
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

της ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: “Αρχές υλοποίησης και λειτουργίας ενός εικονικού 
Πανεπιστημίου (e-University)”

Επιβλέπων καθηγητής: Α. Πομπόρτσης 

Εξεταστής καθηγητής: Κ. Μαργαρίτης

Θεσσαλονίκη 2003



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Εκπαίδευση από απόσταση

1.1. Εισαγωγή 1

1.2. Ορισμοί διάφορων μορφών εκπαίδευσης 1

1.3. Ορισμός της εκπαίδευσης από απόσταση 4

1.4. Η Ιστορία της εκπαίδευσης από απόσταση 7

1.5. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση από απόσταση 9

1.5.1. Σύγχρονη επικοινωνία 11

1.5.2. Ασύγχρονη επικοινωνία 12

1.6. Θεωρίες για την εκπαίδευση από απόσταση 12

1.7. Τυπολογία συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση 13

1.7.1. Παράδειγμα 1ης Ομάδας 14

1.7.2. Παράδειγμα 2ης Ομάδας 17

1.7.3. Παράδειγμα 3ης Ομάδας 20

1.7.4. Παράδειγμα 4ης Ομάδας 22

1.7.5. Παράδειγμα δ'1'5 Ομάδας 24

1.8. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (Open University) 26

1.9. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Εικονικό Πανεπιστήμιο-Πρότυπο Αναφοράς Εικονικού Πανεπιστημίου

2.1. Εικονικό πανεπιστήμιο (Virtual university) 36

2.2. Πρότυπο Αναφοράς Εικονικού Πανεπιστημίου (VURM) 37

2.2.1. Παράδειγμα virtual - U: Western Governors University (WGU) 46

I



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Τεχνολογική υποδομή του e-University

3.1. Αρχιτεκτονική του e-U 49

3.2. e-U λειτουργίες 54

3.3. Πρότυπα e-leaming 65

3.4. Εικονικά εργαστήρια 66

3.4.1. Οι προσομοιώσεις φαινομένων 67

3.4.2. Διαδραστικές προσομοιώσεις φαινομένων 67

3.5. Τεχνολογική υποδομή του Idaho State University 68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

Εκπαιδευτικό λογισμικό

4.1. Ολοκληρωμένα Μαθησιακά Περιβάλλοντα 71

4.1.1. Webct 78

4.1.2. TopClass 83

4.1.3. Learning Space 87

4.1.4. Virtual-U 91

4.1.5. Blackboard 96

4.2. Συγκριτικός πίνακας 100

II



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

Resource Based Learning (RBL) - Computer Mediated Communications (CMC) -
Computer Aided Assessment(CAA)

5.1. Resource-based learning 103

5.1.1. Πηγές στο World Wide Web 104

5.2. Computer Mediated Communications (CMC) 106

5.3. Computer Aided Assessment (CAA) 111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από απόσταση - Πολιτική της Ε.Ε.

6.1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από απόσταση 118

6.2. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 121

6.3. Σχετικά διεθνή έργα και πρωτοβουλίες 123

6.4. Συμπεράσματα 125

Παράρτημα Α: Κατάλογος virtual universities 127

Παράρτημα Β: Χρήσιμες διευθύνσεις σχετικές με την εκπαίδευση από απόσταση 137

Βιβλιογραφία 156



Κεφάλαιο 1°: Εκπαίδευση από απόσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Εκπαίδευση από απόσταση

1.1. Εισαγωγή

Οι τελευταίες δεκαετίες έφεραν στο προσκήνιο τεχνολογικές αλλαγές που 

επηρέασαν όλους τους τομείς της ζωής. Επηρέασαν την παραγωγή, την 

ανταγωνιστικότητα και την αγορά εργασίας, την καθημερινή μας ζωή, ακόμα και την 

διασκέδασή μας. Θα ήταν αδύνατον να μείνει ανεπηρέαστη η εκπαίδευση. 

Αναζητώντας μέσα για την ικανοποίηση της ανάγκης απόκτησης πολλών και ποιοτικά 

υψηλών γνώσεων, συναντά κανείς καινοτόμους παραμέτρους στην εκπαίδευση. Η 

συμβατική εκπαίδευση, με τις δοκιμασμένες επί αιώνες προσεγγίσεις, έχει ανάγκη από 

συμπληρωματικές και εναλλακτικές μεθόδους που θα βελτιώσουν την απόδοση 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων και θα βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα της 

προσπάθειάς τους. Στην αναζήτηση αυτή οι ασχολούμενοι με την εκπαίδευση 

βρίσκουν σύμμαχο στην τεχνολογία της πληροφορίας.

1.2. Ορισμοί διάφορων μορφών εκπαίδευσης

Ο όρος συμβατική εκπαίδευση αναφέρεται στην τυπική εκπαίδευση στην 

αίθουσα διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός σχολείου ή ενός πανεπιστημίου, όπου ο 

διδάσκων και οι διδασκόμενοι βρίσκονται μαζί, με τη φυσική τους παρουσία, στον 

ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο (Moore 1979).

Ευέλικτη εκπαίδευση είναι το σύστημα εκείνο που δίνει τη δυνατότητα στους 

ενδιαφερομένους να σπουδάσουν αυτό που επιθυμούν (ό,τι δηλαδή ορίσουν πως 

συνιστά εκπαίδευση γι’ αυτούς), όταν το επιθυμούν (συχνότητα, συγχρονισμός, 

διάρκεια) και όπως επιθυμούν (τρόποι εκπαίδευσης). Αυτές οι αρχές της ευέλικτης 

εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν και από απόσταση. Όταν συμβαίνει αυτό, 

τότε χρησιμοποιείται ο όρος «εκπαίδευση από απόσταση» (Van den Brande, 1993)

Ανοιχτή εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από απόσταση και οι 

σπουδαστές έχουν δικαίωμα επιλογής. Έχουν μεγαλύτερο έλεγχο του τρόπου
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μάθησης. Καθορίζουν τον ρυθμό με τον οποίο θα εργαστούν, τον τόπο και το χρόνο 

που θα μελετήσουν.

Ο όρος «ανοιχτή» μπορεί να αναφέρεται μερικές φορές στα κριτήρια 

εισαγωγής. Πολλά προγράμματα ανοιχτής εκπαίδευσης επιχειρούν να απαλλαγούν 

από αυστηρές απαιτήσεις προσόντων ή εμπειρίας (αν και είναι βέβαια απαραίτητο να 

γνωρίζουν οι σπουδαστές τι είναι ήδη σε θέση να κάνουν πριν αρχίσουν τέτοιου 

είδους προγράμματα).

Δια βίου εκπαίδευση, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι όλη 

η δραστηριότητα εκμάθησης που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός 

ανθρώπου με στόχο την αύξηση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

του, μέσω ενός προσωπικού, πολιτικού, κοινωνικού πλαισίου ή και σχετικά με την 

επαγγελματική του προοπτική.

Ανοιχτό πανεπιστήμιο (Open University) είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα που 

παρέχει εκπαίδευση από απόσταση η οποία δεν οδηγεί απαραίτητα σε 

πανεπιστημιακό τίτλο. Οι συναλλαγές ανάμεσα στον σπουδαστή και στο 

πανεπιστήμιο γίνονται με το ταχυδρομείο, κασέτες ήχου, βίντεο ή με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο.

Εικονικό πανεπιστήμιο (virtual university) είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο 

οποίο όλες οι συναλλαγές μεταξύ του σπουδαστή και του πανεπιστημίου (εγγραφή, 

πληρωμή, εξετάσεις, παράδοση εργασιών) γίνονται αποκλειστικά μέσω Internet.

Διαφορές ανοιχτού και εικονικού πανεπιστημίου:

• Για την εισαγωγή στο εικονικό πανεπιστήμιο απαιτείται απολυτήριο 

λυκείου ενώ σε πολλές περιπτώσεις για το ανοιχτό πανεπιστήμιο δεν 

απαιτείται.

• Στο εικονικό πανεπιστήμιο όλες οι συναλλαγές του σπουδαστή με το 

πανεπιστήμιου γίνονται μέσω του Internet, ενώ στο ανοιχτό 

πανεπιστήμιο χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα επικοινωνίας όπως το

2



Κεφάλαιο 1°: Εκπαίδευση από απόσταση

ταχυδρομείο και οι συναντήσεις καθηγητών και σπουδαστών σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.

• Τα προγράμματα σπουδών του εικονικού πανεπιστημίου οδηγούν 

πάντοτε σε κάποιον πανεπιστημιακό τίτλο, ενώ πολλά προγράμματα 

του ανοιχτού πανεπιστημίου δεν οδηγούν σε πανεπιστημιακό τίτλο 

αλλά απλά αυξάνουν τις γνώσεις των σπουδαστών πάνω σε κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα.

• Οι καθηγητές των εικονικών πανεπιστημίων παράλληλα με την 

διδασκαλία διεξάγουν έρευνα, ενώ το ερευνητικό έργο των καθηγητών 

του ανοιχτού πανεπιστημίου είναι προαιρετικό.

Ο όρος ηλεκτρονική μάθηση (e-leaming) αναφέρεται σε ένα σύνολο εφαρμογών 

και διαδικασιών, που περιλαμβάνει τα μαθήματα μέσω υπολογιστή με τη χρήση 

ειδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού, τη μάθηση από απόσταση μέσω 

του Διαδικτύου, τις «εικονικές τάξεις» με τη χρήση εργαλείων τηλε-συνδιάσκεψης, 

τη συνεργατική μάθηση που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα κλπ

Στις μέρες μας, με τον όρο «Ηλεκτρονική Μάθηση» εννοούμε την 

«εκπαίδευση από απόσταση», που ως πλατφόρμα χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο (Web 

based distance learning).

Σχήμα 1.2. Μορφές εκπαίδευσης

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης:
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• Είναι παντού και πάντα διαθέσιμη.

• Δεν απαιτεί οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης.

• Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει ο ίδιος το χρόνο μελέτης και το 

ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει.

• Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.

• Διαθέτει εξαιρετικά προηγμένο τρόπο παρουσίασης με πολυμέσα: βίντεο, ήχο, 

κείμενα, εικόνες, γραφήματα, ομιλία, διαλογική συνεργασία.

• Παραδίδεται με πολλούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις του

εκπαιδευομένου: (αυτοδιδασκαλία, ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη

διδασκαλία).

• Υπάρχει δυνατότητα συνεχούς και εύκολης βελτίωσης του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου με ελάχιστο κόστος.

• Χαρακτηρίζεται από δυναμικό τρόπο μάθησης (δυνατότητα διασύνδεσης με 

άλλες πηγές με στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας).

• Δημιουργεί περιβάλλον ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης.

• Παρέχει δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευόμενων.

• Παρέχει δυνατότητα δημιουργίας ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

• Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης διαδικασίας πιστοποίησης δεξιοτήτων και 

γνώσεων.

• Ελαχιστοποιεί το κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

To e-learning θα είναι η δεύτερη μεγάλη εφαρμογή μετά το e-commerce. 

Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ανεξάρτητοι 

εκπαιδευτικοί φορείς δημιουργούν τις δικές τους πύλες γνώσεων (portals) στις οποίες 

μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας και 

επαγγέλματος.

1.3. Ορισμός της εκπαίδευσης από απόσταση

Η εκπαίδευση από απόσταση χαρακτηρίζεται από την απόσταση που χωρίζει 

τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο αλλά και από τον κάθε διδασκόμενο ξεχωριστά 

από την ομάδα των συσπουδαστών του. Στην εκπαίδευση από απόσταση η
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διαπροσωπική επικοινωνία της συμβατικής εκπαίδευσης έχει υποκατασταθεί από μια 

απρόσωπη μορφή επικοινωνίας την οποία διεκπεραιώνει η τεχνολογία.

Για την εκπαίδευση από απόσταση έχουν γραφτεί πάρα πολλοί ορισμοί. 

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο παλιότεροι ορισμοί και δύο σχετικά νεότεροι:

Σύμφωνα με τον G.Dohmen (1967), έναν από τους διευθυντές του 

Γερμανικού Ινστιτούτου για την εκπαίδευση από απόσταση (DIFF) στο Tubingen η 

εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί μια συστηματικά 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 εκπαίδευση από απόσταση είναι εφικτή χάρη στα 

μέσα επικοινωνίας τα οποία μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις. Στον 

αντίποδα της εκπαίδευσης από απόσταση βρίσκεται η «άμεση εκπαίδευση» ή 

«εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο», η μορφή δηλαδή εκπαίδευσης που 

πραγματοποιείται μέσω της άμεσης επαφής ανάμεσα στον διδάσκοντα και τους 

διδασκόμενους.

Ο Peters (1973) εργάστηκε και αυτός στο DIFF στο Tubingen και στη 

συνέχεια στο Femuniversitat στο Hagen. Αναφέρει ότι η από απόσταση 

διδασκαλία/εκπαίδευση (Femnnunterricht) αποτελεί μέθοδο μετάδοσης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων, η οποία οργανώνεται στη βάση του καταμερισμού εργασίας 

καθώς και οργανωτικών αρχών, όπως επίσης και στη βάση της εκτεταμένης χρήσης 

τεχνικών μέσων, με στόχο την αναπαραγωγή 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.

Ο M.Moore (1990) καθηγητής στο Pensylvania State University και εκδότης 

του περιοδικού «The American Journal of Distance Education» έδωσε τον παρακάτω 

ορισμό: Εκπαίδευση από απόσταση συνιστούν όλες εκείνες οι ενέργειες, προκειμένου 

να παρασχεθεί διδασκαλία μέσω έντυπου υλικού ή ηλεκτρονικών μέσων

5



Κεφάλαιο 1°: Εκπαίδευση από απόσταση

επικοινωνίας σε ανθρώπους που μετέχουν σε οργανωμένη μάθηση σε τόπο ή χρόνο 

διαφορετικό από εκείνον του /των καθηγητή/των τους.

Ο Lane στον τόμο των Portway-Lane (1994) για τις τηλεπικοινωνιακές 

τεχνολογίες στην εκπαίδευση από απόσταση λέει τα εξής: ο όρος «εκπαίδευση από 

απόσταση» αναφέρεται σε διδακτικές και μαθησιακές καταστάσεις κατά τις οποίες ο 

καθηγητής και ο διδασκόμενος ή οι διδασκόμενοι είναι απομακρυσμένοι γεωγραφικά, 

επομένως η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε ηλεκτρονικά μέσα και έντυπο 

υλικό. Η εκπαίδευση από απόσταση περιλαμβάνει την διδασκαλία από απόσταση, τον 

ρόλο του διδάσκοντος στη διαδικασία, και την μάθηση από απόσταση, τον ρόλο του 

διδασκόμενου στη διαδικασία.

Σε μια προσπάθεια σύνθεσης των παραπάνω ορισμών μπορούμε να δώσουμε 

τον παρακάτω ορισμό για την εκπαίδευση από απόσταση.

Η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί μορφή εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από:

• την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο σε σχεδόν 

μόνιμη βάση σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (το στοιχείο 

αυτό διακρίνει την εκπαίδευση από απόσταση από την 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 διδασκόμενους (το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί 

την εκπαίδευση από απόσταση 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

• την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας ώστε οι διδασκόμενοι να μπορούν 

να επωφελούνται ακόμα και από τον άμεσο διάλογο (πράγμα που 

διαφοροποιεί την εκπαίδευση από απόσταση από άλλες χρήσεις της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση)

• την απουσία σε σχεδόν μόνιμη βάση, της λειτουργίας της μαθησιακής ομάδας 

σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εξατομικευμένης διδασκαλίας παρά ομαδικής.
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Δεν αποκλείεται όμως η δυνατότητα περιστασιακών συναντήσεων τόσο για

διδακτικούς όσο και για κοινωνικούς σκοπούς

Το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να σκεφτεί κάποιος όταν σχεδιάζει ένα 

ακαδημαϊκό πρόγραμμα είναι σε ποιους απευθύνεται. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

βασικά χαρακτηριστικά των φοιτητών όπως ηλικία, ενδιαφέροντα, δεξιότητες, στόχοι 

καριέρας.

Στα προγράμματα από απόσταση ο πρωταρχικός στόχος είναι οι ενήλικες 

φοιτητές. Για παράδειγμα, το Open University της Αγγλίας ιδρύθηκε στοχεύοντας 

κυρίως σε ενήλικες φοιτητές. Όπως αναφέρει ο Keegan (1996) στο Open University 

της Αγγλίας οι φοιτητές έχουν ηλικία τριάντα έως πενήντα πέντε χρόνια.

Στις ΗΠΑ οι φοιτητές που σπουδάζουν από απόσταση έχουν ηλικία 25-50 

έτη. Τα 2/3 από αυτούς είναι γυναίκες, οι περισσότερες παντρεμένες και 

εργαζόμενες

1.4. Η Ιστορία της εκπαίδευσης από απόσταση

Η εκπαίδευση από απόσταση εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Ήταν 

εκπαίδευση με αλληλογραφία. Το 1830 λειτουργούσαν τμήματα με αλληλογραφία 

στη Σουηδία, Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα την 

περίοδο αυτή έγινε από τον Isaac Pitman το 1840 στη Μεγάλη Βρετανία. 

Χρησιμοποιώντας το “Penny Post” το οποίο εγγυώνταν την παράδοση της 

αλληλογραφίας με μια πένα, ο Pitman πρόσφερε μαθήματα με αλληλογραφία. Άλλα 

επιτυχημένα προγράμματα εμφανίστηκαν αργότερα στο Skerry’ s College στο 

Εδιμβούργο το 1878 και στο University Correspondence College στο Λονδίνο το 

1887. Στη Γερμανία ο Charles Toussaint και ο Gustav Langensheidt δίδασκαν 

γλώσσες από απόσταση το 1873. Ο H.S. Hermond άρχισε να παραδίδει μαθήματα 

αγγλικών στη Σουηδία το 1886 και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς 

εκπαίδευσης από απόσταση στον κόσμο.

Στις Η.Π.Α. ο William Rainey Harpur, ο οποίος αργότερα έγινε πρόεδρος του 

University of Chicago, βοήθησε στην ίδρυση του προγράμματος για πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση από απόσταση στο Chautauqua College of Liberal Arts στη Νέα Υόρκη
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το 1883. Όταν ο Harpur πήγε στο University of Chicago ίδρυσε το University 

Extension Division το 1892. Αλλα προγράμματα από απόσταση δημιουργήθηκαν 

στο Illinois Wesleyan (1877, στο University of Wisconsin (1885), το International 

Correspondence Schools (1891) και το Pennsylvania State University (1892).

Στις αρχές το 20ου αιώνα δημιουργήθηκαν προγράμματα για πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση από απόσταση. To Calvert School, ένα σχολείο για 

βασική εκπαίδευση από απόσταση στη Βαλτιμόρη, υποδέχτηκε τους πρώτους 

σπουδαστές του το 1906. Αυτό το σχολείο υπάρχει ακόμα και συνεχίζει να δέχεται 

χιλιάδες σπουδαστές. Την δεκαετία του 1920, το Benton Harbor, Michigan (1923) και 

το University of Nebraska (1929) άρχισαν να προσφέρουν τριτοβάθμια εκπαίδευση 

από απόσταση.

To State University of Iowa, Purdue University και Kansas State University 

ήταν ανάμεσα στα πρώτα σχολεία που χρησιμοποίησαν την τηλεόραση για την 

εκπαίδευση από απόσταση. Στη δεκαετία του 1950, προγράμματα όπως το Sunrise 

Semester (New York University) και Continental College(Johns Hopkins University) 

αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν με τη βοήθεια των δύο μεγαλύτερων τηλεοπτικών 

εταιρειών - Columbia Broadcasting System (CBS) και National Broadcasting 

Company (NBC).

Τις δεκαετίες του 1970 και 1980 άρχισαν να γίνονται επενδύσεις σε νέες 

τεχνολογίες τηλεόρασης, όπως καλωδιακή (CATV), δορυφορική και οπτικές ίνες. 

