττιθυμούν και αξίζουν είναι:
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■ Περιεχόμενο που να είναι σχετικό με τις ανάγκες τους
■ Καθαρές κατευθύνσεις για το τι πρέπει να κάνουν σε κάθε βήμα του 

μαθήματος.

■ Όσο το δυνατόν περισσότερο έλεγχο για την πορεία της μάθησης
■ Ένα τρόπο να ελέγχεται η πρόοδος τους και να παίρνουν ανάδραση 

από τους καθηγητές τους.
■ Υλικά που είναι χρήσιμα, ενεργά και ενδιαφέροντα.
Ένα πρόγραμμα ΕξΑΕ πρέπει να προσφέρει στους φοιτητές ένα μάθημα 

με καθαρές, εκτεταμένες και αποκλειστικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων 
της μάθησης, το περιεχόμενο του προσαρμοσμένο να ταιριάζει στον χρονικό 
προϋπολογισμό ή διαμορφωμένο στα ωριαία, ημερήσια, εβδομαδιαία ή 
μηνιαία τμήματα και ενότητες μελέτης. Ένα πετυχημένο πρόγραμμα ΕξΑΕ 
πρέπει και να έχει καλά ενσωματωμένους μηχανισμούς ελέγχου και 
ανάδρασης, με αποδοτικά κανάλια επικοινωνίας του κάθε φοιτητή με τον 
καθηγητή και ένα μηχανισμό για να δίνονται στον φοιτητή συμβουλές πάνω 
σε προσωπικές δυσκολίες σχετικές με τη μάθηση.

Όπως δηλώνει ο Holmberg (1995) "δεν υπάρχει γεγονός να υποδηλώνει 
ότι οι ΕξΑ φοιτητές θα πρέπει να αναφέρονται σαν μία ομογενής ομάδα". 
Εντούτοις πολλοί ΕξΑ φοιτητές μοιράζονται ευρείς δημογραφικές ομοιότητες 
και ομοιότητες κατάστασης, που συχνά παρέχουν τη βάση του προφίλ του 
"τυπικού" ΕξΑ φοιτητή.

Τα χαρακτηριστικά που περιέχονται σ' ένα τέτοιο προφίλ ποικίλουν αλλά 
γενικά αντανακλούν τον συνδιασμό δημογραφικών μεταβλητών και 
μεταβλητών κατάστασης όπως η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία, τοποθεσία και 
οι ρόλοι ζωής.

4.1.1 Ηλικία
Παρόλο που οι έρευνες που αναφέρονται στις ηλικίες των φοιτητών 

ποικίλουν από μελέτη σε μελέτη, οι ερευνητές συμφωνούν ότι οι ΕξΑ 

φοιτητές είναι κατά μέσω όρο μεγαλύτεροι από τους τυπικούς 
προπτυχιακούς φοιτητές. Για παράδειγμα, μία μελέτη σε φοιτητές που 

εισήχθησαν σε τηλεμαθήματα σε τέσσερα αντιπροσωπευτικά ινστιτούτα 

ανώτερης εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν μία μέση ηλικία
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των 36 ετών (Hezel και Dirr, 1991). Ο Robinsson (1992) αναφέρει ότι σχεδόν 

οι μισοί από τους φοιτηητές που εισήχθησαν στο Open University of 
Ryerson Polytechnical Institute in Ontario είναι μεταξύ 31 και 46 χρόνων.

4.1.2 Φύλο
Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν φοιτητές από απόσταση στην 

ανώτατη εκπαίδευση της Βόρειας Αμερικής αναφέρουν ότι περισσότερες 
γυναίκες απ' ότι άνδρες εισάγονται σε μαθήματα που παραδίδονται από 
απόσταση. Στα τηλεμαθήματα των τεσσάρων ινστιτούτων που εξετάστηκαν 
από τους Hezel και Dio (1991) το 61% ήταν γυναίκες.

Συγκριτικές εισαγωγές ανδρών και γυναικών ποικίλουν σημαντικά σ' άλλα 
μέρη του κόσμου. Ο Easmond (1995) παραθέτει μία μελέτη του 1992 η 
οποία αναφέρει ότι οι γυναίκες ξεπερνούν αριθμητικώς τους άνδρες στην Ν. 
Ζηλανδία και το Ισραήλ, αλλά ισχύει το αντίθετο στην Βρετανία, Γερμανία και 
Ισπανία, ίσως αντανακλώντας στις πολιτισμικές διαφορές. Μια πιο 
πρόσφατη μελέτη (Taylor και Kirkup, 1994) παρουσιάζει ποσοστά 
εισαγωγών γυναικών σε μερικά από τα μεγαλύτερα ινστιτούτα ΕξΑ 
εκπαίδευσης: Open University, United Kingdom (50%), Indira Ghandi 
National Open University, India (26%), FemUniversitat, Germany (27,4%), 
UNED, Spain (54,7%) και Open University, The Netherlands (38%).

4.1.3 Disability
To να υπάρχουν στατιστικές μελέτες πάνω σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες 

είναι δύσκολο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στιγμή που ο νόμος 
απαγορεύει στους φοιτητές να προσδιορίζουν τον εαυτό τους ως άτομα με 
ειδικές ανάγκες στην αίτηση που συμπληρώνουν.

Ο Vincent (1995) αναφέρει ότι κατά προσέγγιση 5000 από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές (περίπου 5%) του Open University της Μεγάλης 
Βρετανίας έχουν κάποια αναπηρία. Αυτός ο αριθμός αυξάνεται μ' ένα ρυθμό 
περίπου 10% κάθε χρόνο, ένας ρυθμός υψηλότερος από την γενική αύξηση 

των εισακτέων. Ο Vincent αποδίδει αυτήν την αύξηση στην άνεση της 

μελέτης στο σπίτι και στην ικανότητα της τεχνολογίας πληροφοριών να 

ξεπερνά τα εμπόδισγια μάθηση για τά άτομα με ειδικές ανάγκες.

4.1.4 Location ‘ τ
Παραδοσιακά, η ΕξΑΕ ελκύει φοιτητές των οποίων η γεωγραφική 

απόσταση από ένα ινστιτούτο ανώτατης εκπαίδευσης αποθαρρύνει ή 

εμποδίζει την εισαγωγή τους σε τάξεις μέσα σ' αυτά. Οι φοιτητές στην μελέτη
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των Gibson και Craff (1992) ανήκουν τυπικά σ' αυτήν την ομάδα: το 77% 
ζούσαν σε απόσταση πάνω από 51 μίλια από το Πανεπιστήμιο με την 
πλειοψηφία να ζεί μεταξύ 101 έως και 200 μίλια μακριά. Εντούτοις, σε πολλά 

ινστιτούτα, ο "τυπικός" ΕξΑ φοιτητής πλεόν δεν παρακινείται από την 
απόσταση. Όλο και περισσότερο, φοιτητές που ζούν κοντά σε κλασικά 
εκπαιδευτικά ινστιτούτα, επιλέγουν τις σπουδές από απόσταση όχι επειδή 
είναι μόνη εναλλακτική λύση αλλά επειδή το προτιμούν. Οι Hezel και Diit 
(1991) για παράδειγμα, βρήκαν ότι το 56% των ΕξΑ φοιτητών απείχαν μία 

απόσταση 30 λεπτών και λιγότερο και ο Robinson (1992) αναφέρε ότι 
περισσότερο από το 67% των ΕξΑ φοιτητών της μελέτης του ζούσαν μέσα 
σε 50 μίλια από το Open College of Ryerson Polytechical Institute in 

Ontario.
(Οι παρακινήσεις των φοιτητών να επιλέξουν την ΕξΑΕ ακόμη και όταν 

είναι διαθέσιμη η παραδοσιακή θα συζητηθούν παρακάτω).

4.1.5 Life Roles
Οι περισσότεροι από τους ΕξΑ φοιτητές εκπληρώνουν εκτός από το ρόλο 

του φοιτητή και τους ρόλους του εργαζομένου και συζύγου. Αρκετές από τις 
μελέτες που αναφέρονται σστα χαρακτηριστικά των ΕξΑ φοιτητών, 
τεκμηριώνουν την έκταση αυτής της τάσης. Οι St.Pierre και Olsen (1991), 
για παράδειγμα, βρήκαν ότι το 57% των φοιτητών της μελέτης τους 
εργάζονταν 40 και πλέον ώρες της εβδομάδας εκτός σπιτιού. Ο Robinson 
(1992) αναφέρει ότι μεταξύ των ΕξΑ φοιτητών στο Open College το 83,7% 
εργαζόταν εκτός σπιτιού και το 58,5% ήταν παντρεμένοι. Πάνω από το 90% 
των φοιτητών στην μελέτη των Gibson και Graff (1992) ήταν εργαζόμενοι και 
κατά προσέγγιση ήταν παντρεμένοι.

Τα παραπάνω νούμερα όχι μόνο διευκρινίζουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των ΕξΑ φοιτητών και των συναδέλφων τους εντός Πανεπιστημίων 
αλλά επίσης εξηγεί την προσφυγή σε προγράμματα ΕξΑΕ. Η άνεση και η 
ευεληξία που προσφέρεται από προγράμματα ελεύθερα από περιορισμού 
τόπου και συχνά χρόνου, είναι μεγάλα οφέλη για τους φοιτητές που 
προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στους πολλαπλούς ρόλους και ευθύνες. Οι 
μελέτες που παρατάθηκαν παραπάνω και άλλες παρόμοιες αναφορές 
παρείχαν τη βάση για μία ευρέως δεκτή άποψη για τον ΕξΑ φοιτητή σαν 

κάποιον που είναι:

1. Μεγαλύτερος από τον τυπικό φοιτητή

2. Γυναίκα
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3. Πιθανόν να εργάζεται full time και
4. Παντρεμένος
Κάποιοι ερευνητές χρησιμοποίησαν αυτό το προφίλ σαν τη βάση για 

μελέτη της σχέσης μεταξύ των ειδικών χαρακτηριστικών των φοιτητών και 

της επιτυχίας των φοιτητών στα προγράμμαατα ΕξΑΕ.

4,2 Σχέσί} των δ^ογροφ^κών με
ΤΠΥ..εΕ!Τ.υχ(Φ. W.Y. Ψ.9.1. ΤΑχών

Έρευνες που επιχείρησαν να μετρήσουν την σχέση συγκεκριμένων 

δημογραφικών χαρακτηριστικών με την επιτυχία των φοιτητών, έδωσαν 
αποτελέσματα συχνά με αντιφατικά συμπεράσματα.

Κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμμία σχέση της επιτυχίας 
με συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο ή η ηλικία, ενώ 
άλλες αναφέρουν ότι σχετίζονται.

Για παράδειγμα αρκετοί ερευνητές, (Dille και Mezack, 1991 & Souder, 
1994) αναφέροντας μία σαφή σχέση μεταξύ της επιτυχίας και της ηλικίας του 
φοιτητή, εξήγησαν τα υψηλά επίπεδα επιτυχίας στους μεγαλύτερους 
φοιτητές στην αυξημένη ωριμότητα, αυτοπειθαρχία, εμπειρία και οικονομική 
υπευθυνότητα για τις σπουδές τους. Επιπρόσθετα, οι μεγαλύτεροι φοιτητές 
είναι περισσότερο πιθανό να έχουν υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης κατά τη 
στιγμή της εισαγωγής τους, ακόμη ένας παράγοντας που σχετίζεται με την 
επιτυχία (Dille και Mezack, 1991& Gibson και Graff, 1992).

Ο βαθμός υψηλότερης επιτυχίας στις ΕξΑ φοιτήτριες σχετίζεται με:
1. Το μικρότερο μέγεθος των γυναικών που εργάζονται full time εκτός 

σπιτιού.
2. Στους υψηλότερους ρυθμούς με τους οποίους οι γυναίκες 

προσεγγίζουν τις εκπαιδευτικές δομές υποστήριξης.
3. Το ενδεχομένως υψηλότερο επίπεδο παρακίνησης που λειτουργεί 

μεταξύ των γυναικών, οι οποίες πολύ συχνά εργάζονται μέσα σε 

επαγγελματικούς παράγοντες στους οποίους η πρόοδος στην 

καρριέρα τους συνδέεται στενά με την ακαδημαϊκή μόρφωση και

4. Η προσφυγή σ' αυτήν την μορφή εκπαίδευσης από τις γυναίκες οι 

οποίες πρέπει να ενσματώσουν την εκπαίδευση μέσα στη ζωή τους 

που χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς ρόλους (Ross και Powell, 1990 

& Robinson, 1992).
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4.3 Συμπεράσματα

Μία προσεκτική εξέταση των δημογραφικών χααρακτηριστικών και 
χαρακτηριστικών κατάστασης αυτών που σπουδάζουν από απόσταση 

αποκαλύπτει και ομοιότητες συνηθισμένες σε μεγάλο μέγεθος του 
πληθυσμού καθώς και ένα ευρύ πεδίο από ανεξάρτητα χαρακτηριστικά και 
συνεπώς ανάγκες. Η εντολή που αναδύεται από την σύγκλιση αυτών των 
φαινομένων είναι:

Για την κατάλληλη εξυπηρέτηση των ΕξΑ φοιτητών, τα ινστιτούτα πρέπει 
να προσφέρουν προγράμματα σχεδιασμένα για φοιτητές μ' ένα ευρύ φάσμα 
χαρακτηριστικών και αναγκών, όχι για ένα υποθετικό "τυπικό" φοιτητή. 
Επειδή "η ΕξΑ εκπαίδευση του 21ου αιώνα πρέπει να σημαίνει εκπαίδευση 
σε οποιοδήποτε χρόνο, τόπο και για τον καθένα", το παράδειγμα της ίσης 
"εκπαίδευσης για όλους" πρέπει να αντικατασταθεί με το πιο κατάλληλο 
"εκπαίδευση για τον καθένα". Η ικανότητα των εκπαιδευτικών ινστιτούτων να 
πραγματοποιήσουν την ευθύνη τους της κατάλληλης υπηρέτησης ενός 
ποικίλου πληθυσμού των ΕξΑ φοιτητών, εξαρτάται και από την γνώση που 
κερδίζεται από την ευρεία φοιτητοκεντρική έρευνα και από ευέλικτα 
συστήματα υποστήριξης των φοιτητών μπορούν να πραγματοποιηθούν από 
τις υπάρχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες της ΕξΑ εκπαίδευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
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5 Νέοι ρόλοι και ευθύνες για τους καθηγητές και 
φοιτητές

[Gibson981 Οι εξελίξεις στην τεχνολογία επικοινωνιών έχουν προφανείς 

συνέπειες στην ΕξΑΕ και ανώτατη εκπαίδευση γενικότερα. Τεχνολογίες 
όπως οι computer - mediated communication (CMC), κάνουν τις 
συνεργατικές και εξατομικευμένες εμπειρίες μάθησης από απόσταση, 
πραγματικότητα.

Η μάθηση σ’ ένα δικτυωμένο κόσμο παρουσιάζει πολλούς νέους ρόλους 
και ευθύνες για τους φοιτητές. Ομοίως, αλλάζει ριζικά τη δημιουργία και 

παράδοση του περιεχομένου του μαθήματος. Η χρήση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ και ανάμεσα των φοιτητών, καθηγητών και περιεχομένου υπόσχεται 
να αυξήσει τις ευκαιρίες για μεστή μάθηση (meaningful learning).

[Hedge961 Η σχέση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου είναι σύνθετη 

και εξαρτώμενη από πολλούς παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν την 
ποικιλία των ρόλων που οι καθηγητές έχουν μέσα στο πλαίσιο των 
διαφόρων μαθημάτων στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τρόποι με 
τους οποίους η μάθηση γίνεται αντιληπτή από όλους όσους εμπλέκονται είτε 
ως διδάσκοντες είτε ως διδασκόμενοι, συμβάλλουν επίσης στο είδος των 

ρόλων του καθενός και της σχέσης που σφυρηλατούν.
Από τις απαντήσεις των φοιτητών σε έρευνες, προκύπτει πως βλέπουν 

τον ρόλο των καθηγητών μάλλον διαφορετικά από ότι οι ίδιοι οι καθηγητές. 
Οι φοιτητές τόνισαν την σπουδαιότητα του ρόλου των καθηγητή ως 
υποστηρικτή και καθοδηγητή. Οι καθηγητές, ενώ αναγνώρισαν την 
σπουδαιότητα αυτού του ρόλου, έθεσαν μεγαλύτερη έμφαση στην 
διδασκαλία και δεν είδαν τον ρόλο του εξ αποστάσεως καθηγητή πολύ 
διαφορετικό από αυτόν του καθηγητή σ' ένα παραδοσιακό περιβάλλον 
μάθησης. Και ενώ αυτή η διαφορά δεν εκφράζει αναγκαστικά μία αντίφαση, 
έχει ενδεχόμενες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι καθηγητές και 
φοιτητές ικανοποιούν ή αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες 
τους.

[Κελεσίδης981 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού όχι μόνο δεν αναμένεται να 

υποβαθμιστεί αλλά γίνεται σημαντικότερος αφού είναι αυτός που τροφοδοτεί 
με ερεθίσματα και οδηγεί τη μαθησιακή διαδικασίαΟ εκπαιδευτικός παύει να 

είναι μόνο μεταδότης και ελεγκτής γνώσεων και γίνεται εμπνευστής, 

οργανωτής και δημιουργικός εμψυχωτής.
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Όμως για να συμβούν αυτά πρέπει ο δάσκαλος να γνωρίζει τις 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και να έχει τις απαραίτητες 
παιδαγωγικές γνώσεις για να οργανώνει ο ίδιος, υψηλών απαιτήσεων 
εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσα από τα οποία, θα εκμεταλλεύεται τις 
δυνατότητες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των δικτύων.

[Gibson981 Σύμφωνα με τον Garrison (1989) οι σχέσεις συναλλαγών 

στην Ανώτατη εκπαίδευση παριστάνονται στο σχήμα 5.1
Η ποιότητα της μάθησης βρίσκεται στην τομή των εκπαιδευτικών 

σχέσεων της independence, support και proficiency. Εάν οι τρεις διαστάσεις 
είναι σε δυναμική ισορροπία, η μάθηση που προκύπτει θα είναι γεμάτο από 
προσωπική σημασία και θα αξίζει τον κόπο. Η “Independence” αντανακλά 
την ελευθερία να επιλέγει και να επιδιώκει τους επιθυμητούς στόχους 
μάθησης. Ενώ η «independence” μπορεί να είναι επιθυμητή, μπορεί να είναι 
επίσης αυταπάτη που καταλήγει σε πιο ύπουλες μορφές εξάρτησης. Η 
independence μπορεί να καταλήξει σε απομόνωση και να μην παράγει άξια 
κόπου και αναμενόμενα αποτελέσματα μάθησης.

Η “Support” ισοσκελίζει την independence και αντανακλά το εύρος των 
ανθρώπινων και μη πόρων που μπορούν να διευκολύνουν τη μεστή 
μάθηση.

Η “Proficiency” αντανακλά τη διάθεση που χρειάζεται για να ξεκινήσει 
κανείς και να παραμείνει σε μία προσπάθεια για μάθηση.

Σχήμα:5.1 Οι σχέσεις συναλλαγών στην Ανώτατη 
εκπαίδευση - Πηγή: [Gibson981
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5.1Τ.ύΕΡ.!. ^^Π^.ΊΤί^β.^.Πίζ.·.

Το προηγούμενο μοντέλο σχέσεων συναλλαγών προτείνει έξι πιθανούς 
τύπους αλληλεπίδρασης. Στην τομή των τριών συστατικών υπάρχει το 
πρώτο σύνολο αλληλεπιδράσεων: φοιτητή - καθηγητή, φοιτητή - 
περιεχομένου και καθηγητή - περιεχομένου. Μέσα σε κάθε ένα από τα 
συστατικά υπάρχει ένα ακόμη σύνολο από αλληλεπιδράσεις: φοιτητή - 
φοιτητή, καθηγητή - καθηγητή και περιεχομένου -περιεχομένου.

5.1.1 Αλληλεπίδραση καθηγητή - μαθητή
Η επικοινωνία καθηγητή - φοιτητή είναι η καρδιά της εκπαίδευσης και για 

την κατά πρόσωπο και για την ΕξΑ. Οι Moore και Kearsley (1996) 
συμπεριλαμβάνουν την αλληλεπίδραση στον ορισμό τους για την εξΑΕ που 
αρχίζει με: «Η συναλλαγή που ονομάζουμε ΕξΑΕ είναι η αλληλεπίδραση 
μεταξύ ανθρώπων που είναι καθηγητές και φοιτητές». Η φυσική απόσταση 
που τους χωρίζει στην ΕξΑΕ εκπαίδευση συνεπάγεται ότι αυτή η 
επικοινωνία επιτυγχάνεται δια μεσολαβήσεως. Σχεδόν κάθε μέσο 
επικοινωνίας έχει προσαρμοσθεί, με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας, να 
υποστηρίζει αυτήν την αλληλεπίδραση καθηγητή - φοιτητή. Για παράδειγμα 
οι Hardy και Olcott (1995) προτείνουν μαθησιακές δραστηριότητες όπως 
εμπλουτισμένες ερωτήσεις, ομαδική μάθηση με ρυθμό (paced). Οι Collins 
και Berge (1998) διατηρούν τη “Moderator’s Ηοπιβ Page” 
(http://cac.psu.edu/~Mauri/moderators.html) η οποία περιέχει συνδέσμους 
σε πηγές με σκοπό να βοηθήσουν τους καθηγητές και τους φοιτητές να 
προσαρμόσουν τη μάθηση σε computer - conferenced περιβάλλοντα. Ένα 
στοιχείο κλειδί σ’ αυτήν την δυάδα είναι η υποστήριξη. Η αλληλεπίδραση 
μεταξύ φοιτητή καθηγητή είναι απαραίτητο να εκτιμά την υπάρχουσα 
κατανόηση, να σχεδιάζει κατάλληλες προσεγγίσεις (για παράδειγμα βάθος 
και ρυθμό), να παρακινεί την κριτική σκέψη και να κάνει διάγνωση των 
εσφαλμένων αντιλήψεων. Αυτά τα στοιχεία υποστήριξής απαιτούνται είτε η 
εκπαιδευτική επικοινωνία επιτυγχάνεται δια τεχνολογικής μεσολαβήσεως 

είτε συμβαίνει σ’ ένα συμβατικό πρόσωπο με πρόσωπο περιβάλλον. Η 

υποστήριξη στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα στο πανεπιστήμιο ή στην ΕξΑΕ 
εξαρτάται πάνω στην υφιστάμενη αμφίδρομη επικοινωνία. Η τεχνολογία 

επικοινωνιών μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση και στην 

ενδοπανεπιστημιακή και στην ΕξΑΕ.
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5.1.2 Αλληλεπίδραση μαθητή - μαθητή

Οι ΕξΑ εκπαιδευτές έχουν παραδοσιακά ορίσει την αλληλεπίδραση και 
την υποστήριξη στα πλαίσια της βοήθειας του καθηγητή, καθοδηγητή ή του 
ινστιτούτου που παρέχεται στον ανεξάρτητο εκπαιδευόμενο. Όταν κάποιος 
εξετάζει την ΕξΑΕ εμπλουτισμένη με εργαλεία τηλεπικοινωνιών που 
χρησιμοποιούνται να υποστηρίζουν πολλαπλές μορφές αλληλεπίδρασης 
φοιτητή - φοιτητή και φοιτητή - καθηγητή, οι γενικές έννοιες της 
υποστήριξης, επάρκειας και ανεξαρτησίας πρέπει να επεκταθούν ώστε να 
περιλαμβάνουν την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.

Υπάρχει μία αναπτυσσόμενη λογοτεχνία που υποστηρίζει την αξία της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών στα κλασικά πρόσωπο με πρόσωπο 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο Damon (1984) σημειώνει ότι «οι πνευματικές 
ικανότητες ακμάζουν καλύτερα κάτω από τις συνθήκες της υψηλής 
παρακινούμενης ανακάλυψης, της ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και της 
αμοιβαίας ανάδρασης μεταξύ αλληλοσεβόμενων ατόμων». Ο Lipman (1991) 
τόνισε την κρίσιμη σημασία της κοινότητας στην εκπαίδευση και στην 
πνευματική ανάπτυξη. Αυτή η μαθησιακή κοινότητα που πραγματοποιείται 
με την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών δεν πρέπει να απουσιάζει και από 
την ΕξΑΕ.

Οι audio και video τηλεσυνδιασκέψεις έχουν αποδείξει ότι είναι ικανές να 
υποστηρίζουν μαθησιακές κοινότητες. Ο Latchem (1995) σημειώνει την 
ικανότητα της video συνδιάσκεψης να υποστηρίζει την πολιτισμική 

ανταλλαγή και τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των φοιτητών.
Ίσως οι περισσότερο συναρπαστικές μαθησιακές κοινότητες

αναπτύσσονται με την χρήση των συστημάτων επικοινωνίας που βασίζονται 
στους υπολογιστές. Οι Harasim και άλλοι (1995) σημειώνουν τα 
χαρακτηριστικά αυτού του μέσου να υποστηρίζει την συνεργατική μάθηση 
(ένα σημαντικό συστατικό της μαθησιακής κοινότητας). Αυτά τα

χαρακτηριστικά είναι η ικανότητα για ενεργή μάθηση, η αλληλεπίδραση, η 

πρόσβαση στην ομαδική γνώση και υποστήριξη, το δημοκρατικό μαθησιακό 

περιβάλλον, η ευκολία και η παρακίνηση για την ολοκλήρωση των 

εργασιών. Οι συνεργατικές εμπειρίες μπορούν να είναι «σύγχρονες» όπου 
όλα τα μέλη συνδέονται στους δικτυωμένους υπολογιστές τους κατά την ίδια 
χρονική στιγμή, ή «ασύγχρονες» όπου μηνύματα ή άλλο περιεχόμενο 

αφήνεται από τα μέλη σε κοινόχρηστες περιοχές για ανάκτηση ή συμβολή 

από μέλη όταν αυτά συνδεθούν κατόπιν στο δίκτυο.
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5.1.3 Αλληλεπίδραση καθηγητή - καθηγητή
Μία τρίτη επικοινωνιακή δυάδα εξετάζει την αλληλεπίδραση καθηγητή - 

καθηγητή και τις συνέπειες των τεχνολογιών επικοινωνιών πάνω σ’ αυτήν 
την αλληλεπίδραση. Οι περισσότερες επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις 
καθηγητή - καθηγητή λαμβάνουν χώρα μέσα στο γενικό πλαίσιο της 
επαγγελματικής εξέλιξης, δηλαδή επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών 
προκειμένου να επαυξήσουν τις διδακτικές τους ικανότητες. Αυτή η 
επικοινωνία συχνά περιορίζεται σε σποραδικές συγκεντρώσεις σε πρόσωπο 
με πρόσωπο συνέδρια ή προγραμματισμένα επαγγελματικά σεμινάρια.

Τα νέα επικοινωνιακά εργαλεία επεκτείνουν τις ευκαιρίες για 
αλληλεπίδραση καθηγητή - καθηγητή και μεταθέτουν την αποκλειστική 
εξάρτηση πάνω στην κατά πρόσωπο επικοινωνία σε μία κατανεμημένη 
κοινότητα που επιδρά «οποτεδήποτε / οπουδήποτε».

The Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic 
Discussion Lists, έκτη έκδοση, δημοσιευμένο από την Association of 
Research Libraries συντάσσει καταλόγους με πάνω από 3000 ακαδημαϊκές 
και επαγγελματικές λίστες συζήτησης και 1688 ηλεκτρονικές εφημερίδες, 
newsletters. Η αύξηση του καταλόγου υποδηλώνει την εκρηκτική αύξηση της 
επικοινωνίας καθηγητή - καθηγητή που χρησιμοποιούν αυτό το μέσο. Η 
έκδοση του 1996 περιγράφει μία αύξηση 257% σε εφημερίδες και 26% 
αύξηση στον αριθμό των discussion lists από την έκδοση του 1995.

Το αυξανόμενο κόστος και οι απαιτήσεις σε χρόνο σε νέες μορφές 
επαγγελματικής αλληλεπίδρασης γνωστές ως εικονικά συνέδρια. Τα εικονικά 
συνέδρια χρησιμοποιούν μία ποικιλία από μέσα για να υποστηρίξουν τις 
παρουσιάσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επαγγελματιών σε ευρέως 
κατανεμημένες τοποθεσίες. Παλαιότερα εικονικά συνέδρια ακολουθούσαν 
την κοινή μορφή παρουσίασης και συζήτησης με τα συνέδρια πρόσωπο με 
πρόσωπο, με διαλόγους που υποστηρίζονται μέσω e-mail. Πιο πρόσφατα 
τα εικονικά συνέδρια έχουν χρησιμοποιήσει την βίντεο-συνδιάσκεψη, την 
εικονική πραγματικότητα και τα εργαλεία του WWW για να υποστηρίξουν μία 
ποικιλία δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένου δημόσιες συζητήσεις, role 
play και ομάδες συζητήσεων.

Τα εικονικά συνέδρια έχουν χαμηλότερο κόστος από τα πρόσωπο με 
πρόσωπο συνέδρια. Εντούτοις, είναι αμφίβολο αν το πλήρης κοινωνικό 

όφελος από έναν χαλαρό διάλογο πρόσωπο με πρόσωπο θα μπορούσε 

ποτέ να πραγματοποιηθεί σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον.
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5.1.4 Αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενου - περιεχομένου
Η ανάπτυξη των συναρπαστικών νέων εργαλείων τα οποία εττιτρέπουν 

τους ανθρώπους να "αλληλεπιδρούν" άμεσα με τους πόρους μάθησης, 

σχηματίζουν τους επόμενους δύο τύπους αλληλεπίδρασης που οδηγούν 
στην μάθηση με σημασία (meaningful learning).

Προκειμένου να λάβουν χώρα αλληλεπιδράσεις με σημασία μεταξύ του 
εκπαιδευόμενου και του περιεχομένου, πρέπει αυτός να ασχολείται ενεργά 

με την ύλη. Οι Turoff, Hiltz και Balasubramania (1994) περιγράφουν τους 
σκοπούς της αλληλεπίδρασης φοιτητή- περιεχομένου ως:

■ Διαμόρφωση βαθμών συμφωνίας ή ασυμφωνίας με την ύλη.
■ Αναζήτηση ή προσέγγιση της κατανόησης της ύλης.

■ Συσχέτιση της ύλης με ότι κάποιος ήδη γνωρίζει (ή δε 
γνωρίζει).

Οι παραπάνω ερευνητές προτείνουν την ανάπτυξη εργαλείων που 
βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στο να κάνουν σαφή και κοινή την 
προσπάθεια να επιτύχουν αυτούς τους σκοπούς. Αναφέρουν τους δικό τους 
σύνολο εργαλείων ως περιβάλλοντα συνεργατικών υπερκειμένων στα οποία 

οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να σχολιοργαφούν την ύλη, να δημιουργούν 
τους δικούς τους ατομικούς και από κοινού (κοινόχρηστους) υπερμεσικούς 
συνδέσμους μέσα στην ύλη μάθησης και έχουν την ικανότητα να 
συγγράφουν άμεσα νέα τμήματα που συνυπολογίζονται στη βάση 
δεδομένων των πόρων μάθησης.

Ο Turkle (1995) τεκμηριώνει τις υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ανθρώπων και προγραμμάτων λογισμικού γνωστά ως "bots" ή "agents". Στα 
προγράμματα αυτά δίνεται οριοθετημένη (περιορισμένη) ικανότητα 
επικοινωνίας από τους δημιουργούς τους και σχεδιάζονται να επεξηγηθούν, 
οδηγούν, ψυχαγωγούν ή να απαντούν σε ερωτήσεις από ανθρώπους με 
τους οποίους έρχονται σε επαφή σ' ένα περιβάλλον υπερδιαστήματος. Οι 
εκπαιδευτές γρήγορα θα προγραμματίζουν bots να παρέχουν διδασκαλία, 
να υποβάλλουν ερωτήσεις, να παρακινούν και διαφορετικά να απασχολούν 

τους εκπαιδευόμενους σε συζητήσεις μάθησης.
Το αχανές υλικό που είναι διαθέσιμο στο Internet μπορεί να οδηγήσει 

φοιτητές και καθηγητές στο να ξοδεύουν πολύ χρόνο εξερευνόντας και 

μαθαίνοντας με τη χρήση αυτού του μέσου. Όπως κάθε απασχόληση, 
χόμπυ ή επάγγελμα ή χρήση του Internet μπορεί να γίνει τόσο χρονοβόρα 

ώστε να επιδρά αρνητικά στις άλλες πλευρές της καθημερινής ζωής. Αυτό το 

φαινόμενο έχει ονομαστεί "Internet addiction" (η κυρίευση του Internet). Σε
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μία πρόσφατη αναζήτηση χρησιμοποιώντας μία από τις μηχανές 
αναζήτησης, αυτή επέστρεψε 1800 ιστοσελίδες στις οποίες αναφέρονταν ο 
όρος "Internet addiction". Ο Joseph Woo διατηρεί μια ενδιαφέρουσα 
ιστοσελίδα (http://home.hkstar.com/~ioewoo/harard.html) που παρέχει 
πολλά sites για τους σωματικούς, ψυχολογικούς και νομικούς κινδύνους της 
υπερβολικής χρήσης του Internet.

Το αυξανόμενο μέγεθος των εν δυνάμει μαθησιακών πόρων που επιφέρει 

η ανάπτυξη του Internet δημιουργεί ένα περιβάλλον που παρακινεί 
απίστευτα την ίδια ώρα που μπορεί να πτοεί και να κυριεύει τους 
εκπαιδευόμενους. Το στοιχείο κλειδί στον τύπο αυτής της αλληλεπίδρασης 
είναι η ικανότητα του εκπαιδευόμενου και η πνευματική ανάπτυξη. Οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν την ωριμότητα και την ικανότητα να 
προχωρούν πέρα από την εξερεύνηση στο Internet και την απλή απόκτηση 
διεσπαρμένων τμημάτων πληροφορίας.

5.1.5 Αλληλεπίδραση καθηγητή - περιεχομένου
Στην ΕξΑΕ η αλληλεπίδραση καθηγητή περιεχομένου αντανακλά τη δομή 

και ευελιξία της ύλης του μαθήματος. Οι Garrison και Shale (1989) 
συμφωνούν στο ότι, στην συμβατική ανώτατη εκπαίδευση, η μετάδοση του 
περιεχομένου και η επικοινωνία γενικά χρησιμοποιούν το ίδιο μέσο (με άλλα 
λόγια διάλεξη και ερωτήσεις). Στην παραδοσιακή ΕξΑΕ εντούτοις, οι 
παραπάνω ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο καθηγητής/σχεδιαστής 
προετοιμάζει τα μαθήματα σε μία προσυσκευασμένη μορφή και δέχονται "ότι 
η επικοινωνία είναι μία ενέργεια χωριστή από τη μετάδοση της πληροφορίας 
και συχνά υποστηρίζεται από ένα μέσο διαφορετικό από αυτό που 
χρησιμοποιείται για τη διανομή του περιεχομένου". Πιο πρόσφατα αυτό το 
μοντέλο της ΕξΑΕ έχει αποφέρει ερωτήσεις για τη χρήση των τεχνολογιών 
τηλεσυνδιάσκεψης, ιδιαίτερα με την συνδιάσκεψη μέσω υπολογιστών, οι 
οποίες ενοποιούν την μετάδοση του περιεχομένου με την επικοινωνία, 
εφάμιλλα με την συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.

Σήμερα οι καθηγητές με την επίδραση της τεχνολογικής εκπαίδευσης 

πάνω στα μέσα και στις μεθόδους επικοινωνίας και πρόσβασης της 

πληροφορίας, έχουν τα μέσα να αλληλεπιδρούν με την ύλη μάθησης με 
πολλούς καινούργιους τρόπους. Για παράδειγμα πολλοί καθηγητές 
δημιουργούν WWW "home pages" ως πηγές μάθησης, ως αποθήκη 

πληροφοριών και συμβουλών για τα μαθήματά τους. Η δημιουργία αυτών
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των σελίδων παρέχει μία ευκαιρία για τον καθηγητή να συνδέσει τους 
μαθητές του με πολλές πηγές μάθησης διαθέσιμες πάνω στο WWW. Οι 
καθηγητές σύντομα συνειδητοποιούν ότι από την στιγμή που οι μαθητές 
έχουν πρόσβαση σε νέες πηγές και διαφορετικές απόψεις, η γνώση δεν είναι 
πλέον περιορισμένη μέσα στην τάξη του καθηγητή ή στο διδακτικό πακέτο 

του μαθήματος. Οι καθηγητές εκθέτονται και σε πηγές μάθησης άλλων 
καθηγητών και άλλων ινστιτούτων. Αυτό ταυτόχρονα παρακινεί αλλά και 
φοβίζει τους καθηγητές, καθώς συνειδητοποιούν ότι η επιλογή και 
ικανοποίηση του "καταναλωτή" θα απαιτεί από αυτούς να συναγωνίζονται σε 
ποικιλία και ποιότητα τους πόρους περιεχομένου που παρέχονται από 
άλλους ανταγωνιστικούς προμηθευτές. Η ευκαιρία για τους καθηγητές να 

αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο μάθησης που παρέχεται από άλλους 
καθηγητές, αυξάνεται δραματικά ως αποτέλεσσμα του WWW. Πρίν από το 
WWW, οι καθηγητές εκθέτονταν σπάνια ή ποτέ σε μέσα ή μεθόδους με τα 
οποία άλλοι καθηγητές κατασκευάζουν το περιεχόμενο μάθησης. Αυτή η 
έκθεση οδηγεί σε βελτιώσεις στην διδασκαλία καθώς παρακινεί την 
αντανάκλαση και επικοινωνία. Βασισμένοι πάνω σ' αυτήν την από κοινού 
εμπειρία, οι καθηγητές είναι ικανοί να προσεγγίζουν και να υιοθετούν το 
διδακτικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από άλλους καθηγητές.

Η υποστήριξη που χρειάζεται για να βοηθά τους καθηγητές να 
προσπελαύνουν και να οργανώνουν το διδακτικό υλικό μέσω του WWW 
είναι πολύ σημαντική. Η διδασκαλία σ' ένα παγκόσμιο και πλούσιο σε 
πληροφορίες περιβάλλον είναι πολύ διαφορετική εμπειρία από τη διάλεξη 

μέσα στην τάξη. Προφανώς νέες τεχνικές δεξιότητες απαιτούνται, αλλά αυτές 
είναι συχνά το ευκολότερο να αποκτηθούν. Πιο δύσκολο είναι ότι οι 
καθηγητές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα κόσμο όπου η εξέλιξη της 
γνώσης είναι συνεχόμενη και όπου η γνώση του αντικειμένου είναι μονο ένα 
συστατικό του συνόλου δεξιοτήτων που απαιτούνται για να δημιουργηθεί 
αποτελεσμαικό και επιτυχημένο περιεχόμενο μάθησης για χρήση από τους 
φοιτητές. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη 

εργαλείων συγγραφής που βοηθούν τους καθηγητές να δημιουργούν και να 
αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο μάθησης. Τέτοια εργαλεία όπως το 

WEBCT ( http://hoπιebrew.cw.ubc.ca/webct/ ) και το Virtual University ( 
http://virtual-u.cs.sfu.ca/ ), παρέχουν εύκολα σε χρήση εργαλεία που 

βοηθούν τους καθηγητές στη δημιουργία και τροποποίση του περιεχομένου 

και τη διαχείρηση του περιβάλλοντος μάθησης.
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5.1.6 Αλληλεπίδραση περιεχομένου - περιεχομένου
Βλέπουμε πρόσφατα παραδείγματα από προγράμματα που γράφονται 

για αναζήτηση πληροφοριών, χειρισμό άλλων προγραμμάτων, λήψη 

αποφάσεων και παρακολούθηση πόρων πάνω στα δίκτυα. Τα 
προγράμματα αυτά είναι γνωστά ως intelligent agents ( δες 
http://www.fdc.co.uk/aqent.htlm ). Για παράδειγμα, ένας τέτοιος agent 
μπορεί να σχεδιαστεί από έναν καθηγητή των οικονομικών της γεωργίας, 
που διδάσκει ένα μάθημα πάνω στις πωλήσεις προϊόντων. Ο agent θα 
μπορεί τακτικά να επικαιροποιεί τα παραδείγματα του μαθήματος 
ανακτώντας πληροφορίες από on-line τρέχουσες τιμές πωλήσεων και θα 
μπορεί να προειδοποιεί τον καθηγητή ή τους φοιτητές εάν κάποια 
ασυνήθιστη δραστηριότητα λαμβάνει χώρα. Έτσι το μάθημα θα κερδίζει σε 
αξιοπιστία καθώς θα παρουσιάζει πραγματική πληροφόρηση από την 

καθημερινή αγορά.
Οι μηχανές αναζήτησης του Internet είναι άλλα παραδείγματα, όπου οι 

intelligent agents ψάχνουν συνεχώς στα δίκτυα και στέλνουν τα 
αποτελέσματα των εξερευνήσεων τους πίσω σε κεντρικές βάσεις 
δεδομένων. Στο εγγύς μέλλον, οι καθηγητές θα χρησιμοποιούν πόρους 
μάθησης που συνεχώς θα βελτιώνονται από μόνοι τους μέσω της 
αλληλεπίδρασή τους, όχι μόνο με τους φοιτητές αλλά επίσης και με άλλους 
intelligent agents.

5:2. Αιτσΐϊ/ira
[Βεονίδπς981 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να σκιαγραφήσει τις 

λειτουργίες του διδάσκοντος στην εκπαίδευση από απόσταση και να 

περιγράφει συνοπτικά το ρόλο του.

[ΒασιλούΟΙ 1 Οι απαιτήσεις από τους διδάσκοντες στην εκπαίδευση από 

απόσταση είναι πολλές, όπως άλλωστε συμβαίνει με τους διδάσκοντες σε 
κάθε άλλη μορφή εκπαίδευσης. Συνοπτικά οι λειτουργίες που επιτελούν είναι 
οι εξής:

Το διδακτικό προσωπικό:
■ Διδάσκει

Στην εκπαίδευση από απόσταση το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να διδάσκει το ίδιο τους σπουδαστές σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο βαθμό. Όσο καλά σχεδιασμένο όμως και να είναι το 
εκπαιδευτικό υλικό, οι περισσότεροι σπουδαστές θα χρειαστούν, σε κάποιο 

στάδιο της μελέτης τους, κάποια ανθρώπινη βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να
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μπορούν να επικοινωνήσουν και να συναντηθούν με το διδάσκοντα, ο 
οποίος θα λύσει τις απορίες τους, θα συζητήσει μαζί τους και θα τους 
καθοδηγήσει στη μελέτη τους.
■ Αξιολογεί

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του διδάσκοντος είναι η αξιολόγηση του 
σπουδαστή. Έτσι, διορθώνει και βαθμολογεί γραπτές εργασίες και 
διαγωνίσματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανατροφοδότηση του 
σπουδαστή (παρέχοντας συγκεκριμένες συμβουλές και καθοδήγηση όπου 

υπάρχουν σφάλματα).
■ Υποστηρίζει

Αναλαμβάνει την υποστήριξη των φοιτητών και συχνά τη σύνδεσή τους 
με τις διοικητικές υπηρεσίες του φορέα εκπαίδευσης. Η υποστήριξη του 
σπουδαστή αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη δραστηριότητα του 
διδάσκοντος στην εκπαίδευση από απόσταση. Ενθαρρύνει το σπουδαστή 
στην προσπάθειά του, βοηθώντας τον να αναπτύξει και να διατηρήσει 
κίνητρα για τη συνέχιση των σπουδών του, ενώ παράλληλα καθοδηγεί και 
βοηθάει το σπουδαστή να αναπτύξει και να διατηρήσει κίνητρα για τη 
συνέχιση των σπουδών του, ενώ παράλληλα καθοδηγεί και βοηθάει το 
σπουδαστή να αναπτύξει τις μαθησιακές του δυνατότητες. Είναι σημαντικό 
να τονίσουμε ότι ο σπουδαστής στην εκπαίδευση από απόσταση χρειάζεται 
πολύ περισσότερο την υποστήριξη του διδάσκοντος από ότι σε άλλες 
μορφές εκπαίδευσης όπου ακολουθείται η διά ζώσης διδασκαλία.

Τόσο για τη διδασκαλία όσο και για την υποστήριξη του σπουδαστή από 
το διδάσκοντα είναι απαραίτητη η μεταξύ τους επικοινωνία. Αυτή γίνεται 
συχνά μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομικώς και σπανιότερα, με "πρόσωπο με 
πρόσωπο" ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια 
προστίθεται και νέες μορφές επικοινωνίας (όπως με μηνύματα fax, με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με τηλεδιασκέψεις ή και μέσω δικτύου 
(internet)). Ανεξάρτητα από τη μορφή της επικοινωνίας, το σημαντικό για το 

σπουδαστή είναι να αισθάνεται ότι ο εκπαιδευτής του είναι προσιτός, 

φιλικός, κατανοεί τα προβλήματα του και μπορεί να τον βοηθήσει 

αποτελεσματικά.
■ Προσωποποιεί το εκπαιδευτικό υλικό: είναι αυτό που δίνει τις 

απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών (οι φοιτητές δεν απευθύνονται 
στο συντάκτη του υλικού αλλά στον καθηγητή /σύμβουλο)

■ Συνεργάζεται με τους υπευθύνους των προγραμμάτων σπουδών σε

ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο
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■ Οργανώνει και διεκπεραιώνει τις συναντήσεις με τους φοιτητές
■ Διαμορφώνει τις αξιολογικές διαδικασίες, όπως ορίζονται από το νομικό 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού φορέα
■ Εν κατακλείδι, το διδακτικό προσωπικό αποτελεί την προσωποποίηση 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος προς τους φοιτητές.
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5.3 Δεξιότητες του καθηγητή για τπνμάθπσηι από 
απόστασιι

[Chute991 Στην ενότητα αυτή αναφέρονται διαδικασίες σχεδιασμού και 

παράδοσης και δεξιότητες που επιτρέπουν τον καθηγητή να στήσει το 
σκηνικό για ένα πρόγραμμα ΕξΑΕ, να προσαρμόσει την πρόσωπο με 
πρόσωπο παρουσίαση στο περιβάλλον της ΕξΑΕ και να διαχειρίζεται τη 
διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των πολλαπλών sites.

5.3.1 Στήσιμο της σκηνής
Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ σημαντικές - και μόνιμες. Για το λόγο 

αυτό ο καθηγητής χρειάζεται να στήσει τη σκηνή (set the stage) για το 

πρόγραμμα της ΕξΑΕ τα πρώτα είκοσι λεπτά της αρχικής συνόδου. Σ'αυτόν 
το χρόνο οι φοιτητές εξοικειώνονται μεταξύ τους, γνωρίζουν τον καθηγητή 
και εξοικειώνονται με τον εξοπλισμό και το πρωτόκολλο που θα 
χρησιμοποιήσουν.

Μία σημαντική πλευρά είναι η αναγνώριση των ολικών προσδοκιών του 
καθένα για το μάθημα. Αυτό επίσης βοηθά να προλαμβάνονται οι ανησυχίες 
των ανθρώπων σχετικά με την ΕξΑ μάθηση. Είναι σημαντικό να περιγράφει 
ο καθηγητής τον εξοπλισμό της ΕξΑ μάθησης και να δώσει στους φοιτητές 
μία ευκαιρία να τον δοκιμάσουν.

Αυτή η αρχική περίοδος παρέχει τα θεμέλια για το υπόλοιπο του 
προγράμματος. Εάν οι φοιτητές αισθανθούν άνετοι μεταξύ τους και με την 

τεχνολογία, θα είναι περισσότερο πρόθυμοι να συμμετέχουν και να 
επικοινωνούν ανοιχτά. Παρακάτω ακολουθεί ένας βοηθός εργασιών για την 
ίδρυση ενός άνετου περιβάλλοντος μάθησης από απόσταση.

Job Aid: Setting The Stage

Opening Welcome students to the program:

• Name of program or meeting

• Length of program or meeting

• Location of each site
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Introductions Introduce yourself:

• Picture or slide for audio, audiographic, 
or Internet distance learning

• Short biography

Students Roll call:

• Acknowledge each individual and test 
sound quality

• Have each student say a few words 
about himself or herself (site by site) (your 
introduction should model the pace; keep a 
meeting roster by location handy)

Coordinator Introduce on-site coordinators:

• Give name

• Explain purpose

• State special tasks or responsibilities

• Thank him or her

Expectations Discuss expectations:

• Program objectives

• Students' expectations of program
• Instructor's expectations of students

• Elicit, record, and discuss students' 
concerns

Equipment Explain how distance learning is like or nor 

like face-to-face communication:

• Explain or demonstrate equipment

• Let students try it out

81



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμάραντου Θεανώ

Administrative items Let the students know:

• Courtesy phone numbers for each site

• The need for frequent breaks

• How you will direct them to media

Distance learning 
protocol

Explain the need for special behaviors in 
distance learning

Πίνακας 5.1 - Πηγή: [Chute991

Μία άλλη σημαντική πλευρά στο στήσιμο της σκηνής είναι ο καθηγητής 
να δώσει στους φοιτητές κάποιες συμβουλές πάνω στα πρωτόκολλα της 
ΕξΑ μάθηση. Έχουν βρεθεί οι ακόλουθοι χρήσιμοι κανόνες:

■ Μίλα με ένα τόνο φωνής για κανονική συζήτηση.
■ Απόφυγε το θρόισμα του χαρτιού, χτύπημα και άλλους 

θορύβους που αποσπούν την προσοχή όταν τα μικρόφωνα είναι 
ανοιχτά.

■ Επέτρεψε αρκετό χρόνο για απαντήσεις. Η σκέψη απαιτεί 
χρόνο.

■ Συγχρόνισε τα ρολόγια και όρισε μία συγκεκριμένη ώρα για 
να αρχίσει το πρόγραμμα.

■ Ξεκίνα έγκαιρα. Δεν είναι δίκαιο για τους άλλους φοιτητές να 
πρέπει να περιμένουν αυτούς που καθυστερούν.

■ Αναγνώρισε την ανάγκη του καθενός να συμμετέχει ενεργά.

5.3.2 Τεχνικές παρουσίασης του καθηγητή
Είναι ευθύνη του καθηγητή να παραδίδει την πληροφορία στην ομάδα με 

τέτοιο τρόπο που να μπορεί αυτή να γίνει δεκτή, κατανοητή και να 

παραμένει στη μνήμη. Στη "σύγχονη" ΕξΑΕ όπου οι φοιτητές λαμβάνουν ένα 
μεγάλο μέρος της πληροφορίας μέσω ακρόασης, τα μηνύματα θα πρέπει να 

σχεδιάζονται για το αυτί όσο είναι δυνατόν. Η επικοινωνία επαυξάνεται μέσω 
της χρήσης ποικίλων φωνητικών, ακουστικών και αλληλεπιδραστικών
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τεχνικών. Η ενότητα αυτή περιγράφει τρόπους για να ενσωματωθούν αυτές 
οι τεχνικές μέσα στο στυλ παράδοσης του καθηγητή.

5.3.2.1 Τεχνικές φωνητικές
Όσο σημαντικό είναι το τι λές είναι και το πώς το λές. Η φωνή σου μπορεί 

να αντανακλά ενδιαφέρον ή απάθεια, αυτοπεποίθηση ή αβεβαιότητα, 
έμφαση ή προσδοκία.

Οι ακόλουθες φωνητικές τεχνικές (Vocal techniques) είναι σημαντικές σ' 
ένα ΕξΑ περιβάλλον εκπαίδευσης. Η ποικιλία στηην ποιότητα της φωνής και 
στο ρυθμό της ομιλίας μπορεί να επαυξήσει σημαντικά τηην 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος ή της συνάντησης.
Τόνος: (η υψηλότης ή χαμηλότης της φωνής, που βασίζεται στην

συχνότητα του παραγόμενου ήχου). Ο τόνος δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ 
υψηλός ούτε πολύ χαμηλός και πρέπει να ποικίλει για να αποφεύγεται η 
μονοτονία.

Ένταση: Δεν είναι απαραίτητο να φωνάζει κανείς για να αντισταθμίσει
την απόσταση στη μάθηση από απόσταση. Δώσε ποικιλία στην ένταση για 

να διευκρινίσεις ένα σημείο ή να δείξεις έμφαση αλλά ποτέ μην ομιλείς τόσο 
απαλά που ο ακροατής δυσκολεύεται να ακούσει.

Προφορά: (ο τρόπος με τον οποίο αρθρώνονται οι λέξεις). Το 
μουρμουρητό προκαλεί απογοητεύσεις από την πλευρά του ακροατή. Εάν 
το μήνυμα δεν λαμβάνεται καθαρά, οι φοιτητές μπορεί να αποχωρήσουν 
από το μάθημα ή την συνάντηση. Η καθαρή διατύπωση βοηθά στην 
αποφυγή παρανοήσεων και την ανάγκη επανάληψης.

Pacing: (ο ρυθμός της ομιλίας). Η πολύ αργή ομιλία προκαλεί πλήξη
και εκνευρισμό, ενώ η πολύ γρήγορη ομιλία μπορεί να εμποδίζει τους 
φοιτητές να καταλάβουν την πληροφορία. Δώσε ποικιλία στο λόγο σύμφωνα 

με το μήνυμα. Για παράδειγμα, κάνε εισαγωγή σ' ένα νέο αντικείμενο με 
αργό ρυθμό, και με πιο γρήγορο ρυθμό κάνε ανασκόπηση σε προηγούμενη 
ύλη, κάνε διακοπή για να δώσεις προσοχή σ' ένα σημαντικό θέμα και τακτικά 
εισήγαγε ένα 7λετττο έως ΙΟλεπτο διάλειμμα πρίν προχωρήσεις να 

επιτρέψεις στους φοιτητές να κάνουν ερωτήσεις ή σχόλια.

Ενθουσιασμός: Το επίπεδο ενθουσιασμού του καθηγητή μεταβιβάζει

στους φοιτητές το ενδιαφέρον του στο αντικείμενο, και συχνά επαυξάνει το 
ενδιαφέρον τους και την παρακίνησή τους.
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Δύο άλλες φωνητικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
εξασφαλίσουν μία πετυχημένη παρουσίαση είναι η περίληψη και η 
επανάληψη. Η περίληψη που ανασκοπεί τα κύρια σημεία βοηθά το 
μνημονικό. Η επανάληψη είναι άλλη μία χρήσιμη βοήθεια για την μνήμη. 
Μετά τη διδασκαλία μιάς νέας έννοιας, επανάλαβε το αρκετές φορές κατά τη 
διάρκεια της επόμενης παρουσίασης για να βοηθήσεις τους φοιτητές να το 
θυμούνται.

5.3.2.2 Διευκολύνοντας την αποτελεσματική μάθηση
Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η κούραση του ακροατή. Παρόλο

που η προσοχή του ακροατή είναι συνήθως υψηλή στην αρχή του 
προγράμματος, συχνά πέφτει κατά το μέσον και μετά αυξάνει πάλι καθώς οι 
σπουδαστές αντιλαμβάνονται ότι το πρόγραμμα πλησιάζει στο τέλος του. Για 
το λόγο αυτό, ενσωματωμένα μηνύματα μέσα στο κύριο σώμα της 
παρουσίασης, τα οποία θα κεντρίζουν το ακροατήριο και θα διατηρούν την 
προσοχή τους και τα επίπεδα μνήμης υψηλά, είναι μία αποτελεσματική 
τεχνική εκπαίδευσης.

Σε περιβάλλοντα μάθησης από απόσταση, ο καθηγητής θα πρέπει να 
έχει ποικιλία στο στυλ του μηνύματος ή στο μέσο κατά προσέγγιση κάθε 20 
λεπτά. Η ποικιλία διατηρεί τα επίπεδα ενδιαφέροντος υψηλά και οδηγεί σε 
πιο ενεργή μάθηση. Οι επόμενες συμβουλές βοηθούν στην ελαχιστοποίηση 
της κούρασης του φοιτητή:

■ Διατήρησε τα μηνύματα μικρά και εντός θέματος. Περιόρισε 
τον αριθμό των σημείων κλειδιών που παρουσιάζονται σε κάθε 
ενότητα σε επτά ( σύν, πλήν δύο)

■ Ξεκίνα το μάθημα ή την συνάντηση μ' ένα σκελετό ή 
περιγραφή της δομής του και των ενεργειών.

■ Δώσε στους φοιτητές ένα διάλειμμα κάθε 15 με 20 λεπτά.
■ Εισήγαγε μέσα στην παρουσίαση ακουστικά συνθήματα 

όπως "Αυτό είναι σημαντικό.." ή "Τώρα, θυμηθείτε αυτό,...".

■ Κάνε ελεύθερη μετάφραση των σύνθετων ερωτήσεων.
■ Κάνε μία νοερή ή γραπτή σημείωση των ανταποκρίσεων των 

φοιτητών για μετέπειτα αναφορά.
■ Χρησιμοποίησε επανάληψη και περίληψη σαν ένα τρόπο για 

να δώσεις έμφαση σε σημεία κλειδιά και να βοηθήσεις το μνημονικό.
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Ένας καθηγητής πρέπει επίσης να είναι καλός ακροατής. Όπως ακριβώς 
ο τόνος και το χρωμάτισμα της φωνής του καθηγητή μεταβιβάζουν μηνύματα 
στους φοιτητές, ο τόνος των ερωτήσεων και σχολίων των φοιτητών μπορούν 

να δώσουν στον καθηγητή που ακούει προσεκτικά συνθήματα για τη 
διάθεση και την στάση τους. Αν χρησιμοποιείς ένα σύστημα βίντεο, κούνησε 
το κεφάλι σου για να παραδεχθείς ότι έχεις ακούσει τα σχόλια.

5.3.2.3 Τεχνικές προσωποποίησης
Οι περισσότερες μαθησιακές εμπειρίες επαυξάνονται από την 

αλληλεπίδραση, ειδικά στα περιβάλλοντα ΕξΑΕ μάθησης, όπου η φυσική 

απόσταση μεταξύ του καθηγητή και φοιτητών, μπορεί να θεωρηθεί ως 
ψυχολογικό εμπόδιο για επικοινωνία. Πρέπει να κάνεις το μέσο που 

χρησιμοποιείται, διαφανές και φιλικό στον χρήστη προωθώντας την 
αλληλεπίδραση φοιτητή - φοιτητή και φοιτητή - καθηγητή.
"Προσωποποιώντας" το πρόγραμμα θα κάνει τους φοιτητές να νιώθουν 
περισσότερο στενά εμπλεγμένοι και κάνει την εμπειρία της ΕξΑ μάθησης πιο 
πλούσια και περισσότερο ικανοποιητική γι' αυτούς.

Η προσωποποίηση είναι εκπαιδευτική τεχνική απαραίτητη για να 
δημιουργηθεί μία ατμόσφαιρα στενής ομαδικής σχέσης. Η διαδικασία 
γνωριμίας του ενός με τον άλλο, είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία 
διδασκαλίας και μάθησης. Ο καθηγητής πρέπει να αναγνωρίζει τη 
μοναδικότητα του κάθε φοιτητή αλλά και την ίδια στιγμή να επισημαίνει το 
κοινό υπόβαθρο και ενδιαφέροντα μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Οι 
φοιτητές αισθάνονται πιο άνετοι να μοιράζονται τις ιδέες τους και είναι πιο 
πεπεισμένοι ότι οι ατομικές τους ανάγκες θα ικανοποιηθούν. Υπάρχει μία 
άμεση σχέση μεταξύ της προσωποποίησης, συμμετοχής και ικανοποίησης. 
Παρακάτω ακολουθούν μερικές προτάσεις για προσωποποιημένη 

εκπαίδευση:
■ Στείλε στους φοιτητές έναν σκελετό του μαθήματος, ένα γράμμα 

καλοσωρίσματος και μία βιογραφία του καθηγητή πριν ξεκινήσει το 
μάθημα ή η σύνοδος εκπαίδευσης.

■ Εάν είναι δυνατόν, κάνε ένα προγραμματισμένο από πρίν 

τηλέφωνο στους φοιτητές για να μάθεις σχετικά με το υπόβαθρό του.

■ Διένεμε σ' όλους τους φοιτητές έναν πίνακα που περιλαμβάνει 

το όνομα του κάθε φοιτητή, την διεύθυνση του, το νούμερό του 

τηλεφώνου , του φάξ και τη διεύθυνση e-mail.
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■ Υπέδειξε (επισήμανε) περιοχές κοινών ενδιαφερόντων για να 
επιτραπεί σε μέλη ομάδων να συνταυτιστούν πιο στενά μεταξύ τους.

■ Ξεκίνα κάθε σύνοδο με μία ανεπίσημη εκφώνηση των ονομάτων 
των φοιτητών.

■ Ενθάρρυνε τους φοιτητές να περιγράφουν τις προσδοκίες τους.
■ Πάντα να καλείς τους φοιτητές με το όνομά τους.

S.3.2.4 Τεχνικές ερωτήσεων
Η διατύπωση ερωτήσεων είναι άλλη μία τεχνική που επιτρέπει έναν 

καθηγητή να εμπλέκει ενεργά τους φοιτητές στη διαδικασία μάθησης και 

διδασκαλίας. Οι ερωτήσεις όχι μόνο ενθαρρρύνουν τα μέλη της ομάδας να 
συνεισφέρουν, αλλά επίσης τους παρακινούν να αλληλεπιδρούν με το 
περιεχόμενο (ύλη): τα λόγια του καθηγητή, το κείμενο, ή το οπτικό υλικό που 
βρίσκεται μπροστά τους.

Οι αλληλεπιδράσεις των ερωταπαντήσεων είναι ο πυρήνας των 
επιτυχημένων εκπαιδευτικών επικοινωνιών. Είναι εξαιρετικά σημαντικές σ' 
ένα περιβάλλον ΕξΑ μάθησης και επιτυγχάνουν αρκετούς σκοπούς:

■ Τον καθορισμό εάν οι φοιτητές καταλαβαίνουν και δέχονται 

την πληροφορία που τους δίνει ο καθηγητής.
■ Τη διευκόλυνση της κατανόησης και την κατάκτηση 

ομοφωνίας.
■ Την ανασκόπηση της ύλης που παρουσιάστηκε

προηγουμένως.
■ Τον χειρισμό της συμπεριφοράς των φοιτητών.

Η διατύπωση πετυχημένων ερωτήσεων ενθαρρύνει την συμμετοχή και 
την αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών. Οι ερωτήσεις παίζουν ένα 
αναπόσπαστο ρόλο στη διαδικασία επικοινωνίας και η αποτελεσματικότητα 

ενός καθηγητή επαυξάνεται σημαντικά από τεχνικές και δεξιότητες καλών 
ερωτήσεων. Τρεις τύποι ερωτήσεων - οι άμεσες ερωτήσεις, οι 

ανακατευθυνόμενες ερωτήσεις και οι ρητορικές ερωτήσεις - είναι 
αποτελεσματικές στην προώθηση της αλληλεπίδρασης στα περιβάλλοντα 

ΕξΑ μάθησης.
Οι ερωτήσεις που απευθύνονται σ' ένα συγκεκριμένο φοιτητή ή 

τοποθεσία γενικά παρακινούν μία απάντηση, από τη στιγμή που οι φοιτητές 
που ξεχωρίζονται νιώθουν μία υποχρέωση να απαντήσουν. Η καλύτερη 

στρατηγική είναι να απευθύνεις ερωτήσεις άμεσα σε μία τοποθεσσία και
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έπειτα σ' ένα φοιτητή. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη διαδικασία θα ενθαρρύνει 
όλους τους φοιτητές να ακούνε την ερώτηση και να σκέφτονται για μία 
απάντηση.

Ανακατευθύνοντας τις ερωτήσεις των φοιτητών σ' άλλους φοιτητές είναι 
μία εξαιρετική μέθοδος για να προκαλέσει την εμπλοκή και αλληλεπίδραση 
των φοιτητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η συχνή χρήση αυτής της 
τεχνικής θα ενθαρρύνει τους φοιτητές να κάνουν ερωτήσεις ματαξύ τους, 

ξεπερνώντας την τάση τους να απευθύνουν όλες τις ερωτήσεις στον 
καθηγητή. Τέτοια αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών ελαπώνει την 
ψυχολογική απόσταση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των γεωγραφικώς 
απομακρυσμένων φοιτητών.

Οι ρητορικές ερωτήσεις - αυτές στις οποίες δεν περιμένει κανείς μία 
απάντηση - παρακινούν την σκέψη των φοιτητών. Σκέψου να κάνεις μία 
ερώτηση που υποπτεύεσαι ότι σκέφτονται οι φοιτητές και μετά απάντησε την 
ερώτηση μόνος σου. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στις 
παρουσιάσεις σε μεγάλες ομάδες, επειδή παρακινεί την συμμετοχή και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φυσική μετάβαση μεταξύ των εννοιών. 
Είναι επίσης χρήσιμη όταν ένας καθηγητής θέλει να ενθαρρύνει τους 
φοιτητές να μελετήσουν απόψεις που ίσως δεν έχουν συμβεί σ' αυτούς.

Ακολουθούν κάποιες συμβουλές και τεχνικές για αποτελεσματικές 
διατυπώσεις ερωτήσεων σ' ένα περιβάλλον ΕξΑ μάθησης.

■ Σχεδίασε ερωτήσεις κλειδιά που παρέχουν κατεύθυνση στο 
περιεχόμενο του προγράμματος. Διατύπωσε τουλάχιστον μία 
ερώτηση που ενισχύει την υψηλού επιπέδου σκέψη: εφαρμογή, 
ανάλυση ή εκτίμηση. Κάνε αυθόρμητες ερωτήσεις που βασίζονται στις 
απαντήσεις των φοιτητών και κάνε ερωτήσεις λογικά και διαδοχικά.

■ Διατύπωσε ερωτήσεις καθαρά και συγκεκριμένα. Απέφυγε 
ασαφείς και διφορούμενες ερωτήσεις. Διατύπωνε μία ερώτηση κάθε 
φορά. Απέφυγε τις ερωτήσεις κατά συρροή που οδηγούν σε σύγχυση 
και αποτυχία. Θυμίσου ότι η διαύγεια αυξάνει την πιθανότητα να 
ληφθούν ορθές απαντήσεις.

■ Προσάρμοσε τις ερωτήσεις στο επίπεδο ικανότητας των 
φοιτητών. Χρησιμοποίησε κατάλληλου επιπέδου ερωτήσεις που 

επαυξάνουν την κατανόηση και μειώνουν το άγχος και την κούραση. 
Προσάρμοσε το λεξιλόγιο και τη δομή των προτάσεων στη γλώσσα 

των φοιτητών.
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• Δώσε συνέχεια (εκμεταλλεύσου) τις απαντήσεις των
φοιτητών. Ενθάρρυνε τους φοιτητές να διευκρινίζουν, επεκτείνουν ή 

υποστηρίζουν τις απαντήσεις τους. Ρώτησε και άλλα sites για 
επιπρόσθετη είσοδο.

■ Δώσε στους φοιτητές ικανοποιητικό χρόνο για να 
απαντήσουν. Επέτρεψε αρκετό χρόνο για να εξασφαλίσεις την 
κατανόηση των φοιτητών που παρακινεί την υψηλού επιπέδου 
σκέψη.

■ Χρησιμοποίησε ερωτήσεις που ενθαρρύνουν ευρεία 
συμμετοχή. Απεύθυνε ερωτήσεις που εμπλέκουν την πλειοψηφία των 
φοιτητών. Ενέπλεξε λιγόλογους φοιτητές μέσω άμεσων ερωτήσεων.

■ Ενθάρρυνε τους φοιτητές να κάνουν ερωτήσεις. Ανέπτυξε ένα 
κλίμα υποστήριξης, που ενθαρρύνει τη συμετοχή και αλληλεπίδραση, 
αποδεχόμενος και εφαρμόζοντας τις ιδέες των φοιτητών, 
χρησιμοποιώντας τη θετική ενίσχυση και ανταποκρινόμενος στα 
αισθήματα των φοιτητών.