Λόγω του υψηλού κόστους, οι πρώτες χρήσεις αυτών των τεχνολογιών 

υποστηρίζονταν από την πολιτεία. Το 1980, το Learn/Alaska ήταν το πρώτο 

δορυφορικό εκπαιδευτικό σύστημα που λειτούργησε στις Η.Π.Α. Πρόσφερε 

εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω τηλεόρασης σε εκατοντάδες απομακρυσμένα 

χωριά. Παρόμοια συστήματα ακολούθησαν στο Texas, στη Hawaii και στην Iowa. Το 

1982 το Oklahoma State University ίδρυσε το National University Teleconferencing 

Network (NUTN). Είκοσι έξι κολέγια και Πανεπιστήμια συμφώνησαν να 

συνεργαστούν για το σχεδίασμά και την λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

μέσω δορυφόρου. To Iowa Communications Network (ICN) ίδρυσε ένα από τα 

σπουδαιότερα εκπαιδευτικά δίκτυα με οπτικές ίνες στις Η.Π.Α.
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Τη δεκαετία του 1990, η ψηφιακή τεχνολογία, το Internet και τα άλλα δίκτυα 

υπολογιστών συνέβαλαν στην τεράστια ανάπτυξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

από απόσταση.

Στον εικοστό αιώνα η εκπαίδευση από απόσταση δεν αναπτύχθηκε μόνο στις 

Η.Π.Α. αλλά και στην Ευρώπη, στον Καναδά, στην Αφρική και σε άλλα μέρη του 

κόσμου. Θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι η εκπαίδευση από απόσταση έχει προοδεύσει 

περισσότερο σε άλλες χώρες από ότι στις ΗΠΑ. Αυτό είναι αποτέλεσμα όχι της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιείται αλλά οφείλεται στην φύση και το σκοπό των 

οργανισμών εκπαίδευσης από απόσταση. Στις ΗΠΑ τα περισσότερα προγράμματα για 

εκπαίδευση από απόσταση εντάσσονται στα προγράμματα παραδοσιακών κολεγίων 

και πανεπιστημίων. Στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη δεν συμβαίνει το ίδιο. Σχολεία 

και πανεπιστήμια έχουν ιδρυθεί σαν οργανισμοί για εκπαίδευση από απόσταση. Το 

1962 το University of South Africa ήταν ένας τέτοιος οργανισμός. Το 1969 το Open 

University του Ηνωμένου Βασιλείου ιδρύθηκε και άρχισε να παρέχει εκπαίδευση από 

απόσταση με έναν εντελώς νέο τρόπο. Όλα τα προγράμματά του σχεδιάστηκαν με 

τέτοιο τρόπο ώστε χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό εντύπων, video και 

υπολογιστών, οι σπουδαστές να μπορούν να μελετούν εξ ολοκλήρου στο σπίτι. Το 

Open University της Αγγλίας θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα πανεπιστήμια 

από απόσταση στον κόσμο. Κάθε χρόνο εγγράφονται στα προγράμματά του 150000 

σπουδαστές. Δημιουργήθηκαν πολλά ανοιχτά πανεπιστήμια στον κόσμο που 

ακολούθησαν το δικό του μοντέλο λειτουργίας.

Στη Γαλλία το Centre National D’ Enseignement a Distance (CNED) 

ιδρύθηκα τη δεκαετία του 1980. To CNED έχει τις ρίζες του στο Centre National D’ 

Enseigment par Correspondence (CNEC) που ιδρύθηκε το 1939. Σήμερα εγγράφονται 

κάθε χρόνο περισσότεροι από 350000 σπουδαστές το χρόνο.

To Central Chinese Radio and Television University Network (DIANDA) 

είναι ένα δίκτυο από 43 πανεπιστήμια και ιδρύθηκε το 1979.

1.5. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση από απόσταση

Για την εκπαίδευση από απόσταση έχουν χρησιμοποιηθεί δάφορα μέσα όπως 

έντυπα, κασέτες ήχου, βίντεο, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ Τα μέσα αυτά μπορούν
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να χωριστούν σε τέσσερις γενεές (Taylor, 1995): α) το πρότυπο της αλληλογραφίας 

βασισμένο στην τεχνολογία εντύπων β) το πρότυπο πολυμέσων βασισμένο στις 

ακουστικές και τηλεοπτικές τεχνολογίες γ) το πρότυπο μάθησης από απόσταση 

βασισμένο στις εφαρμογές των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών για να παρασχεθούν οι 

ευκαιρίες για τη σύγχρονη επικοινωνία και δ) το εύκαμπτο πρότυπο εκμάθησης 

βασισμένο στην απευθείας σύνδεση μέσω του Διαδικτύου.

Μοντέλα εκπαίδευσης από 

απόσταση και αντίστοιχες 

τεχνολογίες παράδοσης

Χαρακτηριστικά των τεχνολογιών 
παράδοσης

Ευκαμψία

Προηγμένη

διαλογική

Χρόνος Υλικά Ρυθμός παράδοση

Πρώτη γενιά - Το μοντέλο 

της αλληλογραφίας 

• Έντυπα Ναι Ναι Ναι Όχι

Δεύτερη γενιά - Το μοντέλο 

των πολυμέσων

• Έντυπα Ναι Ναι Ναι Όχι

• Audiotape Ναι Ναι Ναι Όχι

• Videotape Ναι Ναι Ναι Όχι

• Computer-based learning Ναι Ναι Ναι Ναι

(eg CML/CAL)

• Interactive video (disk Ναι Ναι Ναι Ναι

and tape)
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Τρίτη γενιά - Το μοντέλο 

της τηλε-εκμάθησης 

• Audioteleconferencing Όχι Όχι Όχι Ναι

• Videoconferencing Όχι Όχι Όχι Ναι

• Audiographic Όχι Όχι Όχι Ναι

Communication 

• Broadcast TV/Radio and Όχι Όχι Όχι Ναι

Audioteleconferencing

Πίνακας 1.5. Μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση

Ενώ η πρώτη γενεά έχει μια μακροχρόνια ιστορία, γενικά γίνεται αποδεκτό ότι οι 

περισσότερες εξελίξεις στην εκπαίδευση από απόσταση έχουν εμφανιστεί κατά τη 

διάρκεια των προηγούμενων είκοσι πέντε χρόνων. Τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιούνται ευρέως η σύγχρονη και η ασύγχρονη επικοινωνία.

1.5.1 Σύγχρονη επικοινωνία

Στην σύγχρονη επικοινωνία την ίδια χρονική στιγμή όλοι οι εκπαιδευόμενοι μαζί 

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

γίνεται σε πραγματικό χρόνο. “Αυτή η μορφή επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί είτε 

με τηλεδιάσκεψη μέσω του δικτύου υπολογιστών, είτε με χρήση της αμφίδρομης 

τηλεόρασης ή με video-διάσκεψη μέσω του Internet” (Steiner, 1996). Με το δίκτυο 

υπολογιστών μπορούν να μεταφέρονται εικόνες και ήχοι σε ψηφιακή μορφή, αρχεία 

εικόνας (video) και ήχου (audio). Υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης εικόνας (video) 

και ήχου (audio) σε πραγματικό χρόνο με προγράμματα όπως το real player. Μία 

μορφή επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο είναι το πρόγραμμα IRC και τα παρόμοια 

προγράματα talker's και chat's του Internet, όπως και τα MUDs και MOOs που 

επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία πολλών χρηστών του δικτύου με γραπτά 

μηνύματα. Επίσης τα προγράμματα talk, ISQ, write που επιτρέπουν την ταυτόχρονη 

επικοινωνία δύο χρηστών σε πραγματικό χρόνο με γραπτά μηνύματα. Στη σύγχρονη 

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

και η επικοινωνία CU-SeeMe (= “σε βλέπω - με βλέπεις”), που επιτρέπουν
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επικοινωνία με σήμα video και ήχου. Η διδασκαλία μέσω Internet, σύμφωνα με 

έρευνες, για να έχει αποτελεσματικότητα απαιτεί συχνή αλληλεπιδραστική 

επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο του καθηγητή με τους μαθητές και των μαθητών 

μεταξύ τους ώστε οι μαθητές να δέχονται συμβουλές και καθοδήγηση και να 

ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες. Χωρίς αυτή την επικοινωνία, η 

διδασκαλία απομονώνει τον μαθητή και γίνεται απρόσωπη.

1.5.2. Ασύγχρονη επικοινωνία

“Η ασύγχρονη επικοινωνία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των 

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

ανακοινώσεων. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν την χρονική στιγμή που θα διαβάσουν 

τις οδηγίες του εκπαιδευτή οι οποίες παραμένουν αποθηκευμένες σε κάποια 

περιοχή.’’(Steiner, 1996). Η ασύγχρονη επικοινωνία είναι πιο ευέλικτη από την 

σύγχρονη καθοδήγηση. Μερικές μορφές παλαιότερης ασύγχρονης επικοινωνίας είναι 

τα μαθήματα σε κασέτες ήχου ή Video ή τα μαθήματα δια αλληλογραφίας. Νεότερες 

μέθοδοι είναι να παραδίδονται μαθήματα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτύου 

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

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

(mailing lists), τα συστήματα με πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Board systems 

BBS), οι ομάδες συζητήσεων (newsgroups) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW).

1.6. Θεωρίες για την εκπαίδευση από απόσταση

Οι πιο σημαντικές θεωρίες που έχουν δημοσιευθεί ως τις μέρες μας 

διακρίνονται σε τρεις ομάδες:

• Θεωρίεα τηα αυτονομία και τηα ανεδαοτησίαα. Οι θέσεις αυτές ανάγονται στο 

τέλος της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970, με σημαντικότερους 

εκπροσώπους τους Delling (Γερμανία), Wedemeyer (Η.Π.Α.) και Moore 

(Η.Π.Α.). Υποστηρίζουν ότι η ουσία της εκπαίδευσης από απόσταση είναι η 

ανεξαρτησία και η αυτονομία του σπουδαστή.

• Θεωρία τησ βιομηγανοποίησtic. Το έργο του Peters στη Γερμανία 

περιλαμβάνει συγκριτικές μελέτες, στη δεκαετία του 1960 και θεωρητικές 

προσεγγίσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Υποστηρίζει ότι η
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εκπαίδευση από απόσταση έχει βιομηχανοπονηθεί και μπορεί να συγκριθεί με 

τη βιομηχανική παραγωγή αγαθών.

• Θεωρίεζ ujc αλληλεττίδοασηα και emicoivooviac. Πιο σύγχρονες απόψεις 

εντάσσουν τη θεωρία της εκπαίδευσης από απόσταση στις γενικότερες 

θεωρίες επικοινωνίας και έχουν διατυπωθεί από τους Holbert 

(Σουηδία/Γερμανία), Baath (Σουηδία), Sewart (Ηνωμένο Βασίλειο), Smith 

(Αυστραλία), Daniel (Κανδάς/Ηνωμένο Βασίλειο).

1.7. Τυπολογία συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση

Τα ιδρύματα παροχής εκπαίδευσης από απόσταση μπορούν να διακριθούν σε 

δύο κατηγορίες: τα αυτόνομα ιδρύματα και τα ιδρύματα μεικτού τύπου.

Avwvoua ιδρύματα

Τα ιδρύματα αυτά μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα 

περιλαμβάνει τα «δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και κολέγια που παρέχουν 

εκπαίδευση με αλληλογραφία» και η δεύτερη τα «πανεπιστήμια που παρέχουν 

εκπαίδευση από απόσταση». Η διάκριση αυτή έγινε με κριτήριο αφενός τον βαθμό 

πολυπλοκότητας της διδακτικής δομής των συστημάτων και αφετέρου την 

εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία εντάσσονται.

Σε πολύ γενικές γραμμές, η σύνδεση ανάμεσα στο διδακτικό υλικό και τη 

μαθησιακή διαδικασία που παρέχουν τα ιδρύματα της πρώτης ομάδας είναι λιγότερο 

πολύπλοκη σε σχέση με αυτήν της δεύτερης, ιδιαίτερα όσον αφορά στη χρήση των 

εκπαιδευτικών μέσων και των συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Τα ιδρύματα της 

πρώτης ομάδας, ιδιωτικά και δημόσια, προβάλλουν κάποιες φορές το επιχείρημα ότι 

οι σπουδαστές τους επιθυμούν ακριβώς αυτό, να μην μετέχουν δηλαδή σε 

προσωπικές συναντήσεις. Τα ιδρύματα της δεύτερης ομάδας τείνουν να 

υποστηρίζουν τον σπουδαστή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία υπηρεσιών.

Ως προς την εκπαιδευτική βαθμίδα, η πρώτη ομάδα συνήθως προσφέρει 

μαθήματα για παιδιά και ενηλίκους σε επίπεδο κατώτερο του πανεπιστημιακού. Η 

δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει πανεπιστήμια. Παρ’ όλα αυτά, η διάκριση των δύο
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κατηγοριών δεν είναι τόσο αυστηρή, καθώς πολλά ιδρύματα της πρώτης ομάδας 

προσφέρουν και προγράμματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ενώ πολλά πανεπιστήμια 

της δεύτερης προσφέρουν μαθήματα σε επίπεδο κατώτερο από το πανεπιστημιακό.

Τέλος υπάρχουν και αυτόνομα ιδρύματα που έχουν χαρακτηριστικά και από 

τις δύο κατηγορίες. Είναι αυτά που προσφέρουν προγράμματα από τη βασική ως την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση (πολυεπίπεδοι φορείς).

Σχήμα 1.7. Τυπολογία ιδρυμάτων παροχής εκπαίδευσης από απόσταση

1.7.1. Παράδειγμα 1ης Ομάδας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. CNED (ΓΑΛΛΙΑ)

Η κεντρική διοίκηση του CNED έχει την έδρα της στο Πουατιέ. Μετά τη 

γερμανική εισβολή, με κυβερνητικό διάταγμα, στις 2 Δεκεμβρίου 1939 ιδρύθηκε το 

Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης με Αλληλογραφία με σκοπό να καλύψει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών σχολικής ηλικίας που μετακινήθηκαν σε 

απομακρυσμένες περιοχές λόγω του πολέμου. Στα μέσα του 1980 το ίδρυμα 

μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Παροχής Εκπαίδευσης από απόσταση.
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To CNED είναι δημόσιο ίδρυμα υπό την εποπτεία του γαλλικού Υπουργείου 

Παιδείας και περιλαμβάνει κεντρική διοίκηση και οκτώ ινστιτούτα. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, όταν οι ετήσιες εγγραφές στο Παρίσι έφτασαν στις 150000, 

χρειάστηκε να γίνουν μεγάλες αλλαγές στη δομή του ιδρύματος. Ο διοικητικός 

έλεγχος κατανεμήθηκε σε έξι κέντρα: στο Παρίσι, στη Λυών, στην Τουλούζη, στη 

Λίλλη, στη Ρουέν και στην Γκρενόμπλ. Η Ρεν προστέθηκε το 1982 και το 

Futuroscope στο Πουατιέ το 1992. Με κυβερνητικό διάταγμα στις 7Μαΐου 1988 

αναδιοργανώθηκε το διοικητικό συμβούλιο του CNED, ώστε να περιλάβει 

εκπροσώπους από την βιομηχανία, την πολιτική και τα πανεπιστήμια. Στις 30 

Μαρτίου 1988 το CNED συνδέθηκε με τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Καθένα από τα οκτώ κέντρα που αποτελούν το CNED στελεχώνεται από 

προσωπικό πλήρους απασχόλησης, ειδικευμένο στην εκπαίδευση από απόσταση. Το 

προσωπικό ασχολείται τόσο με την παραγωγή νέων προ γραμμάτων και την 

αναθεώρηση των παλιών όσο και με τη διδασκαλία των σπουδαστών. Τα οκτώ 

κέντρα μοιράζονται τα 2750 προγράμματα του συστήματος και κάθε κέντρο παρέχει 

τα δικά του.

Πολλά μέλη του προσωπικού εργάζονται με όρους πλήρους απασχόλησης στο 

σπίτι τους, με αποτέλεσμα το σύστημα να επωφελείται από την εξοικονόμηση χώρων 

και εγκαταστάσεων.

Μέσα στη δεκαετία του 1990 ο αριθμός των σπουδαστών του CNED 

αυξανόταν κάθε χρόνο ραγδαία, φθάνοντας από τις 250000 περίπου το 1990 στις 

350000 το 1995. Οι σπουδαστές προέρχονται από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. 

Το 1995 το 15% παρακολουθούσε την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Η πρόσβαση στο σύστημα είναι δυνατή σε όλο τον κόσμο, καθώς οι 

Γάλλοι που ζουν στο εξωτερικό συνηθίζουν να εγγράφουν τα παιδιά τους στο 

σχολικό πρόγραμμα του CNED.

Οι ενήλικοι αποτελούν το 85% των σπουδαστών και παρακολουθούν 

προγράμματα ενός μεγάλου φάσματος αντικειμένων από τη στοιχειώδη εκπαίδευση 

ως τις μεταπτυχιακές σπουδές.
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Οι μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ηλικίας 6 έως 16 ετών 

προσαρμόζονται εύκολα στην εκπαίδευση του συστήματος και η διαρροή δεν είναι 

αξιόλογη. To CNED έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα σε εξετάσεις σε εθνικό 

επίπεδο. Τα ποσοστά επιτυχίας στις ανθρωπιστικές σπουδές είναι κάπως υψηλότερα 

από τα ποσοστά στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.

Το κύρος της πιστοποίησης διασφαλίζεται από το κράτος όπως και στη 

συμβατική εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του συστήματος μπορούν να βρουν μια θέση 

στην αγορά εργασίας, εφόσον επιτύχουν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς όπως και 

οι απόφοιτοι της συμβατικής εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται και παράγονται από το προσωπικό πλήρους 

απασχόλησης συνήθως με τη συνεργασία προσώπων ειδικών στο αντικείμενο. Το 

υλικό διορθώνεται και εγκρίνεται από τον επικεφαλής του τμήματος και στη συνέχεια 

στέλνεται στο εκδοτικό τμήμα. Τα οκτώ κέντρα του CNED μοιράζονται τη 

διοικητική ευθύνη για την παραγωγή και την αξιολόγηση των 2750 προγραμμάτων 

του συστήματος.

Τα μέσα που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιεί το CNED για να προετοιμάσει 

τους σπουδαστές για τις εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο είναι η αλληλογραφία, η 

καθοδήγηση από τον καθηγητή-σύμβουλο και οι προαιρετικές συναντήσεις πρόσωπο 

με πρόσωπο σε περιστασιακή βάση και το τηλέφωνο. Τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιείται επίσης η τηλεδιάσκεψη.

To CNED διαθέτει προσωπικό πλήρους απασχόλησης για τον σχεδιασμό και 

την αναπαραγωγή του διδακτικού υλικού καθώς και την υποστήριξη των 

σπουδαστών. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού το απορροφά η 

μισθοδοσία του προσωπικού.

To CNED, σε αντίθεση με άλλα ιδρύματα, περιορίζει το κόστος του ακριβώς 

επειδή διαθέτει μόνιμο προσωπικό. Επιτυγχάνεται επίσης ακόμη περισσότερη 

οικονομία, καθώς μόνο το ανώτερο προσωπικό διαθέτει γραφεία, ενώ μεγάλο μέρος 

του υπόλοιπου προσωπικού εργάζεται στο σπίτι.
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1.7.2. Παράδειγμα 2ης Ομάδας

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

(DIANDA)

Το Κινεζικό Ραδιοτηλεοπτικό Πανεπιστήμιο αποτελεί δίκτυο 43 

περιφερειακών ανοικτών ή ραδιοτηλεοπτικών Πανεπιστημίων με κέντρο το 

πανεπιστήμιο στο Beijing. Ιδρύθηκε το 1979 προκειμένου να καλύψει τις επείγουσες 

ανάγκες της χώρας για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Το Κεντρικό Ραδιοτηλεοπτικό Πανεπιστήμιο δεν δέχεται φοιτητές. Έχει την 

ευθύνη της παραγωγής του υλικού και της ανάπτυξης των προγραμμάτων. Οι 

φοιτητές εγγράφονται στα 43 ανοιχτά πανεπιστήμια.