■ Παρακολούθησε τις απαντήσεις των φοιτητών. Για να 
παρακολουθείς τις απαντήσεις των φοιτητών κάνε ένα πίνακα από 
τις ομάδες φοιτητών ανά site. Εάν καταγράφεις τις ανταποκρίσεις των 
φοιτητών πάνω στον πίνακα, μπορείς έπειτα να απευθύνεις άμεσες 
ερωτήσεις απευθείας σ' εκείνους τους φοιτητές με τα λιγότερα 
σημάδια τσεκαρίσματος και να τους εμπλέξεις στη συζήτηση και στις 
δραστηριότητες.

5.3.3 Τεχνικές χρησιμοποίησης μέσων
Το πιο σημαντικό κανάλι επικοινωνίας στη σύγχρονη μάθηση από 

απόσταση είναι το ακουστικό κανάλι. Παρόλο που τα μέλη είναι πρόθυμα να 
ανεχθούν λιγότερο καλή ποιότητα βίντεο και γραφικών, απαιτούν σταθερά 
υψηλής ποιότητας ακουστική επικοινωνία. Για το λόγο αυτό κάθε μέσο ή 

τεχνολογία που χρησιμοποιείς πρέπει να εξυπηρετεί την ενίσχυση του 
ακουστικού μηνύματος και όχι για την απόσπαση της προσοχής.

Χρειάζεται να ιδρύσεις μία προσεκτική και δυναμική σχέση μεταξύ των 

ακουστικών και οπτικών μέσων που χρησιμοποιούνται. Κάποιες στιγμές το 

ακουστικό κανάλι θα πρέπει να σιγεί για να επιτρέπει χρόνο για την όραση 

να καταγράψει απερίσπαστα το οπτικό μήνυμα. Το έντυπο υλικό μπορεί να
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ενισχύει ότι οι φοιτητές ακούνε και εξυπηρετεί ως μία μόνιμη καταγραφή για 
ανασκόπηση.

Παρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές για την χρησιμοποίση των 
μέσων:

■ Συμπυκνωμένη ακρόαση (listening) θα πρέπει να 
περιορίζεται σε μικρά τμήματα.

■ Η ποικιλία στα μέσα βοηθά να διατηρείτια υψηλό το επίπεδο 
ενδιαφέροντος

■ Τα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακινούν τα 
μέλη να αλληλεπιδρούν με αυτό που τους παρουσιάζεται.

■ Έντυπο υλικό μπορεί να χρησιμοποιείται για υποστήριξη της 
διάλεξης ή παρουσίασης. Παρέχει ένα δεύτερο τρόπο μετάδοσης του 
μηνύματος και εξυπηρετεί μία μόνιμη καταγραφή ή μηχανισμό 
ανασκόπησης.

■ Είναι καλή ιδέα να περιορίζεται το μέγεθος των σημειώσεων 
που οι φοιτητές πρέπει να κρατούν σ' ένα περιβάλλον 
βιντεοσυνδιάσκεψης. Ο χρόνος που ξοδεύεται στην κράτηση 
σημειώσεων συνήθως είναι καλύτερα να ξοδεύεται στην ακρόαση και 
τη σκέψη.

5.3.4 Μορφή παρουσίασης
Στο σχεδίασμά και την παράδοση ενός προγράμματος ΕξΑΕ, θα πρέπει 

το περιεχόμενο να οργανωθεί σε μία μορφή προεπισκόπησης - 
παρουσίασης - ανασκόπησης. Με άλλα λόγια, θα πρέπει πρώτα να πείς 
στους φοιτητές σχετικά με τι πρόκειτα να μιλήσεις, στη συνέχεια να μιλήσεις 

γι' αυτό και τελικά να συνοψίσεις για ότι έχεις μιλήσει.
Η προεπισκόπηση της συνόδου στην αρχή πληροφορεί τους φοιτητές 

σχετικά με την σφαίρα ενδιαφερόντων της συνόδου και περιγράφει πως το 
περιεχόμενο είναι σχετικό μ’ αυτούς. Συγκεκριμένα, η προεπισκόπηση θα 
πρέπει να αναφέρεται στην σπουδαιότητα του θέματος για το ακροατήριο, 
τους αντικειμενικούς σκοπούς του προγράμματος, τη δομή της παρουσίασης 

και για ότι προσδοκίες έχει ο καθηγητής από τους φοιτητές του.
Στο τμήμα της παρουσίασης ενός προγράμματος ΕξΑΕ, πρέπει το 

περιεχόμενο να παραδωθεί με τέτοιο τρόπο που να διευκολύνει την 
κατανόηση και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Αυτό το τμήμα επίσης 

περιλαμβάνει μία περιγραφή των μεθόδων παρουσίασης, τις τεχνικές
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χρησιμοποίησης των μέσων και τις στρατητικές αλληλεπίδρασης που ο 

καθηγητής και οι φοιτητές θα χρησιμοποήσουν.
Στην κατάληξη της συνόδου γίνεται ανασκόπηση των σημείων κλειδιών 

για να ενισχύσει την κατανόηση και να κεντρίσει το μνημονικό. Η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει ανακεφαλαίωση των σημείων κλειδιών, την 
ανατροφοδότηση των φοιτητών και μία δήλωση περάτωσης της συνόδου ή 
μετάβασης στο θέμα που θα συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο.

5.3.4.1 Οπτικά υλικά υποστήριξης
Είναι ευθύνη του καθηγητή να εξασφαλίσει ότι όλα τα οπτικά (στοιχεία) 

που χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση προσαρμόζονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές (οδηγίες) για διαύγεια μετάδοσης. Κάποια από αυτά 
τα οπτικά στοιχεία, όπως ο σκελετός του μαθήματος, διανέμονται πρίν την 
παρουσίαση, ενώ άλλα είναι κατάλληλα για υλικό που αναφέρεται στην 
παρουσίαση ή μετά την συνάντηση ( για παράδειγμα φόρμες αξιολόγησης, 
αντίγραφα γραφικών του υπολογιστή).

Οι χάρτες, γραφικά, οι διαφάνειες κειμένου και τα διαγράμματα τα 
κατάλληλα για εκτύπωση μπορεί να μην είναι κατάλληλα για οπτική 
εμφάνιση σε μία οθόνη υπολογιστή σε audiographic συνδιάσκεψη ή 
βιντεοδιάδσκεψη. Μπορεί να περιλαμβάνουν μεγάλα ποσά πληροφορίας και 
είναι δεκτά σε μία γραπτή αναφορά ή ένα εγχειρίδιο, αλλά αυτές οι μορφές 
επιτρέπουν λεπτομερή και κλειστή μελέτη που συνήθως δεν είναι δυνατή σε 

υλικό προβολών.
Στον σχεδίασμά του μαθήματος, προσπάθησε να περιοριστείς στην 

παρουσίαση μιας ιδέας κάθε φορά. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να 
χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένα οπτικά εργαλεία ( γραμμές, σχήματα, 
διαστήματα, χρώμα και υφή ), ασφαλείς αρχές σχεδιασμού (απλότητα, 
έμφαση, ισσορροπία και αρμονία ) και οδηγίες για ποιότητα, διαστάσεις και 

μέγεθος.
Παρακάτω ακολουθούν συμβουλές για προετοιμασία οπτικών υλικών για 

ΕξΑ μάθηση.
■ Οι οπτικές σελίδες, οι διαφάνειες ή τα παράθυρα θα πρέπει 

να είναι τρεις μονάδες υψηλό με τέσσερις μονάδες πλάτος ( μ' άλλα 

λόγια ή αναλογία πλευρών της οθόνης τηλεόρασης ή υπολογιστή ).
■ Το περιεχόμενο κειμένου για οπτικά στοιχεία πρέπει να 

περιορίζεται σε λιγότερο από 25 λέξεις. Το μέγεθος τύπου για τις 
μεταδιδόμενες εικόνες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 28 σημείων. Το
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κείμενο θα πρέπει να περιορίζεται σε όχι πάνω από 40 χαρακτήρες 
(συμπεριλαμβανομένου των κενών χαρακτήρων ) σε μία απλή 
γραμμή και όχι πάνω από 10 γραμμές στη σελίδα.

■ Περιόρισε τον αριθμό των διαφορετικών στυλ στο ίδιο οπτικό 

στοιχείο ή σειρά οπτικών στοιχείων.
■ Μιλώντας γενικά, σ' όσα λιγότερα στοιχεία χωρίζεται ένας 

δεδομένος χώρος, τόσο πιο ευχάρισσστο είναι για το μάτι.
■ Εκτεταμένα ή σύνθετα δεδομένα θα πρέπει να

υποδιαιρούνται ή να ξανασχεδιάζονται σε σειρές από εύκολα για 
διάβασμα και εύκολα για κατανόηση σχετικά υλικά.

■ Μία γραμμή μπορεί να συνδέει τα στοιχεία και να κατευθύνει 
τον θεατή να μελετά τα στοιχεία με μία συγκεκριμένη σειρά. Σχεδίασε 
τα οπτικά υλικά έτσι ώστε οι γραμμές να είναι ήδη σχεδιασμένες 
χρησιμοποίησε την εργαλειοθήκη γραφικών για να σχολιογραφείς, 
προσθέτοντας έτσι ενδιαφέρον και ποικιλία στο πρόγραμμα.

■ Ασυνήθιστα σχήματα, χρώματα και υφή δίνουν ειδικό 
ενδιαφέρον σ' ένα οπτικό στοιχείο, ή δίνουν έμφαση σ' ένα στοιχείο 
μέσα σ' ένα οπτικό στοιχείο.

■ Ελεύθερος χώρος γύρω από τα οπτικά στοιχεία και τις λέξεις 
αποτρέπουν ένα αίσθημα συνωστισμού και παρέχουν μία περιοχή για 
σχολιογράφηση.

■ Το κείμενο μπορεί να συνδιαστεί με εικόνες για να επιτευχθεί 
μία ισορροπία που κάνει τα οπτικά στοιχεία πιο δυναμικά και άξια 

προσοχής.
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Εργασία με τον χώρο

Οριζόντια υοοφή

Ταιριάζει καλύτερα στις οθόνες τηλεόρασης και 
υπολογιστή.

Κατακόουφη υοοΦή

Με την κατακόρυφη μορφή χάνεται πολύτιμος χώρος 
σε κάθε πλευρά και η ύλη στο πάνω και κάτω μέρος 
της σελίδας δεν είναι εύκολα ορατή.

Επεξεργασία κειμένου

■ Χρησιμοποίησε περιθώρια 2" γύρω-γύρω. -------------
» Χρησιμοποίησε ένονη γραμματοσειρά 18 στιγμών. .......
• Χρησιμοποίησε 1 !4" απόσταση μεταξύ γραμμών. ________
■ Περιόρισε τον τίτλο σε πέντε λέξεις. ---------—---------
■ Ακολούθησε τον κανόνα 7X7: 7 γραμμές ανά διαφάνεια, 7 λέξεις ανά 

γραμμή.
■ Χρησιμοποίησε μικρά και κεφαλαία γράμματα και όχι συνεχώς 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Εργασία με χρώμα, γραμμές και γραφικά

■ Κάποιοι πιστεύουν ότι σκούρο κείμενο πάνω σε ανοιχτόχρωμο 
φόντο είναι πιο ευκολοδιάβαστο.
|| Μαύρο ή σκούρο μπλέ πάνω σε λευκό, κίτρινο ή κυανό

■ Άλλοι πιστεύουν ότι ανοιχτόχρωμο κείμενο πάνω σε σκούρο φόντο
είναι πιο βολικό στο το μάτι. _____________________________

Λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί πάνω σε πορφυρό, μπλέ, πράσινο η μαύρο.

■ Χρησιμοποίησε το κόκκινο χρώμα μόνο για έμφαση.
■ Πάχος γραμμής 1 pixel προκαλεί τρεμούλιασμα. ------ -----------
• Προτείνονται γραμμές πάχους από 3 pixels και πάνω. ..........
* Χρησιμοποίησε εικόνες αντί για λέξεις. Μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες 

λέξεις.
■ Χρησιμοποίησε γραφικά για να ενισχύσεις τη μάθηση.
■ Αρίθμησε τα γραφικά για καλύτερη αναγνώριση.

αναλογία
3X2

αναλογία
3X4

Σχήμα 5.2: Οπτικά εργαλεία υποστήριξης - Πηγή: PYVilliams991
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5.3.5 Presentation Skills
Οι δεξιότητες έδρας και άνεσης που χρειάζεται ο καθηγητής να 

χρησιμοποιεί στις παρουσιάσεις και στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
πρόσωπο με πρόσωπο παρέχοντας πληροφόρηση, αλληλεπιδρώντας με το 
ακροατήριο και δίνοντας ποικιλία στο στυλ μηνύματος - είναι εξαιρετικά 

σημαντικές στα προγράμματα ΕξΑ μάθησης. Αυτές οι ικανότητες πρέπει να 
προσαρμοστούν και να προσεχθούν ιδιαίτερα σ’ αυτά τα προγράμματα για 
να αντισταθμίσουν την απόσταση μεταξύ των καθηγητών και των 
ακροατηρίων τους.

5.3.5.1 On-camera skills
Η επιτυχημένη χρήση του οπτικού καναλιού στη διδασκαλία μέσω 

βιντεοσυνδιάσκεψης, απαιτεί προσοχή σε αρκετούς παράγοντες. Όπως και 
σε κάθε νέα επιδεξιότητα, ένας καθηγητής μπορεί να βελτιωθεί πολύ 
γρήγορα μέσω συμβουλών και αρκετής εξάσκησης. Ψάξε ευκαιρίες για να 
παρατηρήσεις έμπειρους καθηγητές. Δυστυχώς, δεν έχουν όλοι την ευκαιρία 
να εργάζονται μ' ένα έμπειρο σύμβουλο. Παρακάτω ακολουθούν κάποια 
ζητήματα για ανάπτυξη επιδεξιοτήτων παράδοσης για βιντεοσυνδιάσκεψη. 
Ακολουθώντας ο καθηγητής τις παρακάτω οδηγίες θα είναι ικανός να 
παρουσιάσει μία πιο επαγγελματική εικόνα στην κάμερα.

Caπιera considerations (παράγοντες κάμερας): Οι κάμερες θα πρέπει να 
ρυθμίζονται σε προκαθορισμένες θέσεις που τηρούν την ισσορροπία της 
οθόνης, δηλαδή, με ίσο διάστημα από κάθε πλευρά του αντικειμένου. Ο 
καθηγητής ή ο συντονιστής της αίθουσας θα πρέπει να σχεδιάζει τα 
επιθυμητά πλάνα της κάμερας από πρίν. Σήμερα οι περισσότερες κάμερες 
έχουν μηχανισμούς που επιτρέπουν στο χρήστη να προκαθορίσει από πρίν 
τέσσερεις θέσεις της κάμερας που μπορούν να ανακληθούν με το πάτημα 
ενός κουμπιού.

Όπως και στα προγράμματα πρόσωπο με πρόσωπο, διατήρησε την 
επαφή με το μάτι, αλλά τώρα με την κάμερα. Κοιτώντας κάτω ή μακριά 
δίνεται ή εντύπωση τηης έλλειψης προσοχής ή έλλειψης προσωπικότητας. 
Όπως και στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, η ενεργή ακρόαση και 

η επαφή με το μάτι είναι κρίσιμη.

Θα πρέπει να αποφεύγεται τραχύς και άμεσος φωτισμός όπως λάμπες 
γραφείου και άμεσο ηλιακό φως. Το τραχύ φως σημιουργεί σκιές.
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Το παρασκήνιο θα πρέπει να είναι ουδέτερο στον τόνο. Απόφυγε το πολύ 

ανοιχτό ή σκούρο παρασκήνιο. Επίσης, κράτησε το άτομο το οποίο είναι η 
εστία της προσοχής μακριά από backgrounds έτσι ώστε να μην 

δημιουργούνται προβλήματα από σκιές. Βεβαιώσου ότι πράγματα όπως 
φυτά, κορνίζες ή πλαίσια παραθύρων δεν εμφανίζονται, που 
παραμεγαλώνουν το πρόσωπο στην κάμερα.

Video Presentation Considerations: για να φανείς οργανωμένος κατά την 

διάρκεια της βιντεοδιδασκαλίας και να ελαχιστοποιήσεις τις οπτικές 
αποσπάσεις προσοχής, βεβαιώσου ότι όλα τα έχεις προκαθορισμένα πριν 
το ξεκίνημα της συνόδου. Συστήνεται οι νέοι καθηγητές ΕξΑ μάθησης να 
προσέρχονται στην αίθουσα τουλάχιστον μισή ώρα πριν ξεκινήσει η 
σύνοδος, για να αισθάνονται άνετοι και να βεβαιώσουν ότι όλα είναι έτοιμα 
να ξεκινήσουν.

Η προσεκτική επιλογή και τοποθέτηση του εξοπλισμού συνδιασμένη με 
τον κατάλληλο εφοδιασμό της αίθουσας βιντεοσυνδιάσκεψης θα έχει ως 
αποτέλεσμα τα βέλτιστη απόδοση του συστήματος. Τοποθέτησε τα 
μικρόφωνα σε θέσεις που επιτρέπουν τους φοιτητές να μιλούν χωρίς να 
φωνάζουν και να ακούνε χωρίς να τεντώνονται. Εκπαίδευσε τους φοιτητές 
να ρυθμίζουν τον έλεγχο της εισερχόμενης έντασης σ' ένα άνετο επίπεδο 
ακούσματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να κλείνουν τα μικρόφωνά τους όταν δεν 
μιλούν. Ενημέρωσε τους φοιτητές για τα σχετικά πρωτόκολλα για το 
πρόγραμμα. Αρίθμησε, τα sites και άφησε τον καθένα να γνωρίζει ποιος 
είναι που, και με τη σειρά τα sites θα ανταποκριθούν και θα 
αλληλεπιδράσουν.

Χρησιμοποίησε οθόνες αρκετά μεγάλες ώστε οι φοιτητές να μπορούν να 
διαβάσουν την ύλη στην οθόνη χωρίς να τεντώνονται. Το μέγεθος της 
οθόνης εξαρτάται από το μέγεθος της αίθουσας . Οι φοιτητές στο μπροστινό 
μέρος της αίθουσας δεν θα πρέπει να είναι πιο κοντά από το διπλάσιο του 

πλάτους της οθόνης του βίντεο, ενώ οι φοιτητές στο πίσω μέρος της 
αίθουσας δεν θα πρέπει να είναι πιο μακριά από το οκταπλάσιο του 

πλάτους της οθόνης.
Πάνω από όλα πρέπει ο καθηγητής να είναι ο ευατός του και να αφήσει 

την προσωπικότητά του, το φυσικό στύλ παρουσίασης και το χάρισμά του 

να ξεπροβάλλουν.
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5.3.6 Σχέδια εκτάκτου ανάγκης
Μερικοί καθηγητές της πρώτης φοράς αισθάνονται να χάνουν τον έλεγχο 

καθώς σκέφτονται πως θα είναι να διδάσκουν φοιτητές από απόσταση. Η 
καλύτερη συμβουλή γι' αυτούς είναι να εξασκηθούν στην παράδοση του 
πρώτου μαθήματος και να αναπτύξουν ένα σύνολο από σχέδια εκτάκτου 
ανάγκης για το τι θα κάνουν εάν κάτι δεν πάει όπως προσδοκούν. Κάποιες 
από τις πιο συνήθης ανησυχίες που εκφράζονται από τους νέους καθηγητές 

της ΕξΑΕ ξενικούν με τις λέξεις " Τι θα κάνω εάν..."
Παρακάτω ακολουθούν κάποια προληπτικά μέτρα που ελαχιστοποιούν 

την πιθανότητα να προκληθούν προβλήματα και στη συνέχεια ακολουθεί 
ένας βοηθός εργασιών (Job Aid), πίνακας 5.2, που προσφέρει λύσεις σε 
αρκετές ερωτήσεις του παραπάνω στυλ.

Handling materials: Ταχυδρόμησε το υλικό όσο το δυνατόν νωρίτερα για 

να υπάρχει χρόνος για επόμενες ταχυδρομήσεις εάν πρώτη καθυστερήσει ή 
χαθεί.

Testing equipment: Ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί ηη 
δυσλειτουρία του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνόδου 

είναι να ελέγξεις τα πάντα εκ των προτέρων και στο δικό σου και στα 
απομακρυσμένα sites. Ο συντονιστής του κάθε site θα πρέπει να ανιχνεύει 
τα προβλήματα που ξεπηδούν, γι' αυτό βεβαιώσου ότι είναι οικείος με τον 
εξοπλισμό.

Handling distracting student behavior: Ο σεβασμός για τους άλλους 
και η ευγένεια είναι πολύ σημαντικά. Ο χρόνος που ξοδεύεται στην αρχή του 

προγράμματος θέτοντας τους κανόνες είναι χρόνος χρήσιμος. Σαν 
καθηγητής χρειάζεται να ενθαρρύνεις όσο το δυνατόν περισσσότερη 
αλληλεπίδραση, ή να ελέγξεις τις συζητήσεις και τους πολλαπλούς ομιλητές. 
Η καλύτερη μέθοδος για να βεβαιωθείς ότι όλα τα sites προσέχουν και 
παρακολουθούν το μάθημα είναι να χρησιμοποιείς την στρατηγική των 
άμεσων και ανακατευθυνόμενων ερωτήσεων που αναφέρθηκαν σε 
προηγούμενη ενότητα.
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Job Aid: Contingency Plans

Materials do not Sent out student materials early to each
arrive remote location and verify their receipt two days 

before the program.
Give yourself enough lead time to be able to 

use an express mail service or fax if the 
materials were not received at the remote 
locations.

Test equipment before class.

Equipment Exchange emergency phone numbers with
malfunctions each remote site.

Know what backup systems are available and 
be able to talk the site coordinator through setup 
procedures.

Create a learning experience for students by 
explaining troubleshooting procedures.

Use the site coordinator as your eyes at the 
remote sites to identify potential problems before 

they surface.

Difficult students Try to handle students' objections during the 
program and turn them into learning 
experiences.

Discuss students' problems with the site 
coordinator on the courtesy phone during a 

break.

Πίνακας 5.2 - Πηγή: fChute991
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5.3.7 Design considerations for Web-based learning
Η ΕξΑ μάθηση που βασίζεται στο Web δίνει στους φοιτητές πρόσβαση 

στην εκπαίδευση και πληροφορία που χρειάζονται σε χρόνο και τύπο βολικό 

γι' αυτούς. Η web - based μάθηση μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία 
"σύγχρονης" εκπαίδευσης, δραστηριότητες αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης 
και ασύγχρονες αλληλεπιδράσεις με τους καθηγητές ή άλλους φοιτητές. Τα 
στοιχεία σχεδιασμού και οι διαδικασίες της web - based εκπαιδευτικής ύλης 

είναι παράλληλα προς εκείνα των καλών προγραμμάτων ΕξΑ μάθησης. Η 
διαφορά είναι ότι ποικίλοι εκπαιδευτικοί μέθοδοι που επιλέγεις για να 
παρακινήσεις τη συμμετοχή και να δημιουργήσεις μία αίσθηση κοινότητας 

μεταξύ των φοιτητών.
Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική μέθοδο των 

ερωταπαντήσεων θα παρακινθούν οι φοιτητές να αντιδράσουν στις 
ερωτήσεις καθώς και τα σχόλια των άλλων φοιτητών, όπως κάνουν και στα 
σύγχρονα περιβάλλοντα. Εντούτοις, οι φοιτητές θα διαβάσουν τις 
ερωττήσεις στις οθόνες του υπλολγικτή και θα πληκτρολογήσουν τις 
απαντήσεις τους. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι πιθανό να συμβούν σε μία 

περίοδο αρκετών ημερών ή εβδομάδων από ότι στην προγραμματισμένη 
Ιδλετττη περίοδο ερωταπαντήσεων που σχεδιάζεται για μία "σύγχρονη" 

σύνοδο ΕξΑ μάθησης.
Έχει βρεθεί ότι οι ασύγχρονες αλληλεπιδράσεις φοιτητών μέσω e-mail και 

ομάδες συζητήσεων βασισμένες στο web συχνά παρακινούν υψηλότερα 
επίπεδα σκέψης από ότι στις σποραδικές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα 
στα κλασικά ΕξΑ μαθήματα μέσω βίντεο και ήχου ή στην πρόσωπο με 
πρόσωπο εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας ερωτήσεις που ερεθίζουν τη 
σκέψη οι οποίες απαιτούν ανάλυση, σύνθεση ή αξιολόγηση στις περιοχές 
περιεχομένου που συζητούνται είναι κατάλληλες, μια και οι φοιτητές σ' αυτό 
το περιβάλλον έχουν περισσότερο χρόνο να σκέπτονται τις απαντήσεις 
τους. Συχνά οι φοιτητές στις web - based τάξεις φροντίζουν περισσότερο τις 
απαντήσεις τους από ότι κάνουν σε μία σποραδική σύγχρονη συζήτηση. Το 
γράψιμο των ιδεών, τους ενθαρρύνει να διατυπώνουν τις καλύτερες ιδέες 
τους, από τη στιγμή που αυτές οι σκέψεις τους γίνονται μέρος ενός μόνιμου 

αρχείου τάξης.
Η μάθηση η βασισμένη στο web προσφέρει και άλλα οφέλη επίσης. Οι 

φοιτητές οι οποίοι μιλούν Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα συχνά προτιμούν την 

ασύγχρονη συμμετοχή σε συζητήσεις επειδή έχουν το χρόνο να σκέφτονται 
τις ερωτήσεις και να συνθέτουν προσεκτικά τις απαντήσεις τους και επειδή ο
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γραπτός τους λόγος είναι συνήθως καλύτερος από τον προφορικό. Οι 

ασύγχρονοι σύνοδοι ερωταπαντήσεων ή συζητήσεις επίσης επιτρέπουν τον 
καθηγητή να παρακολουθεί την συμμετοχή πιο στενά και να ενθαρρύνει 
όλους τους φοιτητές να συμμετέχουν, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο σε 
μία τάξη με ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο ή μεγάλο αριθμό φοιτητών. Άλλο 
όφελος της web - based εκπαίδευσης είναι ότι οι φοιτητές μπορούν να 
προσπελάσουν προηγούμενες συζητήσεις της τάξης και να συνεχίσουν το 

νήμα της συζήτησης μέσω αλληλεπιδράσεων με τους τωρινούς φοιτητές.

Και άλλες μέθοδοι διδασκαλίας μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στο 
σχεδίασμά του μαθήματος. Με τροποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα τον 
χρόνο καθυστέρησης και τη βασισμένη σε κείμενο φύση των περισσοτέρων 

βασισμένων στο web εξ' αποστάσεως μάθησης, συνεντεύξεων, ομάδων 
συζητήσεων , role playing, μελετών περιπτώσεων (case studies) και άλλων 
εκπαιδευτικών μεθόδων, μπορούν να χρσιμοποιηθούν αποτελεσματικά σ' 
αυτό το περιβάλλον. Όλες αυτές οι μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν τον 
καθηγητή να πραγματοποιήσει γενικούς στόχους διδασκαλίας όπως η 
ενίσχυση της κατανόησης των φοιτητών και παρακίνηση της κριτικής σκέψης 
σχετικά με τις αρχές που παρουσιάζονται στο μάθημα.

Ένα εργαλείο που βοηθά στο σχεδίασμά διδασκαλίας βασισμένης στο 
web είανι το WebCT. To WebCT εμφανίζει εργαλεία που επιτρέπει 
καθηγητές και φοιτητές να συμμετέχουν πλήρως σ'ένα on - line εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Για τον καθηγητή, το WebCT προσφέρει εργαλεία για το 
σχεδίασμά παρακολούθησης της προόδου χρονομετρημένων ζωντανών και 
αυτόματα βαθμολογημένων τεστ, της διαχείρισης των φοιτητών (κατάλογοι 
των τάξεων, βαθμοί κά), έλεγχο πρόσβασης, αντιγραφής του μαθήματος και 
μεταβίβασης, μίας σελίδας καλοσωρίσματος στο μάθημα και άλλων. Οι 
φοιτητές επικοινωνούν και μαθαίνουν με εργαλεία που περιλαμβάνουν ένα 
σύστημα συνδιάσκεψης (πίνακας ανακοινώσεων) για αλληλεπίδραση με τον 
καθηγητή και τους άλλους φοιτητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, chat - rooms 
για σύγχρονη επικοινωνία, αυτοαξιολογήσεις, μία περιοχή παρουσίασης των 

φοιτητών, συνδέσμους σε εξωτερικές αναφορές και ένα εργαλείο 

παραγωγής οδηγού μελέτης.
Το απαιτούμενο υλικό και λογισμικό για τη λειτουργία είναι ελάχιστο: ένας 

δικτυωμένος υπολογιστής και ένας web browser (για παράδειγμα Netscape 
2.0 ή μεγάλυτερο, είναι όλα όσα χρειάζονται για πρόσβαση σ' ένα WebCT 
server για να δημιουργηθεί και/ή να τροποποιηθεί ένα μάθημα, να 

βαθμολογηθούν οι εργασίες των φοιτητών ή για διδασκαλία. Στις
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περισσότερες περιπτώσεις ο WebCT server εγκαθίσταται και συντηρείται 
από τον σχεδιαστή του μαθήματος ή από τον διαχειριστή του δικτύου στο 
ινστιτούτο ή τον οργανισμό του σχεδιαστή. Μερικοί παροχείς σύνδεσης στο 
Internet (Internet Service Providers ISPs ) επίσης παρέχουν πρόσβαση στο 
WebCT.

Προς το παρόν, ο υπολογιστής ο οποίος τρέχει τον WebCT server πρέπει 
να τρέχει το λειτουργικό σύστημα UNIX. Εντούτοις, οι δημιουργοί του 

προϊόντος προσσφάτως εξετάζουν μία έκδοση στα Windows. Ένας απλός 
WebCT server μπορεί να υποστηρίζει την ανάπτυξη και παράδοση πολλών 
μαθημάτων. Μπορείς να κατεβάσεις το WebCT χωρίς χρέωση από το Web 
και να δοκιμάσεις τον σχεδίασμά μαθημάτων βασισμένων στο Web. Αντίτιμα 
άδειας ισχύουν μόνο όταν ένα μάθημα είναι διαθέσιμο στους φοιτητές. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση και την χρησιμοποίηση 
του WebCT είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του WebCT 
(http://homebrew.cs.ubc.ca/webct/) .

To WWW προσφέρει στους καθηγητές ένα πλούσιο και ποικίλο πλαίσιο 
εργασιών μέσα στο οποίο σχεδιάζουν πολυμεσικά προγράμματα ΕξΑ 
μάθησης που απευθύνονται σε φοιτητές απ' όλο τον κόσμο. Επειδή η ΕξΑ 
μάθηση που στηρίζεται στο Web χτίζεται πάνω σε υπάρχοντα κεφάλαια - οι 
υπολογιστές χρησιμοποιούντο από τους υπαλλήλους και το εγκατεστημένο 
δίκτυο του οργανισμού για πρόσβαση στο Internet - παρέχει έναν άνετο και 
εύελικτο τρόπο για να προσεγγίσει τους φοιτητές.
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6 Σύγχρονες Οικονομικές και Κοινωνικές 
εξελίξεις και Ανοικτή Εκπαίδευση

[Βεργίδπς981 Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να δείξει πως η 

Ανοιχτή Εκπαίδευση αποτελεί αναγκαιότητα των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτισμικών εξελίξεων στην Ελλάδα.

Ανοιχτά συστήματα εκπαίδευσης αναπτύσσονται σε συγκεκριμένες 
διεθνείς, κοινωνικές και ιστορικές συγκυρίες, με δεδομένες τις σύγχρονες 
εξελίξεις στην οικονομία, στις κοινωνικές δομές, στην τεχνολογία και στον 

πολιτισμό.
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
■ Οικονομικές εξελίξεις και Ανοικτή Εκπαίδευση
■ Κοινωνικές ανακατατάξεις και Ανοικτή Εκπαίδευση
■ Η πρόκληση της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης
Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται ορισμένες βασικές εξελίξεις στον τομέα 

της οικονομίας: το κόστος της εργασίας, τη γυναικεία απασχόληση και 
ανεργία, τις γενικές τάσεις στην απασχόληση και τη σχέση τους με την 
Ανοιχτή Εκπαίδευση.

Στη δεύτερη εξετάζονται οι κοινωνικές ανακατατάξεις και οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες που δημιουργούν.

Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά 
δεδομένα και σε ότι συνεπάγεται η "κοινωνία της γνώσης" για τα 
εκπαιδευτικά συστήματα.

β.Λ.Ο.!.™ Acer# Α νοικτή^Εκπο

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι η επιγραμματική περιγραφή των 
οικονομικών εξελίξεων που συντέλεσαν στη θεσμοθέτηση ανοιχτού 
συστήματος εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η δυναμική που αναπτύσσεται με αφετηρία 
την απασχόληση, όσον αφορά τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των 

εργαζομένων και η δυνητική συμβολή της Ανοιχτής Εκπαίδευσης.

6.1.1 Το κόστος της εργασίας
Ως και τη δεκαετία του 70, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

προϊόντων και υπηρεσιών σε μεγάλο βαθμό στηριζόταν αφενός στην
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εκμετάλλευση του φτηνού ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, αφετέρου στην 
τελωνειακή ή άλλης μορφής προστασία τους.