Το δίκτυο αυτό είναι οργανωμένο σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο: στην 

κορυφή βρίσκεται το Κεντρικό Ραδιοτηλεοπτικό Πανεπιστήμιο και ακολουθούν τα 43 

ανοικτά πανεπιστήμια σε επίπεδο περιφέρειας, τα 690 τοπικά κολέγια σε επίπεδο 

επαρχίας ή δήμου, τα 1600 εκπαιδευτικά κέντρα σε επίπεδο νομού και περισσότερες 

από 10000 ομάδες μελέτης. Όλα τα επίπεδα ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από τις 

πολιτειακές αρχές όσον αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, τη στελέχωση, τη 

χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και την κατάρτιση του γενικού σχεδιασμού.

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στις 

43000 (18000 είναι τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού). Στο σύστημα επίσης 

απασχολούνται 13000 άτομα με σχέση μερικής απασχόλησης. Το προσωπικό αυτό 

που προέρχεται από συμβατικά πανεπιστήμια, κολέγια εκπαίδευσης ενηλίκων, 

κολέγια εκπαίδευσης προσωπικού, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες ή από τη μέση 

εκπαίδευση, αναλαμβάνει το έργο της παρουσίασης των μαθημάτων στην τηλεόραση, 

της σύνταξης εγχειριδίων, προσκαλείται με την ιδιότητα του ειδικού στα 

εκπαιδευτικά ραδιοφωνικά προγράμματα και διδάσκει στις πρόσωπο με πρόσωπο 

συναντήσεις. Ο αριθμός του προσωπικού μερικής απασχόλησης εξαρτάται από τον 

ετήσιο αριθμό των εγγραφών αλλά γενικά η αναλογία προσωπικού πλήρους και 

μερικής απασχόλησης είναι 1:1.
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Το 70% των σπουδαστών είναι εργαζόμενοι και το υπόλοιπο 30% είναι 

απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι άνδρες σπουδαστές 

αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 72% του σπουδαστικού πληθυσμού. Η μέση 

ηλικία των σπουδαστών είναι 24 χρόνια. Οι απόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης 

υποχρεώνονται να ακολουθούν προγράμματα πλήρους παρακολούθησης, ενώ οι 

εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν και τη μερική παρακολούθηση ανάλογα με την 

άδεια που τους χορηγούν οι εργοδότες.

Το σύστημα προσφέρει προγράμματα που οδηγούν σε πανεπιστημιακό 

δίπλωμα και προγράμματα που δεν οδηγούν στην απόκτηση τίτλου. Τα προγράμματα 

που δεν οδηγούν σε πανεπιστημιακό δίπλωμα καλύπτουν τις ανάγκες για ταχύρυθμη 

εκπαίδευση και επανακατάρτιση των εργαζομένων σε διάφορους τομείς.

Διδάσκονται περισσότερα από 350 μαθήματα που εντάσσονται σε 21 προγράμματα 

που οδηγούν σε διάφορους τίτλους σπουδών καθώς και 48 μαθήματα σε 

προγράμματα που δεν οδηγούν σε κάποιο τίτλο.

Όλοι οι σπουδαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο υποχρεούνται είτε 

να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα συμβατικά πανεπιστήμια και 

κολέγια είτε στις εισαγωγικές εξετάσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η πλειοψηφία των συντακτών των εγχειριδίων, των παρουσιαστών και των 

προσκεκλημένων στα προγράμματα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης είναι 

γνωστοί καθηγητές συμβατικών πανεπιστημίων και κολεγίων. Υποχρεωτικές 

συναντήσεις προ βλέπονται τόσο για τους σπουδαστές που φοιτούν σε κανονικά 

προγράμματα όσο και για εκείνους που σπουδάζουν με λιγότερο εντατικό ρυθμό.

Η επίδοση των σπουδαστών και η πρόοδος που σημειώνουν κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος αξιολογείται στις εξετάσεις του εξαμήνου οι οποίες διεξάγονται σε 

εθνικό επίπεδο. Ο μέσος όρος των αποτυχόντων είναι μικρότερος από 5%.

Οι σπουδαστές που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις και συγκεντρώνουν τις 

απαιτούμενες θεματικές ενότητες αποκτούν διπλώματα ισότιμα με εκείνα που 

απονέμονται μετά από διετείς ή τριετείς σπουδές σε συμβατικά ιδρύματα. Το κύρος
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των σπουδών το εγγυάται το κράτος που αμείβει με τον ίδιο τρόπο τους αποφοίτους 

και εξασφαλίζει ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες στους σπουδαστές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Μια εκτίμηση της σχέσης αποτελεσματικότητας και κόστους στο 

κινεζικό σύστημα έδειξε ότι περισσότεροι από το 80% των αποφοίτων του 

συστήματος θεωρούνταν από τους εργοδότες τους άριστα καταρτισμένοι.

Τα κινεζικά ραδιοτηλεοπτικά πανεπιστήμια προσφέρουν προγράμματα τριών 

ειδών: βασικά ακαδημαϊκά προγράμματα, προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης 

και προγράμματα που σχεδιάζονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιοχής. Οι δύο πρώτες κατηγορίες σχεδιάζονται και 

αναπτύσσονται από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο στο Beijing. Για τα προγράμματα 

αυτά υπάρχει σταθερό ενδιαφέρον σε εθνικό επίπεδο. Τα προγράμματα της τρίτης 

κατηγορίας σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από τα περιφερειακά πανεπιστήμια μετά 

από εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών της συγκεκριμένης περιοχής.

Τα ραδιοτηλεοπτικά πανεπιστήμια της Κίνας υποστηρίζουν τους σπουδαστές 

με πολλούς τρόπους (υποχρεωτικές ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις σε τοπικά 

κέντρα σπουδών, παροχή συμβουλευτικής, διοικητικές υπηρεσίες).

Είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας 

του συστήματος αυτού, να έχουμε υπόψη ότι πολλοί από τους σπουδαστές παίρνουν 

τριετή εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις η εργοδοσία 

ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να εγγραφούν σε τέτοια προγράμματα σπουδών. Και 

από την στιγμή που η υπηρεσία εγκρίνει τις σπουδές, ο εργαζόμενος έχει το νόμιμο 

δικαίωμα να απουσιάσει από την εργασία του για τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια 

ανάλογα με το πρόγραμμα.

Ο προϋπολογισμός του συστήματος βασίζεται σε διάφορες πηγές. Το 

Κεντρικό Ραδιοτηλεοπτικό Πανεπιστήμιο είναι κρατικό ίδρυμα. Η κινεζική 

τηλεόραση και η κινεζική εκπαιδευτική τηλεόραση αναλαμβάνουν το κόστος της 

αναμετάδοσης των προγραμμάτων, ενώ το υπουργείο επικοινωνιών καλύπτει τα 

τακτικά έξοδα των εισφορών στους εκατοντάδες σταθμούς αναμετάδοσης μέσω 

μικροκυμάτων και στις δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών..
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Τα τοπικά πανεπιστήμια επιχορηγούνται από τις τοπικές αρχές, ενώ τα κέντρα 

σπουδών τελούν υπό την αιγίδα των εκπαιδευτικών διευθύνσεων των τοπικών 

κυβερνήσεων, των βιομηχανιών και των δημόσιων υπηρεσιών. Το 59% του 

συνολικού προϋπολογισμού εκτιμάται πως προέρχεται από την κρατική υποστήριξη. 

Οι σπουδαστές καλύπτουν το 4,3% του συνόλου του προϋπολογισμού και το 

υπόλοιπο 36,7% καλύπτεται από τους εργοδότες.

1.7.3. Παράδειγμα 3ης Ομάδας

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΦΛΟΡΙΝΤΑΣ ΣΤΟ GAINESVILLE

Το τμήμα ανεξάρτητων σπουδών και εκπαίδευσης από απόσταση ανήκει στον 

τομέα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του πανεπιστημίου της Φλόριντας. Το 

πανεπιστήμιο αυτό είναι ένα από τα δέκα δημόσια πανεπιστήμια της πολιτείας της 

Φλόριντας.

Σκοπός του τομέα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κοινωνίας της γνώσης παρακινώντας τους φοιτητές να αναπτύξουν 

εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα παράλληλα με την εργασία τους και τις οικογενειακές 

τους υποχρεώσεις.

Το τμήμα εκπαίδευσης από απόσταση ανήκει στον τομέα αυτό του 

πανεπιστημίου, ο οποίος, όπως ορίζει ο νόμος της πολιτείας, εξυπηρετεί όλα τα 

δημόσια πανεπιστήμια του εκπαιδευτικού συστήματος της Φλόριντας.

Μόνο το διοικητικό προσωπικό είναι πλήρους απασχόλησης. Κανένα μέλος 

του διοικητικού προσωπικού δεν εργάζεται με σχέση πλήρους απασχόλησης στο 

τμήμα αυτό.

Ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του πανεπιστημίου έχει υπό την 

εποπτεία του τα θέματα των ακαδημαϊκών σπουδών και οι πρόεδροι των αντίστοιχων 

τμημάτων επιβλέπουν το προσωπικό των συμβατικών ιδρυμάτων. Ο πρύτανης του 

τομέα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης αναφέρεται στον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών 

υποθέσεων. Έτσι από οργανωτική άποψη, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση υφίσταται
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παράλληλα με την κανονική αλλά δεν εντάσσεται στη διοικητική δομή των σχολών 

του πανεπιστημίου.

Το προσωπικό των συμβατικών σχολών χρησιμοποιείται, αμειβόμενο 

υπερωριακά, ως προσωπικό μερικής απασχόλησης στον τομέα της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης για όλα τα προγράμματα που οδηγούν σε πτυχίο. Καθηγητές μέσης 

εκπαίδευσης από το πανεπιστημιακό πειραματικό Γυμνάσιο διδάσκουν στα 

προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι σπουδαστές στο τμήμα αυτό είναι πλήρους παρακολούθησης, που είτε 

επειδή εργάζονται είτε επειδή κάποια προγράμματα δεν προσφέρονται στο 

πανεπιστήμιό τους, επιλέγουν τα προγράμματα ανεξάρτητων σπουδών. Είναι επίσης 

ενήλικοι που παρακολουθούν σε άλλα ιδρύματα προγράμματα ανεξάρτητων 

σπουδών, καθώς και μαθητές μέσης εκπαίδευσης, που είτε απούσιασαν για κάποιους 

λόγους από τα μαθήματά τους, είτε απέτυχαν στις εξετάσεις. Τα περισσότερα 

πανεπιστήμια στις Η.Π.Α. θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των θεματικών 

ενοτήτων που μπορεί να κατοχυρώσει κανείς μέσω των ανεξάρτητων προγραμμάτων. 

Σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν να συγκεντρώσει κανείς τις πιστωτικές 

μονάδες για ένα πτυχίο αποκλειστικά και μόνον με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα για τα προγράμματα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Το ποσοστό των ατόμων 

που εγκαταλείπουν τις σπουδές είναι ιδιαίτερα μικρό, περίπου 2%.

Το περιεχόμενο κάθε προγράμματος βασίζεται στο πρόγραμμα της 

συμβατικής εκπαίδευσης και εγκρίνεται από τον πρόεδρο του αντίστοιχου τμήματος. 

Οι φοιτητές πρέπει να πάρουν την άδεια του συμβούλου για να εγγραφούν σε 

προγράμματα που οδηγούν σε πανεπιστημιακό τίτλο. Έτσι το πρόγραμμα 

ανεξάρτητων σπουδών συνδέεται με το συμβατικό σύστημα.

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα ακολουθούν το σύστημα πιστοποίησης της 

Ένωσης Κολεγίων και Σχολείων της Β. Αμερικής, μιας από τις τοπικές ενώσεις 

πιστοποίησης σε πανεπιστημιακό επίπεδο στις Η.Π.Α. Τα προγράμματα που δεν 

οδηγούν σε τίτλο δεν χρειάζονται πιστοποίηση.
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Τα προγράμματα σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από τα μέλη του 

διδακτικού προσωπικού τα οποία στη συνέχεια θα κληθούν να διδάξουν το 

αντικείμενο. Το προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή του υλικού αυτού 

επιμελείται το έργο και αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα όπου 

χρειάζεται.

Σε όλα τα προγράμματα εφαρμόζονται αυστηρά τα κριτήρια που έχει 

καθορίσει η Εθνική Ένωση Πανεπιστημίων που παρέχουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται αφορολόγητες γραμμές τηλεφώνου και 

βιβλιοθήκες που ανήκουν σε δημόσια πανεπιστήμια. Οι καθηγητές συναντούν τους 

σπουδαστές σε τακτά χρονικά διαστήματα ή επικοινωνούν μαζί τους μέσω 

τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από συνεννόηση.

Οι σπουδαστές των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις εργασίες τους όποια 

στιγμή το επιθυμούν και με τον ίδιο τρόπο να τις πάρουν πίσω βαθμολογημένες.

Τα προγράμματα που δεν οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών (σ’ αυτά 

συγκαταλέγονται και τα προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης) είναι 

αυτοχρηματοδοτούμενα, όπως και οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Η επιδότηση από 

την πολιτεία καλύπτει το κόστος λειτουργίας των προγραμμάτων που οδηγούν σε 

πανεπιστημιακό δίπλωμα. Τα χρήματα που οι σπουδαστές πληρώνουν για την 

εγγραφή τους δίνονται στην πολιτεία, η οποία με τη σειρά της χρηματοδοτεί κάθε 

χρόνο το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες του.

1.7.4. Παράδειγμα 4ης Ομάδας

CONTACT NORTH/CONTACT NORD. ΟΝΤΑΡΙΟ. ΚΑΝΑΔΑΣ

To Contact North/Contact Notd είναι πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την 

κυβέρνηση του Οντάριο. Το σύστημα διαθέτει ένα τοπικό συντονιστικό κέντρο στο 

Thunder Bay, το οποίο είναι κατά βάση αγγλόφωνο και άλλο ένα στο Sudbury, το 

οποίο είναι αγγλόφωνο και γαλλόφωνο.
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Πρόκειται για κρατικό πρόγραμμα. Τα βασικά μέλη της κοινοπραξίας είναι το 

τοπικό συντονιστικό κέντρο στο Thunder Bay, το τοπικό κέντρο στο S unbury, το 

Confederation College στο Thunder Bay, το Lakehead University στο Thunder Bay, 

το Cambrian College στο SudburyKai το Laurendian University στο Sudbury.

Τα μαθήματα παρέχονται από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια (καθώς και από 

ορισμένα σχολεία). Τα δύο τοπικά κέντρα παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και 

έρχονται σε επαφή με 169 απομονωμένες κοινότητες (πολλές από τις οποίες δεν 

προσεγγίζονται από την ξηρά) και ρυθμίζουν ζητήματα πρόσβασης των κατοίκων στα 

προγράμματα αυτά.

Το προσωπικό είναι στην πλειοψηφία του μερικής απασχόλησης. Στο Sudbury 

το προσωπικό είναι δίγλωσσο, ενώ στο Thunder Bay είναι κυρίως αγγλόφωνο.

Τα προγράμματα που προσφέρει είναι περίπου 400, στην πλειοψηφία τους στα 

αγγλικά, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημιακής. 

Παρουσιάζεται σταθερή αύξηση του αριθμού των σπουδαστών.

Η κοινοπραξία παρέχει το ηλεκτρονικό δίκτυο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

προκειμένου να μεταφερθεί το περιεχόμενο των προγραμμάτων στους σπουδαστές 

του Βόρειου Οντάριο. Η υλοποίηση των προγραμμάτων στις δυσπρόσιτες περιοχές 

μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων και των τοπικών συντονιστών -χωρίς να 

υποβιβάζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης- αποτελεί πραγματικό 

επίτευγμα.

Τα πανεπιστήμια, τα κολέγια και οι φορείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της κοινοπραξίας τον ρόλο της παραγωγής και της 

διανομής των προγραμμάτων, ενώ η προσαρμογή τους στις αρχές της εκπαίδευσης 

από απόσταση γίνεται από τα κέντρα που διαθέτουν αυτά τα ιδρύματα.

Στόχος του συστήματος είναι να παράσχει δωρεάν εκπαίδευση στους 

κατοίκους των δυσπρόσιτων κοινοτήτων του Β.Οντάριο. Το κόστος που επωμίζεται ο 

σπουδαστής δεν ξεπερνά το κόστος ενός προγράμματος που μπορεί να 

παρακολουθήσει κανείς στο Trunder Bay και στο Sudbury. Η κοινοπραξία έχει
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αναλάβει το κόστος για τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις καθώς και το 

κόστος των περιφερειακών υπηρεσιών.

1.7.5. Παράδειγμα 5ης Ομάδας

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ 

ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Το πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας βρίσκεται στο Armidale, στη Νέα Νότιο 

Ουαλία, στην Αυστραλία.

Επικεφαλής του ιδρύματος είναι ο αντιπρύτανης του πανεπιστημίου της Νέας 

Αγγλίας, ο οποίος είναι υπόλογος στη Σύγκλητο του πανεπιστημίου. Το Κέντρο 

εκπαίδευσης από απόσταση ανήκει στην αρμοδιότητα του αντιπρύτανη για τα 

ακαδημαϊκά θέματα και αποτελείται από δύο τμήματα: Τη μονάδα ανοικτής και από 

απόσταση εκπαίδευσης και τη μονάδα παραγωγής διδακτικού υλικού.

Το διοικητικό προσωπικό είναι πλήρους απασχόλησης και είναι υπεύθυνο για τον 

σχεδίασμά και την ανάπτυξη των προγραμμάτων, την παραγωγή και τη διανομή του, 

την παραλαβή και την επιστροφή των εργασιών, καθώς και για διοικητικά θέματα 

που αφορούν στην οργάνωση των τοπικών κέντρων σπουδών.

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης εμπλέκονται στα 

προγράμματα της εκπαίδευσης από απόσταση. Προσωπικό μερικής απασχόλησης 

προσλαμβάνεται σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Από την ίδρυσή του το 1955 το πανεπιστήμιο παρείχε εκπαίδευση τόσο σε 

εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς φοιτητές. Αρχικά, με το πρόγραμμα της 

εκπαίδευσης από απόσταση, στόχευε να καλύψει την έλλειψη καταρτισμένων 

δασκάλων στη Νέα Νότιο Ουαλία. Το 1964 το 82% των εξωτερικών φοιτητών ήταν 

δάσκαλοι.

Σήμερα το πανεπιστήμιο της Ν. Αγγλίας απονέμει πανεπιστημιακούς τίτλους 

και μεταπτυχιακά διπλώματα σε ένα μεγάλο φάσμα αντικειμένων. Ο φοιτητικός 

πληθυσμός είναι ετερογενής. Οι φοιτητές επιλέγουν την εκπαίδευση από απόσταση
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γιατί δεν κατοικούν κοντά σε τριτοβάθμια ιδρύματα, επειδή έχουν επαγγελματικές 

και οικογενειακές υποχρεώσεις ή επειδή προτιμούν να σπουδάσουν μόνοι τους.

Παλαιότερα το ποσοστό των φοιτητών που εγκατέλειπε τις σπουδές ήταν 

μεγάλο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει μειωθεί περίπου στο 5%. Καθώς 

δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές 

εγκαταλείπουν τις σπουδές τους και επανέρχονται, όπως εκείνοι κρίνουν.

Η εκπαίδευση από απόσταση απολαμβάνει την ίδια εκτίμηση με τη συμβατική 

στο πανεπιστήμιο. Απονέμονται οι ίδιοι τίτλοι τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους 

εξωτερικούς φοιτητές.

Τα προγράμματα που παρέχει το πανεπιστήμιο είναι σε επίπεδο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ελάχιστα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται. Η ποιότητα των 

εξωτερικών προγραμμάτων υποστηρίζεται από τις εξής ρυθμίσεις:

• Υποχρεωτική παρακολούθηση σε τοπικά κέντρα σπουδών για τα περισσότερα 

προγράμματα

• Οι εξωτερικοί φοιτητές υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο 

πανεπιστήμιο όπως οι εσωτερικοί και να διαμείνουν στους χώρους του για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

• Παρέχονται προαιρετικά σεμινάρια τα σαββατοκύριακα

• Οι εξωτερικοί φοιτητές βρίσκονται σε επαφή με τα πιο διακεκριμένα μέλη του 

διδακτικού προσωπικού του πανεπιστημίου και όχι με προσωπικό μερικής 

απασχόλησης.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται από το διδακτικό προσωπικό συνήθως με τη 

βοήθεια ειδικών.

Στα περισσότερα προγράμματα χρησιμοποιείται έντυπο υλικό, το οποίο 

υποστηρίζεται από ακουστικό υλικό, οπτικοακουστικό και τηλεδιασκέψεις. Η χρήση 

αλληλεπιδραστικού ραδιοφώνου και τηλεόρασης είναι επίσης αρκετά αναπτυγμένη.
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Στους φοιτητές παρέχεται υποστήριξη σε καθημερινή βάση από τέσσερα 

γραφεία. Βοήθεια επίσης προσφέρεται και από μεμονωμένα μέλη του διδακτικού 

προσωπικού. Χρησιμοποιείται ευρέως τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονικό και απλό 

ταχυδρομείο. Η παρακολούθηση των τοπικών κέντρων σπουδών είναι υποχρεωτική 

στο 70% των προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση.

Υποστήριξη παρέχεται και μέσω των αντιπροσώπων των αποφοίτων, των 

τοπικών συμβούλων και ενός κέντρου στο Σίδνεϋ που συνεργάζεται με τρία άλλα 

πανεπιστήμια της Νέας Νοτίου Ουαλίας. Το πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται σχεδόν 

αποκλειστικά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

1.8. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (Open University)

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (OPEN UNIVERSITY) θεωρείται 

ίσως το πιο επιτυχημένο ανοιχτό πανεπιστήμιο στον κόσμο. Ιδρύθηκε με Royal 

Charter το 1969 από μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας . Είναι το 

μεγαλύτερο και mo πρωτοποριακό πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο με 

παγκόσμια φήμη για το διδακτικό του υλικό και την αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων του της Ανοιχτής Μάθησης. Τα κυριότερα γνωστικά αντικείμενα που 

διδάσκονται είναι:

α) Σε επίπεδο διπλωμάτων και τηστοποιητικών

Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας, Κοινωνική 

Πρόνοια και Πρόνοια Υγείας.

β) Σε επίπεδο τττυγίου

Καλές Τέχνες, Ανθρωπιστικές Σπουδές, Γλώσσες, Εκπαίδευση, Κοινωνική 

Πρόνοια και Πρόνοια Υγείας, Μαθηματικά και Υπολογιστές, Θετικές Επιστήμες, 

Κοινωνικές Επιστήμες, Τεχνολογία.

ν) Σε αεταπτυγιακό επίπεδο
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Διοίκηση και Επιχειρησιακές Σπουδές, Εκπαίδευση, Καλές Τέχνες και 

Ανθρωπιστικές Σπουδές, Μαθηματικά, Τεχνολογία.

Χιλιάδες φοιτητές έχουν σπουδάσει με το O.U. και ανάμεσά τους πολλοί 

καθηγητές στο Ηνωμένο Βασίλειο (πάνω από 40.000) για να μετεκπαιδευτούν. 

Ιδιαίτερα για όσους προορίζονται ή στοχεύουν σε διοικητικές θέσεις στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, το O.U. οργανώνει το National Professional Qualification for Headship - 

Supported Open Learning Programme (NPQH SOL) κατόπιν συμφωνίας με το 

Department for Education and Employment (DfEE). To 2000, 10.000 φοιτητές του 

O.U. από όλο τον κόσμο πήραν πτυχία και μεταπτυχιακά. Στην Ελλάδα οι 

σπουδαστές του O.U. υπολογίζονται γύρω στους 700.

Η μέθοδοο

Ανοιχτή μάθηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να υποδείξει την 

απομάκρυνση των φραγμών και το άνοιγμα της δομής της τυπικής εκπαίδευσης . Η 

μέθοδος της ανοιχτής και από απόσταση εκπαίδευσης χρησιμοποιείται από το O.U.

Τα πιο σημαντικά εργαλεία αυτής της μεθόδου είναι το ειδικά σχεδιασμένο 

εκπαιδευτικό/εποπτικό υλικό και η εποπτεία/υποστήριξη από ειδικούς καθηγητές 

(tutors). Όσον αφορά το υλικό, αυτό αποτελείται όχι μόνο από βιβλία και φυλλάδια 

αλλά και κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες και CD ROM. Στις μεθόδους διδασκαλίας 

περιλαμβάνονται το σεμινάριο και η τηλεδιάσκεψη.

Σημαντικό ρόλο στη μάθηση στα πλαίσια της Ανοιχτής και από Απόσταση 

Εκπαίδευσης στο O.U. παίζουν επίσης η διαρκής και η τελική αξιολόγηση (με τη 

μορφή εργασιών και εξετάσεων), η υποστήριξη του σπουδαστή από τον καθηγητή 

(tutor) καθώς και η διαρκής ανατροφοδότηση του σπουδαστή μέσω του Reflective 

Log (σημειωματάριο καταγραφής κριτικών στοχασμών).

Η μακρόχρονη εμπειρία του O.U. βοηθά στον σχεδίασμά των μαθημάτων, 

κατευθύνσεων και διπλωμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πάντα στην 

επικαιρότητα. Καθένα από αυτά προσφέρεται συνήθως για 3-5 χρόνια . Το ίδιο 

ισχύει για τα βιβλία και γενικά το διδακτικό υλικό το οποίο συνήθως είναι πολύ 

πρόσφατο . Επειδή η βάση του O.U. είναι στην Αγγλία το μεγαλύτερο ποσοστό του
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διδακτικού υλικού αφορά στην Αγγλία. Για παράδειγμα, στο Master’s in Education - 

Life Long Learning το υλικό επικεντρώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο με λίγες 

αναφορές σε ευρωπαϊκές χώρες, Αμερική και Αυστραλία. Ωστόσο ο σπουδαστής 

ενθαρρύνεται στις εργασίες του να επεξεργαστεί θέματα της χώρας του με ειδικές 

αναφορές στην «εθνική» ή «τοπική» βιβλιογραφία.

Η ανοιχτή εκπαίδευση, χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης σε συγκεκριμένο τόπο 

και χρόνο είναι ένα είδος εκπαίδευσης που φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο με τη ζωή 

των ενηλίκων: συνδυάζεται ευκολότερα με υποχρεώσεις εργασιακές ή οικογενειακές, οι 

χρόνοι που απαιτεί είναι κατά κανόνα πιο ευέλικτοι, αλλά και ο αυτοκαθορισμός σε σχέση 

με στόχους και επιλογές πιο απαιτητικός και η ανάγκη για αυτοπειθαρχία μεγαλύτερη. Η 

ενίσχυση της αφομοίωσης των γνώσεων και η παρακολούθηση της απόδοσης των 

σπουδαστών με συγκεκριμένους τρόπους είναι απαραίτητα στοιχεία 

αποτελεσματικότητας και στη μέθοδο αυτή, τόσο για τους ίδιους τους φοιτητές όσο και 

για το Πανεπιστήμιο.

Εκτός από το ειδικά σχεδιασμένο για την μέθοδο και καλά οργανωμένο υλικό 

(ένα corpus έντυπων σημειώσεων - οδηγών στη μελέτη σε ντοσιέ με συνεχείς 

παραπομπές σε βιβλία, άρθρα και οπτικοακουστικό υλικό, τα ετήσια πλάνα μελέτης, 

τους αναλυτικούς οδηγούς της μελέτης και των εργασιών) και την υποστήριξη ενός 

tutor για κάθε μάθημα - θεματική ενότητα, υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 4 τρόποι 

παρακολούθησης της πορείας αλλά και της επίδοσης στις σπουδές, που χρησιμοποιούνται 

κυρίως από τον ίδιο τον σπουδαστή αλλά, όπου χρειάζεται, και από το Πανεπιστήμιο.

Οι eovaoiec είναι το υποχρεωτικό μέρος της δουλειάς στο O.U. και ένας τρόπος 

να ελέγχεται η αφομοίωση του υλικού, η δυνατότητα επεξεργασίας του και εφαρμογής 

του, η παραγωγή καινούριων ιδεών και στοχασμών αλλά και η πορεία του σπουδαστή. Η 

υποχρέωση παράδοσης των εργασιών με μια συγκεκριμένη σειρά και σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες είναι δεσμευτική για τον σπουδαστή και τον αναγκάζει να αφιερώνει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα αρκετό χρόνο τόσο για την μελέτη όσο και για την 

ολοκλήρωση των αναθέσεων αυτών. Η υποχρέωση τήρησης ενός ιδιαίτερου σχεδίου για 

κάθε τέτοια εργασία είναι περιοριστική από τη μια αλλά από την άλλη πολύ διδακτική 

για τον τρόπο συγγραφής τους ξεκινώντας από τη δομή, την έκταση, το περιεχόμενο, 

ανάλογα με το είδος της εργασίας αλλά και τις βιβλιογραφικές αναφορές μέσα και έξω 

από το κείμενο. Η διόρθωση των εργασιών από τον εποπτεύοντα καθηγητή με αναλυτικά
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γραπτά σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, επισημάνσεις, δίνει την απαραίτητη 

ανατροφοδότηση στον σπουδαστή για την πορεία του. Το θέμα κάθε εργασίας είναι 

συγκεκριμένο αλλά ο σπουδαστής μπορεί να διαλέξει να το επεξεργαστεί όχι μόνο με 

βάση το υλικό του O.U. αλλά και δικές του ανάγκες και να το συνδυάσει με μελέτη 

φαινομένων που τον ενδιαφέρουν περισσότερο στο χώρο της εργασίας του, στη χώρα του.

Η τήρηση evoc σημειωιιατάοιου στογασιχών (Reflective Los) για κάθε θεματική 

ενότητα. Πρόκειται για ένα βιβλίο ή τετράδιο ή ημερολόγιο σκέψεων, ιδεών, στοχασμών, 

συναισθημάτων που μπορεί να τηρείται παράλληλα με τη μελέτη του υλικού. Μπορεί να 

έχει επίσης τη μορφή ενός απλού σημειωματάριου ή ενός αρχείου σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.

Το Σγολείο Παραμονήε (Residential school) συμπληρώνα ορισμένες θεματικές 

ενότητες σαν απαραίτητο/υποχρεωτικό μέρος της διδασκαλίας θεωρητικών βιωματικών 

ή εργαστηριακών μαθημάτων. Είναι ένα είδος εντατικού σεμιναρίου διάρκειας λίγων 

ημερών που γίνεται συνήθως στην έδρα του Πανεπιστημίου με υποχρέωση διαμονής 

εκεί, το οποίο δίνει τη δυνατότητα α) διεξαγωγής πρόσθετων μαθημάτων , ομιλιών , 

διαλέξεων β) εφαρμογής γνώσεων σε ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων (case 

studies) γ) διεξαγωγής ειδικών συναντήσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα σε σχέση με το 

γνωστικό αντικείμενο αλλά και τα προβλήματα των σπουδών και δ) επικοινωνίας 

καθηγητών και σπουδαστών μεταξύ τους. Λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων που καλύπτει όλη την ημέρα . To Residential School είναι κάτι 

παραπάνω από την παρακολούθηση μαθημάτων στους χώρους του πανεπιστημιακού 

ιδρύματος ή από ένα εξειδικευμένο σεμινάριο πάνω στο αντικείμενο. Είναι ένα ζωντανό 

και ουσιώδες μέρος της εκπαίδευσης πάνω στο αντικείμενο του συγκεκριμένου course.

Τέλος, οι εξετάσεις. για όσες θεματικές ενότητες προβλέπονται και σε συνδυασμό 

με τα παραπάνω είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο παραδοσιακός τρόπος που δίνει το μέτρο 

της επίδοσης του σπουδαστή και της αφομοίωσης των γνώσεων που αποκτήθηκαν, τόσο 

στον ίδιο , όσο και στο πανεπιστήμιο. Οι εξετάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και 

στην έδρα του πανεπιστημίου αλλά και σε κατά τόπους αναγνωρισμένα εξεταστικά 

κέντρα.

Υποστήριξη
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Οι μορφές που παίρνει η υποστήριξη των σπουδαστών του O.U. ποικίλλουν. Έτσι 

έχουμε την υποστήριξη από τον καθηγητή ( tuition), την γενικότερη υποστήριξη και 

συμβουλευτική για σχετικά με τη μάθηση, τις σπουδές και την επαγγελματική 

αποκατάσταση θέματα (support and counselling), τα ενημερωτικά σεμινάρια και tutorials 

που οργανώνονται στα κέντρα σπουδών που αφορούν και ειδικά για κάθε course θέματα 

αλλά και γενικότερα οδηγίες πάνω στη μέθοδο σπουδών αλλά και τη συγγραφή των 

εργασιών κ.λ.π., τις ομάδες αυτοβοήθειας σε σχέση με τις σπουδές που οργανώνονται με 

την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των σπουδαστών.

Ο ρόλος του καθηγητή (tutor) δεν αφορά μόνο το γνωστικό αντικείμενο: για να 

πετύχει ο σπουδαστής να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει ένα μάθημα, γεγονός που 

απαιτεί υψηλό βαθμό αυτοπειθαρχίας, χρειάζεται να ενισχύεται από τον καθηγητή, ίσως 

και κάποιον σύμβουλο (counsellor) σε ορισμένες περιπτώσεις. Η υποστήριξη λοιπόν 

μπορεί να είναι ακαδημαϊκή (περιορισμένη στο γνωστικό αντικείμενο και σε σχέση με τις 

συγκεκριμένες εργασίες) ή γενικότερα επιστημονική, δίνοντας έμφαση σε γενικότερους 

προβληματισμούς που απορρέουν από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν. Η επαγγελματική, 

πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη προσφέρεται από άλλους ειδικούς 

(συμβούλους) και το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Σημαντικό είναι εδώ να τονιστεί ότι έχει πολύ 

μεγάλη σημασία ο εποπτεύων καθηγητής να κατέχει και να χρησιμοποιεί ευχερώς όλα τα 

μέσα και τις μεθόδους επικοινωνίας και να τα προσαρμόζει ανάλογα με τον σπουδαστή. 

Πραγματικά η υποστήριξη τείνει να γίνει ο «κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχία του 

σπουδαστή» γεγονός που αποδεικνύεται από πιλοτικές μελέτες του O.U.

Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε βέβαια τον παράγοντα προσωπικότητα. Στοιχεία 

της προσωπικότητας του σπουδαστή όπως αυτοπεποίθηση, θετική στάση ζωής, 

προσήλωση σε στόχους κ.λ.π. παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία και την ολοκλήρωση 

των σπουδών.

Πεοιεγόαενο

Το περιεχόμενο των σπουδών είναι «αγγλοκεντρικό». Το θέμα της 

«αγγλοκεντρικότητας» του περιεχομένου σπουδών απασχολεί και τους ίδιους τους 

υπεύθυνους του O.U., καθώς το πανεπιστήμιο είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που έχει 

ξεπεράσει πια τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου, με φοιτητές από όλον τον κόσμο.

Επικοινωνία
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Έχουν ήδη αναφερθεί στοιχεία για την επικοινωνία με τους εποπτεύοντες 

καθηγητές. Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο, η επικοινωνία είναι καλά οργανωμένη, συχνή 

και πολύ βοηθητική, αλλά ταυτόχρονα πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με τις 

δυνατότητες των σπουδαστών-κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκεί οι ομαδικές 

συναντήσεις των σπουδαστών με τον εποπτεύοντα καθηγητή είναι τακτικές και η 

δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και προβληματισμών άμεση.

1.9. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) θεσμοθετήθηκε αρχικά το 1992, ο 

σχεδιασμός του ολοκληρώθηκε το 1996 και το 1997 έγινε νόμος του κράτους με 

χαρακτηριστικά όμοια με τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Τι 

σημαίνει αυτό στην πράξη:

Το ΕΑΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ακαδημαϊκό 

πανεπιστημιακό ίδρυμα και προσφέρει σπουδές πτυχιακού και μεταπτυχιακού 

επιπέδου σε ολοκληρωμένα ή επιμορφωτικά προγράμματα. Η ιδιομορφία του είναι 

ότι εισάγει κάποια νέα στοιχεία στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Ο ίδιος ο τίτλος του υποδηλώνει το στίγμα του και την ταυτότητά του. Το 

«ελληνικό» οριοθετεί την εθνική του ταυτότητα και το προσδιορίζει σε αντιδιαστολή 

με άλλα ανοιχτά πανεπιστήμια του εξωτερικού και ιδιαίτερα αυτό της Βρετανίας. Το 

«ανοιχτό» προβάλει την αρχή της ελεύθερης και ανοιχτής πρόσβασης στην 

εκπαίδευση και το «πανεπιστήμιο» καθορίζει την βαθμίδα του ως ακαδημαϊκό 

ίδρυμα.

Η διαφοροποίησή του από τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας είναι ότι 

αποτελεί μια σύνθεση θεμελιακών αρχών της εκπαίδευσης που στοχεύουν στη 

λειτουργική εναρμόνιση:

• Της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

• Της εκπαίδευσης από απόσταση
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• Της ανοιχτής εκπαίδευσης

• Της εκπαίδευσης των ενηλίκων

• Της δια βίου εκπαίδευσης

Η πορεία ανάπτυξης του ΕΑΠ ήταν ομαλή από τα πρώτα του βήματα. 

Δημιουργήθηκε ως μία εκπαιδευτική αναγκαιότητα για την ελληνική κοινωνία Τα 

πολιτικά κόμματα και οι Βρυξέλες ζήτησαν τη γρήγορη ανάπτυξη και εφαρμογή του. 

Ο ακαδημαϊκός κόσμος στο σύνολό του, γνωρίζοντας την επιτυχία του Βρετανικού 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αντιμετώπισε την ίδρυσή του θετικά.

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν ξεκίνησε τη λειτουργία του ως 

ανταγωνιστικός μοχλός προς άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ούτε ήρθε σε 

αντιδιαστολή με την υπάρχουσα δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Άλλωστε δεν 

ήταν ούτε είναι αυτός ο προορισμός του. Το ΕΑΠ δημιουργήθηκε για να καλύψει 

κενά που ενώ είχαν εντοπισθεί δεκαετίες πριν αλλά δεν υπήρχε ο ανάλογος 

μηχανισμός για την κάλυψή τους. Η συνεισφορά του στην πολιτική των ίσων 

ευκαιριών στην παιδεία είναι μεγάλης σημασίας, καθώς είναι ένα ΑΕΙ που 

απευθύνεται και καλύπτει τις ανάγκες του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Με την 

υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση ως μεθοδολογία και σύνολο 

εκπαιδευτικών αρχών, οι σπουδές μπορούν να πραγματοποιηθούν από μία φυσική- 

γεωγραφική απόσταση, διατηρώντας τα ακαδημαϊκά-πανεπιστημιακά κριτήρια και 

χωρίς ο φοιτητής να είναι υποχρεωμένος να αφήσει τον τόπο διαμονής του, την 

εργασία του, την οικογένεια του, το φυσικό του περιβάλλοντα χώρο, όπου κι αν είναι 

αυτός.

Το Ε.Α.Π. παρέχει:

• Πτυχία

• Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)

• Διδακτορικά Διπλώματα

• Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης

• Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης

• Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θ.Ε
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Προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχίο

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 

Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 

Πληροφορική

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Ποονοάυυατα σπουδών που οδηγούν σε μεταπτοΥίακό δίπλωμα είειδίκευσηζ

Σπουδές στην Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

Διασφάλιση Ποιότητας

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων 

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.