Με την πτώση της δικτατορία το 1974, στα πλαίσια της πορείας 
εκδημοκρατισμού της χώρας και της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
συνδικαλιστικό κίνημα κατάφερε να επιβάλει μια σημαντική άνοδο των 
μισθών των εργαζομένων. Η Ελλάδα δεν είναι πια χώρα με φτηνό εργατικό 
δυναμικό, παρά τις πολιτικές λιτότητας που ακολουθούν οι διαδοχικές 
κυβερνήσεις μετά το 1985, ενώ δασμολογική ή άλλης μορφής προστασία 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίσταται πια. Το σχετικά υψηλό 

κόστος της εργασίας, σε σχέση με άλλες γειτονικές χώρες με αντίστοιχη 
τεχνολογική ανάπτυξη, θεωρείται ως ένα βαθμό απαγορευτικό για τις 
παραδοσιακές επιχειρήσεις έντασης εργασίας1. Αν η πολιτική της λιτότητας 
δεν καταφέρει να συμπιέσει και πάλι το κόστος της εργασίας - όπως είχαν τη 
δυνατότητα να κάνουν οι μετεμφυλιακές κυβερνήσεις - τότε σύμφωνα με τον 
Κ. Βεργόπουλο, υπό ορισμένους όρους "... η κατοχυρωμένη άνοδος του 
κόστους εργασίας μπορεί να εξελιχθεί σε θετική προϋπόθεση του 
οικονομικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, ενώ βέβαια από την άλλη 
πλευρά ενεργεί ως παράγοντας που κλείνει ιστορικά την παλαιό τάξη 
πραγμάτων. Ομοίως, μπορούν έτσι να ανοίξουν οι δρόμοι για την 
επαγγελματική ειδίκευση και τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων, 
πράγματα που μέσα στο παραδοσιακό πλαίσιο παρέμειναν χωρίς καν 
αντικείμενο και χωρίς λόγο ύπαρξης".

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ανάπτυξη της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης των ενηλίκων αποκτά νόημα μόνο σε μια διαδικασία 
οικονομικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Μόνο στο βαθμό που 
εγκαταλείπεται η στρατηγική του χαμηλού κόστους εργασίας, προκειμένου 
να έχουμε χαμηλές άρα ανταγωνιστικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, 
καθίσταται αναγκαία - κάτω και από την πίεση των συνδικαλιστικών 
διεκδικήσεων - η ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής, που δε στηρίζεται στη 
συμπίεση του κόστους εργασίας, αλλά στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του 

μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου και στην εξειδίκευση των 
εργαζομένων, στην ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των 

μεθόδων εργασίας και τελικά στην άνοδο της παραγωγικότητας.

1 Επιχειρήσεις έντασης εργασίας ονομάζονται εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν 
μικρή ένταση κεφαλαίου. Ένταση κεφαλαίου μιας επιχείρησης είναι ο λόγος του 
χρησιμοποιούμενου σταθερού κεφαλαίου ανά απασχολούμενο. Είναι προφανές ότι 
όταν - για το ίδιο σταθερό κεφάλαιο - αυξάνει ο αριθμός των εργαζομένων, η ένταση 
κεφαλαίου μειώνεται.
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εφαρμογή των αρχών της Ανοιχτής 
Εκπαίδευσης και η ανάπτυξη ανοιχτού εκπαιδευτικού συστήματος στο 
τριτοβάθμιο επίπεδο εντάσσεται στη στρατηγική του οικονομικού και 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας, συμβάλλοντας στην 
προσαρμογή της εκπαίδευσης στο σύνολό της στη νέα, περισσότερο 
ανταγωνιστική, πραγματικότητα.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να προσδιορίσουμε ως ακολούθως τη δυνητική 
σχέση της εξέλιξης του κόστους εργασίας με τη ριζική βελτίωση του 

επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζομένων και με την ανάπτυξη ανοικτού 
συστήματος εκπαίδευσης.
Κόστος εργασίας, μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων και Ανοικτή

Εκπαίδευση
■ Ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας, με σχετικά υψηλό κόστος 

εργασίας, απαιτεί την ανανέωση των μεθόδων εργασίας και του 
τεχνολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων και την άνοδο της 
παραγωγικότητας, που με τη σειρά τους προϋποθέτουν τη ριζική 
βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζομένων.

■ Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των ανοικτών συστημάτων 
εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στο σκοπό της ριζικής βελτίωσης του 
επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζομένων.

6.1.2 Γυναικεία απασχόληση και ανεργία
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, κατά παράδοξο τρόπο, συνοδεύεται με 

την άνοδο της γυναικείας απασχόλησης και τη συνεπακόλουθη όξυνση της 
ανάγκης για επαγγελματική εκπαίδευση των γυναικών. Πράγματι, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου ταχείας οικονομικής ανάπτυξης (1960-1972) ο 
αριθμός των οικονομικά ενεργών ατόμων μειώθηκε από το 43,3% στο 
36,6% του συνόλου του πληθυσμού. Μετά την οικονομική κρίση του 1973, 
αρχίζει η σταδιακή άνοδος του ποσοστού του ενεργού πληθυσμού, που 
οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών. Η γυναικεία 
απασχόληση αυξάνεται ταχύτητα, κατά κύριο λόγο μετά το 1980, στον τομέα 
των υπηρεσιών (εμπόριο, τράπεζες κλπ.). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι 

γυναίκες που εργάζονταν ως μισθωτές στον τομέα των υπηρεσιών κατά την 
περίοδο 1981-1987 αυξήθηκαν κατά 24%.

Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι στο διάστημα 1974-1985 ο 
αριθμός των απασχολουμένων σημείωσε αύξηση κατά 33,6%, ενώ
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δημιουργήθηκαν περισσότερες από 600 χιλ. νέες θέσεις εργασίας. Τις 
περισσότερες από τις θέσεις αυτές και συγκεκριμένα το 54% του συνόλου 
των νέων θέσεων, τις κατέλαβαν γυναίκες. Προσθέτουμε ότι το επίπεδο 

απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι χαμηλό - 
μόλις 34% - σε σχέση με τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επομένως, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αύξησης της γυναικείας 
απασχόλης.

Παράλληλα, οι καμπύλες απασχόλησης ανδρών και γυναικών κατά 

ομάδες ηλικιών στη δεκαετία του '80 τείνουν να συμπέσουν. Επομένως, οι 
Ελληνίδες αρχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο "ανδρική" 
συμπεριφορά ως εργαζόμενες. Δε βλέπουν πλέον την εργασία σαν κάτι το 

περιστασιακό μέχρι να κάνουν οικογένεια, αλλά σαν μία σημαντική και 
αναγκαία δραστηριότητα.

Όπως διαπιστώνεται, αφενός η γυναικεία απασχόληση δεν είναι πλέον 
ευκαιριακή και αφετέρου καταγράφεται η είσοδος και ώριμων γυναικών στην 
αγορά εργασίας.

Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να αναμένεται αύξηση της ζήτησης 
εκπαιδευτικών ευκαιριών από το γυναικείο οικονομικά ενεργό δυναμικό, 
όπως εξάλλου δείχνει και η αύξηση της φοίτησης γενικότερα των γυναικών 

σε όλους τους εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αύξηση της γυναικείας 

απασχόλησης τα τελευταία 20 χρόνια συνοδεύτηκε από μία εντυπωσιακή 
αύξηση των μη-κανονικών ή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, κυρίως της 

μερικής και της εποχιακής απασχόλησης.
Οι κυριότερες μορφές ευέλικτης απασχόλησης είναι:
■ Η μερική απασχόληση.
■ Η υπεργολαβία ή "φασόν" (εμφανίστηκε στη μεταποίηση - κυρίως στις 

βιοτεχνίες ενδυμάτων - αλλά προσφάτως επεκτείνεται και στο 

λεγόμενο "ηλεκτρονικό φασόν").
■ Η εποχιακή ή προσωρινή απασχόληση.
Στην αύξηση, λοιπόν, της γυναικείας απασχόλησης συμβάλλει η 

οικονομική ύφεση - στο βάθος που η συρρίκνωση του εισοδήματος των 

εργαζομένων καθιστά αναγκαία και τη γυναικεία συνεισφορά στο 
οικογενειακό ειδόδημα - καθώς και η άνθιση νέων μορφών απασχόλησης, 

στο βαθμό που με τις νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης, κυρίως με το 
μειωμένο ωράριο, οι γυναίκες ως σύνολο έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

αμειβόμενη εργασία παρά ποτέ. Για πολλές είναι ο μοναδικός τρόπος να
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εργαστούν. Ιδιαίτερα οι παντρεμένες γυναίκες, οι γυναίκες με παιδιά, έχουν 
τη δυνατότητα ν’ αναλάβουν μια δουλειά με μειωμένο ωράριο εργασίας, 
διαφορετικά θα έπρεπε να περιοριστούν στα "εν οίκω".

Η τεράστια ανάπτυξη του φασόν στα είδη ένδυσης στη δεκαετία του 70 
σχετίζεται εξάλλου με την κατακόρυφη αύξηση των τμημάτων κοπτικής- 
ραπτικής στα Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης, που το 1981 κάλυπταν το 40% 
του συνόλου των τμημάτων μάθησης, όπως υπογραμμίζεται σε μελέτη 
αξιολόγησης των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Λαϊκής 
Επιμόρφωσης.

Η Ανοικτή Εκπαίδευση προσφέρει μια εφικτή δυνατότητα στις γυναίκες 
που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν, προκειμένου να βελτιώσουν την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία, δεδομένου ότι αφενός πολλές γυναίκες 
μπήκαν στην αγορά εργασίας χωρίς να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο 
εκπαίδευσης, αφετέρου - όπως ήδη αναφέραμε - καταγράφεται η είσοδος 
και ώριμων γυναικών στην αγορά εργασίας, πολλές από τις οποίες δεν είχαν 
την ευκαιρία να σπουδάσουν. Επιπλέον, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης 
παρέχουν στις γυναίκες τον αναγκαίο χρόνο για τη συμμετοχή τους σε 
κύκλους σπουδών που προσφέρει ένα ανοικτό σύστημα εκπαίδευσης.

Η μαζική είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με 
την ανάπτυξη νέων ευέλικτων μορφών απασχόλησης δημιουργούν την 
ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου εκπαίδευσης των γυναικών και έχουν ως 
αποτέλεσμα την αυξανόμενη ζήτηση για "δεύτερη ευκαιρία" στην 
εκπαίδευση.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δυνητική σχέση της 
αύξησης του γυναικείου οικονομικά ενεργού πληθυσμού με την Ανοικτή 
Εκπαίδευση ως εξής:

Γυναικεία απασχόληση και Ανοικτή Εκπαίδευση

■ Η είσοδος και ώριμων γυναικών στην αγορά εργασίας και γενικότερα η 
αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού εξαιτίας της απασχόλησης 
των γυναικών, δημιουργεί αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης εκπαιδευτικών 
ευκαιριών.

■ Οι γυναίκες δε βλέπουν πλέον την εργασία σαν περιστασιακή και 

ευκαιριακή δραστηριότητα αλλά ως σημαντικό και αναγκαίο μέρος της 

ζωής τους και τελικά ως επαγγελματική σταδιοδρομία.
■ Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης των γυναικών τους παρέχουν τον 

αναγκαίο χρόνο για τη συμμετοχή τους σε κύκλους σπουδών που θα 

προσέφερε ένα ανοικτό σύστημα εκπαίδευσης.
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6.1.3 Γενικές τάσεις στην απασχόληση
Οι γενικές τάσεις που καταγράφονται τις τελευταίες δεκαετίες στην 

απασχόληση δείχνουν το πέρασμα από την αγροτική οικονομία στην 
οικονομία των υπηρεσιών. Πράγματι, όπως διαπιστώνεται από τον 
παρακάτω πίνακα 6.1,ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας συρρικνώθηκε 

ακόμα περισσότερο στη δεκαετία 1981-1991.

Εξέλιξη της απασχόλησης την περίοδο 1981 -1991 
κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Τομέας
Απασχόληση Εξέλιξη θέσεων εργασίας

(σε χιλιάδες) (σε χιλιάδες)
1981 1991 1981-1991

Πρωγογενής 1083 806 -277
Δευτερογενής 1022 1000 -22
Τ ριτογενής 1423 1825 402
Σύνολο 3500 3632 102

Πίνακας: 6.1 - Πηγή: [Βεργίδης991 
Πηγή: ΕΣΥΕ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, (Ενημέρωση /ΙΝΕ, τευχ. 13, 1996)

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομεά της οικονομίας μειώθηκε κατά 
277.000 άτομα. Επιπλέον, η επέκταση των μηχανισμών της αγοράς και στον 
πρωτογενή τομέα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη μορφή της 
απασχόλησης στον τομέα αυτό. Δεν πρόκειται πια για έναν τρόπο ζωής - 
όπως μέχρι τις αρχές του αιώνα - αλλά για μια σειρά από επαγγέλματα 
ενταγμένα στην αγορά. Συνεπώς, βαθμιαία αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά 
των εργαζομένων στον τομέα αυτό. Απαιτείται επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση για τους εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα, στο βαθμό 
που χρησιμοποιούν σημαντικό μηχανικό και τεχνολογικό εξοπλισμό για τις 

ανάγκες της παραγωγής τους και είναι υποχρεωμένοι - παρόλο που είναι 

κάτοικοι αγροτικών περιοχών - να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της 
διεθνούς αγοράς, εκσυγχρονίζοντας και διαφοροποιώντας την παραγωνή 

τους. Τα επαγγέλματα του πρωτογενή τομέα δύσκολα μαθαίνονται με τη 

μαθητεία στα πλαίσια της ευρείας, εκτεταμένης οικογένειας. Ο σύγχρονος 
Έλληνας αγρότης τείνει να γίνει περισσότερο επιχειρηματίας παρά 

χειρώνακτας. Συνεπώς, η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και

108



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμάραντου Θεανώ

μόρφωσης είναι αναγκαία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες 
και να αντιμετωπίσει αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες. Προς την κατεύθυνση 
αυτή του εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα, οι φορείς συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αναπτύσσουν ήδη σημαντικές 
δραστηριότητες.

Η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα παρουσιάζει επίσης μείωση, 
ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό κλάδο. Αντίθετα, η απασχόληση στον 
τριτογενή τομέα της οικονομίας παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Όπως 
διαπιστώνεται (βλ. πίνακα 6.1) στη δεκαετία 1981-1991 δημιουργήθηκαν 
402.000 θέσεις εργασίας, κυρίως σε κλάδους που σχετίζονται με τον 
τουρισμό, τις τράπεζες και τον ασφαλιστικό κλάδο. Είναι προφανές ότι οι 
εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρέπει να έχουν σχετικά υψηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης. Επομένως η συνεχής αύξηση των εργαζομένων στον 
τριτογενή τομέα αυξάνει τη ζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Η αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό εξακολούθησε και κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του '90. Είναι σαφές ότι η αύξηση της απασχόλησης 
στον τουρισμό και γενικά στις υπηρεσίες συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
ανεργίας, που δημιουργείται από την απώλεια θέσεων εργασίας στον 
πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα. Όμως ιδιαίτερα ο τουρισμός 
αναπτύσσεται σε συνθήκες σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού και σε 
σημαντικό βαθμό μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα - κυρίως σε νησιά - 
στα οποία η προσφορά εκπαιδευτικών ευκαιριών είναι περιορισμένη και 
ανεπαρκής.

Παρά ότι οι θεσμοί συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης συμβάλλουν, ήδη, στη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των 
εργαζομένων στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον τουρισμό, με την 
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο, είναι 
φανερό ότι τα συστήματα ανοικτής εκπαίδευσης είναι πιο κατάλληλα για την 
προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στα νησιά μας.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η θεσμοθέτηση συστήματος 
ανοικτής εκπαίδευσης και η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών από 
απόσταση, θα δώσει νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους εργαζόμενους 

εκσυγχρονιζόμενων ή/και αναπτυσσόμενων κλάδων της οικονομίας, που 

διαμένουν μακριά από τα αστικά κέντρα.

109



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμάραντου Θεανώ

Συνοψίζοντας, μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δυνητική σχέση της 
απασχόλησης στην Ελλάδα με την ανάπτυξη ανοικτού συστήματος 
εκπαίδευσης:

Τάσεις στην απασχόληση και Ανοικτή Εκπαίδευση

■ Ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα της οικονομίας με δεδομένη 
την πλήρη ένταξή του στη διεθνή αγορά απαιτεί την εκπαίδευση των 
εργαζομένων στον τομεά αυτό.

■ Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρέπει να έχουν σχετικά υψηλότερο 
επίπεδο εκπαίδευσης. Επομένως, η συνεχής αύξηση των θέσεων στον 
τριτογενή τομέα αυξάνει τη ζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών. Όμως 
ιδιαίτερα για τις τουριστικές υπηρεσίες η συνεχιζόμενη επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων παρουσιάζει δυσχέρειες, με 
δεδομένη τη διασπορά τους σε ολόκληρη τη χώρα και κυρίως στα νησιά.

■ Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης 
ανταποκρίνονται στην ανάγκη προσφοράς περισσότερων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών στους εργαζόμενους στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα 
της οικονομίας.

2 ...Κο/κα/ Ανοικτή 
Εκπαίδευση

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι η επιγραμματική περιγραφή 
ορισμένων κοινωνικών ανακατατάξεων που ενισχύουν την ανάγκη 
ανάπτυξης ανοικτού συστήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην 
χώρας μας.

Στις παρακάτω παραγράφους διαφαίνεται ότι η αλλαγή του ρόλου της 
γυναίκας, η γενίκευση της πυρηνικής οικογένειας2, η αυξανόμενη 
υπογεννητικότητα και η συνεπακόλουθη γήρανση του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού, καθώς και η συσπείρωση του ελληνισμού της διασποράς, 

αυξάνουν την ανάγκη για την ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού συστήματος 

στο τριτοβάθμιο επίπεδο.

2 Η πυρηνική οικογένεια περιλαμβάνει το ανδρόγυνο και τα παιδιά, συνήθως ένα ή 
δύο. Η παραδοσιακή ευρεία οικογένεια περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό μελών 
(παππούδες, γταγιάδες, θείοι κ.ά.)
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Όπως αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι τάσεις που 
διαμορφώνονται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό προκαλούν ζήτηση 
νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Οι οικονομικές εξελίξεις συνοδεύονται από κοινωνικές ανακατατάξεις που 
επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη ίδρυσης και διεύρυνσης 

εκπαιδευτικών θεσμών που να ανταποκρίνονται στη ζήτηση εκπαιδευτικών 
ευκαιριών.

Η βασική δομή του ελληνικού κοινωνικού ιστού ήταν παραδοσιακά η 

ευρεία οικογένεια. Η οικογένεια, όμως, τις τελευταίες δεκαετίες 
συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο. Η αστυφιλία έχει κάνει την ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης απρόσωπες μεγαλουπόλεις, 
όπου κατοικεί περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας με βασική δομή την 
πυρηνική οικογένεια.

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, ο γυναικείος ρόλος τείνει να αλλάξει ριζικά. Η 
πυρηνική οικογένεια, με ορισμένες ιδιαιτερότητες, αποτελεί πλέον την 
κυρίαρχη μορφή οικογένειας και στην Ελλάδα και οι γυναικείες 
δραστηριότητες δεν περιορίζονται πια στο χώρο του σπιτιού.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι εξελίξεις αυτές αλλά και η οικονομική 
κρίση είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στον 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό και δημιουργούν την ανάγκη για την ανάπτυξη 
ανοικτού συστήματος εκπαίδευσης.

Επιπλέον, η γενίκευση της πυρηνικής οικογένειας και η αυξανόμενη 
υπογεννητικότητα έχουν ως αποτέλεσμα τη γήρανση του εργατικού 
δυναμικού. Το 1961 η μέση ηλικία του εργατικού δυναμικού ήταν 37,5 
χρόνια, το 1981 έφτασε τα 43 χρόνια και τείνει να αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, ενώ το 1951 οι νέοι 15-24 
χρονών αποτελούσαν περίπου το 32% του εργατικού δυναμικού, το ίδιο 
ποσοστό το 1985 περιορίστηκε στο 11,5%. Προσθέτουμε ότι οι γεννήσεις 
από 148.134 παιδιά το 1980, μειώθηκαν σε 101.657 το 1989.

Στο βαθμό που ελαττώνεται η ανανέωση του εργατικού δυναμικού - με 
δεδομένες τις ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές στην παραγωγή - η 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ενηλίκων και κατά προέκταση η Ανοικτή 

Εκπαίδευση αποκτά και στην Ελλάδα μια σπουδαιότητα που δεν είχε πριν 
μερικές δεκαετίες. Μέσα σ' ένα κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο που αλλάζει 

ταχύτατα και ριζικά, μέσα σ' ένα κόσμο όπου οι διεθνείς ανταγωνισμοί 

οξύνονται και προκαλούν τεράστιες ανακατατάξεις στις εθνικές οικονομίες, 
το εργατικό δυναμικό γερνάει όχι μόνο σε ηλικία, γερνούν και ξεπερνιούνται
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οι επαγγελματικές τους γνώσεις, η τεχνογνωσία του και γενικά ο τρόπος 
ζωής του. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ενηλίκων και η ανάπτυξη της 

Ανοικτής Εκπαίδευσης αποτελεί μια από τις πιθανές απαντήσεις στις νέες 
ανάγκες που δημιουργούνται.

Ταυτόχρονα, οι διεθνείς εξελίξεις έχουν δημιουργήσει καινούριες ανάγκες 
και δυνατότητες σύνδεσης με τον ελληνισμό της διασποράς, τόσο της 

δυτικής όσο και της ανατολικής Ευρώπης, καθώς και με τον ελληνισμό της 
Αμερικής και της Αυστραλίας. Οι παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί θεσμοί έχουν 

ήδη κάνει σημαντικά βήματα προς τον ελληνισμό της διασποράς (ίδρυση και 
λειτουργία ελληνικών σχολείων, θερινά σχολεία, επιμορφωτικά σεμινάρια 

κ.ά.). Όμως, η Ανοικτή Εκπαίδευση αποτελεί μια εκ των πραγμάτων 
τεράστια δυνατότητα πρόσβασης στον ελληνισμό της διασποράς. Η 
προσφορά εκπαιδευτικών ευκαιριών από απόσταση στον ελληνισμό της 
διασποράς εντάσσεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής, που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις οποίες έχουν δημιουργήσει οι οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη. Επιπλέον, είναι 
σαφής ο κίνδυνος αφομοίωσης των Ελλήνων δεύτερης και τρίτης γενιάς που 
κατοικούν μόνιμα στις Η.Π.Α., την Αυστραλία, τον Καναδά και σε άλλες 

χώρες.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να εντοπίσουμε τη σχέση της Ανοικτής 

Εκπαίδευσης με τις κοινωνικές ανακατατάξεις ως εξής:
Κοινωνικές ανακατατάξεις και Ανοικτή Εκπαίδευση

■ Η πυρηνική οικογένεια έχει γενικευτεί και ο ρόλος της γυναίκας έχει 
αλλάξει ριζικά. Το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών βελτιώνεται 
συνεχώς και η ζήτηση νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών είναι αναμενόμενη, 

με δεδομένη την κοινωνική πίεση για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
■ Η αυξανόμενη υπογεννητικότητα έχει ως αποτέλεσμα τη γήρανση του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Οι ραγδαίες αλλαγές στην παραγωγή 
και στην κατανάλωση δημιουργούν την ανάγκη διεύρυνσης των 
εκπαιδευτικών θεσμών και προς την κατεύθυνση της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης των ενηλίκων. Η Ανοικτή Εκπαίδευση έχει εκ των 

πραγμάτων τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στη μαζική ζήτηση 

εκπαιδευτικών ευκαιριών.
■ Οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη 

κατέστησαν το ζήτημα του ελληνισμού της διασποράς και στην ήπειρο 
αυτή επίκαιρο. Η προσφορά εκπαιδευτικών ευκαιριών στον ελληνισμό 

της διασποράς προϋποθέτει την ανάπτυξη ανοικτού συστήματος
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εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η Εκπαίδευση από Απόσταση έχει τα 

οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη μαζική 
συμμετοχή σπουδαστών, ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο κατοικίας και 
απασχόληση.

■ Ο ελληνισμός των Η.Π.Α., της Αυστραλίας, του Καναδά και άλλων 
χωρών, παίζει ενεργητικό ρόλο στα εθνικά μας θέματα και διατηρεί 
ζωντανούς δεσμούς με την Ελλάδα. Όμως οι ομογενείς δεύτερης και 
τρίτης γενιάς σε πολλές περιπτώσεις αφομοιώνονται από την 

περιβάλλουσα κοινωνία. Ένα σύστημα Ανοικτής Εκπαίδευσης μπορεί να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση του κινδύνου της αφομοίωσής τους.

6.3 .Η'ΤΓβόκλησ^
τεχνολογικής ^άπτυξης

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γίνει σαφής η δυναμική που 
δημιουργεί η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας όσον αφορά την 
προσφορά και τη ζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Η "κοινωνία της γνώσης" έχει, όπως φαίνεται παρακάτω, καταστήσει 
ανεπαρκή την οποιουδήποτε επιπέδου αρχική εκπαίδευση και έχει 
δημιουργήσει την ανάγκη διεύρυνσης των εκπαιδευτικών θεσμών και 
προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών ακόμα και στους αποφοίτους 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Όπως φάνηκε στην προηγούμενη ενότητα, η προσφορά ευκαιριών από 
απόσταση υπαγορεύεται από τις κοινωνικές εξελίξεις και μπορεί δυνητικά να 
ενταχθεί στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη συσπείρωση του 
ελληνισμού της διασποράς.

Η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως θα δείξουμε στη 
συνέχεια, συνεπάγεται επίσης την ανάγκη διεύρυνσης της προσφοράς 
εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες δεκαετίες οι επιστημονικές, 
τεχνολογικές και κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τον 
πολλαπλασιασμό και τη ριζική διαφοροποίηση των γνώσεων που είναι 
αναγκαίες για την επαγγελματική και την κοινωνική ζωή. Έτσι, καμιά τυπική 

εκπαίδευση δεν είναι πια επαρκής για ολόκληρη τη διάρκεια ης ζωής μας. 
Πράγματι, "Στη μηχανική υπολογίζεται ότι η ημιζωή3 των γνώσεων που

3 ο χρόνος που αντιστοιχεί σε απαξίωση των μισών από τις γνώσεις που 
αποκτήθηκαν
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αποκτώνται μέχρι ένα δεδομένο σημείο (ας πούμε ως την αποφοίτηση από 
το πανεπιστήμιο ) είναι 5-7 χρόνια, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1-2 
χρόνια, στη διοίκηση επιχειρήσεων 5-8 χρόνια, στη νοσοκομειακή ιατρική 3-5 
χρόνια, στη φυσική και στα οικονομικά 8 χρόνια και στη βιοτεχνολογία 5-6 
χρόνια" (Μπονίκος Δ., 1994).

Ένας επιστήμονας είναι λοιπόν υποχρεωμένος, προκειμένου να μην 
απαξιωθούν οι γνώσεις του, να επιμορφώνεται και να ενημερώνεται διαρκώς 
για τις εξελίξεις στον κλάδο του.

Όπως είναι ευνόητο, τα δεδομένα που προαναφέραμε έχουν πολύ 
σημαντικές συνέπειες στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας του 
επιστημονικού δυναμικού. Σύμφωνα με έκθεση της I.R.D.A.C. 
(Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας), σχετικά με τις ελλείψεις τεχνικών ικανοτήτων στο 
εργατικό δυναμικό της Ευρώπης, η απαξίωση του γνωστικού κεφαλαίου των 
εργαζομένων οδηγεί στη μείωση της παραγωγικότητάς τους.

Πιο συγκεκριμένα, στην παραπάνω έκθεση υπογραμμίζεται ότι "...αν η 
χρήσιμη γνώση έχει μια ημιζωή περίπου δέκα ετών, το γνωστικό κεφάλαιο 
υποτιμάτια σ' αυτή την περίπτωση με ρυθμό 7% το χρόνο (ποσοστό που 
είναι πολύ υψηλότερο από το ποσοστό προσλήψεων νέων πτυχιούχων), 
προκαλώντας μια αντίστοιχη μείωση της αποτελεσματικότητας του 
εργατικού δυναμικού" (Έκθεση της I.R.D.A.C.,1990). Συνεπώς, η 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων αποτελεί 

αναμφισβήτητη ανάγκη.
Παράλληλα, η επιστημονική και τεχνολογική έκρηξη και ιδιαίτερα η 

ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, στα πλαίσια του διεθνούς οικονομικού 
ανταγωνισμού, έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση της ανεργίας. Για 
παράδειγμα, σύμφωνα με το Ι.Ο.Β.Ε. (Ινστιτούτο Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών) στον κλάδο της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας "Για 
κάθε εκατό ανειδίκευτους εργαζόμενους που αποχωρούν, προσλαμβάνονται 

17 ανειδίκευτοι, 20 ειδικευμένοι, 3 μεσαία στελέχη (κατά κανόνα μέσης 

εκπαίδευσης) και 10 ανώτερα στελέχη (κατά κανόνα ανώτερης και ανώτατης 

εκπαίδευσης) (Ι.Ο.Β.Ε., 1990). Επομένως, για κάθε 100 ανειδίκευτους 
εργαζόμενους που αποχωρούν προσλαμβάνονται μόνο 50, από τους 

οποίους μόνο 17 ανειδίκευτοι.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, που σχετίζονται με την "κοινωνία της 

γνώσης", είναι σαφές ότι η προσφορά και η ζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών 
δεν αφορά μόνο τους υποαπασχολούμενους ή/και τους άνεργους ή μόνο
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ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (όπως ο ελληνισμός της διασποράς). Είναι 
αναγκαία ακόμα και στους πτυχιούχους πανεπιστημίων, των οποίων η 
ζήτηση για επιπλέον εκπαίδευση σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα είναι 

ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τους απόφοιτους χαμηλότερων 
εκπαιδευτικών βαθμιδών. Αυτή η ανάγκη καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη 
ανοικτού συστήματος εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στη χώρα 
μας.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να εντοπίσουμε τις συνέπειες που έχει η 
ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στο πεδίο της εκπαίδευσης, ως

εξής:
Ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και Ανοικτή Εκπαίδευση

■ Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας απαξιώνουν 
τις γνώσεις των πτυχιούχων στους διάφορους επιστημονικούς 
κλάδους.

■ Η απαξίωση των γνώσεων των επιστημόνων και ο βραδύς ρυθμός 
ανανέωσης του επιστημονικού δυναμικού έχουν αρνητικές συνέπειες 
στην παραγωγικότητα.

■ Εφόσον δεν ανανεώνεται το εργατικό δυναμικό με σχετικά γρήγορο 
ρυθμό, απαιτείται η γενικευμένη ανανέωση των γνώσεών του και η 

συνεπακόλουθη ανάπτυξη των κατάλληλων εκπαιδευτικών θεσμών.
■ Η Ανοικτή Εκπαίδευση απευθύνεται και στους πτυχιούχους που 

θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένα θέματα.

6:4'ΣύνοψΠ
Μια σειρά από σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομία, στις κοινωνικές δομές 

και στην τεχνολογία ευνοούν την ανάπτυξη ανοικτών συστημάτων 

εκπαίδευσης.
Η άνοδος του κόστους της εργασίας, κατ' αρχήν, επιβάλλει τη σημαντική 

επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή τη συνεχή βελτίωση του 
εκπαιδευτικού επιπέδου και την εξειδίκευση των εργαζομένων. Από την 
άλλη, η μαζική είσοδος γυναικών στην αγορά εργασίας επαυξάνει την 
ανάγκη να τους παρέχονται εκπαιδευτικές ευκαιρίες μέσα από τους κύκλους 

σπουδών του ευέλικτου συστήματος της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Προς την 

ίδια κατεύθυνση συμβάλλει ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα της 
οικονομίας, καθώς και η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών (ιδιαίτερα του 

τουρισμού), που απαιτούν συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα 

από ευέλικτα εκπαιδευτικά σχήματα. Και, γενικότερα, η ραγδαία ανάπτυξη
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της επιστήμης και της τεχνολογίας καθιστούν την αρχική τυπική εκπαίδευση 

ανεπαρκή για όλη τη διάρκεια της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και 
οδηγούν στη σταδιακή απαξίωση των γνώσεών του, συνεπώς στην ανάγκη 
να επιμορφώνεται και να ενημερώνεται διαρκώς, ώστε να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και να προσαρμόζεται στις μεταβολές.

Τέλος, το σύστημα της Ανοικτής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης από 
Απόσταση, ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας μας, μπορεί 
να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον ελληνισμό της διασποράς, που 

έχει κρίσιμο ρόλο για τα εθνικά και οικονομικά μας θέματα και να συμβάλει 
ώστε αυτός να διατηρεί ζωντανούς δεσμούς με την Ελλάδα.
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7 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της 
Ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

[ΘέυελΓκΟ11 Μελετώντας κανείς τους επιμέρους δείκτες (δαπάνες, 

πρόοδος σε σχέση με το μορφωτικό και το κοινωνικό επίπεδο της 
οικογένειας κ.ά.) διαπιστώνει ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν 
ανταποκρίνεται στο αίτημα για ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών δηλαδή ότι 
η εκπαίδευση ευνοεί την ανάπτυξη ανισοτήτων και ότι η ίδια αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλουν στην εδραίωση του 
κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μια κατά το δυνατό πληρέστερη 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση θα συμβάλει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
συναφώς του κοινωνικού αποκλεισμού, που αναπαράγει ο συμβατικός 
τύπος εκπαίδευσης. Περιγράφεται, επίσης, η θέση του νέου αυτού θεσμού 
μέσα στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό τοπίο καθώς και η συνδρομή του στην 
ποιοτική αναβάθμιση του συμβατικού τύπου εκπαίδευσης.

Τέλος, αποσαφηνίζεται και αναλύεται σε βάθος το περιεχόμενό της, ενώ 
παράλληλα περιγράφεται ο ρόλος και η συμβολή της τόσο στην εκπαίδευση 
όσο και στην κοινωνία.

Η Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση δεν είναι απλώς ένα 
συμπλήρωμα ή μία προσθήκη στο ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Η 

εισαγωγή της μέσα σε ένα σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
στασιμότητα και ανελαστικότητα, αποτελεί μια εναλλακτική εκπαιδευτική 
παρέμβαση και προκαλεί με τη δυναμική της ένα νέο σύστημα ποιοτικής 
προσέγγισης στην ελληνική-κυρίως τριτοβάθμια- εκπαίδευση.

Δεν είναι όμως μόνο το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον που 
δημιουργείται με τη θεσμοθέτηση και λειτουργία της. Σημαντική αναμένεται 
να είναι η αρωγή της και στον κοινωνικό τομέα. Ένας από τους λόγους 

άλλωστε που επέβαλε την θεσμοθέτησή της είναι η βελτίωση των 

αδυναμιών του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο-εκτός των 
άλλων- έθετε κοινωνικούς φραγμούς και όρια στους εμπλεκόμενους (με 
αυτό) και βοηθούσε στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων μέσα 

από τους ίδιους τους μηχανισμούς του. Η εξάλειψη αυτών των διαφορών
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κρίνεται περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη και το καλύτερο μέσο για να 

επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος είναι η ίδια η εκπαίδευση, η οποία όμως θα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες του σύχρονου ανθρώπου 
και να είναι σε θέση να απαντάει στα ερωτήματα της σύγχρονης 

πραγματικότητας. Συνεπώς η ανάπτυξη της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης (ΑΕξΑΕ) δεν εξαντλείται σε εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς 
σκοπούς, αλλά συμβάλλει και στην εξασφάλιση της ομοιογένειας του 
κοινωνικού συστήματος μέσω της κουλτούρας που μεταβιβάζει και διατηρεί.

7.2 Κοινωνικός απο^εισρός και εκπα^ 
ανισότητες

Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού έχει μελετηθεί αρκετά τα 
τελευταία χρόνια, σε όλες του τις διαστάσεις (οικονομικές, κοινωνικές, 
γεωγραφικές, πολιτισμικές και πολιτικές).

Με τον όρο κοινωνικός αποκλεισμός εννοούμε την παρεμπόδιση 
απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, όπως π.χ. της 
εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της συμμετοχής στο πολιτικό 
γίγνεσθαι κ.λ.π., η έλλειψη των οποίων οδηγεί στην οικονομική ανέχεια και 
στην περιθωριοποίηση.

Ο αποκλεισμός όμως από την εκπαίδευση συνιστά ένα πολύ σημαντικό 
πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών αφού πολλές είναι οι ομάδες που τον 
υφίστανται και πολλές οι διαδικασίες που οδηγούν σε αυτόν. Πιο αναλυτικά: 
ορισμένες ομάδες ανθρώπων αποκλείοντα δια νόμου από την εκπαίδευση , 
π.χ. οι λαθρομετανάστες δεν έχουν δικαίωμα να στείλουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο.

Κάποιες άλλες ομάδες αποκλείονται με έμμεσο τρόπο π.χ. όσες 
μειονοτικές ομάδες υποχρεώνονται να φοιτήσουν σ’ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα το οποίο δε λαμβάνει καθόλου υπόψη του τις ιδιαιτερότητές τους ή 
σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα χαμηλότερης ποιότητας από αυτό που ισχύει 

για την ευρύτερη κοινωνία, όπως π.χ. τα Τσιγγανόπουλα.
Τέλος, κάποιες άλλες ομάδες περιορίζονται ως προς τις δυνατότητές τους 

να αποκτήσουν ικανοποιητικό ποσοστό της παρεχόμενης εκπαίδευσης γιατί 
κάποιοι εκπαιδευτικοί παράγοντες λειτουργούν αποτρεπτικά: π.χ. ένα άτομο 

με ειδικές ανάγκες, για να συμμετέχει στην εκπαίδευση θα πρέπει να 
υπάρχουν και όλες εκείνες οι συνθήκες που θα του επιτρέπουν να έχει 

πρόσβαση στο σχολείο του.
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7.3 Ελληνικό fσύστημα και ισότητα 
εκτταιδευτικών ευκαΐβΐών; τρ ασύμπτωτο μιας
ΈχΙ^ης................................................

Σ’αυτό το σημείο όμως καλό είναι να παρουσιαστούν κάποια δεδομένα σε 
σχέση με την ελληνική εκπαίδευση και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει εδώ 
και αρκετά χρόνια. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια συνεχιζόμενη περίοδο 
μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων και θεσμικών αλλαγών με στόχο την 
αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης, αυτό που 
έχει επιτευχθεί είναι η άμεση εξάρτησή της από την ελεύθερη αγορά και από 
τα οικονομικά κέντρα που επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική πολιτική και 

αρκετές φορές πιέζουν προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων αλλαγών. Οι 
επιλογές που γίνονται τα τελευταία χρόνια στα θέματα που αφορούν την 
εκπαίδευση, φανερώνουν μια προσπάθεια μετασχηματισμού των 
λειτουργιών της προς την κατεύθυνση που θα παρέχει ασφάλεια στους 
οικονομικά και κοινωνικά ισχυρούς.Οι παρεμβάσεις που γίνονται έχουν 
σχέση με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτή, τον τρόπο οργάνωσής της καθώς 
και το περιεχόμενό της και τη δομή της.

Πράγματι τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι τέτοια 
ώστε να πιστοποιείται μια μετατόπιση προς τις ανάγκες της ελεύθερης 
αγοράς και ταυτόχρονα μια απομάκρυνση από το όραμα της ισότητας 
εκπαιδευτικών ευκαιριών. Πιο αναλυτικά, στη χώρα μας δαπανώνται 
ετησίως πολύ υψηλά ποσά για τη φροντιστηριακή ενίσχυση των μαθητών, 
κυρίως της μέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Κάθε οικογένεια επιβαρύνει τον 
ετήσιο οικογενειακό προϋπολογισμό της κατά 30%-47% επί του συνολικού 
της εισοδήματος, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα παιδιά της 
φροντιστήρια ή ιδιαίτερα μαθήματα (ή και τα δύο)4. Ένα μεγάλο ποσό 
δηλαδή των εξόδων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών το 
καλύπτουν οι ίδιοι οι πολίτες και όχι το κράτος. Παρατηρείται δηλαδή μια 
μετατόπιση του βάρους της εκπαίδευσης από το κράτος στην οικογένεια, 
κάτι που δημιουργεί μια νέα αιτία ανισότητας που προέρχεται από τη 
διαφορά τόσο του οικονομικού όσο και του κοινωνικού επιπέδου των 
γονέων. Αν δηλαδή έχουν οι γονείς την οικονομική δυνατότητα και 

μπορέσουν να δαπανήσουν τα απαιτούμενα ποσά για τη φροντιστηριακή

4 Γ.Παπακωνσταντίνου, (2000), έρευνα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Το 
Βήμα", στις 4/12/2000, για τις ετήσιες δαπάνες για φροντιστήρια. Τα στοιχεία της 
έρευνας προέρχονται από 2393 ερωτηματολόγια από τα 4000 που μοιράστηκαν σε 
φοιτητές από διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας (Αθήνα, Θεσλτίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, 
Ιόνιο, Θράκη, Κρήτη).
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ενίσχυση των παιδιών τους, τότε αυτά έχουν αρκετές πιθανότητες να 
ολοκληρώσουν με επιτυχία τις μαθητικές τους υποχρεώσεις και- ίσως το 
σημαντικότερο- να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο. Αντίθετα, για κάποιον που 
δεν έχει την οικονομική άνεση να καλύψει τις δαπάνες για φροντιστηριακή 
ενίσχυση των παιδιών του, τότε οι πιθανότητες που έχουν αυτά να 
ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους είναι σημαντικά λιγότερες. 
Μ’αυτόν τον τρόπο όμως αναιρείται στην πράξη τόσο η δωρεάν παιδεία όσο 

και η πάγια εξαγγελία όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων για ίσες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Μια άλλη παράμετρος που συνηγορεί στην παραπάνω διαπίστωση είναι 
και το ποσοστό της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία μέσα 
από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό. Παρατηρώντας κανείς τα μεγέθη 
και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα των υπολοίπων χωρών-μελών του 
ΟΟΣΑ, διαπιστώνει ότι η Ελλάδα κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στις 
κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση. Έτσι, το ποσό αυτό, σε ποσοστό επί 
του ΑΕΠ, δεν ξεπερνά το 5% ενώ λίγες χώρες του ΟΟΣΑ δσπανούν ποσά 
μικρότερα του 7% του ΑΕΠ τους για την εκπαίδευση των πολιτών τους. Κάτι 
τέτοιο σημαίνει ότι τα χρήματα, που το ελληνικό κράτος δεν δαπανά για την 
εκπαίδευση των πολιτών του, αναλαμβάνουν να δαπανήσουν οι ελληνικές 
οικογένειες. Έτσι, οι οικογένειες που διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική 
ευχέρεια βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από αυτές που έχουν χαμηλά 
εισοδήματα και μπορούν δυσκολότερα να ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των παιδιών τους5.

Η σταδιακή όμως αποδέσμευση της παιδείας από το δημόσιο χαρακτήρα 
της δημιουργεί γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη κερδοσκοπικών τάσεων 
μέσω αυτής και για την επιβολή των κανόνων της ελεύθερης αγοράς. Η 
αυξανόμενη άλλωστε ζήτηση για εκπαίδευση τροφοδοτεί από μόνη της 
τάσεις φιλελευθεροποίησής της με τους κανόνες βέβαια της σύγχρονης 
αγοράς. Έτσι, είναι αρκετά εύκολο να συμβαδίσουν με τους κανόνες αυτούς 
οι ανώτερες οικονομικά τάξεις οι οποίες άλλωστε έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν τους ρυθμούς της και να πρωταγωνιστήσουν μέσα σε 

μια ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά, προϊόν της οποίας θα είναι μια 

εκπαίδευση που θα μοιάζει περισσότερο με καταναλωτικό προϊόν παρά με 

αγαθό που έχει δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα.

5 Πηγή Ο.Ο.Σ.Α., Οικονομική Έρευνα έτους 1998.

122



Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αμάραντου Θεανώ

7.4 Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο 

εκπαίδευσης.
Ο μετασχηματισμός όμως του ίδιου του χαρακτήρα της εκπαίδευσης 

αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο και δεν περιορίζεται στα στενά όρια της 
ελληνικής πραγματικότητας. Οι εξελίξεις έχουν τέτοια δυναμική ώστε λίγοι 
μπορούν να φανταστούν το εκπαιδευτικό τοπίο ύστερα από λίγα χρόνια. Η 
εκπαίδευση έχει αποκτήσει έναν παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα και η ιδέα 
του παγκόσμιου μαθητικού σώματος (global student body) έχει κερδίσει 
αρκετό έδαφος ώστε να προβάλλεται ως ο ιδανικός τρόπος γεφύρωσης 
όλων εκείνων των διαφορών που δεν μπορεί να γεφυρώσει ο συμβατικός 
τύπος εκπαίδευσης. Το προφίλ του παγκόσμιου μαθητή σκιαγραφείται 
περίπου με τα εξής χαρακτηριστικά:

- θα έχει υψηλό κίνητρο για μάθηση και θα είναι ικανός στο να επιλέγει 
μόνος για τον εαυτό του το σωστό ρυθμό (μάθησης)

-θα έχει κατά πάσα πιθανότητα ήδη κάποια εργασία (ταυτόχρονα με τα 
εκπαιδευτικά του καθήκοντα), ενώ θα τον ενδιαφέρει η αλλαγή 
επαγγέλματος

-πιθανώς να έχει ήδη κάποιες δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών αλλά θα δείχνει ενδιαφέρον για μάθηση σε περιβάλλον που 
θα κυριαρχεί η τεχνολογία.

Ολα αυτά φαίνονται αν όχι όψεις της σύγχρονης πραγματικότητας, τότε 
σίγουρα προγνώσεις του κοντινού μέλλοντος. Οι μαθητές που διαθέτουν τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά φαίνεται πως θα είναι οι κατάλληλοι τύποι 
μαθητών, σε σχέση με τις απαιτήσεις που θέτουν σ’αυτούς η απόσταση και 
η τεχνολογία και τέτοιοι μαθητές είναι αυτοί που ήδη δείχνουν ενδιαφέρον να 
γίνουν μέλη των εικονικών σχολείων (virtual schools) και κοινωνοί ενός 

συστήματος παγκόσμιας εκπαίδευσης (global education).
Στόχος της παγκόσμιας εκπαίδευσης είναι να κάνει κοινωνούς της όλους 

τους μαθητές της και να τους παράσχει όλα τα εφόδια που είναι απαραίτητα 
για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Σύμφωνα με τις 
αρχές που ευαγγελίζεται, επιδιώκει να μορφώσει όλους τους εμπλεκόμενους 
μαθητές και να φροντίσει ώστε να ενημερώνονται με τρόπο άμεσο και 

πλήρη. Σκοπό έχει, επίσης, να καταστήσει κάθε ενδιαφερόμενο μαθητή 
ικανό ώστε να είναι σε θέση να μαθαίνει καινούρια πράγματα, να 

ενημερώνεται και να καταρτίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του, όπως 

επίσης και κατάλληλο να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δουλειά του αλλά
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και στην κοινωνία. Επιδιώκει επίσης να προσφέρει όλες τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις στους μαθητές ώστε να αναδείξουν αρετές δημιουργικότητας, 
καινοτομίας και να μπορούν να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες . Σύμφωνα 

με τους εμπνευστές του παγκόσμιου μαθητικού χωριού, οι μαθητές θα 
χρειαστούν την εκπαίδευση για μια παγκόσμια, ταχεία αλλαγή στην οποία θα 
παίξουν σπουδαίο ρόλο τόσο οι ευέλικτες στάσεις και συμπεριφορές όσο και 
οι διαχρονικές αξίες.

Για να διατηρηθούν όμως αυτές οι διαχρονικές αξίες θα πρέπει η 
παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης να σεβαστεί τις ιδιαίτερες κουλτούρες και 

τους ξεχωριστούς πολιτισμούς των λαών με τους οποίους έρχεται σε επαφή 
και να μεριμνήσει για την προώθηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας 
μέσα από το διάλογο και μέσα από ουσιαστικές δυνατότητες για μάθηση. Οι 
τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες και τα μέσα που η σύγχρονη τεχνολογία 
παρέχει πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της δημοκρατίας, 
της πολυπολιτισμικότητας καθώς και για εγχειρήματα μικρότερης έκτασης, 
όπως η υποστήριξη των προσπαθειών για κατάκτηση μιας ισότιμης θέσης 
στην κοινωνία της πληροφόρησης και για τη στήριξη των προσπαθειών για 
εξάλλειψη του φαινομένου της μονοπολιτισμικότητας. Όπως άλλωστε 
υποστηρίζουν αρκετοί κριτικοί, η τεχνολογία από μόνη της είναι ουδέτερη. 
Αυτοί που θέτουν το περιεχόμενο μέσα στο οποίο αυτή θα χρησιμοποιηθεί 
και που καθορίζουν εάν η παγκοσμιοποίηση επιφέρει οφέλη ή κινδύνους 

είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι.

7.5 Αποσαφηνίσας.^ 9Μ9β.^Τή9.^.Τ9.^..MGM.9M 
της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Μέσα στο νέο, παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
πρωταγωνιστικό ρόλο θα διαδραματίσει η Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση και οι σπουδές μερικής φοίτησης (part time studies). Και οι δύο 
θεσμοί είναι αρκετά νέοι στη χώρα μας αφού η επίσημη θεσμοθέτηση και 
αναγνώρισή τους χρονολογείται από το 1997. Η εισαγωγή της ΑΕξΑΕ στη 

χώρα μας καθιερώθηκε με την ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, (ΕΑΠ), το οποίο ήρθε να προστεθεί στο υπάρχον - 
συντηρητικό κατά βάση- εκπαιδευτικό σύστημα ως αναγκαίο βήμα 

ανανέωσης και συμπλήρωσής του. Παρόλο που σε σχέση με άλλες χώρες 
τις Ευρωπαϊκής Ένωσης καθυστέρησε σημαντικά η έναρξή του- το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας π.χ. ξεκίνησε τη λειτουργία του στα
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τέλη της δεκαετίας του '60- φάνηκε να αποκτά έναν σπουδαίο κοινωνικό και 
πολιτικό ρόλο, συνδέοντας την ύπαρξή του με ελπίδες για εδραίωση της 
δημοκρατίας μέσα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς και για 
την πραγματοποίηση του οράματος των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Η ελληνική εκπαίδευση για πολλές δεκαετίες χαρακτηρίζονταν από 
συντηρητισμό και μιμητισμό των ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων και 
κυρίως του γερμανικού και του γαλλικού. Αρκετές από τις θεσμικές αλλαγές 

που επιχειρήθηκαν με έμφαση ως προς την παιδαγωγική διάσταση ήταν 
ελάχιστες, με αποτέλεσμα πολλά στοιχεία της ακαδημαϊκής ανάπτυξης, της 

μεθοδολογίας της εκπαίδευσης, της διδακτικής και της διαδικασίας της 
μάθησης να μείνουν στατικά χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς και 
αναγκαίες αλλαγές. Έτσι δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό 
υπόβαθρο (social and cultural environment) στον ακαδημαϊκό κόσμο, με 

ελάχιστες δυνατότητες προσαρμογής του σε νέα παιδαγωγικά δεδομένα. Το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ήρθε δηλαδή να ανταποκριθεί σε μερικά 
από χρόνια μετέωρα ζητήματα της ελληνικής εκπαίδευσης και να 
συμπληρώσει τα κενά και τις αδυναμίες του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 
συστήματος. Οι προβληματισμοί που θέτει με την εμφάνισή του δημιουργεί 
νέες οριοθετήσεις στην εκπαίδευση και προκαλεί το ενδιαφέρον για νέες 
προσεγγίσεις πάνω στις πρακτικές, στις μεθόδους και στις αξίες του 
παλαιού συστήματος. Πέρα από τις καινοτομίες που υιοθετεί και εφαρμόζει 
σε αρκετά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με 
θέματα διδασκαλίας, αξιολόγησης, επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή, 
παραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού υλικού κ.λ.π., το ΕΑΠ εισάγει στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα νέα ποιοτικά δεδομένα και ,το κυριότερο, με 
τη νέα φιλοσοφία που διέπει την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία 
του μπορεί να αποτελέσει την αιτία για ριζοσπαστικότερες και 
ουσιαστικότερες αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση. Αυτές οι αλλαγές στόχο 
βέβαια δε θα έχουν μόνο την ποιοτική αναβάθμιση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, αλλά και τη σταδιακή άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ως 
επακόλουθο της ελλιπούς εκπαίδευσης και του αποκλεισμού μέσω αυτής.

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια για 
εξάπλωση των σύγχρονων τεχνολογιών και για εδραίωση του θεσμού της
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"δια βίου εκπαίδευσης”6 η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποκτά 

μια ιδιαίτερη δυναμική και το περιεχόμενό της μια άλλη νοηματοδότηση.
Οι όροι άλλωστε «ανοικτή» και «από απόσταση» είναι δηλωτικοί του 

περιεχομένου του νέου τύπου εκπαίδευσης και φανερώνουν το χαρακτήρα 
της. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος «ανοικτή» δηλώνει ότι εκλείπουν οι φραγμοί 

και οι προϋποθέσεις που έθετε η συμβατικού τύπου εκπαίδευση. Το 
προνόμιο της πρόσβασης δεν ανήκει πλέον μόνο σε αυτούς που μπορούν 
να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις (της εκπαίδευσης), αλλά σε 

όλους ανεξαιρέτως.
Ο χρόνος επίσης που θα δαπανηθεί για τη διεκπεραίωση της διδακτικής 

διαδικασίας δεν είναι από πριν καθορισμένος ούτε εμπίπτει στους 

σχεδιασμούς κάποιου ωρολογίου προγράμματος. Ο κάθε μαθητής είναι 
υπεύθυνος να προσαρμόζει ο ίδιος το χρόνο του ρυθμίζοντας κατά τέτοιο 

τρόπο τις επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές του υποχρεώσεις, 
ώστε να μπορεί παράλληλα να σπουδάζει και μάλιστα σε γνωστικό 
αντικείμενο που έχει ο ίδιος επιλέξει. Το προνόμιο να μπορεί να σπουδάζει 
χωρίς να χρειαστεί να διακόψει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες 
αποτελεί μια ριζοσπαστική, ίσως και επαναστατική καινοτομία, αφού ο 
εκπαιδευόμενος όχι μόνο δεν αποκλείεται από την αγορά εργασίας για 
μερικά από τα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής του, αλλά αντίθετα 
εφοδιάζεται με περισσότερα προσόντα ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αξιόμαχος μέσα σ’αυτή. Ο χρόνος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παύει 
να είναι μια αντικειμενική, ετεροκαθορισμένη σταθερά και γίνεται μια 
εξατομικευμένη προϋπόθεση της προσωπικής μάθησης και προόδου. 
Υπάρχει δηλαδή μια πραγματική ανεξαρτησία του χρόνου ( time 
independence). Οι μεταβλητές που σχετίζονται με το χρόνο 
προσαρμόζονται, με την ανοικτή εκπαίδευση, στις ατομικές ανάγκες του 
μαθητή. Τέτοιες μεταβλητές είναι: η καθημερινή έναρξη και λήξη της μελέτης 
και της παρακολούθησης, ο απαιτούμενος χρόνος για κάθε μάθημα και για 
κάθε εργασία, ο αριθμός μαθημάτων που θα παρακολουθηθούν κτλ. Όλες 

αυτές οι χρονο-μεταβλητές προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες του κάθε

6 Ο όρος της “δια βίου εκπαίδευσης” είναι σχετικά πρόσφατος στα εκπαιδευτικά 
πράγματα της χώρας μας αφού μόλις το 1997 άρχισε να γίνεται λόγος για τη 
θεσμοθέτησή του στην ελληνική εκπαίδευση. Στόχος της δια βίου εκπαίδευσης είναι 
η διαρκής ανανέωση της γνώσης και της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και η 
ομαλή και προσοδοφόρα προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες συνθήκες ζωής 
και εργασίας.
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εκπαιδευόμενου και αντί για τροχοπέδη αποτελούν δυναμικό απόθεμα που 
έχει τη βάση του στις ατομικές ανάγκες και ιδαιτερότητές του.

Ο όρος όμως «ανοικτή» εκτός από τα παραπάνω υποδηλώνει και τη 
δυνατότητα πρόσβασης που μπορεί να έχει ο ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα 
από το πόσο μακριά βρίσκεται από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Υπάρχει 
δηλαδή μια ανεξαρτησία του χώρου (place independence) που επιτρέπει 
στους εκπαιδευόμενους να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο, χωρίς αυτό 
να αλλοιώνει την προσπάθεια που καταβάλλεται και χωρίς να επηρεάζει το 
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Σ’αυτό το σημείο όμως είναι σκόπιμο Υαναφερθεί η συμβολή της ΑΕξΑΕ 
στη μείωση των δαπανών φοίτησης, τόσο από την πλευρά των 
εκπαιδευόμενων όσο και από την πλευρά του φορέα παροχής εκπαίδευσης, 
που στη χώρα μας μονοπωλείται από το κράτος.

Έτσι, λοιπόν, ο μαθητής δε χρειάζεται πλέον να μετακινηθεί προς το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα με το οποίο έρχεται σε αλληλεπίδραση, αλλά μπορεί 
από το χώρο που βρίσκεται να επικοινωνεί μ’αυτό, αποφεύγοντας τις 
δαπανηρές και χρονοβόρες μετακινήσεις. Μ’αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται 
οι δαπάνες για διαμονή και για μετακινήσεις, γεγονός το οποίο πολλές φορές 
λειτουργεί αποτρεπτικά στις οικονομικά αδύναμες κοινωνικές τάξεις. Δεν 
είναι πάντοτε εύκολο οι γονείς να μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες που 
απαιτούνται για τη φοίτηση των παιδιών τους σε κάποια άλλη πόλη. Αυτό 

είναι αρκετό από μόνο του να οδηγήσει κάποια παιδιά στη στέρηση άσκησης 
του δικαιώματος ισότιμης συμμετοχής στην εκπαίδευση, εξαιτίας των 
οικονομικών φραγμών που τίθενται στις οικογένειές τους. Επομένως, το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν το έχουν όλοι οι πολίτες με τους ίδιους 
όρους, αλλά κυρίως αυτοί που έχουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα 
και μπορούν να αντέξουν τις απαιτούμενες δαπάνες. Μ’αυτόν τον τρόπο 
όμως καταστρατηγείται στην πράξη η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και η 
εκπαίδευση γίνεται προνόμιο των οικονομικά ισχυρών. Έτσι, 
ανατροφοδοτείται και διαιωνίζεται η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων 
μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
οικονομικά εύρωστες τάξεις είναι πάλι αυτές που μπορούν να 
απολαμβάνουν τα οφέλη της εκπαίδευσης και ακολούθως να βρίσκονται πιο 
μακριά από τις συνθήκες εκείνες που χαρακτηρίζουν την κατάσταση του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Με δεδομένη την επίδραση που ασκεί η 

εκπαίδευση στη διαμόρφωση του εισοδήματος από απασχόληση, όσο 
ανώτερο είναι δηλαδή το μορφωτικό επίπεδο τόσο λιγότερες είναι οι
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πιθανότητες διολίσθησης σε συνθήκες φτώχειας, φτάνουμε στο 
συμπέρασμα ότι ελλιπής ή καθόλου μόρφωση και κοινωνικός αποκλεισμός 
συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δηλαδή τείνει 
να θεωρείται ως αποτέλεσμα του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ή 

συνηθέστερα του πολύ χαμηλού, το οποίο επιδρά ρυθμιστικά στη 
διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας και δυσχεραίνει ακόμη 
περισσότερο την εύρεση εργασίας.

Όμως και για το ίδιο το κράτος το κόστος μειώνεται σημαντικά με την 

εισαγωγή της ΑΕξΑΕ. Τα τεράστια ποσά που δαπανώνται στα συμβατικά 
Πανεπιστήμια για την κάλυψη όλων των αναγκών τους, μπορούν να 
περιοριστούν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αφού οι ανάγκες πλεόν 
διαφοροποιούνται ριζικά. Οι βιβλιοθήκες δε θα χρειάζεται να είναι 
πολυόροφες και να έχουν πλήθος από ράφια. Στο εξής θα πρέπει να έχουν 
ηλεκτρονική μορφή και να επιτρέπουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση στους 
χρήστες τους. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι δαπάνες που αποφεύγονται με 
την ΑΕξΑΕ. Τα οφέλη αναμένεται να είναι πολύ περισσότερα και 
επεκτείνονται σε αρκετούς τομείς. Εκτός από το θέμα της ισότητας 
εκπαιδευτικών ευκαιριών, το οποίο τίθεται σε νέα βάση, οι προσδοκίες ότι το 

κράτος δε θα θέτει άμεσα ή έμμεσα φραγμούς και εμπόδια στους 
εμπλεκόμενους με την εκπαιδευτική διαδικασία, όλο και ενισχύονται αφού τα 
χρήματα που εξοικονομούνται επιστρέφονται στους ίδιους τους 
εκπαιδευόμενους με τη μορφή καλύτερης ποιότητας σπουδών. Έτσι, το ίδιο 
το κράτος βάζει τα θεμέλια για την εξάλειψη του φαινομένου του κοινωνικού 
αποκλεισμού αφού, όπως δείχθηκε παραπάνω, η συσχέτιση μεταξύ 
εκπαίδευσης και κοινωνικών ανισοτήτων είναι πολύ στενή.

Η συμβολή της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 
καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού 
, όπως φάνηκε μέχρι τώρα, αναμένεται να είναι ουσιαστική. Η εδραίωση και 
ενίσχυσή της είναι πολύ πιθανό να φέρει αποτελέσματα προς την 
κατεύθυνση ανανέωσης της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης, 
επαναπροσδιορίζοντας την έννοια και το περιεχόμενό της. Παράλληλα, όλοι 

προσδοκούν ότι θα αποτελέσει πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια για 

κοινωνική συνοχή και για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Το όραμα για τη δημιουργία εκπαίδευσης υψηλών ακαδημαϊκών 

προδιαγραφών καθώς και για την εφαρμογή του όρου της «εκπαίδευσης με 
χαρακτήρα» (education with character) στην πράξη, θα γίνεται όλο και πιο 

εφικτό επειδή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή, την εργασία και την
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κοινωνία. Η προώθηση, λοιπόν, αυτής της έννοιας θα συμβάλει στην 
επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, αφού όσο πιο ισοροπημένα, 
ολοκληρωμένα και συγκροτημένα είναι τα άτομα τόσο υψηλότερες 
απαιτήσεις έχουν από τον εαυτό τους για να οργανώσουν την εκπαίδευσή 
τους, να μάθουν από τα λάθη τους και να βιώσουν την αξία της 
προσπάθειας για ατομική βελτίωση και πρόοδο αλλά και για την κατάκτηση 
ενός καλύτερου μέλλοντος.

Όσο σημαντική όμως αναμένεται να είναι η συμβολή της ΑΕξΑΕ στη 
δημιουργία μιας “εκπαίδευσης με χαρακτήρα”, άλλο τόσο σπουδαία οφείλει 
να αποδειχθεί και στην οικοδόμηση ενός νέου τύπου σχολείου. Ενώ δηλαδή 
μέχρι τώρα τα σχολεία που γνωρίσαμε τον εικοστό αιώνα είχαν ως κοινό 
χαρακτηριστικό την προσαρμογή των μαθητών στις απαιτήσεις του 
συστήματος, στο μέλλον θα χρειαστεί να συνηθίσουμε την ιδέα ενός 
σχολείου που θα είναι το ίδιο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και στις 
ανάγκες των μαθητών του. Με την εδραίωση χρήσης της νέας τεχνολογίας 
και με την καθιέρωση ενός συστήματος ανοιχτού και ευέλικτου οι μαθητές θα 
μπορούν να ελέγχουν οι ίδιοι τη μάθηση που αποκτούν, ενώ το σχολείο θα 
μπορεί να να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά την πρόοδο των μαθητών 
του.

Για τους μαθητές, επίσης, που προέρχονται από μη προνομιούχα 
περιβάλλοντα7, ο νέος τύπος εκπαίδευσης που δημιουργείται θα παίξει 
σημαντικό ρόλο στην αποδέσμευση του δυναμικού τους καθώς θα στοχεύει 
στο να τους καταστήσει ικανούς να διαχειριστούν οι ίδιοι το μέλλον τους. Για 
να επιτευχθούν όμως υψηλά επίπεδα για όλους, θα χρειαστούν ταχύτεροι 
ρυθμοί ανάπτυξης στις μη προνομιούχες περιοχές απ’ότι στις υπόλοιπες. 
Παράλληλα, λοιπόν, με τα προγράμματα που ήδη λειτουργούν προς αυτή 
την κατεύθυνση, θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο ο θεσμός της 
Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και να δωθεί έμφαση στις 
ανάγκες των μαθητών που προέρχονται από τέτοια περιβάλλοντα.

7;6Σύνοψη
Το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα δείχνει να μην ανταποκρίνεται με τον 

καλύτερο τρόπο στο αίτημα για ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών, ούτε και

7 Όσον αφορά τον όρο μη προνομιούχα, ενοείται κυρίως από κοινωνική, οικονομική 
και πολιτισμική πλευρά. Αφορά δηλαδή μαθητές που προέρχονται από 
περιβάλλοντα με φτωχά ερεθίσματα και περιορισμένη πρόσβαση στη διαδικασία 
απορρόφησης των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών.
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συμβάλει στην άμβλυνση του αποκλεισμού (εκπαιδευτικού και κοινωνικού) 
και των κοινωνικών ανισοτήτων. Η ανάγκη για ανανέωση της εκπαίδευσης 
και για προώθηση ενός θεσμού σύγχρονου, που να μπορεί να δώσει λύσεις 
στα παραπάνω ζητήματα ήταν κάτι παρά πάνω απο επιβεβλημένη. Η 
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι ο νέος θεσμός στην 

«αγκυλωμένη» στο παρελθόν, ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα που 
φιλοδοξεί να βελτιώσει τα ποιοτικά της δεδομένα. Στόχος θα πρέπει να είναι 
εκτός από τη δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, με υψηλά 

ποιοτικά κριτήρια, η βελτίωση και αναβάθμιση και του συμβατικού τύπου 
εκπαίδευσης. Τέλος, ίσως η μεγαλύτερη συμβολή της είναι το δικαίωμα που 
δίνει στους πολίτες για μια δεύτερη ευκαιρία στη μόρφωση χωρίς φραγμούς 
και όρια και χωρίς να τους αποσπά από άλλες δραστηριότητες 
(επαγγελματικές, προσωπικές κ.ά.). Όποιος νέος θεσμός κι αν δοκιμαστεί 
στο, ήδη ταλαιπωρημένο με πολλές αλλαγές, ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα θα πρέπει να μεριμνά πρωτίστως για την εξάλειψη των 
υφιστάμενων διαφορών και ανισοτήτων και να είναι προσανατολισμένος στις 
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο 
στοίχημα που έχει να κερδίσει η ελληνική Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
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8 Τεχνολογίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

8.1 TyE9A9.Y.!.9.jnS. εκπα/^δευσης

[LauOOl Η παρακάτω ενότητα προτείνει μία τυπολογία για τον 

καθορισμό των ποικίλων μορφών της ΕξΑΕ μέσω της ανάπτυξης μίας 
τυπολογίας που κατηγοροποιεί την ΕξΑΕ σε 3 διαστάσεις:

■ Κατεύθυνση της ροής επικοινωνίας,
■ Καθορισμός της φυσικής τοποθεσίας των φοιτητών και
■ Τεχνολογία επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για επικοινωνία
Σημαντικές πλευρές της εκπαιδευτικής εμπειρίας αλλάζουν στο

περιβάλλον της ΕξΑΕ. Το παραδοσιακό πρόσωπο με πρόσωπο μάθημα δεν 
είναι δυνατό στην ΕξΑΕ εξαιτίας της φυσικής απόστασης μεταξύ καθηγητή 
και φοιτητή. Γι' αυτό το λόγο οι μέθοδοι παράδοσης μαθήματος πρέπει να 
τροποποιηθούν για τα μαθήματα από απόσταση. Η ΕξΑΕ επίσης μειώνει τις 
πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φοιτητών επίσης 
μειώνονται. Τελικά, όταν οι φοιτητές είναι ανεξάρτητοι από την τάξη και δε 
μπορούν να δούν το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα παραδοσιακά μέσα 
αξιολόγησης των τέστ και εξετάσεων στην τάξη δεν είναι εφικτά.