Τραπεζική

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (έναρξη το 2004)

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (έναρξη το 2004)
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Διαχείριση Αποβλήτων (έναρξη από το 2005)

Διαχείριση Τεχνικών Έργων (έναρξη το 2004)

Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές (έναρξη το 2004)

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (έναρξη από το 2005)

Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος (έναρξη από το 2005)

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (έναρξη από το 2005)

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (έναρξη το 2004) 

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (έναρξη από το 

2005)

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (έναρξη το 2004)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (έναρξη από το 2005)

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται τέσσερα χρόνια φοίτησης (12 

θεματικές ενότητες), ενώ για το μεταπτυχιακό δύο (τέσσερις θεματικές ενότητες).

Ο προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επιλέξει σε ένα ακαδημαϊκό έτος το πολύ 

τρεις θεματικές ενότητες και ο μεταπτυχιακός το πολύ δύο θεματικές ενότητες. Στη 

διάρκεια μιας θεματικής ενότητας γίνονται πέντε ομαδικές συμβουλευτικές 

συναντήσεις (ΟΣΣ). Αυτές είναι τετράωρα σεμινάρια που γίνονται στην Αθήνα, 

Πειραιά,Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Γιάννενα, Λάρισα, Ηράκλειο και Πάτρα. Οι φοιτητές 

εκπονούν γραπτές εργασίες και στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους δίνουν γραπτές 

εξετάσεις που διεξάγονται στις παραπάνω πόλεις.

Ο θεσμός της Ανοιχτής και από Απόσταση Εκπαίδευσης είναι ένας θεσμός 

εκπαίδευσης που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να διευρυνθεί και να επεκταθεί, 

καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων ενδιαφερομένων για γνώση με εναλλακτικούς 

τρόπους μετάδοσης αλλά και περισσότερες περιοχές της ανθρώπινης γνώσης.

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο φαίνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα 

αυτά δεδομένα. Εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι λάβουν υπόψη τις διεθνείς εμπειρίες που 

υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια από καταξιωμένους φορείς, μπορούν να προχωρήσουν 

γρηγορότερα , αποφεύγοντας λάθη που ήδη κάποιοι άλλοι έχουν κάνα περνώντας από 

τους ίδιους δρόμους, αλλά και να αξιοποιήσουν τις λύσεις που έχουν ήδη δοθεί
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Έτσι ειδικά για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο θα μπορούσαν οι εμπειρίες ξένων 

αντίστοιχων ιδρυμάτων να αποτελόσουν ένα εφαλτήριο για μια πιο γρήγορη 

ανάπτυξη που θα δώσει λύσεις και απαντήσεις σε προβλήματα της ελληνικής 

εκπαίδευσης. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν η οργάνωση ενός ευρύτερου 

φάσματος σπουδών που θα καλύψει περισσότερες σύγχρονες ανάγκες, η 

θεσμοθέτηση ενός πλαισίου λειτουργίας που θα ενισχύει την εγκυρότητα και 

ποιότητα των σπουδών από απόσταση, η αναζήτηση ενός άλλου ρόλου μέσα στην 

ελληνική εκπαίδευση που δεν μπορούν να παίξουν τα άλλα πανεπιστήμια - για 

παράδειγμα η θεσμοθέτηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης για όλους 

τους εν ενεργεία και υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κ.α. Η τεράστια ζήτηση σπουδών 

από απόσταση τα λίγα χρόνια που λειτουργεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

δείχνει ότι υπάρχει έδαφος για την ανάπτυξη αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Εικονικό Πανεπιστήμιο-Πρότυπο Αναφοράς Εικονικού Πανεπιστημίου

2.1. Εικονικό πανεπιστήμιο (Virtual university)

Τα εικονικά πανεπιστήμια είναι ένας νέος τύπος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

που δεν έχουν την παραδοσιακή δομή μιας πανεπιστημιούπολης. Δεν έχουν μια 

φυσική παρουσία που αποτελείται από τα κτήρια και τους τομείς, αλλά υπάρχουν 

στον κυβερνοχώρο. Σπουδαστές, καθηγητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 

εμπλέκονται άμεσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πρέπει να συμμετέχουν στη νέα 

θεσμική πρακτική, η οποία καθορίζει τους ρόλους τους και την αποστολή των 

ιδρυμάτων (Rossman, 1992 Thompson, Simonson, & Hargrave, 1996 Hache, 1998). 

Οι δύο σημαντικές προκλήσεις για τα εικονικά πανεπιστήμια είναι η παροχή των 

απαραίτητων πόρων στους σπουδαστές και η αναγνώριση των τίτλων που 

παρέχονται..

Σύμφωνα με έρευνα του 2001, περίπου τρία τέταρτα των ιδρυμάτων που 

προσφέρουν τις σειρές μαθημάτων από απόσταση προγραμματίζουν να αυξήσουν τη 

χρήση τεχνολογιών τους στα επόμενα τρία έτη. Μερικά αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος τους στις αυξανόμενες 

εγγραφές που επέρχονται από τα προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση.

Οι Gellman-Danley και Fetzner (1988) δηλώνουν ότι η επιλογή της 

τεχνολογίας είναι ίσως το ευκολότερο μέρος της ανάπτυξης ενός προγράμματος 

εκπαίδευσης από απόσταση δεδομένου ότι υπάρχει μια σειρά διαθέσιμων 

συστημάτων παράδοσης που κυμαίνονται από τη διαλογική τηλεόραση ως τα 

περίπλοκα βασισμένα στο Web ασύγχρονα δίκτυα εκπαίδευσης (ALNs). Η πρόσβαση 

στις υπηρεσίες υποστήριξης σπουδαστών έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας επιτυχίας (Tinto, 1993 Voorhees, 1987). "Οι σπουδαστές πρέπει να 

είναι σε θέση να επιλέξουν μεταξύ των προγραμμάτων και των ιδρυμάτων και να 

επιλέξουν από μια σειρά υπηρεσιών υποστήριξης. Οι βιβλιοθήκες, η οικονομική 

ενίσχυση, η παροχή συμβουλών και οι ευκαιρίες για την κοινωνική αλληλεπίδραση 

με άλλους σπουδαστές είναι μερικοί μηχανισμοί υποστήριξης σημαντικοί στην 

εκμάθηση και την ανάπτυξη σπουδαστών” (Koovel- Jarboe, 1997). Με δεδομένο ότι
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αυτά τα ιδρύματα προσπαθούν να παρέχουν την ποιοτική εναλλακτική εκπαίδευση 

και να μπούν στην όλο και περισσότερο ανταγωνιστική αγορά της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από απόσταση, γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να παρέχουν 

όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης σπουδαστών στον σπουδαστή από απόσταση και να 

εγγυώνται την ακαδημαϊκή επιτυχία του/της.

2.2. Πρότυπο Αναφοράς Εικονικού Πανεπιστημίου (VURM)

Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός ενός εικονικού πανεπιστημίου ή μιας 

εικονικής πανεπιστημιούπολης είναι ένας σύνθετος στόχος που περιλαμβάνει πολλές 

διαφορετικές πτυχές της διοίκησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η παράδοση σειράς μαθημάτων είναι ένα σημαντικό στοιχείο του 

εικονικού πανεπιστημίου, δεν είναι όμως το μόνο. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

επιτυχές ακαδημαϊκό περιβάλλον για έναν σπουδαστή από απόσταση, οι διάφορες 

υπηρεσίες υποστήριξης στους σπουδαστές και τα μέλη της σχολής πρέπει να 

περιληφθούν στο σχέδιο ως αναπόσπαστο τμήμα ενός εικονικού πανεπιστημίου.

Στον προγραμματισμό και το σχεδίασμά ενός εικονικού πανεπιστημίου βοηθά 

το εικονικό πανεπιστημιακό πρότυπο αναφοράς (Virtual University Reference Model 

- VURM). Αυτό το πρότυπο προορίζεται να είναι μια οδηγία ή ένα πλαίσιο για τα 

κολέγια και τα πανεπιστήμια που προγραμματίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους σε σπουδαστές από απόσταση ή να είναι ένας πίνακας ελέγχου για να 

αξιολογήσουν τα υπάρχοντα προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση.

Γενικές αργές
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StuAent

intranet

Σχήμα 2.2. Πρότυπο Αναφοράς Εικονικού Πανεπιστημίου

Το σχήμα 2.2. απεικονίζει το πρότυπο αναφοράς του εικονικού 

πανεπιστημίου. Στο πρότυπο, ένα εικονικό πανεπιστήμιο χωρίζεται σε τέσσερις 

συστατικές περιοχές: διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σπουδαστών, υπηρεσίες των 

πόρων και υπηρεσίες σχολής. Κάθε περιοχή έχει έναν διαφορετικό σκοπό και παρέχει 

στους σπουδαστές διαφορετικές υπηρεσίες.

Ο δεύτερος εξωτερικός δακτύλιος στο πρότυπο παρουσιάζει τους τύπους των 

υπηρεσιών που λαμβάνει ένας σπουδαστής από κάθε μια από τις τέσσερις 

συστατικές περιοχές. Οι τρεις εσωτερικοί δακτύλιοι αντιπροσωπεύουν (από τον πιο 

εσωτερικό): 1) τον σπουδαστή και τη σχέση του/της με κάθε μια από αυτές τις
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τέσσερις περιοχές 2) τα συστήματα μετάδοσης με τα οποία οι υπηρεσίες μπορούν να 

προσεγγιστούν από τους σπουδαστές και 3) τις εφαρμογές και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών στον εξωτερικό δακτύλιο. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι σε αυτό το πρότυπο οι σπουδαστές είναι το κέντρο του 

προτύπου και όλα τα τμήματα και οι υπηρεσίες απεικονίζονται σε σχέση με τους 

σπουδαστές.

Συστήματα μετάδοσή

Η βασική υπόθεση ενός εικονικού πανεπιστημίου είναι ότι όλες οι υπηρεσίες 

και οι οδηγίες προσφέρονται από κάποια απόσταση χρησιμοποιώντας κάποια 

τεχνολογία συστημάτων ή τηλεπικοινωνιών μετάδοσης. Τις πρώτες ημέρες της 

εκπαίδευσης από απόσταση, το ταχυδρομείο και το τηλέφωνο ήταν τα κυρίαρχα 

συστήματα παράδοσης. Με την πρόοδο όμως της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και 

την επικράτηση του Διαδικτύου, δημιουργήθηκαν πολλές τεχνολογίες παράδοσης. 

Όμως το κόστος είναι ακόμα ο περιοριστικός παράγοντας για τους σπουδαστές για να 

έχουν πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες..

Εργαλεία

Σε μια παραδοσιακή τάξη, οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ του 

δασκάλου και των σπουδαστών αλλά και των σπουδαστών μεταξύ τους. Η 

επικοινωνία είναι είτε άμεση μεταξύ του δασκάλου και των σπουδαστών είτε 

χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα όπως οι διαφάνειες, οι τηλεοπτικές και ακουστικές 

ταινίες (Bray1995).

Στην εκπαίδευση από απόσταση οι πληροφορίες πρέπει να ανταλλαχθούν από 

μια απόσταση. Επομένως, υιοθετείται συχνά η τεχνολογία τηλεπικοινωνιών. Οι 

δάσκαλοι και οι σπουδαστές δεν μπορούν πλέον να δουν και να ακούσουν ο ένας τον 

άλλον πρόσωπο με πρόσωπο, αντ' αυτού, τα μέσα τηλεπικοινωνιών όπως οι 

τηλεοπτικές και ακουστικές ταινίες, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δωμάτια 

συνομιλίας, η ακουστική και τηλεοπτική σύσκεψη, οι εφαρμογές ανοικτής γραμμής 

μέσω του Διαδικτύου, κ.λπ., πρέπει τώρα να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν 

την επικοινωνία. Ομοίως, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό
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πρέπει να μεταβιβαστούν μέσω των τηλεπικοινωνιών στους σπουδαστές (Bray, 

1995).

Σε ένα εικονικό πανεπιστήμιο, τα μαθήματα, οι υπηρεσίες σπουδαστών, οι 

συζητήσεις, τα έγγραφα διεκπεραιώνονται μέσω των ασύγχρονων και σύγχρονων 

συστημάτων .

Τα σύγχρονα συστήματα παράδοσης απαιτούν σχετικά υψηλό εύρος ζώνης, 

πιο περίπλοκο υλικό και λογισμικό και είναι συνήθως ακριβότερα από τα ασύγχρονα 

συστήματα παράδοσης. Η επιλογή του μέσου εξαρτάται από το είδος 

αλληλεπίδρασης που απαιτείται μεταξύ του δασκάλου και των σπουδαστών, των 

σπουδαστών μεταξύ τους, των σπουδαστών και της διοίκησης και εάν η 

αλληλεπίδραση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε "πραγματικό χρόνο" ή όχι.

Τέσσερκ συστατικέα zepiovtc

Το πρόσωπο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλάζει γρήγορα. Η ολοκλήρωση 

των εγκαταστάσεων, των συστημάτων και των τμημάτων μιας ολόκληρης 

πανεπιστημιούπολης πρέπει να εξεταστεί προκειμένου να επιτρέψει το πανεπιστήμιο 

να περιορίσει τις δαπάνες και να βελτιώσει την παραγωγικότητα.

Το διοικητικό τμήμα του VURM αποτελείται από τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται παραδοσιακά από τα ακόλουθα τμήματα: παροχή συμβουλών, αρχεία 

σπουδαστών, οικονομική ενίσχυση, ταμίες, και βαθμολόγηση. Στο πλαίσιο του 

παραδοσιακού συστήματος, οι σπουδαστές από απόσταση θα ήταν σε μειονεκτική 

θέση λόγω του φυσικού χωρισμού.

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες πρέπει να εμφανιστούν ενιαία κάτω από το 

διοικητικό τμήμα. Οι σπουδαστές πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στις 

προσωπικές πληροφορίες τους on-line μέσω κάποιας τεχνολογίας 

αυτοεξυπηρετήσεων. Με τις εφαρμογές αυτοεξυπηρετήσεων που χρησιμοποιούν την 

τηλεφωνική τεχνολογία Διαδικτύου και touch-tone, οι σπουδαστές μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στα προσωπικά τους αρχεία και τις πληροφορίες τους 24 ώρες την ημέρα 

7 ημέρες την εβδομάδα.
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Σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον τάξεων υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των 

σπουδαστών στην ένωση σπουδαστών ή στις λέσχες ειδικού ενδιαφέροντος. Σε ένα 

εικονικό πανεπιστήμιο πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο σπουδαστή για να 

αλληλεπιδράσει με άλλους σπουδαστές είτε στις ομάδες συζήτησης είτε σε 

προσωπικό επίπεδο. Οι ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος μπορούν να δημιουργήσουν 

γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των σπουδαστών και να συμβάλλουν στη δημιουργία 

καλύτερου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Το τμήμα των πόρων του VURM παρέχει στους σπουδαστές και τα μέλη 

σχολής τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και την τεχνική υποστήριξη. Ο σπουδαστής 

από απόσταση πρέπει να έχει on-line πρόσβαση στο υλικό και τις υπηρεσίες της 

βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει στους σπουδαστές από απόσταση τις 

ίδιες υπηρεσίες που παρέχει στους σπουδαστές του συμβατικού πανεπιστημίου. Η 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, εγκυκλοπαιδειών 

και άλλων πόρων μπορεί να παρασχεθεί μέσω Διαδικτύου ή των υπηρεσιών Telnet. Η 

τεχνική υποστήριξη είναι επίσης κάτω από τη σφαίρα των υπηρεσιών των πόρων. 

Αυτή η περιοχή καλύπτει την τεχνική ερώτηση σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, 

τα προβλήματα σύνδεσης κ.λπ.... Για να είναι αυτές οι υπηρεσίες και οι πόροι 

αποτελεσματικοί στο εικονικό πανεπιστημιακό περιβάλλον, πρέπει να είναι 

διαθέσιμοι στους σπουδαστές 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Το τμήμα των καθηγητών της σχολής του VURM περιλαμβάνει τα 

παιδαγωγικά ζητήματα και τις υπηρεσίες σπουδαστών. Ο καθηγητής της σχολής 

πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει την ακαδημαϊκή συμβουλή στους σπουδαστές, να 

αξιολογήσει την εργασία τους και να διευκολύνει τις συζητήσεις με τους σπουδαστές. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα παράδοσης σειράς μαθημάτων διαθέσιμα 

στην αγορά σήμερα. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε κάποιο που προσφέρει το 

επίπεδο αλληλεπίδρασης που είναι απαραίτητο για την παράδοση των μαθημάτων.

Διοικητικέα Υπηρεσίεζ

Οι διοικητικές υπηρεσίες για τους σπουδαστές από απόσταση είναι μια 

περιοχή που έχει καθυστερήσει σε σχέση με τα άλλα τρία συστατικά του προτύπου 

VURM. Το εικονικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν παρέχει
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αποτελεσματικές υπηρεσίες στους σπουδαστές του. Κατά αξιολόγηση ενός προϊόντος 

του τμήματος αυτοεξυπηρετήσεων, πρέπει να εξεταστούν οι παρακάτω υπηρεσίες:

Είσοδος: Οι σπουδαστές μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και 

να ερευνήσουν τη θέση της αίτησής τους on-line.

Κατάλογος σειράς μαθημάτων: Παρέχει την πλήρη λίστα των courses που παρέχονται 

και την περιγραφή του καθενός.

Πρόγραμμα σπουδών: Παρέχει μια πλήρη λίστα των σειρών μαθημάτων και των 

χρόνων που προσφέρονται.

Εγγραφή: Επιτρέπει στους σπουδαστές την on-line/ti σε πραγματικό χρόνο εγγραφή 

στα courses.

Έγγραφο: Επιτρέπει στους σπουδαστές να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα ακαδημαϊκά 

αρχεία.

Πληρωμή: Δίνει στους σπουδαστές μια ασφαλή μέθοδο πληρωμών διδάκτρων και 

παρέχει τις πληροφορίες τιμολόγησής τους on-line.

Οικονομική ενίσχυση: Δίνει στους σπουδαστές μια ασφαλή μέθοδο για την ζήτηση 

οικονομικής ενίσχυσης σε απευθείας σύνδεση και για τη θέση της αίτησής τους.

Βαθμοί: Επιτρέπει στους σπουδαστές να έχουν πρόσβαση στους βαθμούς τους on-line 

και στους εκπαιδευτικούς να ορίσουν τους βαθμούς των σπουδαστών τους on-line.

Βιογραφικό: Επιτρέπει στους σπουδαστές να δουν και να ενημερώσουν τις 

πληροφορίες που περιέχονται στο προσωπικό τους αρχείο.

Διαιτησία: Επιτρέπει στους σπουδαστές να κάνουν μια ηλεκτρονική καταγγελία και 

να ενεργήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό.

Βιβλιοπωλείο: Επιτρέπει στους σπουδαστές να βρουν τα βιβλία που απαιτούνται για 

τα μαθήματά τους. Εάν τα βιβλία δεν παρέχονται σε μια ηλεκτρονική μορφή, πρέπει 

να καθιερωθεί μι αμέθοδος παράδοσης. Οι σπουδαστές από απόσταση πρέπει επίσης 

να έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν τα βιβλία και το λογισμικό που χρειάζονται.
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Υποτροφίες: Επιτρέπει στους σπουδαστές να ενημερωθούν online για τις διαθέσιμες 

υποτροφίες και να υποβάλλουν αίτηση επίσης on-line.

Με τις διοικητικές υπηρεσίες οι σπουδαστές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

όλες τις πληροφορίες 24 ώρες την ημέρα. Η δυνατότητα αυτή τους βοηθά να μην 

νοιώθουν απομονωμένοι από το πανεπιστήμιο λόγω της φυσικής απόστασης.

Υπηρεσίες Σπουδαστών

Οι υπηρεσίες σπουδαστών παρέχουν στους σπουδαστές από απόσταση τα 

μέσα να συμμετέχουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές τους. 