Οι διαστάσεις που περιγράφονται σ' αυτήν την ενότητα φαίνεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην παράδοση του μαθήματος, στις 
αλληλεπιδράσεις φοιτητή - καθηγητή, αλληλεπιδράσεις φοιτητή - φοιτητή και 
στα μέσα αξιολόγησης των φοιτητών. Οι διαστάσεις είναι:

■ Η κατεύθυνση της ροής επικοινωνίας,
■ Καθορισμός της φυσικής τοποθεσίας των φοιτητών και
■ Το μέσο που χρησιμοποιείται για επικοινωνία
Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία παρέχει άμεση, ημικατευθυνόμενη 

επικοινωνία μεταξύ του καθηγητή και φοιτητή, αλλά το μέσο επικοινωνίας 
που χρησιμοποιείται στην ΕξΑΕ δεν είναι εξ' ολοκλήρου αλληλεπιδραστικό. 
Κάποια επιτρέπουν πραγματικού χρόνου αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητή και 
καθηγητή, ενώ άλλα επιτρέπουν off - line αλληλεπίδραση και ακόμη κάποια 

άλλα δεν παρέχουν καθόλου επικοινωνία από τον φοιτητή στον καθηγητή. Ο 

τύπος της ροής επικοινωνίας είναι κρίσιμος στον καθορισμό του εάν και πώς 

ένα μάθημα μπορεί να παραδοθεί κατάλληλα, τι τύποι αλληλεπίδρασης 
μεταξύ φοιτητή και καθηγητή είναι δυνατοί και πως οι φοιτητές μπορούν να
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αξιολογηθούν. Τρεις τύποι της ροής επικοινωνίας καθορίζονται στην 
τυπολογία (σχήμα 8.1).

■ Simplex communication ή μονόδρομη επικοινωνία από τον καθηγητή 
στον σπουδαστή,

■ Half - Duplex communication είναι η μετάδοση σε δύο κατευθύνσεις, 
από τον φοιτητή στον καθηγητή και από τον καθηγητή στον φοιτητή, 
αλλά μόνο σε μία κατεύθυνση κάθε φορά,

■ Full -Duplex communication ή ταυτόχρονη επικοινωνία και στις δύο 

κατευθύνσεις.
Η Simplex επικοινωνία χρησιμοποιήθηκε στην ΕξΑΕ για πολλά χρόνια. 

Τα τηλεμαθήματα είναι μία δημοφιλής μορφή ΕξΑ μαθημάτων που 
χρησιμοποιούν Simplex επικοινωνία (σχήμα 8.1 : τμήμα 2).

Audio

©

Video

Computer

Mixed

Intercom
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1

Audio broadcasts 
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equipped to listen 
& provide 

subsequent 
response 2

Teleconferencing

3

Televised
Televised
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equipped equipment for conferencing

Classrooms
4

subsequent video 
response 5 6

Computerized 
materials to

Course materials 
distributed on the Computer

libraries & Internet, World conferencing
elecronic 
classrooms 7

Wide Web or 
electronic mail 8 9

Computerized 
training with Televised Video & computer

audio or video courses conferencing
transmission to with microphone compined

classroom

10

audio or 
electronic 
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Simplex Half-Duplex Full Duplex
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Direction of Communication Flow

Σχήμα 8.1: Operationalization of the Distance Learning Typology for 
Predictable Locations - Πηγή: [LauOOl
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Εκατοντάδες κολέγια και πανεπιστήμια σε 37 πολιτείες πρόσφατα 
χρησιμοποιούν τη δημόσια τηλεόραση για την εκπομπή των μαθημάτων 
τους. Είναι ένας βιώσιμος τρόπος για μη παραδοσιακούς, 
απομακρυσμένους και με ειδικές ανάγκες φοιτητές να ωφεληθούν εύκολα 
από μαθήματα στα οποία δεν είναι δυνατό να παρακολουθούν από κοντά.

Αυτά τα μαθήματα προσφέρουν στους φοιτητές ευεληξία και στον χρόνο 
και στον τόπο στον οποίο πααρακολουθούν το μάθημα. Οι φοιτητές 
μπορούν να παρακολουθούν τα προγράμματα από οποιαδήποτε τηλεόραση 
που λαμβάνει την εκπομπή του σταθμού ή μπορούν να καταγράψουν στο 
βίντεο τα μαθήματα για να τα παρακολουθήσουν αργότερα. Καταγράφοντας 
τα μαθήματα επίσης επιτρέπει στους φοιτητές να ανασκοπούν τις ενότητες 
του μαθήματος με τα οποία αυτοί έχουν δυσκολίες ή για να προχωρούν 
γρήγορα ανάμεσα στις ενότητες, οι οποίες είναι μονότονες ή εύκολες.

Η χρήση της Simplex επικοινωνίας για τη μετάδοση μαθημάτων έχει 
αρκετούς περιορισμούς. Από τη στιγμή που η Simplex επικοινωνία είναι 
μονόδρομη επικοινωνία από τον καθηγητή στον φοιτητή, οι φοιτητές δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στον καθηγητή, να απαντήσουν σ' ερωτήσεις ή 
να παρέχουν ανάδραση έγκαιρα. Παρόλο που αυτή η μέθοδος ίσως επαρκεί 
για παραδοσιακά μαθήματα διαλέξεων, όσα μαθήματα απαιτούν την 
συμμετοχή των φοιτητών είναι αδύνατο να υποστηριχθούν χρησιμοποιώντας 
την τεχνολογία της Simplex επικοινωνίας. Επίσης, οι καθηγητές δεν 
μπορούν να εκτιμήσουν τους φοιτητές χρησιμοποιώντας την Simplex 
επικοινωνία και χρειάζεται να καθιερώσουν μέσα εξέτασης που 
χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους για να συλλέξουν πληροφορίες πάνω στην 
επίδοση των φοιτητών.

Τα μαθήματα που χρησιμοποιούν την Half-duplex επικοινωνία 
επιτρέπουν την επικοινωνία και στις δύο κατευθύνσεις. Παρόλα αυτά επειδή 
η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο προς μία κατεύθυνση τη 
φορά, οι αλληλεπιδραστικές επικοινωνίες δεν είναι δυνατές.
Χρησιμοποιώντας την Half-duplex επικοινωνία, οι καθηγητές μπορούν να 
εκπέμπουν τα μαθήματά τους και οι φοιτητές μπορούν αργότερα να κάνουν 
ερωτήσεις και να παρέχουν ανάδραση ή σχόλια. Η ραγδαία αύξηση της 
χρήσης του Internet και του e-mail θα κάνει τις μορφές αυτές επικοινωνίας 
φοβερά δημοφιλείς για την ΕξΑΕ. Αυτές οι επικοινωνίες δεν είναι άμεσες 

αλλά επιτρέπουν τους φοιτητές να εργάζονται πιο στενά με τους καθηγητές 

και τους συμφοιτητές τους.
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Περισσότερες επιλογές για την παράδοση του μαθήματος είναι 
διαθέσιμες μέσω της Half-Duplex επικοινωνίας απ' ότι στην Simplex 
επικοινωνία. Η Half-Duplex επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιθεί σε 

συνδυασμό με τηλεμαθήματα που απαιτούν οι φοιτητές να συμμετέχουν πιο 
ενεργά σην μαθησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, οι φοιτητές μπορούν να 
χρησιμοποιούν το e-mail και το WWW για να βρούν πληροφορίες να 
συμπληρώσουν την παρουσίαση της διάλεξης.

Οι φοιτητές μπορούν αν χρησιμοποιήσουν το e-mail για να 
αλληλεπιδράσουν και να συνεργάζονται με άλλους φοιτητές.
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Σχήμα 8.2: Operationalization of the Distance Learning Typology for 
Flexible Locations - Πηγή: [LauOOl
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Τα μέσα αξιολόγησης των φοιτητών μπορούν να πραγματοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας την Half-Duplex επικοινωνία από φοιτητή στον καθηγητή. 
Διανεμημένα τέστ πάνω στο WWW και e-mail παραδόσεις εξετάσεων είναι 
παραδείγματα.

Η Full-Duplex επικοινωνία επιτρέπει την ταυτόχρονη επικοινωνία και 
προς τις δύο κατευθύνσεις. Για το λόγο αυτό, τα μαθήματα μπορούν 
πράγματι να είναι αλληλεπιδραστικά και με τον φοιτητή και καθηγητή να 
ωφελούνται από την πραγματικού χρόνου αλληλεπίδραση, ερωτήσεις και 

άλλες απαντήσεις. Αυτός ο τύπος επικοινωνίας παρέχει ένα περιβάλλον 
μάθησης το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στην παραδοσιακή τάξη.

Οι φοιτητές μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον καθηγητή σε πραγματικό 
χρόνο. Αυτό επεκτείνει τα διαθέσιμα μέσα αξιολόγησης να περιέχουν 
μεθόδους βαθμολόγησης που βασίζονται στην συμμετοχή των φοιτητών.

Τοποθεσία των φοιτητών. Οι φοιτητές που παίρνουν ένα μάθημα ίσως 

απαιτείται να βρίσκονται σ' ένα προκαθορισμένο περιβάλλον ή 
προαποφασισμένη τοποθεσία. Εναλλακτικά, κάποια προγράμματα 
επιτρέπουν στους φοιτητές να πάρουν ένα μάθημα στο περιβάλλον της 
επιλογής τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η τοποθεσία των φοιτητών είναι 
ευέλικτη. Η τυπολογία διαιρεί την τοποθεσία των φοιτητών, σε 
προαποφασισμένες και ευέλικτες τοποθεσίες. Συνήθως, οι
προαποφασισμένες τοποθεσίες των φοιτητών στεγάζουν ακριβό εξοπλισμό, 
όπως η βιντεοσυνδιάσκεψη, αλληλεπιδραστική τηλεόραση ή computer 
conferencing συστήματα, σε ειδικά εξοπλισμένες τάξεις ή βιβλιοθήκες. Ο 
εξοπλισμός συνήθως είναι πολύ ακριβός για να αγοραστεί από ανεξάρτηητα 
άτομα. Συνήθως, οι φοιτητές παίρνουν το μάθημα ως ομάδα σε μία 
προγραμματισμένη ώρα που επιτρέπει την πρόσωπο με πρόσωπο 
αλληλεπίδραση των φοιτητών. Συνήθως, η αλληλεπίδραση με τον καθηγητή 
είναι επίσης δυνατή κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου μαθήματος. 
Γι' αυτό οι επιλογές παράδοσης μαθημάτων περιλαμβάνουν όχι μόνο τη 
μέθοδο της διάλεξης αλλά και αλληλεπιδραστικές μεθόδους όπως μελέτες 
περίπτωσης (case study) και συζητήσεις τάξης. Επί προσθέτως, τα μέσα 
αξιολόγησης των φοιτητών μπορούν να περιέχουν ομαδικές ενέργειες και 

projects.

Καθώς το κόστος των τεχνολογιών μειώνεται, οι επιχειρήσεις και μερικοί 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί αναμένεται όλο και περισσσότερο να 
χρησιμοποιήσουν το βίντεο και τα computer conferencing συστήματα για να 
μεταδώσουν εκπαίδευση ή πληροφορίες του μαθήματος σε κατανεμημένες
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ομάδες υπαλλήλων που βρίσκονται σε δωμάτια εξοπλισμένα με το 
κατάλληλο hardware (Σχήμα 8.1: τμήμα 2). Για παράδειγμα, οι SUN και 
Apple χρησιμοποιούν υπολογιστές εξοπλισμένους με βιντεοκάμερες για την 
αλληλεπιδραστική τους ΕξΑΕ. Η πιο συνήθης τοποθεσία για τη διεξαγωγή 
των ΕξΑ μαθημάτων στα MIS προγράμματα που ερευνήθηκαν ήταν η 
ηλεκτρονική τάξη που χρησιμοποιήθηκε από το 38,24% των 
προγραμμάτων. Άλλες προκαθορισμένες τοποθεσίες που χρησιμοποιή

θηκαν από τα MIS προγράμματα είναι το συνεδριακό κέντρο που 

χρησιμοποιήθηκε από το 17,65% των προγραμμάτων και το εργαστήριο 
υπολογιστών που χρησιμοποιήθηκε από το 8,82%. Ευέλικτες λιγότερες 
αναμενόμενες τοποθεσίες που χρησιμοποήθηκαν από τους
ανταποκρινόμενους ήταν οπουδήποτε με μία τηλεόραση (17,65%), 
οπουδήποτε μ' ένα υπολογιστή (8,82%) και οπουδήποτε μ' ένα τηλέφωνο 
(2,94%).

Τεχνολογία. Και οι φοιτητές και οι παροχείς ΕξΑΕ ωφελούνται από τα 
πλεονεκτήματα και τις μειώσεις του κόστους στις τεχνολογίες που 
επεκτείνουν τις επιλογές απομακρυσμένης επικοινωνίας. Αυτές 
περιλαμβάνουν την αλληλεπιδραστική τηλεόραση, τα βίντεο conferencing 
συστήματα, το Internet και το WWW. Αυτές οι τεχνολογικές πρόοδοι και οι 
σχετικές μειώσεις κόστους επιτρέπουν τα εκπαιδευτικά ινστιτούτα να 
παρέχουν χαμηλού κόστους αποτελεσματική ΕξΑΕ σε μία ποικίλη ομάδα 
φοιτητών, σε μία ευρεία ποικιλία τοποθεσιών.

Η επιλογή της τεχνολογίας έχει μία τεράστια επίπτωση στην εκπαιδευτική 
εμπειρία που παρέχεται στα ΕξΑΕ προγράμματα. Πρώτον, είναι συχνά ένας 
καθοριστικός παράγοντας των άλλων δύο διαστάσεων, της ροής 
επικοινωνίας και της ευελιξίας της τοποθεσίας. Δεύτερον, η τεχνολογία 
επίσης καθορίζει σε πολλές περιπτώσεις τις θέσεις του φοιτητών και 
εκπαιδευτικών, ειδικά όταν χρησιμοποιείται ακριβή τεχνολογία.

Αναφερόμενοι στα σχήματα 8.1 και 8.2 τα μαθήματα μπορούν να 
μεταδοθούν μέσω ήχου (audiotape, telephone radio), βίντεο (television or 

video conferencing), computer conferencing (may also use video or audio 

transmissions), ή μικτά μέσα (ένας συνδιασμός δύο ή περισσοτέρων 
προσεγγίσεων ). Σήμερα η video television transmission είναι μία κοινή 
μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για μετάδοση βίντεο και ήχου 

πληροφορίας σε ανεξάρτητους φοιτητές και συχνά βρίσκονται στα σπίτια 
τους. Αρκετές φορές χρησιμοποιήθηκαν για μετάδοση μαθημάτων σε 

ομάδες φοιτητών υπερσύγχρονα computer conferencing συστήματα,
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ενσωματωμένα μαζί με βίντεο και ήχου conferencing που βρίσκονται σε 
περιβάλλοντα επιχειρησιακών συνεδρίων ή υπερσύγχρονες τάξεις. Στην 
έρευνα των MIS προγραμμάτων το 20,59% χρησιμοποίησαν audio 
conferencing, το 23,53% χρησιμοποίησαν video conferencing, το 14,71% 

χρησιμοποίησαν τηλεόραση και το 5,88% χρησιμοποίησαν conputer 
conferencing.

Συχνά, υπάρχει πάνω από μία τεχνολογία που χρησιμοποείται για την 
ΕξΑΕ. Τα προγράμματα τηλεόρασης που μεταδίοναι στα σχολεία μερικές 

φορές συνοδεύονται από υλικά μάθησης υποβοηθούμενα από υπολογιστές, 
που επιτρέπουν στο φοιτητή να προχωρήσει βαθύτερα στο αντικείμενο, με 
το δικό του βήμα (σχήμα 8.2:τμήμα 4). Συχνά λόγω του μεγάλου κόστους 
της αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης, οι φοιτητές ανταποκρίνονται στις 
τηλεοπτικές μεταδόσεις χρησιμοποιώντας ανταποκρίσεις ήχου ή 
ηλεκτρονικές ανταποκρίσεις (σχήμα 8.2:τμήμα 11). Οι επιχειρήσεις και οι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Internet ή το WWW για τη μετάδοση 
πληροφοριακού υλικού στους φοιτητές (σχήμα 8.1:τμήμα 7). Αυτά τα 
μαθήματα μπορεί να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πάνω στο 
Internet (σχήμα 8.1:τμήμα 8) ή έχουν on-line συζητήσεις μεταξύ των ομάδων 
(σχήμα 8.1:τμήμα 9) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το 
groupware. Από τα MIS προγράμματα που ερευνήθηκαν, το 47,06% από 
τους ανταποκρινόμενους ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν πάνω από μία 
τεχνολογία για την επικοινωνία φοιτητή - καθηγητή.
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8.2 Ταξινόμηση των τεχνολογιών της εξ

[WillisOOl Υπάρχει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών στη διάθεσή μας για την 

υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση Περιλαμβάνουν 
τεχνικές και εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως η 
ταχυδρομική αποστολή βιβλίων ή κασετών βίντεο και ήχου, η μετάδοση 

μαθημάτων μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Αναλυτικότερα:
Πωε παραδίδεται η εξ αποστάσεακ διδασκαλία:
Ένα μεγάλο εύρος τεχνικών και εργαλείων είναι διαθέσιμα στον εξ 

αποστάσεως καθηγητή, που χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:
Έντυπο υλικό - είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο των προγραμμάτων 
εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης και η βάση από την οποία όλα τα άλλα 

συστήματα παράδοσης εξελίχθηκαν. Ποικίλες μορφές εκτύπωσης είναι 
διαθέσιμες και περιλαμβάνουν: βιβλία διδασκαλίας, οδηγούς μελέτης, 
τετράδια εργασιών, λεξιλόγιο μαθήματος και case studies.

Ήχος - Τα εκπαιδευτικά εργαλεία ήχου περιλαμβάνουν τις 

αλληλεπιδραστικές τεχνολογίες του τηλεφώνου, του 
audioconferencing και χαμηλού κύματος ραδιοτηλεφωνία. Παθητικά 
εργαλεία ήχου (μ1 άλλα λόγια, ενός δρόμου) περιλαμβάνουν κασέτες και 
ραδιόφωνο.

Βίντεο - Τα εκπαιδευτικά εργαλεία βίντεο περιλαμβάνουν εικόνες 

όπως διαφάνειες, προκατασκευασμένες κινούμενες εικόνες (π.χ. film, 
βιντεοκασέτες) και πραγματικού χρόνου κινούμενες εικόνες συνδιασμένες με 

audioconferencing (ενός ή δύο δρόμων βίντεο με δύο δρόμων ακρόαση).
^ Υπολογιστής - Οι υπολογιστές στέλνουν και λαμβάνουν ηλεκτρονικά 

τις πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, ο όρος "δεδομένα" 
χρησιμοποιούνται για να περιγράφει αυτή την ευρεία κατηγορία 
εκπαιδευτικών εργαλείων. Οι εφαρμογές υπολογιστών για την εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευση ποικίλουν και περιλαμβάνουν:

Computer-assisted instruction (CAI) - χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ως 
μηχανή διδασκαλίας για παρουσίαση ανεξάρτητων μαθημάτων.

Computer-managed instmction (CMI) - Χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για 

να οργανώνουν το μάθημα και να παρακολουθούν τις εγγραφές των 

φοιτητών και την πρόοδό τους. Η διδασκαλία από μόνη της δεν χρειάζεται 
να παραδίδεται μέσω του υπολογιστή, παρόλα αυτά τα CAI συχνά 

συνδιάζονται με τα CMI.
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Computer-mediated education (CME) - περιγράφει εφαρμογές 
υπολογιστών που διευκολύνουν την παράδοση διδασκαλίας.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το fax, 
πραγματικού χρόνου συνδιάσκεψη μέσω υπολογιστή και εφαρμογές WWW.

Η συνδρομή όμως του διαδικτύου (Internet) και των τεχνολογιών της 

πληροφορίας (information technologies) λειτουργεί καταλυτικά τα τελευταία 
χρόνια, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον τόσο για πλήρη 

συστήματα εκπαίδευσης από απόσταση όσο και για επιμέρους χρήση του 

διαδικτύου σε πρόσκαιρες εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες στα 
πλαίσια συμβατικών εκπαιδευτικών συστημάτων τριτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύγκριση των Τεχνολογιών Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
TECHNOLOGY ADVANTAGES LIMITATIONS

Print
Textbooks Easy to use Non-Interactive

Study Guides Familiar Dependent on Learner Reading Skills

Syllabi Spontaneous Passive/Self-Directed

Assignments Inexpensive

Workbooks Portable

Self-Paced

Audio
Audiocassette Easy to Use Non-Interactive

Portable Pass ive/Self-Di rected

Inexpensive Requires Printed Study Guides

Self-Paced Non-Graphic

Radio Mass Distribution Non-lntractive

Easy to Use (Student) Requires Prided Study Guides

Non-Graphic

Audioconferencing Interactive Non-Graphic

Immediacy Development Time

Requires Prided Study Guides

Audiographics Interactive Requires Prided Study Guides

Immediacy Limited Graphics

Video
Videocassette Easy to use (Student) Non-lntractive

Self-Paced Passive/Self-Directed

Graphic Requires Prided Study Guides

Television Mass Distribution Non-lntractive

Graphic Requires Prided Study Guides
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Easy to Use (Student) Development Time

Expensive

Videoconferencing Interactive Development Time

Graphic Expensive

Immediacy Comlex Technology

Computer (Digital)
Packaged Software

(CD-Rom, Network)

Interactive (Limited) Development Time

Multimedia Expensive

Self-paced Complex

Synchronous/Network 

(Videoconferenci ng)

Interactive Development Time

Multimedia Expensive

Immediacy Complex

Participative

Asynchronous/

Network

Interactive Development Time

Graphics (limited) Complex

Self-Paced Expensive

Student Access to Technology

Rapidly Evolving Technology

ΙΊίνακας 8.1 - (Πηγή: [PiccianoOII)

[ΠαπαστερνίουΟΠ. [Gnrtl Σε ένα εξ αττοστάσεως μάθημα μέοω του 

Διαδικτύου η επικοινωνία μπορεί να υπάρξει τόσο μεταξύ σπουδαστή και 
εκπαιδευτικού υλικού όσο και μεταξύ σπουδαστή, διδάσκοντα και 
υπόλοιπων σπουδαστών. Το κυρίαρχο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με το 
εκπαιδευτικό υλικό είναι ο Παγκόσμιος Ιστός. Επιπρόσθετα, ο σπουδαστής 
έχει στη διάθεσή του μια σειρά από άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου για να 
επικοινωνεί με τον διδάσκοντα και τους υπόλοιπους σπουδαστές. Με βάση 
την εξάρτησή της από το χρόνο, η επικοινωνία αυτή διακρίνεται σε:
> Ασύγχρονη επικοινωνία: διδάσκων και σπουδαστές επικοινωνούν χωρίς 

να απαιτείται να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. 
Υπηρεσίες που την υποστηρίζουν: α) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, β) 

ομάδες συζήτησης, γ) πίνακες ανακοινώσεων.
> Σύνχοονη επικοινωνία: διδάσκων και σπουδαστές επικοινωνούν όντας 

ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Υπηρεσίες που την 

υποστηρίζουν: α) συζήτηση βασισμένη σε κείμενο (chat), β) ηχητική 

διάσκεψη, γ) εικονοδιάσκεψη, δ) διάσκεψη δεδομένων.
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Με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, η επικοινωνία διακρίνεται σε: α) 
ένας-προς-έναν, β) ένας-προς-πολλούς, γ)πολλοί-προς-πολλούς. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί εφαρμογές για τηλεδιάσκεψη γραφείου 
(π.χ. CuseeMe, κ.α.) που υποστηρίζουν τα 3 αυτά είδη επικοινωνίας και 

συμπεριλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες για σύγχρονη επικοινωνία που 

προαναφέρθηκαν. Οι εφαρμογές αυτές σε συνδυασμό με τη χρήση του 
Παγκόσμιου Ιστού παρέχουν ένα περιβάλλον για εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση εξ ολοκλήρου βασισμένο στο Διαδίκτυο.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εργαλεία του Διαδικτύου που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ' ένα περιβάλλον τηλεκπαίδευσης, τόσο για 
ασύγχρονη όσο και για σύγχρονη επικοινωνία.

8.2.1 Asynchronous Communication Tools

8.2.1.1 E-mail
[Kouki991. [Γιου3ανάκης991. [McCor981 To ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

είναι μία ασύγχρονη μέθοδος τηλεπικοινωνίας, η οποία επιτρέπει τους 

χρήστες να αποστέλουν εμπιστευτικά, ατομικά ή ομαδικά μηνύματα. To e- 
mail είναι η πιο δημοφιλής Internet εφαρμογή και πολλά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που έχουν πρόσβαση στο Internet το χρησιμοποιούν για να 
παρέχουν υποστήριξη στα κανονικά μαθήματά τους για ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ φοιτητών και Καθηγητών.

Οι λόγοι που το e-mail είναι τόσο δημοφιλές είναι οι ακόλουθοι:

• Είναι εύκολο στη χρήση και απαιτεί μόλις μία Internet 
σύνδεση.

• Τα μηνύματα παραδίδονται γρήγορα, πράγμα που επιτρέπει 
καλύτερη επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, 
διευκολύνει την λήψη σημαντικού μαθησιακού υλικού και 
επιταγχύνει την ανάδραση.

• To e-mail έχει πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά τα οποία 

επιτρέπουν την ομαδική συνεργασία, όπως την προώθηση 

(forwarding) μηνυμάτων.

• Δεν υπάρχει χρονική και τοπική εξάρτηση και τα μηνύματα 

μπορούν να προσπελαστούν κάθε στιγμή. Αυτό κάνει την 

επικοινωνία περισσότερο ευέλικτη, καθώς αυξάνει την 
διαθεσιμότητα του καθηγητή και επιτρέπει οι συζητήσεις μέσα 
στην τάξη να επεκτείνονται πέρα από τις κλασικές ώρες
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μαθήματος. Το ασύγχρονο χαρακτηριστικό του e-mail, παρέχει 
στους φοιτητές περισσότερο χρόνο ώστε να σκεφτούν για την 
κατάλληλη απάντηση και να εκφράσουν τις απαντήσεις τους 
περισσότερο προσεκτικά από ότι στην περίπτωση όπου θα 
υπήρχε απαίτηση για μία άμεση απάντηση.

• Είναι μία χαμηλού κόστους μέθοδος για να έρθουν σε 
επαφή άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό δίνει 

ευκαιρίες στα μέλη της τάξης να πλησιάσουν ειδικούς καθώς και 
άλλους φοιτητές από όλο τον κόσμο.

• To Multipurpose Internet Mail Extensions MIME, δίνει την 

δυνατότητα πολυμεσικών συνημμένων (attachments).

• Νέοι browsers συνδιάζουν HTML και e-mail έτσι ώστε ο 
αποστολέας μπορεί να περικλείει στο μήνυμα συνδέσεις σε 
αρκετά Web links. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ χρήσιμο σ' 
ένα περιβάλλον τηλεκπαίδευσης, όπου ένας καθηγητής μπορεί να 
υποστηρίξει μία απάντηση στην ερώτηση ενός μαθητή, με links 
και αναφορές σε κείμενα του Web.

Από την άλλη πλευρά το e-mail έχει αρκετούς περιορισμούς, οι οποίοι 
εμποδίζουν τη χρήση του ως βασικό εργαλείο για τηλεκπαίδευση και ως 
εργαλείο υποστήριξης σε on-line διαλέξεις.

Παρά τα πλεονεκτήματα της αποστολής πολυμεσικών αρχείων ως 
attachments στα μηνύματα, οι διαφορετικές μέθοδοι κωδικοποίησης 
μπορούν να προκαλέσει αρκετά προβλήματα στον αποστολέα καθώς και 
στον παραλήπτη.

Όπως αναφέρθηκε λίγο πρίν, το e-mail μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
σταλούν διάφοροι τύποι αρχείων που περιέχουν γραφικά και εικόνες. Τα 
αρχεία κίνησης, ήχου, γραφικών και εικόνων συνήθως είναι πολύ μεγάλα. 
Όσο μεγαλύτερο το αρχείο τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι φοιτητές 
για να κατεβάσουν το e-mail τους με τέτοια attachements. Επιπλέον για να 
ανακτηθούν και να εκτελεστούν τα αρχεία αυτά οι φοιτητές χρειάζονται 

αρκετό χώρο στον δίσκο τους. Ο αποστολέας, είτε ο φοιτητής είτε ο 
Καθηγητής, πρέπει να πληροφορήσει τους παραλήπτες πριν στείλει 

μηνύματα με μεγάλα attachements.

8:2_.^^1.-Α.Μ3Ϊ!ΙΠ9._υ?ί3.-_ί|3ΐ8βΓ^8
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Οι mailing lists επιτρέπουν την ανακατανομή ενός e-mail σε μία λίστα 
από διευθύνσεις συνδρομητών. Οι mailing lists συνήθως έχουν ένα 
αντικείμενο σχετικά με το οποίο τα μέλη μπορούν να κάνουν ανακοινώσεις 
και συζητήσεις. Για το λόγο αυτό, οι mailing lists μπορούν να παρέχουν ένα 
χρήσιμο τρόπο για τους καθηγητές που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα 
θέματα να επικοινωνούν με άλλους που έχουν ίδια ενδιαφέροντα.

Υπάρχουν αρκετοί τύποι από mailing lists:

Μία "moderated" mailing list είναι εκείνη που μόνο ο κάτοχος της λίστας 
ή moderator λαμβάνει όλα τα μηνύματα και έπειτα αποφασίζει εάν θα 
προωθήσει αυτά στους συνδρομητές. Οι moderate mailing lists ταιριάζουν 
πολύ καλά για on-line συζητήσεις τάξης, όπου μία mailing list μπορεί να 
δημιουργηθεί με τον Καθηγητή σαν moderator και τους φοιτητές σαν μέλη.

Οι "one way" mailing list, στις οποίες δεν αναμένονται απαντήσεις από 
τους παραλήπτες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από κοινού με τις 
moderated lists για αποστολή ανακοινώσεων ή νέων στους φοιτητές.

Στις "public" ή "open" mailing lists, παρέχεται μία ευκαιρία στους φοιτητές 
να έρθουν σε επαφή με ειδικούς απ' όλο τον κόσμο στο πεδίο 
ενδιαφέροντος τους και με άλλους φοιτητές από διαφορετικά σχολεία και 
χώρες.

Οι mailing lists παρέχουν στους χρήστες τα ίδια χαρακτηριστικά όπως το 
κλασικό e-mail όπως αρχεία attachments και προώθηση των μηνυμάτων. 
Ένα δημοφιλές πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για χειρισμό των mailing 

lists καλείται "listserv" και έχει γίνει συνώνυμο με τις mailing lists.
Κάποιοι από τους περιορισμούς των mailing lists περιλαμβάνουν:

• Μπορεί να είναι δύσκολο να ακολουθήσει κανείς τη ροή της 
συζήτησης. Τα μέλη πρέπει να καθορίζουν πολύ καθαρά το 
αντικείμενο της συζήτησης στις απαντήσεις τους.

• Οι λίστες πρέπει να διαχειρίζονται τακτικά. To e-mail πρέπει 
να διαβάζεται συχνά και τα μη σημαντικά μηνύματα πρέπει να 

διαγράφονται, διαφορετικά το γραμματοκιβώτιο των χρηστών 
μπορεί να κατακλυσθεί. Αυτό μπορεί να είναι χρονοβόρο, ειδικά 

εάν η mailing list είναι πολύ μεγάλη.

• Εξ' αιτίας της υπερχείλησης του e-mail, είναι δύσκολο για 
τον χρήστη να εγγράφει σε αρκετές mailing lists την ίδια περίοδο. 
Γι' αυτό το λόγο περιορίζονται οι ευκαιρίες των φοιτητών που
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ενδιαφέρονται για αρκετά θέματα, να πάρουν μέρος σε αρκετές 
συζητήσεις.

Τα newsgroups, γνωστά επίσης και ως Usenet news, είναι άλλη μία 

εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία επιτρέπει αρκετούς 
ανθρώπους να συζητούν και να ανταλλάσουν μηνύματα και αρχεία. Κάθε 
newsgroup έχει ένα καθορισμένο θέμα. Αντίθετα με τις mailing lists, οι 
χρήστες δεν χρειάζεται να χειρίζονται τα εισερχόμενη αλληλογραφία. Με τα 
newsgroups πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας newsreader. Η κύρια λειτουργία 

του λογισμικού είναι να διαχειρίζεται τα εισερχόμενα μηνύματα και να τα 
εμφανίζει σε threads. Ένα thread (νήμα) μηνυμάτων σημαίνει ότι ένα μήνυμα 
και όλες οι απαντήσεις του συνδέονται μαζί, κάνοντας έτσι πιο εύκολο για 
τον αναγνώστη να παρακολουθήσει ολόκληρη την συζήτηση. Αυτό συνιστά 
ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα ως προς τις mailing lists και το κλασικό e- 
mail.

Οι λόγοι για τους οποίους οι καθηγητές και οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα 
Usenet news είναι παρόμοιοι με εκείνους για τους οποίους χρησιμοποιούν 
τις mailing lists. Τα Usenet news μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά σε 
περιπτώσεις που οι φοιτητές θέλουν να συμμετέχουν σε αρκετά newsgroups 
με ποικίλα θέματα, και δεν μπορούν να χειριστούν εύκολα τον υπερβολικό 
αριθμό μηνυμάτων που δημιουργούν οι mailing lists.

Ένα άλλο πλεονέκτημα των newsgroups σε σύγκριση με τις mailing lists, 
είναι ότι τα μηνύματα είναι διαθέσιμα on-line από λίγες μέρες έως και λίγες 
εβδομάδες. Τα μηνύματα των mailing lists από την άλλη πλευρά δεν 
αποθηκεύονται πουθενά on-line. Το χαρακτηριστικό αυτό βοηθά τους 
φοιτητές να γνωρίζουν εάν οι ερωτήσεις που θέλουν να κάνουν έχουν 
πρόσφατα ερωτηθεί και απαντηθεί, ή όχι. Επίσης, εάν οι φοιτητές θέλουν να 
συμμετέχουν σε ένα δημόσιο newsgroup, ο καθηγητής μπορεί να πεί εάν 
είναι κατάλληλο για τα ενδιαφέροντά τους ή όχι, επανεξετάζοντας τις 
συζητήσεις του επιλεγμένου newsgroup.

8.2.1.2 WWW

To World Wide Web ή απλώς Web είναι μία ευρεία υπηρεσία 
υπερμεσικών πληροφοριών που επιτρέπει στους χρήστες γρήγορη και 

εύκολη πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις πληροφοριών του Internet. Μία
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δυναμική πλευρά του Web είναι η χρήση των συνδέσμων υπερκειμένου που 
επιτρέπουν στους χρήστες να περνούν από το ένα αρχείο στο άλλο. Άλλο 

σημαντικό χαρακτηριστικό, είναι η δυνατότητα υποστήριξης εικόνων καθώς 
και πολλών άλλων τύπων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων υπερμεσικά 
κείμενα που περιλαμβάνουν ήχο και κινούμενο video.

To Web αναπτύχθηκε το 1990 από το European Center for Nuclear 
Research (CERN), σαν ένας τρόπος να διαμοιράζονται οι επιστήμονες 
κείμενα. Κατά το 1995 ήταν η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη υπηρεσία και το 
πιο δημοφιλές και αποτελεσματικό μέσο ανταλλαγής πληροφοριών στο 
Internet. Σήμερα το Web χρησιμοποιήται κυρίως σαν πηγή πληροφοριών, 
αλλά είναι δυνατές πολυάριθμες επιπρόσθετες εφαρμογές.

To WWW είναι ένα εργαλείο ανάκτησης πληροφοριών βασισμένο στο 
μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή. Ένας Web server αποτελείται από λογισμικό 
και υλικό, υπεύθυνο για την αποστολή κειμένων σε άλλους υπολογιστές 
πελάτες όταν ζητηθούν. Όταν ένας χρήστης ψάχνει για ένα κείμενο, ο 
πελάτης, ο οποίος καλείται και φυλλομετρητής (browser), ζητά το κείμενο 
από τον εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής ανταποκρίνεται στέλνοντας το 
κείμενο και κάθε άλλο μέσο μέσω αυτού του κειμένου (εικόνες, ήχους κ.τ.λ)

Προκειμένου να είναι ικανοί να στέλνουν και να λαμβάνουν αρχεία 
υπερκειμένων, οι εξυπηρετητές και οι πελάτες επικοινωνούν 
χρησιμοποιώντας το HyperText Transmission Protocol (HTTP). Τα αρχεία 
είναι γραμμένα χρησιμοποιώντας την HyperText Markup Language (HTML). 
To HTML αρχείο περιέχει συνδέσεις προς άλλες πηγές πληροφοριών που 
προσδιορίζονται από το Uniform Resourse Locator (URL) τους, το οποίο 
είναι ουσιαστικά η διεύθυνσή τους στο Web.

To WWW σήμερα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο στα εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα, σ' όλα τα επίπεδα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το WWW 
παρέχει αρκετές εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους φοιτητές, προσφέροντας 
τους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων. Χρησιμοποιώντας το Web, οι 

φοιτητές όχι μόνο μπορούν να πληροφορούνται από άλλους, αλλά επίσης 
αποκτούν ιδέες ψάχνοντας τις αναφορές και εμπειρίες των άλλων. Αυτό 

επίσης τους παρακινεί να είναι περισσότερο ενεργοί στην συνεισφορά από 
ότι εάν ήταν σε μία παραδοσιακή τάξη, λαμβάνοντας παθητικά υλικό. 

Επίσης τους ενισχύει να περάσουν από τοπικές σε πιο παγκόσμιες 

συζητήσεις.
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Εμπορεύσιμο λογισμικό είναι διαθέσιμο στο Web, παρέχοντας 
δυνατότητες (features) ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες τις 
τηλεκπαίδευσης. Παραδείγματα είναι:

• Virtual-U (http://virtual-u.cs.sfu.ca/vuweb/ ) από την Virtual 
Learning Environments Inc.

• WebCt (http://www.webct.com/) από το University of British 
Columbia.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται από το λογισμικό τηλεκπαίδευσης το 
βασισμένο στο Web, είναι χρήσιμες στους φοιτητές, καθηγητές και 
διαχειριστές.

Οι δυνατότητες οι σχετικές υε roue Φοιτητές πεοιλαυβάνουν:

• Εργαλεία επικοινωνιών, όπως ασύγχρονη συνδιάσκεψη 
μεταξύ των μελών του μαθήματος, e-mail στα ξεχωριστά μέλη του 
μαθήματος και πραγματικού χρόνου "chats" μεταξύ ομάδων 
μελών του μαθήματος.

• Εργαλεία αναζήτησης του περιεχομένου του μαθήματος, 
όπως αναζητήσεις βάση λέξης κλειδιού και αναζητήσεις σε 

λεξιλόγια και ευρετήρια του περιεχομένου του μαθήματος.

• Εργαλεία σχετικά με βαθμολόγηση, όπως τέστ που πρέπει 
να εκτελεστούν για συγκεκριμένους βαθμούς στο μάθημα, επί 
πλέον, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αυτοαξιολόγησης που 
μπορούν να εκτελεστούν οποιαδήποτε στιγμή. Οι φοιτητές 
μπορούν επίσης να δούν τους βαθμούς τους συγκρίνοντας τους 
με τους βαθμούς όλης της τάξης ως σύνολο, που παρουσιάζονται 
για παράδειγμα ως ένα ιστόγραμμα.

• Εργαλεία παρουσίασης, όπως μία σελίδα για τους φοιτητές 
και επί πλέον μία περιοχή για ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις 

στα άλλα μέλη του μαθήματος.

Οι δυνατότητες οι σχετικές υε τουc καθηγητές πεοιλαυβάνουν:
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• Εργαλεία σχετικά με την ύλη του μαθήματος, όπως η 
συγγραφή και η ικανότητα εισαγωγής περιεχομένου από άλλο 
λογισμικό.

• Εργαλεία σχετικά με την διαχείριση των φοιτητών, όπως η 
δυνατότητα να ιδρύουν ομάδες φοιτητών για συζήτηση και 

εργασίες, η παρακολούθηση της ατομικής και ομαδικής προόδου 
των φοιτητών και η αναγνώρηση των φοιτητών που ξεχωρίζουν 
με οποιοδήποτε τρόπο.

• Εργαλεία ελέγχου προσπέλασης, παρακολουθώντας την 
προσπέλαση των φοιτητών, για παράδειγμα, σε μία περιοχή 
παρουσίασης όπου μπορούν να αφήνουν υλικό για τους άλλους 
φοιτητές να το δούν.

• Εργαλεία εξετάσεων, όπως αυτόματη διαχείριση και 
βαθμολόγηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Τα διοικητικά χαρακτηριστικά περιλαυβάνουν:

• Οργάνωση προγράμματος, όπως η δημιουργία και 

διαγραφή των ξεχωριστών μαθημάτων και επί πλέον η οργάνωση 
των μαθημάτων σε προγράμματα από τα οποία οι φοιτητές 
μπορούν εύκολα να επιλέξουν.

• Παρακολούθηση της απόδοσης, όπως η παρακολούθηση 
του χρόνου ανταπόκρισης των Web servers και επί πλέον 
στατιστικών στοιχείων σχετικών με τον αριθμό των φοιτητών που 
προσπελαύνουν το σύστημα σε διαφορετικές στιγμές την ημέρα.

• Διαχείριση βαθμολογίας, την λήψη των βαθμών από τους 
καθηγητές και την αποδοχή για έκδοση προς τους φοιτητές.

• On-line εγγραφή, επιτρέποντας τους φοιτητές την on-line 

εγγραφή στα μαθήματα.

• Διαχείριση των προϋποθέσεων, όπως ο έλεγχος ότι ένας 

φοιτητής ολοκλήρωσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις πριν 

εγγράφει σ' ένα μάθημα.

Πλεονεκτήματα του Web
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Το κύριο πλεονέκτημα του WWW είναι ότι η πληροφορία είναι δυναμική. 
Αυτό είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό για τους καθηγητές, αφού τους 
επιτρέπει να αλλάζουν και να ενημερώνουν το υλικό τους οποτεδήποτε 
υπάρχει ανάγκη. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές είναι πάντα ενημερωμένοι με 
τις πιο πρόσφατες αλλαγές και νέα σχετικά με το υλικό της διάλεξης.

Άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι η μορφή υπερκειμένου του WWW. Οι 
χρήση των υπερσυνδέσμων επιτρέπει στους φοιτητές να ξεφυλλίζουν, να 
μετακινούνται μεταξύ των συνδέσμων, να έχουν γρήγορη προσπέλαση σε 

σχετικό υλικό και να κάνουν αναζητήσεις γρήγορα.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του WWW, είναι η δυνατότητα να 

τρέχει πολυμεσικές εφαρμογές και να ενωποιεί ήχο, γραφικά, εικόνες, video 
και κείμενο. Αυτό βοηθά τους καθηγητές να δημιουργούν ένα δυναμικό 
μαθησιακό περιβάλλον. Εντούτοις το κατέβασμα τέτοιων κειμένων είναι 
χρονοβόρο και δεν είναι πάντα μια εύκολη εργασία, όπως εξηγείται 
παρακάτω.

Μειονεκτήματα του Web

Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι οι χρήστες για να επωφεληθούν πλήρως 
από την δυναμική του Web, χρειάζονται πανίσχυρους υπολογιστές. Εάν ο 
φοιτητής έχει ένα παλιό υπολογιστή, το κατέβασμα γραφικών, εικόνων, ήχου 
και video μπορεί να είναι χρονοβόρο. Σήμερα τα περισσότερα υπολογιστικά 
συστήματα που διαθέτει η αγορά είναι αρκετά ισχυρά για να επιτρέπουν την 
χρήση και των πιο απαιτητικών χαρακτηριστικών του Web. Με την συνεχώς 
αυξανόμενη διαθεσιμότητα τέτοιων υπολογιστικών συστημάτων, οι τιμές 
γίνονται όλο και περισσότερο ανεκτές για τους φοιτητές και τα εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα.

Ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται ισχυροί υπολογιστές, το κατέβασμα 
πολυμεσικών αρχείων, ή η προσπέλαση δημοφιλών URLs, είναι σε πολλές 
περιπτώσεις πολύ χρονοβόρο. Προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος, οι 
χρήστες μπορούν να "κλείνουν" τις εικόνες, ώστε να λαμβάνουν μόνο το 
κείμενο. Εντούτοις, πολλές φορές, οι εικόνες, ο ήχος και το κινούμενα σχέδια 
είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση του κειμένου. Για να λειτουργήσει 

κάποιος ήχος ή κίνηση, απαιτούνται plug-ins ή βοηθητικές εφαρμογές οι 
οποίες δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με τα πρότυπα. Προκειμένου να 

παρέχονται στους φοιτητές ενός on-line μαθήματος όλα τα χαρακτηριστικά 
που είναι απαραίτητα για ένα κείμενο, συστήνεται όλα τα μέλη να
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χρησιμοποιούν τον ίδιο browser, plug-ins και βοηθητικές εφαρμογές, κάτι 
που δεν είναι πάντα μία εύκολη απαίτηση για να ικανοποιηθεί.

Εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, υπάρχουν επίσης και μερικά 
εκπαιδευτικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να διευθετηθούν, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του WWW ως ένα εκπαιδευτικό 
εργαλείο και να αυξηθεί η αξιοπιστία του δημοσιευμένου υλικού.

Καθώς οι φοιτητές αναζητούν πληροφορίες μπορούν να βρούν χιλιάδες 
links σχετικά με το αντικείμενό τους. Η εκτίμηση της αξίας του 

δημοσιευμένου υλικού μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και παραπλανητική, 
από τη στιγμή που κάθε χρήστης του Internet μπορεί να καταχωρήσει 
κείμενα πάνω στο Web. Γί αυτό πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα για 
αξιολόγηση του υλικού του Web, προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλής 
ποιότητας αναζητήσεις πληροφοριών.

Άλλο πρόβλημα, είναι ότι το WWW απαιτεί μία δυναμική διαδικασία 
συχνής επικαιροποίησης και τροποποίησης του υλικού. Η ανατοποθέτηση 
των διευθύνσεων και των sites είναι πολύ συχνή. Ενεργές διευθύνσεις την 
μία ημέρα μπορεί να μην είναι διαθέσιμες την επόμενη εβδομάδα. Αυτό 
μπορεί να είναι προβληματικό σε πολλές περιπτώσεις όταν ένας καθηγητής 
παρέχει στους φοιτητές σημαντικές αναφορές, οι οποίες ίσως 
"εξαφανιστούν" πρίν οι φοιτητές τις προσπελάσουν.

Καθώς πολλοί χρήστες αναγνωρίζουν αυτά τα θέματα ως προβλήματα, 
αρχίζουν να συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν λύσεις. Για 
παράδειγμα, προκειμένου να αποφευχθούν υπερβολικά πολλά 
αποτελέσματα αναζήτησης, η μηχανή αναζήτησης της Altavista έχει 
πρόσφατα συμπεριλάβει ένα νέο χαρακτηριστικό που καλείται Live Topics. 
Αυτό το εργαλείο βοηθά τους χρήστες να κάνους ξεκάθαρες και/ή ασαφείς 
ερωτήσεις και να αναλύσουν τα αποτελέσματα των αναζητήσεών τους, 
επιλέγοντας επιπρόσθετες λέξεις και μειώνοντας τα άσχετα θέματα. Τα 
αποτελέσματα της ερώτησης εμφανίζονται με σειρά σχετικότητας και οι 

λέξεις μέσα σ' ένα θέμα ταξινομούνται κατά την συχνότητα εμφάνισής τους. 

Το εργαλείο είναι πολύ ισχυρό στο να βοηθά τους χρήστες να εξοικονομούν 
χρόνο κατά τη φυλλομέτρηση κειμένων που σε πολλές περιπτώσεις είναι 

άσχετα από το θέμα αναζήτησης και στο να βρίσκουν άμεσα τις σωστές 

πηγές πληροφόρησης.
Σήμερα, πολλές τεχνολογικές αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα του εύρους ζώνης. Υψηλής 

ταχύτητας modems διευκολύνουν το κατέβασμα γραφικών, ήχου και video.
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Καθώς οι υψηλής ταχύτητας τεχνολογίες εφανίζονται παντού και εφαρμογές 
ευρείας ζώνης όπως το video-conferencing γίνονται περισσότερο 
αναπτυγμένες και αποτελεσματικές, οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου 

πάνω στο Web θα είναι όλο και περισσότερο δυνατές.

8.2.2 Real Time Conferencing Tools

[Smiley961 H Internet Based Collaborative Technology παρέχει την 

δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των χρηστών του Internet 
μέσω groupware, real time audio, video και whiteboard conferencing.

Η δυνατότητα να συσκέπτεται κανείς σε πραγματικό χρόνο πάνω στο 
Internet, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μία έκρηξη ενδιαφέροντος.

Η Internet Conferencing τεχνολογία αναπτύχθηκε από την Room 
Conferencing τεχνολογία της οποίας ο ορισμός ακολουθεί.

Room Conferencing: Η Room Conferencing είναι μία ακριβή τεχνολογία 
που επιτρέπει audio και video conferencing μεταξύ απομακρυσμένων sites. 
Οι μέτοχοι σε μία διάσκεψη πρέπει να πάνε μία συγκεκριμένη αίθουσα που 
περιλαμβάνει κατάλληλο για διασκέψεις software και hardware. Η αίθουσα 
είναι κρατημένη εκ' των προτέρων και όλα τα conference sites πρέπει να 

έχουν συμβατά συστήματα.
Από την άλλη πλευρά στο Desktop Conferencing απαιτείται πρόσθετο 

software και hardware που όμως δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό.
Desktop Conferencing: Η δυνατότητα συνεργασίας πάνω στο δίκτυο 

μέσω του desktop καλείται Desktop Conferencing. Μία διάσκεψη είναι μία 

σύνοδος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων desktop conference μελών. Κάθε 
μέλος δύναται να μεταδίδει στα άλλα μέλη audio δεδομένα (όπως η φωνή 
τους) και video image (όπως η εικόνα τους). Μέχρι τώρα το Desktop 
Conferencing είναι περιορισμένο σε LAN ή ISDN δίκτυα ευρείας περιοχής.

Internet Desktop Conferencing: To Inetmet Desktop Conferencing 
προσφέρει σ' όλους τους χρήστες του Internet - με το κατάλληλο software 
και hardware - την δυνατότητα να μετέχουν σε μία διάσκεψη πάνω στο 
Internet. Όπως και στο κλασσικό Desktop Conferencing, κάθε μέλος μιάς 
διάσκεψης δύναται να μεταδίδει φωνή και video και να μοιράζεται δεδομένα 

σε πραγματικό χρόνο με κάθε άλλο μέλος της διάσκεψης. Η συμμετοχή σε 

μία διάσκεψη μαζί και άλλους χρήστες του Internet σε πραγματικό χρόνο 

είναι γνωστή και ως Inetmet Collaboration.
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8.2.2.1 Text-based Conferencing Tools

[Kouki991, [Γιουβανάκης991, [McCor981 Στις επόμενες ενότητες 

περιγράφονται τα τρία κύρια text-based εργαλεία συνδιάσκεψης 
πραγματικού χρόνου πάνω στο Internet, τα οποία είναι το Internet Relay 

Chat ή IRC, το Multi-User Dimensions ή MUDs και το MUD Object Oriented 

ή MOO. Περιγράφεται το κάθε εργαλείο, καθώς και μερικές εφαρμογές στο 
περιβάλλον τηλεκπαίδευσης. Ακολουθεί ανάλυση των πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων των εργαλείων.

^2L2J_,1_.CjiaXsy^

[Kouki991, [Neal97] To IRC είναι ένα ευρέως διαδεδομένο on-line 

σύστημα συνδιάσκεψης, που επιτρέπει τις πραγματικού χρόνου text-based 
συζητήσεις μεταξύ πολλών χρηστών.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του IRC είναι τα κανάλια. Επειδή είναι μία 
υπηρεσία δικτύου, στο IRC μπορούν χιλιάδες άνθρωποι να ομιλούν την ίδια 
ώρα οργανωμένοι σε διαφορετικά κανάλια. Κάθε κανάλι μπορεί να θεωρηθεί 
σαν ένα δωμάτιο αφιερωμένο σ' ένα συγκεκριμένο θέμα ή σε μία ομάδα 
ανθρώπων. Τα κανάλια αυτά είναι πολύ κατάλληλα για εικονικές τάξεις ή 
ομαδικές συζητήσεις, όπου κάθε ομάδα φοιτητών μιας συγκεκριμένης τάξης, 

μπορούν να συζητούν χωριστά. Τα μέλη διαφορετικών καναλιών μπορούν 
να μετακινούνται από το ένα κανάλι στο άλλο και να στέλνουν μηνύματα σε 
ανθρώπους σ' άλλα κανάλια.

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι σύνοδοι του IRC μπορούν 
να καταγραφούν για περαιτέρω αναφορά, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
για on-line συζητήσεις και διαλέξεις μαθημάτων.

Για να μετέχει στο IRC, ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα πελάτη 

που καλείται IRC για να συνδεθεί σ' ένα IRC server. Κάθε server συνδέεται 
με άλλους servers σ' ένα μεγάλο δίκτυο που διαχειρίζονται την 

πολυπλοκότητα των χρηστών, καναλιών και μηνυμάτων. Από την ώρα που 

ιδρύεται μία σύνδεση, ο server είναι υπεύθυνος για την αναμετάδοση όλων 
των εντολών και μηνυμάτων προς το δίκτυο και αντιστρόφως.
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Εξ' αιτίας της παγκόσμιας πρόσβασης στο IRC και στον μεγάλο αριθμό 
των χρηστών, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος ανάρμοστης συμπεριφοράς. 
Προκειμένου να αποτραπεί κάτι τέτοιο, οι χρήστες που δημιουργούν τα 
κανάλια γίνονται χειριστές καναλιών. Εκτός από το να κατέχουν και να 
τρέχουν ένα κανάλι, ένας Channel Operator (Chan-OP) έχει ολοκληρωτικό 
έλεγχο πάνω στο κανάλι, συμπεριλαμβανομένου να κάνει το κανάλι ιδιωτικό, 
να περιορίζει την προσπέλαση και να κάνει τις απαραίτητους περιορισμούς 
για να αποφευχθεί κάθε προσβλητική συμπεριφορά.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να παίρνουν βοήθεια από τους IRC 
Operators. Η βασική τους υπευθυνότητα είναι να συντηρούν τους servers 
και γενικά να περιορίζουν τα προβλήματα με τις IRC συνδέσεις .

Ένα βασικό πρόβλημα με το IRC είναι ότι η επικοινωνία γίνεται με 
δακτυλογράφηση κάτι που για πολλούς ανθρώπους παρακωλύει την ομαλή 
επικοινωνία.

Σ' ένα περιβάλλον τηλεκπαίδευσης, το IRC είναι ένα πολύ 
αποτελεσματικό εργαλείο για υποστήριξη on-line μαθημάτων. Μετά την 
μελέτη της ύλης του μαθήματος, οι φοιτητές και ο καθηγητής μπορούν να 
συναντιούνται σε μία τακτική βάση σ' ένα IRC κανάλι, να συζητούν και να 
κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την ύλη που έχουν ήδη μελετήσει. Ο 
καθηγητής μπορεί να ενεργεί σαν Chan-OP παρακολουθώντας και 
ελέγχοντας την ροή της συζήτησης. Τα IRC κανάλια επίσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για συζητήσεις μικρότερων ομάδων και για εργασία σε 
ομαδικά projects.

8:2;2.!..j2.MUDi.Mu!tLUs^
Multi User Dialogue or Multi User Dungeons

Τα MUDs είναι text based εικονικά περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών 
προσιτά μέσω του Internet που επιτρέπουν χρήστες από διαφορετικά μέρη 
να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο.

Τα MUDs εξελίχθηκαν από παιχνίδια περιπέτειας πολλών χρηστών, στις 
αρχές του 80. Αργότερα άρχισαν να αναπτύσσονται σε πιο κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές περιοχές για συζητήσεις, διδασκαλία, ανταλλαγή 

πληροφοριών και να οδηγούν στη δημιουργία πιο περίπλοκων και 

δικτυωμένων περιβάλλοντων.
Αυτά τα εικονικά περιβάλλοντα συνήθως περιλαμβάνουν χιλιάδες 

συνδεδεμένες περιγραφές από ποικίλα περιβάλλοντα και δωμάτια. Αυτά
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μπορούν να συνδεθούν με άλλα δωμάτια σχηματίζοντας ένα σπίτι, ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως ένα Πανεπιστήμιο ή κάθε άλλο οργανισμό και 
από εκεί σε μία εικονική πόλη, δάσος ή οτιδήποτε άλλο επιθυμεί η φαντασία 

του δημιουργού. Τα περιβάλλοντα αυτά βρέθηκε ότι είναι πολύ κατάλληλα 
για ίδρυση ενός περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης και χρησιμοποιούνται 

έντονα για τον σκοπό αυτό. Αρκετά εικονικά ιδρύματα είναι μία 
προσωμοίωση "πραγματικών" πανεπιστημίων ή κολεγίων, ενώ άλλα είναι 
ολοκληρωτικά εικονικές περιοχές, που έχουν δημιουργηθεί από την 

φαντασία των σχεδιαστών. Ένα εικονικό πανεπιστήμιο ( ή κάθε άλλο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα), συνήθως περιλαμβάνει ένα γραφείο πληροφοριών, 
για να απαντά στις ερωτήσεις των φοιτητών σχετικά με τις εγγραφές και 
άλλες πληροφορίες, ένα γραφείο διαχείρισης που ασχολείται με τις εγγραφές 

και άλλα διαχειριστικά θέματα και εικονικές τάξεις όπου οι φοιτητές 
συναντώνται με τους καθηγητές τους και συζητούν. Οι καθηγητές επίσης 
έχουν εικονικά γραφεία όπου μπορούν να "συναντούν" τους φοιτητές τους 
και να απαντούν στις ερωτήσεις τους και τέλος υπάρχει μία αίθουσα όπου οι 
φοιτητές μπορούν να έχουν κοινωνικές επαφές και να κουβεντιάζουν για 
διάφορα θέματα. Αρκετές ακόμη επεκτάσεις μπορούν να προσθεθούν σε 
εικονικά ιδρύματα. Μερικά είναι αναπαραγωγές πραγματικών ιδρυμάτων.

Από τη στιγμή που θα συνδεθούν οι χρήστες σ' ένα MUD, εφοδιάζονται 
σε μία σύντομη περιγραφή του, τους σκοπούς του καθώς και άλλες οδηγίες 
σχετικά με το πώς να πάρουν βοήθεια σε σχέση με την χρήση διαφόρων 
εντολών, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία, την κίνηση 

κ.ά. Αρκετά επίσης παρέχουν στους νέους χρήστες οδηγίες συμπεριφοράς 
ώστε να διατηρείται ένα κατάλληλο περιβάλλον για συζητήσεις.

Η έννοια των text based περιβάλλοντων είναι πολύ ευέλικτη, καθώς οι 
χρήστες μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των διαφόρων 
δωματίων χρησιμοποιώντας εύκολες εντολές και δημιουργώντας 
εκατοντάδες περιβάλλοντα με διαφορετικά θέματα και ενδιαφέροντα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των MUDs είναι τα εξής:

• Είναι αλληλεπιδραστικά σε πραγματικό χρόνο δηλαδή όλα 
τα μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα άμεσα. Αυτό το 

χαρακτηριστικό εφοδιάζει τους φοιτητές με συνθήκες παρόμοιες 

με τα μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο, όπου ο αυθορμητισμός 

είναι το κύριο χαρακτηριστικό τέτοιων συζητήσεων.
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• Ένα MUD περιβάλλον δίνει την δυνατότητα στους χρήστες 
να κάνουν συναντήσεις ιδιωτικές και δημόσιες όπως αυτοί 
επιθυμούν. Αυτό διευκολύνει τις πραγματικού χρόνου ομαδικές 
συζητήσεις και την ομαδική εργασία.

• Ένα MUD περιβάλλον δίνει την δυνατότητα αλληλογραφίας 

για προσωπικά μηνύματα, πινάκων ανακοινώσεων καθώς και 
mailing lists για δημιουργία αλληλεπιδραστικών περιβάλλοντων.

• Τα MUDs είναι πολλαπλών χρηστών επιτρέποντας χιλιάδες 
χρηστών να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες 
μαζί. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει τους χρήστες να 
ανταλλάσσουν ιδέες σε πραγματικό χρόνο με ειδικούς και άλλους 
φοιτητές σ’ όλο τον κόσμο, κάτι που εμπλουτίζει τις συζητήσεις και 
τις επεκτείνει πέρα από τα όρια της τάξης.

• Τα MUDs επιτρέπουν τους χρήστες να κατεβάζουν 
πολυμεσικά αρχεία, επιτρέποντας τους καθηγητές να 
προσωμοιώνουν καλύτερα τα μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο 
και να υποστηρίζουν τις διαλέξεις τους με απαραίτητα γραφικά, 
ήχο και video. Αυτό επιτρέπει να διδαχθούν on-line πολύ 
περισσότερα αντικείμενα, όπως η βιολογία, η αρχιτεκτονική, η 
μουσική και οι καλές τέχνες.

• Οι σύνοδοι των MUDs μπορούν να καταγραφούν για 
περαιτέρω χρήση. Κατά συνέπεια σ' ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, για 
παράδειγμα, οι φοιτητές μπορούν να ανακτούν προηγούμενες 
συνόδους και συζητήσεις γι αναφορά.

.8:2,.2,1._3MQO:.MUD.Obie

MOO σημαίνει Multi User Dimensios-Object Oriented. Όπως δηλώνει και 
το όνομα, ένα ΜΟΟ είναι μία παραλλαγή ενός MUD αλλά περιλαμβάνει 
περισσότερες δυνατότητες για αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Τα 
MOOs όπως και τα MUDs είναι ιστοσελίδες εικονικής πραγματικότητας που 

επιτρέπουν χρήστες από διαφορετικά μέρη να συνδεθούν μέσα σ' ένα 

εικονικό δωμάτιο και να επικοινωνούν και να συζητούν σε πραγματικό 
χρόνο. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται από το ένα 

δωμάτιο στο άλλο, να συζητούν και να αλληλογραφούν με ανθρώπους σ' 

άλλα δωμάτια. Η βάση δεδομένων ενός ΜΟΟ περιλαμβάνει ένα βασικό
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σύνολο από προγράμματα και συναρτήσεις. Όλες οι άλλες λειτουργίες 

βασίζονται πάνω σ' αυτές τις συναρτήσεις και τα προγράμματα για να 
λειτουργήσουν.

Τα MOOs επιτρέπουν στους χρήστες εκτός από το να κουβεντιάζουν με 
άλλους ανθρώπους (όπως και τα MUDs), να χτίζουν, να αλληλεπιδρούν και 
να χειρίζονται αντικείμενα (όπως έπιπλα, κατοικίδια και φανταστικά 
αντικείμενα), κάνοντας προσθήκες στο τοπίο. Στη πραγματικότητα είναι μία 
προγραμματισμένη διεπαφή, που επιτρέπει στους χρήστες να χειρίζονται και 
να επεκτείνουν εύκολα το περιβάλλον, δημιουργώντας τα δικά τους 
αντικείμενα.

Ένα ΜΟΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα σύστημα συνδιάσκεψης για 
on-line διαλέξεις. Οι εκδόσεις των διαλέξεων και τα μηνύματα μπορούν να 
προσπελαστούν και αργότερα από τους φοιτητές και τους καθηγητές 
οποτεδήποτε αυτοί θελήσουν. Ένα ΜΟΟ για τον λόγο αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σαν ασύγχρονο και σαν σύγχρονο περιβάλλον.

Σ' ένα ΜΟΟ υπάρχουν δίαφορα επίπεδα χρηστών. Το υψηλότερο 
επίπεδο είναι εκείνο του ειδικού. Ο ειδικός είναι ένας πρόεδρος, που είναι 
στις περισσότερες περιπτώσεις ο καθηγητής ή ένας χειριστής του 
συστήματος που βοηθά τον καθηγητή. Ο ειδικός πρέπει να κατασκευάζει ή 
να προγραμματίζει το ΜΟΟ κάτι που για πολλούς καθηγητές είναι 
χρονοβόρο.

Τα MOOs παρέχουν μία μεταφορά της πραγματικής ζωής επιτρέποντας 
στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με αντικείμενα όπως κάνουν και στην 
πραγματική ζωή και επιτρέπουν την προσωμοίωση πραγματικών 
περιβάλλοντων. To Virtual On-Line University και το Diversity University 
έχουν σχεδιάσει τα δικό τους ΜΟΟ για τα μαθήματα που παραδίδουν. Και 
άλλα επίσης ιδρύματα και καθηγητές κινούνται όλο και περισσότερο προς 
αυτό σαν μέσο για να αυξήσουν τις τάξεις τους.

Εικονικά αντικείμενα όπως μία εικονική συσκευή προβολής διαφανειών 

επιτρέπουν στον καθηγητή να δείξει μία σειρά από διαφάνειες. Αυτές οι 

διαφάνειες είναι βασικά σύντομοι παράγραφοι από προετοιμασμένο κείμενο 

που ο καθηγητής προετοιμάζει για να δώσει έμφαση σε ορισμένα σημεία. 

Άλλο εικονικό εργαλείο είναι το εικονικό μηχάνημα video εγγραφής το οποίο 

καταγράφει τις συζητήσεις που γίνονται μέσα στην τάξη και τις αποθηκεύει 
σε μία εικονική βιβλιοθήκη ταινιών. Οι ταινίες κάθε συνόδου μπορούν 
αργότερα, οποτεδήποτε χρειαστούν να ανακτηθούν. Μερικοί καθηγητές 

έχουν σχεδιάσει ακόμη και εικονικά θέατρα για τις παρουσιάσεις των
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φοιτητών, βιντεοκάμερες και τηλεοράσεις και ένα φιλικό ρομπότ που ενεργεί 
ως ελεγκτής λεξιλογίου, προγυμναστής, οδηγός δωματίου και βοηθός 
πληροφόρησης.

Τα περισσότερα MOOs έχουν ένα βασικό θέμα γύρω από το οποίο 
αναπτύσσονται και δημιουργούνται. To Diversity University για παράδειγμα, 

είναι ένα εκπαιδευτικό ΜΟΟ και έτσι η δημιουργία και ανάπτυξή του είναι 
αυτή ενός κολεγίου με πολλά γραφεία διαχείρισης, τάξεις καθώς και άλλες 
περιοχές σαν και αυτές που συναντιόνται σε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο.