Δίνουν την ευκαιρία σε σπουδαστές από απόσταση να επικοινωνήσουν με νέους 

ανθρώπους, όπως συμβαίνει και με τους σπουδαστές των συμβατικών 

πανεπιστημίων. Αυτός ο τύπος αλληλεπίδρασης online μπορεί να ολοκληρωθεί με τη 

δημιουργία των online κοινοτήτων. Οι online κοινότητες μπορούν να δημιουργηθούν 

για συγκεκριμένα θέματα συζήτησης ή για μη δομημένη αλληλεπίδραση όπως το 

σαλόνι σπουδαστών, τα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, οι ομάδες μελέτης, κ.λπ.... 

Ένα μέλος σχολής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ανοιχτές ερωτήσεις συζήτησης για 

να υποκινήσει το διάλογο ή τη συνεργασία μεταξύ των σπουδαστών. Τα διαλογικά 

δωμάτια συνομιλίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ομάδες ή για τις ιδιωτικές 

συνομιλίες μεταξύ των σπουδαστών. Άλλοι τρόποι την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

σπουδαστών είναι η παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η παροχή 

μιας περιοχής που περιέχει τις προσωπικές και επαγγελματικές πληροφορίες για τους 

σπουδαστές. Αυτό θα τους επιτρέψει να βρουν άλλους σπουδαστές με παρόμοια 

ενδιαφέροντα.

Ακόμα και αφού τελειώσουν τις σπουδές τους, είναι σημαντικό να συνδεθούν 

οι προηγούμενοι σπουδαστές με τους επόμενους. Οι απόφοιτοι θέλουν να έχουν την 

ευκαιρία να μείνουν σε επαφή με τους συμφοιτητές τους. Μια σημαντική υπηρεσία 

είναι ένα σύστημα ανοικτής γραμμής που επιτρέπει στους αποφοίτους να ψάξουν μια 

βάση δεδομένων για τις νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχία μιας σε 

απευθείας σύνδεση σειράς μαθημάτων είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της σχολής και
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των σπουδαστών και των σπουδαστών μεταξύ τους. Η αλληλεπίδραση έξω από την 

τάξη δίνει στον σπουδαστή από απόσταση την αίσθηση ότι ανήκει στο ίδρυμα.

Yimpeaiec καθηνητών

Σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον οι δάσκαλοι διαδραματίζουν το 

σημαντικότερο ρόλο στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Σε ένα παραδοσιακό 

πανεπιστήμιο οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν με τους σπουδαστές μέσα και έξω από 

στις τάξεις και η αλληλεπίδραση λαμβάνει πολλές διαφορετικές μορφές.

Σε μια εικονική πανεπιστημιακή τάξη, σημειώνει ο Bray (1995), ο 

αυθορμητισμός είναι περιορισμένος δεδομένου ότι η έλλειψη άμεσης 

ανατροφοδότησης από τους σπουδαστές δυσκολεύει έναν εκπαιδευτικό να ρυθμίσει 

τα υλικά του μαθήματος του. Επιπλέον, υπάρχει μια πίεση να χρησιμοποιηθεί 

καλύτερα ο χρόνος σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική παράδοση δεδομένου ότι 

χρησιμοποιείται μια ακριβή σύνδεση και αυτό αποθαρρύνει συχνά τον αυθορμητισμό 

των εκπαιδευτικών.

Η παρουσίαση των μαθημάτων σε ένα course από απόσταση είναι το πιο 

συζητημένο θέμα στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης από απόσταση. Υπάρχουν 

ποικίλες τεχνολογίες για τις παρουσιάσεις των μαθημάτων που μπορούν να 

επιλεχτούν ανάλογα με το οικονομικό κόστος, τα περιεχόμενα που παρουσιάζονται, 

το ύφος ή την προτίμηση του εκπαιδευτικού και την θεσμική υποδομή.

Μια άλλη κρίσιμη πτυχή της αλληλεπίδρασης σχολής/σπουδαστών είναι η 

αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των tests και των εξετάσεων.

Όπως σε ένα παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών δεν πρέπει να περιοριστεί στα μαθήματα. 

Υπάρχει ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου ένας εκπαιδευτικός χρησιμεύει 

και ως σύμβουλος και επόπτης της ακαδημαϊκής προόδου του σπουδαστή. Από αυτή 

την άποψη, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών πρέπει να καθιερωθούν 

πρόσθετα κανάλια επικοινωνίας για την παροχή συμβουλών στους σπουδαστές.

Υινηρεσίεε των πόρων
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Στα περισσότερα πανεπιστήμια, οι παραδοσιακοί σπουδαστές έχουν 

πρόσβαση στους πόρους και τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών με το να επισκεφτούν τη 

βιβλιοθήκη προσωπικά. Ένας σπουδαστής μπορεί να επισκεφτεί μια πανεπιστημιακή 

βιβλιοθήκη για πολλούς λόγους: για να βρει κάποια βιβλία που τον ενδιαφέρουν, για 

να ψάξει κάποια στοιχεία σε βάσεις δεδομένων, για να βρει άρθρα σε περιοδικά κλπ. 

Οι σπουδαστές σε ένα εικονικό πανεπιστήμιο πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υποστήριξης και πληροφοριών των βιβλιοθηκών όπως έχουν οι 

σπουδαστές σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον.

Ο σπουδαστής ενός εικονικού πανεπιστημίου πρέπει να έχει σε απευθείας 

σύνδεση τον κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω Telnet ή του Web browser. Όταν βρει 

το υλικό που ψάχνει ο σπουδαστής πρέπει να είναι σε θέση να το πάρει χωρίς 

οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη. Εάν το υλικό είναι ψηφιοποιημένο, η παράδοση είναι 

στιγμιαία χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων. Εάν δεν είναι πρέπει 

να παραδοθεί φυσικά στον σπουδαστή. Σήμερα σχεδόν όλα τα περιοδικά είναι 

ψηφιοποιημένα και γίνονται αμέσως προσβάσιμα. Εάν ένας σπουδαστής θέλει ένα 

υλικό που δεν βρίσκεται στη βιβλιοθήκη, πρέπει να διευκολυνθεί από τις υπηρεσίες 

δανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για πληροφόρηση 

των σπουδαστών από απόσταση: 1) region-wide κάρτες οφειλετών 2) ιδιότητα

μέλους των κοινοπραξιών μεταξύ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 3) ατελείς αριθμοί 

τηλεφώνου 4) δυνατότητα fax για την έγκαιρη παράδοση εγγράφων 5) δυνατότητα 

άμεσης πρόσβασης και χρήσης των βάσεων δεδομένων και 6) το Διαδίκτυο 

(Rodrigues, 1996). Διάφορες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παρέχουν τη δυνατότητα 

σύνδεσης μέσω video υπολογιστών γραφείου στους σπουδαστές που βρίσκονται 

κάπου στην πανεπιστημιούπολη εκτός από τη βιβλιοθήκη (Folger, 1997 Lessick, 

Kjaer, και Clancy, 1997).

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των υπηρεσιών των πόρων είναι η τεχνική 

υποστήριξη. Στο εικονικό πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι οι σπουδαστές πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών για να έχουν πρόσβαση στους 

πόρους, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογία δεν θα αποτελέσει 

εμπόδιο στην εκπαίδευση των σπουδαστών. Μόλις επιλεχτεί μια συγκεκριμένη 

τεχνολογία ή ένα εργαλείο για τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος,
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πρέπει να παρασχεθεί στους σπουδαστές και στο προσωπικό της σχολής επαρκής 

κατάρτιση και οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα πρέπει να επιλύεται σε ένα λογικό 

χρονικό διάστημα.

2.2.1. Παράδειγμα virtual university: Western Governors University (WGU)

Έχει επιλεγεί αυτό το ίδρυμα κυρίως λόγω της ευρείας δημοσιότητάς τους 

στις ΗΠΑ. Μπορεί να κληθεί εικονικό πανεπιστήμιο γιατί προσφέρει τα 

προγράμματά του αποκλειστικά on-line. Η δομή του ακολουθεί το πρότυπο VURM.

To Western Governors University (WGU) είναι μια ανεξάρτητη κοινοπραξία 

των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιωτικών εταιριών σε 18 δυτικές 

πολιτείες. Σκοπός της είναι να ερευνήσει τους τρόπους για τη συνεργασία στην 

ανάπτυξη και την παράδοση των μαθημάτων στην εκπαίδευση από απόσταση και τα 

συστήματα που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών. Η ιδέα για ένα δυτικό 

εικονικό πανεπιστήμιο γεννήθηκε σε μια συνεδρίαση της ένωσης των δυτικών 

κυβερνητών (WGA) τον Ιούνιο του 1995. Το πανεπιστήμιο άρχισε να λειτουργεί 

παρέχοντας δύο προγράμματα το καλοκαίρι του 1998.

AioiKiruKec υπηρεσίεζ

Τον Ιανουάριο του 1997, η διοικητική έδρα του WGU ήταν στη Salt Lake 

City, Utah και στο Denver, Colorado, η οποία λειτουργεί ως διοικητικό γραφείο και 

ακαδημαϊκό γραφείο αντίστοιχα. Αν και το WGU χωρίζει τις υπηρεσίες σε 

διοικητικές και ακαδημαϊκές και οι δύο υπηρεσίες εμπίπτουν στην κατηγορία των 

διοικητικών υπηρεσιών στο VURM.

Ο πυρήνας της παροχής υπηρεσιών του WGU από τη διοικητική και 

ακαδημαϊκή υπηρεσία βρίσκεται στο SmartCatalog. Είναι ένας σε απευθείας σύνδεση 

κατάλογος που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους σπουδαστές να βρούν τα courses 

που παρέχονται, τα προγράμματα και δίνει τη δυνατότητα να κάνει κάποιος 

οποιαδήποτε αναζήτηση. To SmartCatalog είναι κάτι περισσότερο από έναν σε 

απευθείας σύνδεση κατάλογο μαθημάτων. Μέσω του SmartCatalog οι σπουδαστές 

μπορούν να εγγραφούν, να υποβάλουν αίτηση για τις οικονομικές ενισχύσεις, να 

συνεργαστούν με το σύμβουλό τους, να αλληλεπιδράσουν με άλλους σπουδαστές, να
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πάνε στη βιβλιοθήκη κ.λπ. Με άλλα λόγια, το SmartCatalog είναι η ίδια η εικονική 

πανεπιστημιούπολη όπου μπορούν να βρεθούν οι κυριότερες πληροφορίες για την 

ακαδημαϊκή ζωή των σπουδαστών και μπορούν να γίνουν οι περισσότερες 

απαραίτητες συναλλαγές. Είναι το βασικό εργαλείο που βρίσκεται στο δεύτερο 

εσωτερικό δακτύλιο του VURM, με το οποίο γίνονται ποικίλες παροχές υπηρεσιών.

Υπηρεσίες σπουδαστών

Οι σπουδαστές του WGU μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλους 

σπουδαστές μέσω μιας εικονικής ένωσης σπουδαστών. Υπάρχουν δύο 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην ένωση σπουδαστών: CAF; και "discussion 

groups". CAF; είναι μια θέση όπου ένας σπουδαστής μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

άλλους σπουδαστές σε πραγματικό χρόνο μέσω δωματίων συνομιλίας, ενώ μια ομάδα 

συζήτησης είναι μια θέση για έναν σπουδαστή για να μιλήσει on-line για τα 

ζητήματα και τις κοινές ανησυχίες των σπουδαστών. Επιπλέον, η ένωση σπουδαστών 

χρησιμοποιείται για τις ανακοινώσεις του WGU, τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και 

τα ειδικά γεγονότα.

Ανάλογη με την ένωση σπουδαστών σε μια παραδοσιακή πανεπιστημιούπολη, 

η εικονική ένωση σπουδαστών παρέχει στους σπουδαστές την πρόσβαση στο σε 

απευθείας σύνδεση βιβλιοπωλείο, την ακαδημαϊκή παροχή συμβουλών και 

οικονομικές πληροφορίες. Στο αρχικό σχέδιο εφαρμογής (Sparks, 1996), προτάθηκε 

μια two-tiered προσέγγιση: ένα συγκεντρωμένο WGU με τον εικονικό κατάλογο και 

τα τοπικά ελεγχόμενα WGU κέντρα του. Η κεντρική λειτουργία εγγυάται ένα υψηλό 

επίπεδο εκπαιδευτικών και ποιότητα και υπευθυνότητα υπηρεσιών ενώ τα τοπικά 

ελεγχόμενα κέντρα WGU θα παρείχαν την άμεση υποστήριξη και την εύκολη 

πρόσβαση των σπουδαστών. Από τον Ιούλιο του 1998, τέτοια τοπικά ελεγχόμενα 

κέντρα δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα, καταδεικνύοντας τις δυσκολίες της φυσικής 

ρύθμισης ενός εικονικού πανεπιστημίου.

Υπηρεσίες καθηνητών

Υπάρχουν δύο ομάδες καθηγητών που συνδέονται με το WGU: εκπαιδευτικοί 

των διάφορων μαθημάτων και σύμβουλοι των μεμονωμένων σπουδαστών. Καθώς το 

WGU είναι μια κοινοπραξία, τα μέλη της πρώτης ομάδας μπορούν να είναι μέλη των
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ιδρυμάτων και των εταιρειών που απαρτίζουν το WGU, αλλά όχι του ίδιου του WGU. 

Η δεύτερη ομάδα ανθρώπων είναι ο πυρήνας του WGU και τα καθήκοντά της 

περιλαμβάνουν: a) στελεχώνουν τα συμβούλια προγράμματος που συνδέονται με 

κάθε πιστοποιητικό WGU, β) εποπτεύουν την αξιολόγηση και τις συμβουλευτικές 

δραστηριότητες που συνδέονται με τους σπουδαστές και γ) συμμετέχουν στην 

επέκταση και ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προγραμματισμού. Επιπλέον, τα μέλη 

αυτής της ομάδας χρησιμεύσουν και ως σύμβουλοι των σπουδαστών, που παρέχουν 

τις ακαδημαϊκές συμβουλευτικές υπηρεσίες στους σπουδαστές που εγγράφονται στα 

προγράμματα WGU μέσω του τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προκειμένου να παρασχεθεί η "competency-based education”, το WGU έχει 

δύο άλλες ομάδες ακαδημαϊκού προσωπικού: τα συμβούλια προγράμματος και το 

συμβούλιο αξιολόγησης. Τα συμβούλια προγράμματος, που αποτελούνται από τους 

εμπειρογνώμονες από τον τομέα προγράμματος, εξετάζουν τους βαθμούς και τα 

πιστοποιητικά, και τα εγκρίνουν πριν συμπεριληφθούν στο SmartCatalog. Το 

συμβούλιο αξιολόγησης είναι αρμόδιο για την εγκυρότητα των βαθμών και των 

πιστοποιητικών.

Υπηρεσίεα των πόρων

Υπάρχει μια εικονική βιβλιοθήκη στο WGU, αποκαλούμενη κεντρική 

βιβλιοθήκη του WGU, η οποία είναι βασισμένη στο Web και υποστηρίζει πολλούς 

Web browsers και σχετικές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται από το πανεπιστήμιο του 

New Mexico. Τρία είδη πόρων είναι διαθέσιμα μέσω της βιβλιοθήκης: ιστοσελίδες, 

βάσεις δεδομένων και παράδοση εγγράφων. Μέσω της κεντρικής βιβλιοθήκης του 

WGU οι σπουδαστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα υλικά που προετοιμάζονται 

από τους εκπαιδευτικούς ή να ζητήσουν βοήθεια από τους βιβλιοθηκάριους μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, fax, ή με τη συμπλήρωση του βασισμένου 

στο Web εντύπου αναφοράς για τον προσδιορισμό και την απόκτηση των 

κατάλληλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υλικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Τεχνολογική υποδομή του e-University

3.1. Αρχιτεκτονική του e-U

To e-university δίνει τη δυνατότητα σπουδών σε άτομα από όλον τον 

πλανήτη. Συνδυάζει μοντέλα μάθησης και υπηρεσίες υποστήριξης από πολλούς 

προμηθευτές. Για να το καταφέρει αυτό πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο και να 

προσαρμόζεται στις αλλαγές όχι μόνο της ζήτησης, αλλά και της τεχνολογίας

Σχήμα 3.1. Αρχιτεκτονική e-U
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Το δίκτυο ενός e-u πρέπει να συνδέει όλες τις εφαρμογές του και τις 

αποθηκευμένες πληροφορίες και να στηρίζεται σε μια ανοιχτή αρχιτεκτονική. Πρέπει 

να διαθέτει ασφαλείς συνδέσεις με το extranet και το Internet. Ένα από τα μέτρα 

ασφάλειας που ενδείκνυνται είναι τα firewalls.

Οι οργανισμοί που συνεργάζονται θα πρέπει να χρησιμοποιούν εφαρμογές 

που θα μπορούν εύκολα να ανταλλάξουν πληροφορίες με το e-u πάνω από το 

extranet. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οργανισμοί που συνεργάζονται έχουν 

απευθείας πρόσβαση στο Internet για να μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία με 

τους φοιτητές.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στ εκπαιδευτικά εργαλεία αλλά και 

τις διοικητικές υπηρεσίες του e-u μέσω κάποιων καναλιών.

Learning Management Systems (IMS)

To Learning Management System (LMS) παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

επιτυχία του e-U γιατί δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό υλικό 

στις προσωπικές ανάγκες του κάθε φοιτητή και να δημιουργηθεί το προσωπικό του 

πρόγραμμα. To LMS είναι ένα σύστημα το οποίο αλληλεπιδρά με τον φοιτητή, 

ερμηνεύει τις ανάγκες του, συγκεντρώνει τις απαραίτητες εκπαιδευτικές εφαρμογές 

και το περιεχόμενο για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες και στη συνέχεια τα 

παραδίδει στο φοιτητή.

To LMS συμβάλλει στην προσφορά προσωπικών και χρήσιμων υπηρεσιών 

στον φοιτητή. Επίσης το LMS προσφέρει υπηρεσίες στους καθηγητές και στους 

προμηθευτές του εκπαιδευτικού υλικού. To LMS μπορεί να βοηθήσει στον 

σχεδιασμό και τη διαχείριση των courses αλλά και να δώσει πληροφορίες στον 

καθηγητή για την πρόοδο του φοιτητή.
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To LMS πρέπει να συνεργάζεται και με τις διοικητικές λειτουργίες του e-U. 

Θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσει δεδομένα, όπως οικονομικά με την διαχείριση 

του συστήματος.

Μερικά από τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός LMS είναι:

• Αξιολόγηση των φοιτητών και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

• Διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης με επιλογές. To LMS πρέπει να 

προτείνει κατάλληλα προγράμματα στους φοιτητές ανάλογα με τις 

προτιμήσεις τους, τις δεξιότητές τους κλπ

• Περιγραφή του προγράμματος. Δομή του προγράμματος, χρονοδιάγραμμα, 

επικοινωνία με τους καθηγητές κλπ

• Portal front/end navigator. Οδηγεί τον φοιτητή στην περιπέτεια της μάθησης. 

Σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο που παρουσιάζει τα σωστά χαρακτηριστικά στην 

κατάλληλη στιγμή.

• Προσωπικό record του φοιτητή. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον 

φοιτητή καθώς και όλες οι συναλλαγές του με το e-U.

• Εργαλεία επικοινωνίας όπως noticeboards, learner group information κλπ

• Εργαλεία e-leaming μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση. Τέτοια μπορεί 

να είναι conferencing tools for discussion groups, electronic whiteboards, 

multimedia resource (πχ 3-D simulations) κλπ

• Εργαλεία αναζήτησης

• Πρόσβαση του καθηγητή στο record φοιτητή

• Επικοινωνία του καθηγητή με τους φοιτητές, προσωπικά με τον καθένα ή σε 

ομάδες.

Υπάρχουν πολλά συστήματα LMS που μπορεί κανείς να προμηθευτεί. Το 

πρώτο βήμα για την επιλογή ενός τέτοιου συστήματος είναι να προσδιορίσει τις 

λειτουργικές ανάγκες του e-U. Πρέπει να προσδιοριστούν όχι μόνο οι αρχικές 

ανάγκες αλλά, όσο αυτό είναι δυνατόν, και οι μελλοντικές.