.8:2_,2.1._4_Πλεογεκτό^

Τα text-based συστήματα συνδιάσκεψης είναι πολύ κατάλληλα για 
περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης μέσω Internet. Ο συνεχώς αυξανόμενος 
αριθμός on-line μαθημάτων που χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά 
επιβεβαιώνουν αυτήν την γνώμη. Το χαρακτηριστικό της "σύγχρονης" 
επικοινωνίας είναι αυτό που κυρίως συμβάλλει στην δημοτικότητά τους. Η 
text-based συνδιάσκεψη παρέχει στην κοινωνία τηλεκπαίδευσης μέσω του 
Internet αρκετά άλλα πλεονεκτήματα όπως τα παρακάτω:

• Το χαμηλό εύρος ζώνης των text-based εργαλείων 
συνδιάσκεψης και το χαμηλό τους κόστος, δίνει την δυνατότητα 
στους φοιτητές από όλο τον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε on-line 
μαθήματα, ειδικά σ' αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα σε 
παραδοσιακές μεθόδους παράδοσης μαθημάτων.

• Το χαρακτηριστικό του πραγματικού χρόνου αυτών των 
εργαλείων και η δυνατότητα προσπέλασης πηγών του Web, 
παρέχει εικονικές περιοχές για τους φοιτητές και ερευνητές για να 

μοιράζονται πληροφορίες και να κάνουν γρήγορες παραπομπές 
σε σχετικό υλικό. Αυτό το ισχυρό χαρακτηριστικό μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα ενός on-line 
μαθήματος και να βελτιώσει την διαδικασία μάθησης.

• Τα MOOs είναι περισσότερο κατάλληλα για ταυτόχρονη 
επικοινωνία διαφορετικών περιοχών. Γι' αυτό τον λόγο είναι 
κατάλληλο για τηλεκπαίδευση και on-line μαθήματα, όπου είναι 
επιθυμητό να είναι η τάξη συγκεντρωμένη για αλληλεπίδραση.

• Τα MUDs, MOOs και IRCs επιτρέπουν άμεσες 

ανταποκρίσεις και γρήγορες συνόδους ερωταπαντήσεων, ένα
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πολύ αναγκαίο και χρήσιμο χαρακτηριστικό για on-line 
τηλεκπαίδευση.

• Επειδή οι ανταποκρίσεις είναι άμεσες, αυτά τα 
περιβάλλοντα είναι περισσότερο αποκαλυπτικά για τις αντιδράσεις 
των φοιτητών προς το υλικό και συζητήσεις, γνώσεις και 
συμπεριφορές. Τέτοια εργαλεία γι' αυτό το λόγο είναι πολύ 
χρήσιμα για απομακρυσμένη εξέταση.

• Η πραγματικού χρόνου επικοινωνία επιτρέπει στους 
φοιτητές να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται εύκολα. Οι 
φοιτητές μπορούν να εργάζονται on-line ομαδικά, κάτι που 
βελτιώνει την εξ' αποστάσεως επικοινωνία και εξοικονομεί χρόνο 
σε αντίθεση με την ομαδική εργασία χρησιμοποιώντας ασύγχρονα 
εργαλεία όπως e-mail.

• Τα MUDs και MOOs μπορούν να διαμορφωθούν με 
ποικίλους τρόπους και παρέχουν στους χρήστες ένα πολύ 
ευέλικτο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον. Οι χρήστες μπορούν να 
πραγματοποιούν κάθε μορφή αλληλεπίδρασης, όπως να 
συμετέχουν σε συζητήσεις, να βλέπουν πίνακες ανακοινώσεων, 
να κυκλοφορούν γύρω. Αυτή η ευελιξία εντούτοις έχουν ένα 
κόστος: ο σχεδιασμός ενός MUD περιβάλλοντος είναι πολύ 
χρονοβόρα.

8^2J_,5_Iyy_ri0QjrpogAQUQ^
Tools

To Text Based λογισμικό συνδιάσκεψης που χρησιμοποιείται πάνω στο 
Internet έχει επίσης και αρκετούς περιορισμούς όπως:

• Παρόλο που τα περισσότερα από τα συστήματα είναι ικανά 
να εξυπηρετούν πολλά μέλη, μία τάξη με 300 φοιτητές που 

συζητούν όλοι ταυτόχρονα θα ήταν χαοτική. Στην περίπτωση των 

on-line μαθημάτων, θα ήταν καλύτερο να περιορίζεται ο αριθμός 

των φοιτητών σε μία τάξη, σύμφωνα με του καθηγητή τις 
διαχειριστικές ικανότητες ομάδας. Αυτά τα περιβάλλοντα, 
εντούτοις, είναι πολύ χρήσιμα για ομαδική εργασία, όπου ο 

αριθμός των μελών είναι μικρός.
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• Η εκπαίδευση των χρηστών είναι πολύ σημαντική για αυτά 
τα περιβάλλοντα, προκειμένου να επιτραπεί σ' αυτούς η .χρήση 
του συστήματος σ' όλη την δυναμική του. Παρόλο που ο αριθμός 
των εντολών που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των 
MUDs και MOOs είναι περιορισμένος, οι χρήστες χρειάζονται 
εκπαίδευση και πρακτική πριν να τα χρησιμοποιήσουν, ειδικά 
όταν τα διαχειρίζονται νέοι φοιτητές. Μία σημαντική αδυναμία 

κάποιων MOOs είναι ότι οι εντολές χρησιμοποιούν τον χαρακτήρα 
@ κάτι που ο χρήστης μπορεί εύκολα να ξεχάσει κατά τη διάρκεια 
του chat. To IRC επίσης παρουσιάζει κάποιες παρόμοιες 
δυσκολίες καθώς απαιτείται από τους χρήστες να ξεκινούν τις 
εντολές τους με /. Σήμερα τα περιβάλλοντα του IRC γίνονται 
περισσότερο φιλικά επιτρέποντας στους χρήστες να 
χρησιμοποιούν κουμπιά αντί χαρακτήρων. Εντούτοις η 
εκπαίδευση των χρηστών είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική, 
για να εξασφαλίζει αποτελεσματικά και ομαλά περιβάλλοντα.

• Για πολλούς χρήστες, το γεγονός της επικοινωνίας με 
δακτυλογράφηση παρακωλύει την ομαλή επικοινωνία.

• Τα Text Based εγραλεία συνδιάσκεψης αποτελούνται από 
ανάγνωση γραμμών κειμένου και στην συνέχεια γρήγορη 
δακτυλογράφηση. Η επικοινωνία για τον λόγο αυτό μπορεί να 
εκφυλίζεται σε ένα συναγωνισμό στο ποιος μπορεί να 
δακτυλογραφεί γρηγορότερα ή καλύτερα.

• Η δακτυλογράφηση είναι χρονοβόρα και δεν μπορεί πάντα 
να εκφράσει ότι σκέφτεται ο χρήστης.

• Η συνομιλία με ανθρώπους που δεν βλέπεις μπορεί να είναι 
απογοητευτική για μερικούς χρήστες.

• Η συνομιλίες πολλών μελών μπορούν να προκαλέσουν 
κάποια προβλήματα αλληλεπίδρασης, όπως η μονοπώληση της 
συζήτησης από μερικά μέλη.

Τα προβλήματα αυτά απαιτούν έναν καλά εκπαιδευμένο συντονιστή 

συζητήσεων για να μεσολαβεί και να παρακολουθεί τις συζητήσεις, που 

στην περίπτωση των on-line μαθημάτων, μπορεί να είναι ο καθηγητής. 
Αυτές οι ικανότητες εντούτοις, δεν είναι εύκολο να αποκτηθούν και χρειάζεται 

πολύ προσπάθεια και εκπαίδευση.
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^.2.^2.^.,6.Τεχνικά_θέ^ατα

Προκειμένου να λειτουργήσει ένα Text Based λογισμικό συνδιάσκεψης 
απαιτείται ένας server. Είναι επίσης σημαντικό το λειτουργικό σύστημα. Τα 
περισσότερα MUDs και IRCs τρέχουν πάνω σε UNIX ή Linux.

Η ταχύτητα σύνδεσης είναι επίσης ένας βασικός παράγοντας για μελέτη. 
Με τις σημερινές εξελίξεις οι φοιτητές χρειάζονται μεγάλη ταχύτητα 
πρόσβασης στο Internet για να κατεβάζουν γραφικά, φωνή και video.

Παρά τα θέματα αυτά, η συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα αυτών των 

εργαλείων για παράδοση on-line μαθημάτων αποδεικνύει την χρησιμότητά 
τους στα περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης. Οι συνεχείς εξελίξεις και 
βελτιώσεις, όπως η ενοποίηση με την γλώσσα προγραμματισμού Java η 
οποία δίνει την δυνατότητα ενσωμάτωσης σελίδων WWW και ο σχεδιασμός 
περισσότερο φιλικών διεπαφών, έχουν κάνει τα εργαλεία αυτά πιο εύκολα 
για τους καθηγητές και τους φοιτητές.

8:2^2; 1_,7_Te)dBased_a^^

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Diversity University. Σύμφωνα 
με τους σχεδιαστές του, το Diversity University ήταν το πρώτο ΜΟΟ που 
σχεδιάστηκε για εκπαιδευτική χρήση. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
εκπαιδευτικός οργανισμός, με κύριο σκοπό την αύξηση της διαθεσιμότητας 
και πρόσβασης στην γνώση σε ανθρώπους σ' όλο τον κόσμο.

Το κύριο μέσο που χρησιμοποιούν οι χρήστες του Diversity University 
είναι ένα ΜΟΟ περιβάλλον. To Diversity University έχει τρία ενεργά MOOs: 
DU-Main ΜΟΟ, DU-South ΜΟΟ και DU-Press ΜΟΟ. To DU-Main ΜΟΟ 
είναι το μόνο ανοιχτό site για δημόσια χρήση. Έχει σχεδιαστεί σαν ένα 
πανεπιστήμιο, με αρκετά κτήρια όπως Διοίκηση, γυμναστήριο και γήπεδο 

ποδοσφαίρου καθώς και διάφορα γραφεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

To DU-South είναι ένα ΜΟΟ έρευνας και ανάπτυξης όπου οι 
προγραμματιστές μπορούν να συναντιόνται για συνεργατική έρευνα, 

εκπαίδευση, πειραματισμό και δημιουργία.
Οι επισκέπτες του πανεπιστημίου μπορούν να προσπελαύνουν το DU 

ΜΟΟ είτε χρησιμοποιώντας το telnet για προσπέλαση χρησιμοποιώντας
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μόνο κείμενο, είτε χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο Web για πολυμεσική 
επικοινωνία.

Χιλιάδες φοιτητών και καθηγητών παγκοσμίως, "επισκέπτονται" σήμερα 
το πανεπιστήμιο. Η ευκολία προσπέλασης του μέσου συνδιασμένη με τα 
οφέλη που προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι οι κυριότετοι λόγοι 
για την αυξανόμενη δημοτικότητά του.

Η διεύθυνση της σελίδας του πανεπιστημίου είναι: 
http://www.org/index.html

8.2.2.2 Audio Conferencing Tools

[Neal971 Στο Audioconferencing χρησιμοποιούνται τα λεγάμενα "meet- 

me calls" που είναι κλήσεις σύσκεψης όπου όλοι οι συμμετέχοντες 
συνδέονται καλώντας ένα τηλεφωνικό νούμερο και γι' αυτό είναι οικείο, 
βολικό και πολύ αλληλεπιδραστικό. Επίσης είναι λιγότερο χρονοβόρο απ' ότι 
τα Text-based conferencing tools, αφού οι σπουδαστές αντί να ξοδεύουν τον 
χρόνο τους στο γράψιμο, το χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν, να 
συζητούν και να ακούνε. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό και για συζητήσεις 
ακόμη και με είκοσι μέλη.

[Kouki991 Σε ένα audio-conference είναι απαραίτητη η καλή ποιότητα 

ήχου γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ανεκτικοί σε καθυστερήσεις ήχου, ειδικά 

όταν έρχεται με video και δεν είναι συγχρονισμένος με τη ροή του video.
Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των Audio-conferencing tools είναι ότι 

απαιτούν χαμηλό εύρος ζώνης και είναι οικονομικά. Τα περισσότερο audio
conferencing λογισμικά είναι ελεύθερα διαθέσιμα στους χρήστες και 
απαιτούν μόνο βασικό hardware. Όλο κι όλο αυτό που χρειάζεται ένας 
χρήστης είναι ένα PC ή ένα Mac που να τρέχει Windows ή OS/2, ένα 
μικρόφωνο, μία SLIP ή ΡΡΡ σύνδεση δικτύου και ένα modem ή μία σύνδεση 
LAN. Από τη στιγμή που τα περισσότερα προγράμματα συμπιέζουν τα 
μηνύματα φωνής, σε πολλές περιπτώσεις οι χαμηλού εύρους ζώνης 
συνδέσεις είναι αρκετές για να δέχονται αποδεκτή ποιότητα φωνής.

Μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία ήχου είναι: 
Netphone, SpeekFreely, Symposium, Leam.Everywhere και TeleVox.

Τα web-based audio-conferencing tools προσφέρουν ευρείες 

συνεργατικές δυνατότητες κατάλληλες για δομημένα περιβάλλοντα ομάδας. 
Μερικά συστήματα ενοποιούν hardware και software για να ενσωματώσουν
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την συνηθισμένη τηλεφωνία επιπρόσθετα του ήχου πάνω στο Internet. 
Εκτός του audio-conferencing, διαθέσιμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

• Κοινή χρήση εφαρμογών με την οποία μία εφαρμογή 

μπορεί να γίνει ορατή από άλλα μέλη και/η τα άλλα μέλη να 
ασκούν έλεγχο στην εφαρμογή.

• Κοινό Whiteboard που επιτρέπει πολλαπλούς 
χρήστες να παρουσιάζουν και να σχολιάζουν πληροφορίες.

• Web Browsing, που επιτρέπει έναν Εκπαιδευτή να 

προσεγγίζει και να εμφανίζει στα μέλη διάφορα Web sites.

• Video-streaming για προβολή έτοιμων video-clips.

• Εξέταση σπουδαστών για πραγματικού χρόνου 
εκτίμηση της απόδοσης των σπουδαστών.

• Text-based συζητήσεις που μπορούν να καταγραφούν 
για σκοπούς αρχειοθέτησης.

&Ζ2.2_,1_Π_λεο^^

[Kouki991 Κάποια από τα audio-conferencing software, όπως το 

Internet Phone τρέχουν πάνω από κάποια text-based conferencing tools 
όπως το IRC, παρέχοντας στους χρήστες έναν κατάλογο από ακροατές και 
θέματα προς συζήτηση. Σε περιβάλλοντα on-line τάξης, αυτό το 
χαρακτηριστικό επιτρέπει στους εκπαιδευτές να διαχειρίζονται καλύτερα τις 
διαλέξεις τους και να χρησιμοποιούν τον χρόνο τους περισσότερο 
αποτελεσματικά. Για παράδειγμα οι προφορικές συζητήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των κανονικών μαθημάτων, ενώ οι 
επικοινωνία μέσω κειμένου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των 
tests και των εξετάσεων.

[McCor981 Αλλα θετικά σημεία είναι τα ακόλουθα:

* Οικειότητα
Η προφορική επικοινωνία και οι audio-based διαλέξεις είναι πολύ πιο 

κοντά στους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Η ομοιότητα αυτή 

μπορεί να βοηθήσει, ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν και να μεταβούν 

ομαλά και στην Web-based τάξη.

* Προσωπική επαφή
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Τα βασισμένα σε κείμενο εργαλεία είναι ιδιαίτερα απρόσωπα, ειδικά για 
ανθρώπους που τα πρωτοχρησιμοποιούν. Αντίθετα, η φωνή του συνομιλητή 
δημιουργεί την αίσθηση μιας πιο προσωπικής σχέσης.

* Λιγότερος φόρτος εργασίας
Η προετοιμασία μιας audio-based διάλεξης, γενικά είναι πιο σύντομη από 

την ετοιμασία ενός οδηγού μελέτης (τυπωμένου ή στο Web), ειδικά όταν το 
υπάρχον υλικό μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

[Kouki991 Κάποια εργαλεία ήχου ενσωματώνουν "Avatars" για να 

αντιπροσωπεύουν τους χρήστες σ' ένα εικονικό περιβάλλον. Ένα avatar 
είναι ένας τρισδιάστατος ανθρώπινος χαρακτήρας που μπορεί να κινείται 
στο περιβάλλον και να συναντά άλλα avatars που αντιπροσωπεύουν άλλους 
χρήστες. Διάφορες συζητήσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ ομάδων από 

avatars. Πανεπιστημιακοί φοιτητές αναπαριστάνοντας τον ευατό τους ως 
avatars, έχουν συμμετάσχει σε ομαδικά projects πάνω στην πολεοδομία και 
αρχιτεκτονική, για να χτίσουν μία πόλη σε ένα εικονικό περιβάλλον. Οι 
υποστηρικτές των avatars πιστεύουν ότι έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε 
σχέση με τη χρήση πραγματικού video για την αναπαράσταση του χρήστη, 
όπως το ότι καλής ποιότητας video απαιτεί υψηλού εύρους ζώνης 
προσπέλαση στο Internet, κάτι που δεν είναι διαθέσιμο από όλους τους 
χρήστες.

Q.2.2.2.2 Μειονεκτήματα των Audio Conferencing Tools

Ένα βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη συμβατότητας των ποικίλων audio
conferencing λογισμικών. Σε πολλές περιπτώσεις οι συμμετέχοντες 
μπορούν να επικοινωνούν μόνο εάν χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό. Άλλοι 
μπορούν να επικοινωνούν με λογισμικό που χρησιμοποιεί τα ίδια πρότυπα 
για κωδικοποίση του ήχου και μεταφορά του.

Το νέο RTP (Real Time Protocol) δίνει νέες ευκαιρίες στους Internet 
audio-conferencing χρήστες. Είναι ένα νέο αναδυόμενο πρωτόκολλο που 
χρηησιμοποιήται από το audio-conferencing εργαλείο Vat ( Visaul audio 
tool) και παρέχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών audio

conferencing εργαλείων.
Άλλο μειονέκτημα, είναι ότι πολλά από αυτά τα εργαλεία είναι half-duplex 

που σημαίνει ότι κάθε μέλος πρέπει να περιμένει να τελειώσει ο 

προηγούμενος την ομιλία του για να μπορέσει να μιλήσει. Αυτό μπορεί να
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δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης γιατί 
π.χ. οι φοιτητές δεν μπορούν να κάνουν ερωτήσεις ή να σχολιάσουν παρά 
μόνο αφού τελειώσει ο καθηγητής την εισήγησή του.

Πολλά audio εργαλεία σήμερα όπως το Internet Phone αναβαθμίζονται 

ώστε να συμπεριλαμβάνουν δυνατότητες full-duplex έτσι ώστε οι 
συμμετέχοντες να μπορούν να μιλούν ταυτόχρονα. Στην περίπτωση ενός 
on-line μαθήματος, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να οργανώνει και να 
διευθύνει τις συζητήσεις.

8.2.2.3 Video Conferencing Tools

[Kouki991, [Neal971 H Video Conferencing τεχνολογία είναι ένα άλλο 

σημαντικό συστατικό ενός on-line δικτυακού Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Η χρήση video σε συνδιασμό με ήχο και κείμενο προσθέτει αξία στην 
συνδιάσκεψη και βελτιώνει σημαντικά την επικοινωνία. Τα μέλη μπορούν να 
βλέπουν τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου και να αφομοιώνουν 
σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα την ύλη της διάλεξης, ειδικά όταν 
πρόκειται για μαθήματα όπου η οπτική υποστήριξη είναι απαραίτητη όπως 
μαθήματα καλών τεχνών και φωτογραφίας.
Πλεονεκτήματα των Videoconferencing Tools

To Internet video-conferencing έχει πολύ δυναμικές πλευρές, οι οποίες 
μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σ' ένα περιβάλλον 
Τηλεκπαίδευσης. Οι Εκπαιδευτικοί μπορούν κάθε στιγμή να επικοινωνούν 
με τους συνεργάτες τους στο Πανεπιστήμιο ή σ' όλο τον κόσμο, για να 
συσκέπτονται, ανταλάσσουν ιδέες ή να διδάσκουν. Χρησιμοποιώντας τα νέα 
εργαλεία του Internet είναι επίσης δυνατή η συνεργατική μάθηση μεταξύ 
φοιτητών και διαφόρων τάξεων. Οι "ώρες γραφείου" μπορούν να υπάρξουν 
με πιο άμεση και αλληλεπιδραστική επικοινωνία απ' ότι με e-mail και text- 

based conferencing.

Μειονεκτήματα των Video Conferencing Tools

Το κόστος εγκατάστασης, επικοινωνιών, των ειδικού σκοπού 
videoconferencing δωματίων, καθώς και ο χρόνος προετοιμασίας μιας 

video-conference έχουν περιορίσει την χρήση του video-conferencing.
Πολλά προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει οι χρήστες μερικών προϊόντων 

που παρέχουν audio και video όπως RealAudio, Xing και VDOnet, με
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σημαντικότερο ότι δεν βασίζονται σε κάποιο κοινά αποδεκτό πρότυπο. Αυτό 
σημαίνει ότι τα μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία προκειμένου 
να αλληλεπιδράσουν πράγμα πολύ δύσκολο σε περιβάλλοντα 

τηλεκπαίδευσης όπου οι φοιτητές είναι διασκορπισμένοι σ' όλο τον κόσμο 
και χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία.

Η ανάγκη για καλύτερης ποιότητας video και ευρύτερη προσέγγιση από 
περισσότερα μέλη και φοιτητές, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου και 

οικονομικού video-conferencing λογισμικού για χρήση πάνω στο Internet.

Δύο βασικά εργαλεία είναι:
1. Reflector-based conferencing, το οποίο είναι το 

πρώτο video-conferencing λογισμικό πάνω στο Internet, που 
λειτουργεί μέσα σ'ένα unicasting περιβάλλον.

2. To Multicast Backbone (Mbone), το οποίο όλο και 
περισσότερο ενσωματώνεται με το περιβάλλον του Internet για 
να παρέχει υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικές video- 
conferences πάνω στο Internet χρησιμοποιώντας multicasting.

Σύγχρονα πρωτόκολλα όπως τα IP Multicast, Resource Reservation 
Protocol (RSVP), Real Time Protocol (RTP), καθώς και οι διαρκείς 
αναβαθμίσεις των τεχνικών συμπίεσης των υφιστάμενων video-conferencing 
εργαλείων, θα κάνουν το video-conferencing μία πολλή ευρέως διαδεδομένη 
εφαρμογή πάνω στο Internet.

8:2^2.3J_.Refle^

To CUSeeMe είναι ένα παράδειγμα για Reflector-based συνδιάσκεψη. 
Είναι το πρώτο λογισμικό για το Internet που επέτρεψε multiparty video- 
conferencing. Πρόσφατες εκδόσεις του δίνουν την δυνατότητα προβολή και 
οκτώ παραθύρων μελών και επιτρέπουν ένα απεριόριστο αριθμό 
παραθύρων για ήχο και ομιλία.

8:2.,2.3.j2._Mu!ticaj^

Το ΜΒΟΝΕ αντιπροσωπεύει το Multicast δίκτυο κορμού του Internet. 

Είναι ένα virtual δίκτυο χτισμένο πάνω από το υπάρχον Internet, 
αποτελούμενο από hosts και δρομολογητές συνδεδεμένους στο Internet που 

επικοινωνούν χρησιμοποιώντας IP multicast.
Το ΜΒΟΝΕ διευκολύνει την απευθείας αλληλεπίδραση και την υψηλού 

βαθμού διανομή πολυμεσικού υλικού, όπως live audio, video και
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ανταλλαγές διαφανειών, αρχείων και κοινή χρήση κάθε άλλης ψηφιακής 
πληροφορίας.

Το ΜΒΟΝΕ προήλθε από τα πειράματα της Internet Engineering Task 
Force (IETF) σε μία προσπάθεια να εκπέμψει φωνή και video πάνω στο 
Internet. Η πρώτη μετάδοση φωνής σε συνέδριο πάνω στο Internet έλαβε 
χώρα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της IETF στο San Diego την Άνοιξη 

του 1992, ενώ η πρώτη μετάδοση video έγινε κατά το επόμενο συνέδριο της 
IETF στην Βοστώνη. Από τότε το ΜΒΟΝΕ είχε μία μεγάλη ανάπτυξη σ' όλον 

τον κόσμο και χρησιμοποιείται σ' όλες τις ηπείρους.

8.2.2.3.2.1 Εφαρμογές

Οι κυριότερες διαθέσιμες εφαρμογές πάνω στο ΜΒΟΝΕ είναι τα video και 
audio conferencing καθώς και το shared whiteboard. Αρκετά λογισμικά 

πακέτα με αυτές τις εφαρμογές είναι διαθέσιμα πάνω στο δίκτυο 
περιλαμβάνοντας multicast για υποστήριξη πολυμελούς επικοινωνίας.

8.2.2.3.2.2Real time Video tools

To Internet κάνει τις πραγματικού χρόνου βίντεο συνεδριάσεις εύκολες 
και με χαμηλό κόστος. Αντίθετα από τις παραδοσιακές βίντεο συνεδριάσεις, 
απαιτείται λιγότερος εξοπλισμός και εύρος ζώνης κάτι που επεκτείνει την 
προσπέλαση στη μεγαλύτερη κοινότητα των χρηστών του Internet, ειδικά 
τους on-line εξ' αποστάσεως μαθητές. Παρακάτω περιγράφονται μερικά από 
τα διαθέσιμα software που δίνουν τη δυνατότητα παροχής βίντεο 

πραγματικού χρόνου.

NV: network video
To NV είναι το πιο δημοφιλές και ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο 

βίντεο συνεδρίασης. To NV επιτρέπει στα μέλη να στέλνουν και να 

λαμβάνουν βίντεο ζωντανά πάνω στο Internet. To NV παράγει ένα ομαλής 
υφής βίντεο ακόμη και κατά τη διάρκεια γρήγορα μετακινούμενων 

αντικειμένων. Όπως και τα περισσότερα άλλα εργαλεία του ΜΒΟΝΕ, το NV 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για unicast point-to-point συνδέσεις καθώς και για 

πολυμελή επικοινωνία.
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VIC: VideoConference
To VIC είναι επίσης αρχικά σχεδιασμένο για πολυμελή βίντεο- 

συνδιάσκεψη, παρόλο που μπορεί να τρέχει και point-to-point. Το κύριο 
πλεονέκτημά του ως προς το NV είναι ότι καταλαμβάνει λιγότερο εύρος 
ζώνης απ' ότι το NV. Εντούτοις απαιτείται πολύ περισσότερη επεξεργασία 
και παράγεται ένα χαμηλότερου ρυθμού πλαίσιο με το VIC από ότι με το NV, 
εκτός και αν χρησιμοποιείται μία πολύ ισχυρή μηχανή.

Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το VIC σχεδιάστηκε με μία ευέλικτη και 

επεκτατική αρχιτεκτονική για να υποστηρίζει τις διαφορετικές διαμορφώσεις 
(configurations). Επίσης βασίζεται στο Real Time Protocol (RTP) β' έκδοση, 
που ολοκληρωτικά εφαρμόζεται μέσα στο VIC και γι' αυτό δεν απαιτούνται 
ειδικών συστημάτων αναβαθμίσεις.

Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό σχετικά με το VIC είναι η 
ενεργοποίησή του με τη φωνή. Αυτό σημαίνει ότι ένα παράθυρο θέασης 
μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να ακολουθεί τον ομιλητή. Χρησιμοποιώντας 
ενδείξεις από το audio conferencing εργαλείο, το VIC ανοίγει το παράθυρο 
θέασης σε οποιαδήποτε πηγή ομιλεί. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ 
χρήσιμο για πολυμελής επικοινωνίες, όπως σε on-line διαλέξεις, όπου το 
βίντεο στέφεται αυτόματα στους φοιτητές που κάνουν ερωτήσεις.

Υπάρχουν και άλλα εργαλεία βίντεο, που χρησιμοποιούνται για video- 
conferencing, αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι ακόμη στην ανάπτυξή 
τους ή σε πειραματικό στάδιο. Εδώ περιγράφηκαν τα εργαλεία ευρείας 

ΧΡήσης.

8.2.2.3.2.3 Real time A udio tools

Η φωνή (audio) μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως υποστήριξη μιας 
βίντεο συνεδρίασης είτε ως αυτοτελές μέσο για επικοινωνία πραγματικού 
χρόνου. Ακόμη και όταν χρησιμοποιείται από μόνη της, η φωνή παρέχει 
σημαντική υποστήριξη για πραγματικού χρόνου συζητήσεις, αφού επιτρέπει 
τους χρήστες να εκφράζονται πιο εύκολα από ότι σε συζητήσεις μέσω 
κειμένου. Επιπλέον η ροή φωνής δεν χρησιμοποιεί τόσο μεγάλο εύρος 

ζώνης όπως το βίντεο. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό μια και 

σήμερα οι περισσότεροι χρήστες του Internet, συμπεριλαμβανομένων και 

των μαθητών εξ' αποστάσεως, έχουν συνδέσεις μικρού εύρους ζώνης.
Παρακάτω περιγράφεται ένα από τα κοινώς χρησιμοποιούμενα audio 

ΜΒΟΝΕ εργαλεία πραγματικού χρόνου.
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VAT: Visual Audio Tool

To VAT είναι to πιο κοινώς χρησιμοποιούμενο audio εργαλείο για audio
conferencing πάνω στο ΜΒΟΝΕ. Μπορεί να χρησιμοποιεί μία ποικιλία από 
μορφές συμπίεσης δεδομένων, επιτρέποντας το να λειτουργεί με πολλές 
πλατφόρμες και προγράμματα.

Διαφορετικά από την παραδοσιακή βασισμένη στο τηλέφωνο audio
conference, το VAT δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βλέπουν ποιος 

ομιλεί εμφανίζοντας την ταυτότητα όλων εκείνων που είναι συντονισμένοι 
στην σύνοδο, ενώ φωτίζεται έντονα η ταυτότητα του ομιλητή.

Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό του εργαλείου είναι η ευκολία 
αρχειοθέτησης των audio-conferences. Αυτό στην περίπτωση της 
τηλεκπαίδευσης μπορεί να είναι σπουδαία βοήθεια για τους φοιτητές, εάν 
χρειάζεται να προσπελάσουν αργότερα τις συζητήσεις της τάξης.

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι παρέχει στους χρήστες το 
δικαίωμα απορρήτου με χρήση κωδικού προσπέλασης. Έτσι η προσπέλαση 
μπορεί να περιοριστεί και τα δεδομένα να προφυλαχθούν, ένα πολύ 
σημαντικό χαρακτηριστικό για τις on-line συζητήσεις.

Εντούτοις οι πρώτες εκδόσεις αυτού του εργαλείου, έχουν έναν 
περιορισμό. Χρησιμοποιεί half-duplex μετάδοση δεδομένων. Αυτό σημαίνει 
ότι μόνο ένα μέλος μπορεί να μιλά τη φορά. Αφού τελειώσει την ομιλία του, ο 
χρήστης πρέπει να κλείσει το μικρόφωνό του προκειμένου να επιτραπεί σ' 
άλλα μέλη να μιλήσουν. Σε πολυμελής συζητήσεις, όπως κατά τη διάρκεια 
on-line μαθημάτων, εάν ένας χρήστης ξεχάσει να κλείσει το μικρόφωνό του, 
η αλληλεπίδραση μπορεί να παρακωλυθεί. Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να 
περιμένουν να τελειώσει ο καθηγητής την εισήγησή του για να κάνουν 
ερωτήσεις ή να σχολιάσουν. Αυτό περιορίζει την αποτελεσματικότητα της 
ζωντανής αλληλεπίδρασης όπου είναι πολύτιμα ο αυθορμητισμός και τα 
γρήγορα σχόλια.

8.2.2.3.2.4 Collaboration tools

Τα συνεργατικά εργαλεία, όπως δηλώνει το όνομά τους, παρέχουν 
υποστήριξη για πραγματικού χρόνου αλληλεπιδράσεις, ειδικά στην 

περίπτωση της τηλεκπαίδευσης, όπου οι καθηγητές συχνά θέλουν οι 
φοιτητές να αναφέρονται σε σχετική ύλη του μαθήματος, χρησιμοποιώντας
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έναν whiteboard, ή κατεβάζοντας αρχεία. Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι 
τα περισσότερα από αυτά είναι χαμηλού εύρους ζώνης.

WB: Whiteboard

To WB (whiteboard) είναι ένα παράδειγμα χαμηλού εύρους ζώνης 
εφαρμογής του ΜΒΟΝΕ. Το εργαλείο WB δημιουργεί ένα από κοινού, 

εικονικό whiteboard για μέλη συνεδρίων για να ανταλλάσσουν και να 
μοιράζονται κείμενα, να προβάλουν διαφάνειες, να γράφουν κείμενα, να 

σχεδιάζουν και να δακτυλογραφούν και γενικά χρησιμοποιείται σαν μία 
οπτική βοήθεια για παρουσιάσεις.

To WB επιτρέπει επίσης στους χρήστες να εισάγουν διαφάνειες, οι οποίες 
μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα άλλα μέλη. To WB είναι ένα πολύ 
ισχυρό εργαλείο εάν χρησιμοποιηθεί σε συνδιασμό με audio εργαλεία 
πραγματικού χρόνου. Το βίντεο συχνά κρίνεται ως μη απαραίτητο. Είναι πιο 
σημαντικό να βλέπεις το θέμα που αφορά τη συζήτηση στον whiteboard από 
το να βλέπεις το κεφάλι και τους ώμους του ομιλητή.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο έλεγχος της συνόδου μπορεί να 
είναι χαλαρός, με την έννοια ότι κάθε μέλος μπορεί να εισάγει υλικό μέσα 
στον whiteboard, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο για ανεπιθύμητες 
αλληλεπιδράσεις. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα, οι 
σύνοδοι μπορούν να ξεκινούν με την μορφή διάλεξης όπου μόνο ένας 
χρήστης μπορεί να έχει τον έλεγχο πάνω στην σύνοδο. Σε περίπτωση της 
τηλεκπαίδευσης, ο καθηγητής είναι αυτός που ελέγχει την από κοινού 
περιοχή.

To WB δεν χρησιμοποιεί το RTP πρωτόκολλο για τη μετάδοση 
δεδομένων καθώς δεν είναι πραγματικού χρόνου όπως είναι οι βίντεο και 
audio επικοινωνίες.
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