LMS standards
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Ένα βασικό χαρακτηριστικό του LMS είναι ότι θα πρέπει να συνεργάζεται με

διάφορα εργαλεία. Για το σκοπό αυτό έχουν οριστεί κάποια standards. Μερικά

από αυτά είναι:

• Επιτρέπει να μεταφερθεί υλικό από ένα computer Management instruction 

system (CMI) σε άλλο.

• Διευκολύνει τη συνεργασία του συστήματος με διάφορους τύπους 

browsers και λειτουργικών συστημάτων.

• Χρησιμοποιεί πρωτόκολλο το οποίο βοηθά στην επικοινωνία μεταξύ 

software tools (όπως spreadsheets και text editors) που χρησιμοποιεί ο 

φοιτητής και instructional software agents το οποίο καθοδηγεί τον 

φοιτητή.

Για την ανταλλαγή e-leaming πληροφοριών μέσω Internet προσφέρεται η 

XML (ExtensibleMark-up Language).

Content Asset Management

Όλες οι πληροφορίες πρέπει να διαχειριστούν. To Content Asset Management 

επιτρέπει να αποθηκευτούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων και άμεση και πολύ 

γρήγορη πρόσβαση.

Είναι πιθανό το περιεχόμενο να αποθηκευτεί σε κεντρικές βάσεις δεδομένων 

ή σε άλλα τμήματα του e-U. Μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο το πλήρες 

περιεχόμενο αλλά και μια σύντομη περιγραφή της πληροφορίας, δηλαδή να 

περιλαμβάνει metadata. Metadata είναι όχι η ίδια η πληροφορία αλλά μια σύντομη 

περιγραφή της. Στα meatadata πρέπει να περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

• Αντικείμενο ή θεματική περιοχή

• Επίπεδο και περιεχόμενο προγράμματος

• Υπεύθυνος και ομάδα σχεδιασμού

• Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης

• Τιμή (που μπορεί να είναι διαφορετική για διαφορετικούς χρήστες)

• Στυλ περιεχομένου

• Γλώσσα (ες)
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• Τεχνολογία που απαιτείται (πχ αν είναι κατάλληλη για PC και/ή WAP)

Content Asset Management Systems παρέχουν μεγάλη ευκολία αναζήτησης 

έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί γρήγορα το κατάλληλο υλικό εκμάθησης. Το 

σύστημα υποστηρίζει το Learning Management System στη διαμόρφωση του 

learning course.

Καθώς τα προγράμματα που προσαρμόζονται στις προσωπικές ανάγκες του 

κάθε σπουδαστή αυξάνονται συνεχώς, είναι απαραίτητο να επιλέγουν τα στοιχεία 

του προγράμματος που θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα του κάθε σπουδαστή. 

Συνεπώς ο ρόλος του Content Asset Management θα είναι καθοριστικός για την 

επιτυχία του e-U.

Εργαλεία avveoyaaiac

Τα Εργαλεία συνεργασίας (Collaboration Tools) περιλαμβάνουν εφαρμογές 

του Internet για εικονικές τάξεις, παρουσιάσεις online και web meetings. Η σημερινή 

τεχνολογία επιτρέπει συνεργασία live μέσω Internet. Αναμένεται ότι σύντομα θα 

δημιουργηθούν εργαλεία συνεργασίας που θα υποστηρίζουν την live επικοινωνία, 

επικοινωνία με φωνή μεταξύ καθηγητών και σπουδαστών χωρίς τη μεσολάβηση του 

Internet.

Στο μέλλον αναμένεται ότι θα είναι δυνατή η επικοινωνία με φωνή, βίντεο, 

συνεργασία one-to-one, one-to-many κλπ

Application Service Provider Model

Application Service Providers (ASPs) είναι εφαρμογές λογισμικού στους 

servers που διευκολύνουν την πρόσβαση απομακρυσμένων με τη βοήθεια web 

browser. Η χρήση ενός ASP είναι κατάλληλη για εκπαιδευτικά ινστιτούτα καθώς 

παρέχει εύκολη και με χαμηλό κόστος πρόσβαση σε ένα πλήθος e-based learning 

εφαρμογές. Αν και οι ASP δεν χρησιμοποιούνται ευρέως, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, 

υπάρχει ένας αριθμός πωλητών που προωθεί την πώλησή τους.
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3.2. e-U λειτουργίες

To e-U είναι μια νέα εταιρία στο Internet η οποία ξεκίνησε από το μηδέν και 

από τεχνολογική άποψη έχει την ευκαιρία να κάνει καινοτομίες και οι λειτουργίες της 

να βασίζονται σε ένα ανοιχτό , web-oriented μοντέλο.

Back office and customer facing administration

Εδώ περιγράφονται οι κυριότερες e-U διοικητικές υπηρεσίες. Το παρακάτω 

σχήμα δείχνει τις κυριότερες εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες του e-U.

Customer
Services
(CRM)

Faci ities 
Mgmt Learning

Management
Systems

Legal Supply chain
Management/
Logistics

Content
Asset
Mgmt

Web Mgn 
(internet/ 
extranet/ 
intranet)

Σχήμα 3.2. Οι κυριότερες εσωτερικές λειτουργίες του e-U

Οι εφαρμογές που είναι διαθέσιμες είναι οι παρακάτω:

• Συστήματα διαχείρισης πελατών (Customer Relationship Management - 

CRM)

• Ηλεκτρονικά συστήματα διαφήμισης

• IT network management systems

• Marketing και πωλήσεις

• Supply chain management/e-procurement

• Web management και web publishing
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Υπάρχουν αρκετές εταιρίες παραγωγής Software που προσφέρουν ολοκληρωμένες 

web-based εφαρμογές, όπως marketing, πωλήσεις και CRM. Σήμερα τα CRM ασκούν 

μεγάλη επίδραση στην στρατηγική των e-business.

Customer Relaionship Management (CRM)

To CRM έχει ως στόχο να καταγράψει την ακριβή εικόνα των πελατών ενός 

οργανισμού. Σκοπός του CRM είναι να γνωρίζει την αλληλεπίδραση πελατών και 

οργανισμού. Με τη χρήση τεχνολογιών Internet και CRM εφαρμογών είναι δυνατόν 

να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα των πελατών η οποία συμβάλλει σε ένα καλύτερο 

στρατηγικό marketing. Ο οργανισμός μπορεί να προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες 

στους πελάτες του, με αποτέλεσμα αυτοί να είναι ευχαριστημένοι και να συστήνουν 

και σε άλλους.

To CRM δίνει πληροφορίες για τους τωρινούς πελάτες. Με την επεξεργασία 

αυτών των στοιχείων σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα μπορούν να συμπεράνουν τις 

τάσεις των πελατών και με βάση αυτές να καθοριστεί η στρατηγική του οργανισμού.

To CRM καταγράφει κάθε συναλλαγή μέσω Internet του πελάτη με τον 

οργανισμό. Έτσι το e-U μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα των πελατών του η οποία θα 

επηρεάσει τις αποφάσεις για επενδύσεις σε νέες υπηρεσίες.

Customer facing administrative operations

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι κάποιες από τις διοικητικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους πελάτες. Η διοικητική υπηρεσία του e-U πρέπει να απευθυνθεί 

στο Learning Management System.

• Registration - online εγγραφή του φοιτητή, απευθείας σύνδεση με τις back 

office διοικητικές υπηρεσίες.

• Κεντρικές υπηρεσίες-αυτές είναι οι υπηρεσίες, όπως η βιβλιοθήκη, που 

προσφέρονται σε όλους τους σπουδαστές, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που 

φοιτούν, τη γεωγραφική περιοχή κλπ Οι υπηρεσίες της κεντρικής βιβλιοθήκης 

προσφέρονται στους σπουδαστές μέσω ενός e-U portal το οποίο δίνει στους 

χρήστες τις πληροφορίες που ζητούν.
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• Πληρωμή- online πληρωμή για τα προγράμματα σπουδών με απευθείας 

σύνδεση με το back office administrative functions (ειδικά με billing και 

finance)

• E-commerce τυπικά περιλαμβάνει πωλήσεις βιβλίων και άλλων υλικών 

σχετικών με τις σπουδές, αλλά και άλλες υπηρεσίες όπως ταξιδιωτικές,, 

τραπεζικές κλπ (αυτές τις υπηρεσίες πολύ πιθανόν να μην τις παρέχουν οι 

ίδιοι αλλά υπάρχει στο site του e-U ένας σύνδεσμος για το site των 

προμηθευτών).

Σήμερα υπάρχουν διοικητικά συστήματα ειδικά για εκπαιδευτικά ινστιτούτα 

και η ανάπτυξή τους είναι ραγδαία. Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτά τα συστήματα 

να ενοποιηθούν με το LMS. Αναπτύσσονται standards για μεγαλύτερη 

interoperability μεταξύ των συστημάτων.

Βασικά -χαρακτηριστικά της τεγνικήα πλατφόοααα του e-U

Η e-U platform περιλαμβάνει τα δίκτυα, το hardware, τις εφαρμογές 

λογισμικού. Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με την 

τεχνολογία.

Ολοκληοωαένη Υποδομή

Σε οποιαδήποτε e-business για να υπάρχει υπεροχή, πρέπει οι εργαζόμενοι να 

υποστηρίζονται από γρήγορα και αποτελεσματικά συστήματα και έγκυρη και 

ακριβής πληροφόρηση να επηρεάζει τις αποφάσεις τους. Είναι σημαντικό οι 

εφαρμογές που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του e-U να μπορούν να 

ανταλλάσουν πληροφορίες αυτόματα και με ακρίβεια. Παραδείγματος χάριν όταν 

ο σπουδαστής εγγράφεται ή όταν αγοράζει ένα υλικό online πρέπει να μπορούν 

να έχουν άμεση πληροφόρηση οι πωλήσεις και οι οικονομικές υπηρεσίες. Για να 

πραγματοποιειθεί αυτό θα πρέπει η υποδομή του συστήματος να είναι τέτοια ώστε 

η ανταλλαγή των δεδομένων να γίνεται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρεμβολή. 

Οι παραγωγοί hardware και software προσπαθούν να ορίσουν κάποια standards τα
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οποία θα υποστηρίζου υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης. Ωστόσο προς το παρόν αυτά 

τα standards δεν είναι παγκοσμίως αποδεκτά.

Ευκαμψία

To e-U πρέπει να έχει ευκαμψία στις λειτουργίες του για να μπορεί να 

προσαρμόζεται στο περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει. Συνεπώς η αρχιτεκτονική 

του συστήματος η οποία υποστηρίζει τις λειτουργίες πρέπει να είναι ευκίνητη για 

να μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές, όταν αυτές απαιτούνται. Εάν 

συμφωνηθούν κάποια standards από τους προμηθευτές, τα προϊόντα τους θα είναι 

από την κατασκευή τους πιο εύκαμπτα και θα είναι πιο εύκολη η ανταλλαγή 

μεταξύ διαφορετικών προϊόντων.

Αυέοαείωση και ανάπτυ&ι

Είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς με βεβαιότητα πόσο θα 

αναπτυχθεί ένα e-U. Αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των σπουδαστών, από τον 

αριθμό και τη διάρκεια των προγραμμάτων που προσφέρονται κλπ Όπως ένα e-U 

πρέπει να είναι εύκαμπτο και να αλλάζει τις λειτουργίες του, έτσι πρέπει να 

μπορεί να ανταποκρίνεται και σε κάθε δυνατή αύξηση της ζήτησης.

Νεωτερισαοο / Αναβάθυιση

To e-U θα πρέπει να ελέγχει συνεχώς τις λειτουργίες του για να μπορεί να 

είναι μπροστά από τους ανταγωνιστές του. Η διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης 

απαιτεί τακτικό εκσυγχρονισμό του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται 

πολύ συχνά αναβάθμιση ή αντικατάσταση πολλών IT συστημάτων. Η 

αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε κάθε εκσυγχρονισμός 

να είναι εύκολος και φτηνός.

Σύνκλιση
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Καθώς οι συσκευές με τις οποίες ο φοιτητής λαμβάνει το υλικό 

αναπτύσσονται, το back office system πρέπει επίσης να αλλάξει. To e-U θα 

πρέπει να παρέχει υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον τύπο του δικτύου.

Ασφάλεια και μυστικότητα

Ένα e-U πρέπει να πείσει όλους όσους χρησιμοποιούν το σύστημα ότι είναι 

ασφαλές. Η συνολική πολιτική ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει:

• Μια αξιολόγηση του κινδύνου του συστήματος (περιλαμβάνει 

υπερφόρτωση του συστήματος από ανταγωνιστές, ψευδείς πιστωτικές 

κάρτες, αλλοίωση των στοιχείων των πελατών από hackers κλπ)

• Σχεδιασμός κατάλληλης ασφαλούς αρχιτεκτονικής

• Ανάπτυξη γενικής πολιτικής ασφάλειας για την προστασία των 

πελατών

Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την ασφάλεια των πελατών 

περιλαμβάνουν firewalls, ψηφιακή πιστοποίηση και κρυπτογράφηση. Firewall 

είναι ένας υπολογιστής που χρησιμοποιεί τροποποιημένο λειτουργικό σύστημα το 

οποίο απομονώνει το εσωτερικό δίκτυο του οργανισμού από το Internet. 

Επιτρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες συνδέσεις και εμποδίζει άλλες. Η 

ψηφιακή πιστοποίηση είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο έχει υπογραφεί 

ψηφιακά από τον εκδότη του, όμοια με την υπογραφή ενός κοινού εγγράφου. 

Σκοπός της είναι να αναγνωριστεί η ταυτότητα ενός προσώπου ή ενός 

οργανισμού στο Internet. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανγνώριση της 

ταυτότητας των σπουδαστών στις εξετάσεις. Η κρυπτογράφηση υποστηρίζει 

ασφαλή πληρωμή μέσω Internet χρησιμοποιώντας SSL (Secure Sockets Layer).

Standards

Υπάρχουν αλλά και συνεχώς αναπτύσσονται για όλα τα τμήματ του 

συστήματος όπως υποδομή σε hardware, software και δίκτυα. Εάν τα standards 

σχεδιαστούν έχοντας υπόψη τον τελικό χρήστη, τότε το σύστημα γίνεται 

περισσότερο εύκαμπτο και αναβαθμίζεται ευκολότερα. Επιτρέπουν επίσης στους
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πελάτες να χρησιμοποιούν τα προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα στις απαιτήσεις 

τους. Ωστόσο τα standards είναι αποτελεσματικά μόνο όταν είναι αποδεκτά και 

από τους πελάτες και από τους προμηθευτές.

Partner operations based on the extranet

Για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση του e-U είναι ζωτικής σημασίας ότι οι 

προμηθευτές υπηρεσιών υποστήριξης σπουδαστών και οι περιοχές υποστήριξης 

(όπως οι βιβλιοθήκες) συνδέονται με το e-U από ένα “e-U extranet”. Αυτό θα 

μπορούσε να είναι το όχημα για την επικοινωνία ανάμεσα στο e-U και τα 

συνεργαζόμενα μαζί του ιδρύματα και οργανώσεις.

Ένα extranet είναι παρόμοιο με ένα εταιρικό intranet. Εντούτοις επιτρέπει σε 

πολλαπλάσιες οργανώσεις να έχουν πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες από κάθε 

ένα από τα εσωτερικά δίκτυα της οργάνωσης μέσω του δημόσιου Διαδικτύου. 

Υποστηρίζει τα ίδια πρωτόκολλα και τις υπηρεσίες με το δημόσιο Διαδίκτυο, 

συμπεριλαμβανομένων των e-mails, των ειδήσεων, των συνομιλιών και των 

ιστοσελίδων. To extranet, μπορεί να παρέχει πρόσβαση στις εσωτερικές πληροφορίες 

ομάδων ενώ ταυτόχρονα ασφαλίζει άλλα στοιχεία από τους συνεργάτες σε επιλεκτική 

βάση (παραδείγματος χάριν, δεν θα αφήσει πρόσβαση ενός συνεργάτη σε 

τιμολογημένες πληροφορίες σε κάποιον άλλο συνεργάτη).

To extranet πρέπει να χρησιμοποιηθεί για λειτουργίες όπως:

• Τιμολόγηση

• Για δραστηριότητες του τομέα μάρκετινγκ

• Στην υποβολή on-line προσφορών

• Ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε σπουδαστές

• Πληροφορίες για τα μαθήματα

• Χρήση των πηγών του e-U από τους συνεργάτες

• Διαχείριση γνώσης

Δίκτυο
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Θα αναμέναμε ότι η πλειοψηφία των πληροφοριών που μοιράζονται θα 

φιλοξενούταν από το e-U ανεξάρτητα από το δημιουργό. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 

θα είχαν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω της κανονικής μεθόδου τους 

πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Τα σημαντικότερα ζητήματα τεχνολογίας για το δίκτυο extranets είναι η 

ασφάλεια και διαλειτουργικότητα. Τα πρότυπα για τους χρήστες του διαδικτύου θα 

βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας και για 

αυτόν τον σκοπό, δημιουργήθηκε η ομάδα εργασίας εφαρμοσμένης μηχανικής 

Διαδικτύου (IEFT). Η IEFT είναι μεγάλη, ανοικτή διεθνής κοινότητα σχεδιαστών 

δικτύων, χειριστών, προμηθευτών, και ερευνητών ο σκοπός των οποίων είναι ο 

συντονισμός της λειτουργίας, η διαχείριση και η εξέλιξη του διαδικτύου και η 

επίλυση μικρών και μεσαίων προβλημάτων πρωτοκόλλου και αρχιτεκτονικής. Είναι 

μια σημαντική πηγή προτάσεων για τα πρότυπα πρωτοκόλλου, τα οποία 

υποβάλλονται στον πίνακα αρχιτεκτονικής διαδικτύου (ΙΑΒ) για την τελική έγκριση.

Στην περίπτωση των HEIs, πολλοί από αυτούς είναι ήδη συνδεδεμένοι (στο 

Διαδίκτυο αλλά και μεταξύ τους) με JANET, ένα ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) που 

χρησιμοποιεί τα δίκτυα μεταφορέων αλλά που λειτουργεί ως ιδιωτικό δίκτυο. Η 

αρχική υπηρεσία που παραδόθηκε ήδη στο JANET είναι IP (πρωτόκολλο 

διαδικτύου).

Κάθε οργάνωση θα απαιτούσε έναν extranet δρομολογητή στην άκρη αυτού 

του δικτύου. Οι δρομολογητές είναι τα σημεία διασύνδεσης μεταξύ των εσωτερικών 

δικτύων και το ίδιο το extranet και θα μπορούσαν να παρέχουν ένα σημείο για την 

ασφάλεια και τον έλεγχο.

Η ασφάλεια λειτουργεί σε πακέτα IP από το δρομολογητή, που τοποθετούνται 

έπειτα σε κάψα ή συμπεριλαμβάνονται μέσα σε άλλα πακέτα IP για τη δρομολόγησή 

τους σε ολόκληρο το Διαδίκτυο. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα που 

χρησιμοποιούνται για να εφαρμόσουν το IP VPNs: το σημείο στο PPTP,L2F, L2TP 

και IPSec. To IPSec έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει ασφάλεια σε μια πακέτο προς
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πακέτο βάση. Ο περιορισμός είναι ότι φέρνει μόνο τα πακέτα IP και όχι άλλα 

πρωτόκολλα (όπως το IPX και Appletalk).

Δ ιαλειτουονικότητα

Η διαλειτουργικότητα των διάφορων δικτύων που θα αποτελούσαν extranet 

θα ήταν βασική στην επιτυχία της. Πολλά μέρη από κάθε ένα δίκτυο θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν.

Ο Netscape ηγείται μιας κοινοπραξίας επιχειρήσεων στην υποστήριξη ενός 

συνόλου extranet προτύπων για να δημιουργήσει μια περιεκτική, διαλειτουργική 

υποδομή για την ασφαλή μετάδοση πληροφοριών. Τα πρότυπα καλύπτουν τις 

υπηρεσίες καταλόγου, την κρυπτογράφηση και την επικύρωση και τα σχήματα για 

την ανταλλαγή των πληροφοριών.

Ασφάλεια δικτύου.

Οι δρομολογητές θα απαιτηθούν από κάθε οργάνωση όπως η διασύνδεση 

δείχνει μεταξύ των μεμονωμένων δικτύων. Οι δρομολογητές Extranets 

περιλαμβάνουν επίσης τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ασφάλειας που θα παρείχαν 

σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τις ασφαλείς συνδέσεις.

Η πρόσβαση στα στοιχεία μπορεί να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί μέσω των 

στρατηγικών συμπεριλαμβανομένου Ids, των κωδικών πρόσβασης και της 

κρυπτογράφησης.

Προμήθεια τηε τεγνολονικής πλατφόοααε

Η προμήθεια των εφαρμογών λογισμικού απαιτεί τον αποτελεσματικό 

συντονισμό των εφαρμογών και όλων των άλλων πτυχών των επικοινωνιακών 

υποδομών, όπως τα δίκτυα, τα LANs και τα WANs, την καλωδιακή υποδομή, και την 

ανάπτυξη IT υποδομής.
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main tasks

• Review and analyse operational requirements
• Define functional requirements for the application!s)

• Evaluate Commercial Off The Shelf (COTS) products avatlab 
on the market that will meet functional requirements

■ Evaluate how overall functionality required can be mapped 
onto COTS systems: evaluate lev el of customisation and 
development required.

• Identify market players

Route B

Πίνακας 3.1 Procurement of the e-U technology platform

Σε αυτό το τμήμα περιγράφουμε τις δύο κύριες διαδρομές για την προμήθεια 

της τεχνολογικής πλατφόρμας για το e-U και των παραγόντων που θεωρούνται πως 

εξασφαλίζουν μια αποτελεσματική διαδικασία προμήθειας και μια επιτυχή εφαρμογή. 

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει κύρια βήματα.

Μετά από το σημαντικότερο καθήκον, να καθοριστούν οι λειτουργικές και 

πρακτικές απαιτήσεις του συστήματος, υπάρχουν δύο κύριες διαδρομές για την 

προμήθεια των IT. Η πρώτη, η διαδρομή Α, πρόκειται να βασίσει τα συστήματα στο 

εμπορικό επίπεδο, τα έτοιμα προϊόντα. Αυτό είναι σαφώς δυνατόν μόνο εφόσον είναι 

διαθέσιμα. Η δεύτερη, η διαδρομή Β, πρόκειται να αναθέσει σε έναν ολοκληρωτή 

συστημάτων για να δημιουργήσει μια επί παραγγελία εφαρμογή. Αυτό θα γινόταν
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ακόμα κι αν τα έτοιμα προϊόντα ήταν διαθέσιμα αλλά δεν είχαν τις προδιαγραφές της 

απαιτούμενης λειτουργικότητας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο επιλογές 

δίνονται κατωτέρω.

Route Α

Γενικά περιορίζει τον κίνδυνο του αγοραστή, από την άποψη του κόστους και 

του χρόνου που απαιτείται για να εφαρμόσει το λύση. Η εμπειρία μας δείχνει ότι οι 

δαπάνες μπορούν να μειωθούν περισσότερο από 50%, εάν μπορεί να γίνει αποδεκτή η 

διαδρομή Α.

Η διαδρομή Α θα πρόσφερε επίσης μεγαλύτερη ευελιξία για το e-U από την 

άποψη της μελλοντικής ανάπτυξης και συντήρησης. Τα προϊόντα COTS θα 

αναβαθμίζονταν τυπικά από τον προμηθευτή, και οι νέες εκδόσεις θα προσφέρονται 

χωρίς κόστος, ως τμήμα της συμφωνίας για τη συντήρηση. Οι μελλοντικές 

αναβαθμίσεις θα πραγματοποιούνταν με λιγότερο κόστος για τον πελάτη, και θα 

ωφελούσαν επίσης και άλλους πελάτες. Κατά συνέπεια οι δαπάνες εξέλιξης και το 

κόστος συντήρησης μοιράζονται.

Ακόμη, η διαδρομή Α επιτρέπει την αρθρωτή προσέγγιση, με την οποία 

διαφορετικές λειτουργίες μπορούν να γίνονται με διαφορετικό COTS λογισμικό. Σε 

αυτήν την περίπτωση, απαιτείται ολοκλήρωση μεταξύ των συστημάτων, και 

(middleware) ενδιάμεσο υλικό μπορεί να απαιτηθεί για να αναπτύξει τις ηλεκτρονικές 

διασυνδέσεις. Ένα πλεονέκτημα αυτής της λύσης θα ήταν η δυνατότητα στο e-U να 

αποσυνδέσει ένα υποσύστημα σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία και να το 

αντικαταστήσει με ένα νέο σύστημα από άλλον προμηθευτή καθώς νέα προϊόντα 

διατίθενται στην αγορά. Εντούτοις, θα ήταν σημαντικό να καθοριστούν αυστηρά οι 

απαιτήσεις διασυνδέσεων, και να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα βασίστηκαν σε 

ανοικτά πρότυπα, με κάθε διασύνδεση λεπτομερώς τεκμηριωμένη. Δεδομένου ότι τα 

πρότυπα διασυνδέσεων γίνονται όλο και περισσότερο προηγμένα, αυτός ο τύπος 

ανάπτυξης γίνεται οικονομικώς περισσότερό αποδοτικός και λιγότερο ε7ακίνδυνος.

Οι προδιαγραφές του συστήματος και οι ανταγωνιστικές προσφορές θα πρέπει 

να καλύπτουν τα ακόλουθα ζητήματα.
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Route Β

• Λειτουργικές απαιτήσεις

• Τεχνικές προδιαγραφές

• Ανθεκτικότητα, απαιτήσεις απόδοσης

• Όροι και διατάξεις

• Προδιαγραφές διασυνδέσεων

• Υποχρεώσεις προμηθευτή για την αναβάθμιση των διασυνδέσεων

• Απαιτήσεις συντήρησης, συμφωνία για το επίπεδο παρεχομένων 

υπηρεσιών.

• Εκσυγχρονισμός και προσαρμοστικότητα σε αυτόν και στην 

επιχειρηματική αλλαγή

• Ολοκλήρωση τρίτων συστημάτων μέσω των συγχωνεύσεων και των 

αποκτήσεων.

Η διαδρομή Β θα παρείχε στο e-U μια επί παραγγελία εφαρμογή, η οποία θα 

ικανοποιούσε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του. Αν και αυτή η προσέγγιση μπορεί να 

απαιτηθεί για την πολύ συγκεκριμένη επιχείρηση - ή να παρέχει ένα επιχειρησιακό 

πλεονέκτημα πέρα από τον ανταγωνισμό - θα απαιτούσε περισσότερη προσπάθεια εκ 

μέρους του e-U και των συνεργατών του που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 

λογισμικού, να διευκρινίσουν λεπτομερώς τις λειτουργικές απαιτήσεις και την 

αρχιτεκτονική του συστήματος. Ο χρόνος ανάπτυξης και η δοκιμή του προϊόντος θα 

ήταν επίσης mo μακροχρόνιοι.

Στη διαδρομή Β το e-U οφείλει να συνεργαστεί πολύ στενά με τον υπεύθυνο 

για την ανάπτυξη και να συνεχίσει τη σχέση αυτή μακροχρόνια, όσο και όποτε το 

λογισμικό πρέπει να συντηρείται και να τροποποιείται.

Εάν μια τέτοια λύση απαιτήθηκε, το e-U προκειμένου να περιοριστούν ο 

κίνδυνος και το κόστος, πρέπει να προσπαθήσει να συνάψει μια συμφωνία 

συνεργασίας με τον υπεύθυνο ώστε να εμπορευματοποιήσει το προϊόν σε μια 

μεταγενέστερη ημερομηνία.

Προμήθεια τεγνολογίαα για το e-U

64



Κεφάλαιο 3° :Τεγνολαγική υποδοιαή του e-universitv

Η πλατφόρμα τεχνολογίας του e-U θα είναι μια πολύ μεγάλη, ασυνήθιστη και 

σύνθετη οντότητα. Είναι απίθανο ότι ένα έτοιμο προϊόν που ήδη υπάρχει θα 

ενσωμάτωνε όλη τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες που απαιτούνται. Είναι 

πιθανότερο ότι το e-U θα απαιτήσει μια επί παραγγελία λύση για την τεχνολογική του 

πλατφόρμα, αν και τα πιθανά οφέλη μιας προσαρμοσμένης λύσης μπορούν να 

αντισταθμιστούν από το κόστος και το χρόνο που χρειάζονται για να αναπτυχθεί το 

σύστημα. Εντούτοις, το e-U μπορεί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το έτοιμα 

προϊόντα για τις πιο κοινές λειτουργίες όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

η χρηματοδότηση, κλπ. Επιπλέον, το e-U θα θελήσει να χρησιμοποιήσει το καλύτερο 

των εφαρμογών εκμάθησης για συγκεκριμένες διαδικασίες. Όλα αυτά τα έτοιμα 

προϊόντα βέβαια θα απαιτούσαν σημαντική προσπάθεια να προσαρμοστούν στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις του e-U και να ενσωματωθούν με το υπόλοιπο του συστήματος.

3.3. Πρότυπα e-learning

Τα πιο γνωστά πρότυπα για πλατφόρμες e-leaming είναι τα παρακάτω:

Τ. 120: Είναι μια σειρά από πρότυπα του IT-U (International Telecommunication - 

Union) που δημιουργήθηκε για πραγματικού χρόνου επικοινωνίες μεταξύ πολλών 

σημείων, όπως απαιτείται στο e-leaming.

Η.323: Είναι επίσης ένα IT-U πρότυπο για φωνή και βίντεο μέσω IP, δηλαδή στο 

διαδίκτυο αλλά και στα επιχειρησιακά δίκτυα (Intranets). Έχει γίνει επίσης αποδεκτό 

από το IMTC (Instructional Teleconferencing Multimedia Consorticum) που έχει 150 

μέλη από ενδιαφερόμενες εταιρείες και κλάδους.

IMS Πρότυπα: To Instructional Management System είναι μια ανοιχτή ένωση 

εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αναπτύσσουν μια σειρά από πρότυπα 

για κατανεμημένη, ανοιχτή εκπαιδευτική διαδικασία.

AICC: Είναι ένας οδηγός και πρότυπο του Aviation Industry Computer Based 

Training Committee που είναι η πιο διαδεδομένη, με τεχνικές προδιαγραφές για 

ανταλλαγή μαθημάτων και παρακολούθηση της απόδοσης.
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Η σημασία των προτύπων είναι γνωστή. Ειδικά όταν πρόκειται για νέες 

τεχνολογίες απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή ώστε να μην υπάρξει μελλοντικό 

«κλείδωμα σε μια ιδιωτική αρχιτεκτονική» από όπου δεν μπορούμε π.χ. να 

μεταφέρουμε μαθήματα από άλλα συστήματα ή προς άλλα συστήματα κ.λ.π.

Το μέγεθος της εταιρείας που δημιούργησε και υποστηρίζει την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας παίζει εξαιρετική σημασία, εάν δηλαδή μπορεί η εταιρεία να συμμετέχει 

στις επιτροπές προτύπων. Επίσης η μέχρι σήμερα συμπεριφορά της εταιρείας είναι το 

καλύτερο κριτήριο αξιολόγησης της εταιρείας και τεχνολογιών όσον αφορά τα 

πρότυπα. Μια απλή δήλωση ότι θα πληρεί μελλοντικά τα υπάρχοντα πρότυπα ή αυτά 

που θα αναπτυχθούν, δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

3.4. Εικονικά εργαστήρια (Virtual Labs)

Τα Εικονικά Εργαστήρια είναι ένα σύνολο από συστήματα λογισμικού 

(software), τα οποία προσφέρουν δυνατότητες προσομοίωσης ποικίλων φαινομένων 

και διαδικασιών και απεικόνισης των αποτελεσμάτων με τρόπο που βοηθά την 

κατανόηση των αντίστοιχων φαινομένων.

Στο εικονικό εργαστήριο μπορούμε να πειραματιστούμε σχεδιάζοντας μια 

διάταξη η οποία αποτελείται από "εικονικά" όργανα, συσκευές, κλπ. Μας δίνεται η 

δυνατότητα να ρυθμίσουμε παραμέτρους, να παρατηρήσουμε τις επιπτώσεις που 

προκαλούν και να μετρήσουμε την επίδραση που έχουν. Σε αυτό μπορούμε να 

"κάνουμε" πειράματα όπως αυτά που κάνουμε στο εργαστήριο, με τη διαφορά ότι με 

αυτά δεν "ανακρίνουμε" την ίδια τη φύση αλλά μια "φύση" που ζει μέσα στα 

κυκλώματα του υπολογιστή και εκδηλώνεται με χρώματα, με σχήματα (στατικά ή 

κινούμενα), με ήχους. Μελετάμε μια προσομοίωση της φύσης η οποία έχει 

κατασκευαστεί από τους σχεδιαστές του λογισμικού που χρησιμοποιούμε και 

διαφέρει από τη μελέτη της φύσης όπως γίνεται στο εργαστήριο. Μας προσφέρει 

όμως και σημαντικές διευκολύνσεις, όπως: στο εικονικό εργαστήριο δεν υπάρχει 

τριβή και αντίσταση από τον αέρα, τα πηνία είναι ιδανικά, τα αμπερό μέτρα δεν 

έχουν ωμική αντίσταση, η αντίσταση των λαμπτήρων δεν αλλάζει όταν θερμαίνονται, 

το περιβάλλον δεν έχει θερμική αγωγιμότητα, κ.α. Οι τριβές, η αντίσταση του αέρα, 

η ωμική αντίσταση στο πηνίο, κλπ, μπορούν να εισαχθούν στην προσομοίωση
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κάνοντάς την να μοιάζει περισσότερο στη φύση που μελετάμε στο εργαστήριο. Ο 

χρόνος εξέλιξης των φαινομένων είναι και αυτός εικονικός. Έτσι φαινόμενα που 

έχουν μεγάλη διάρκεια ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αντίθετα 

επιμηκύνεται η διάρκεια άλλων βραχύβιων φαινομένων.

Οι εμπειρίες των σπουδαστών στο εικονικό εργαστήριο μπορεί να 

συμπληρώσουν αυτές που προσφέρει το εργαστήριο στο οποίο εξερευνούμε τη φύση. 

Δεν μπορεί να τις αντικαταστήσουν.

3.4.1. Οι προσομοιώσεις φαινομένων

Στις προσομοιώσεις στην οθόνη του υπολογιστή (δηλαδή σ' αυτή την τεχνητή 

-εικονική φύση) αναπαρίστανται διάφορα φαινόμενα. Μέσα από κάποια λίστα 

επιλέγεται ένα φαινόμενο και με την ενεργοποίηση της επιλογής "έναρξη" το 

παρατηρούμε. Φαινόμενα τα οποία λόγω κλίμακας είναι αδύνατο να παρατηρηθούν 

χωρίς τη χρήση κατάλληλων οργάνων ή είναι αδύνατο να παρατηρηθούν 

αναπαρίστανται στην οθόνη. Φαινόμενα του Μακρόκοσμου ( πχ κίνηση των 

πλανητών, εκλείψεις, κλπ) ή του Μικρόκοσμου ( κίνηση ατόμων ή μορίων ή 

ηλεκτρονίων, κλπ) μπορεί να "παρατηρηθούν" στην οθόνη του υπολογιστή. Όπως και 

στα εικονικά πειράματα έτσι και στις προσομοιώσεις, η ποιότητα της γνώσης των 

μαθητών που θα τις μελετήσουν καθώς και η γνώση των συμβόλων και των κανόνων 

ανάγνωσης της αναπαράστασης θα προσδιορίσουν το αν θα προκληθούν παρανοήσεις 

ή αν θα ευοδωθεί η καλύτερη κατανόηση των φαινομένων. Οι μαθησιακές 

δραστηριότητες με τις προσομοιώσεις πρέπει να στηρίζονται στην παραγωγή άλλων 

αναπαραστάσεων όπως η λεκτική ( προφορική περιγραφή), γραπτή ( παραγωγή 

κειμένου) σχηματική ( σχέδιο) μοντελοποίηση ( σχεδίαση και περιγραφή μοντέλου 

για το φαινόμενο) ή και φορμαλιστική ( μαθηματικές σχέσεις που περιγράφουν το 

φαινόμενο, ή διάφορους συνδυασμούς τους.

3.4.2. Διαδραστικές προσομοιώσεις φαινομένων

Στις προσομοιώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα να καθοριστούν οι τιμές 

διαφόρων παραμέτρων που καθορίζουν την εξέλιξη ενός φαινομένου που 

αναπαρίσταται στην τεχνητή-εικονική φύση του υπολογιστή. Διαφέρουν από τα 

εικονικά πειράματα στο ότι η πειραματική διάταξη είναι ήδη σχεδιασμένη και
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αμετάβλητη. Διαδικασίες όπως η πρόβλεψη και ο έλεγχός της από την πειραματική 

διάταξη είναι οι πλέον ενδεδειγμένες μαθησιακές δραστηριότητες χρήσης των 

διαδραστικών προσομοιώσεων. Οι μαθησιακές δραστηριότητες που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στην περίπτωση αυτή. Οι 

προϋποθέσεις αποτελεσματικής αξιοποίησής τους είναι, επίσης, αυτές που 

προαναφέρθηκαν.

Οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των Εικονικών 

Εργαστηρίων από οποιοδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο με το Internet (και πιο 

συγκεκριμένα με το World Wide Web), ο οποίος διαθέτει μονάδα λογισμικού 

διαπροσωπείας με το WWW με επαυξημένες δυνατότητες.

Χωρίς τα εικονικά εργαστήρια δεν θα ήταν δυνατόν να σπουδάσει κάποιος 

από απόσταση Φυσική, Χημεία, Βιολογία και άλλες συναφείς επιστήμες.

3.5. Τεχνολογική υποδομή του Idaho State University
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Category Hardware Software Other

Courses available for 
Distance Education 
Registration

The published schedule 
of classes for a given 
semester lists on- 
campus courses and 
then courses available 
in other locations. It 
does not list separately 
the courses that are 
Distance Education or 
Technology Delivered. It 
does identify courses 
that have been 
designated as ‘web 
courses' but there are 
many inaccuracies. 
Information about web 
core offerings is more 
accurate on the website.

Course Catalog The Undergraduate 
and Graduate course 
catalogs appear in 
both print and digital 
versions. Neither is 
kept in database 
format. The printed 
catalogs are 
generated in Adobe 
PageMaker. The Web- 
based versions 
appear in both HTML 
and Adobe PDF 
formats.

The course Catalogs 
(both undergraduate and 
graduate) are printed 
once each year. The 
corresponding online 
versions get more 
frequent updates.

Admission requirements 
and procedures

Web Server: HP900D. 
HP-UX iC’WIS) Admins 
database: Older HP 
MPE OS (HP 1).

Netscape Enterprise 
on 'Web Server (C'WIS 
Database and 
manager IMAGE. 
Powerhouse on HP1.

Admission requirements 
are standard.
Enrollment is ’open" for 
Idaho residents. 
Currently students can 
apply for admission 
online.

Financial Aid 
Requirements and 
Procedures

■Webserver: HP9000, 
HP-UX (C'WIS)
Admin database: Older 
HPMPEOS>HP 1)

Financial aid maintains 
a website but 
applications and other 
support is through 
paper.

Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

Φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό έχουν έχουν ένα web-based 

interface και πρόσβαση σε ένα τμήμα της βάσης δεδομένων. Οι σπουδαστές έχουν 

πρόσβαση στα records τους και μπορούν να εκτυπώσουν ανεπίσημα έγγραφα. Οι 

καθηγητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα records των φοιτητών, σε λίστες 

φοιτητών ανά τάξη και σε άλλα διοικητικά δεδομένα.
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Υπάρχει η δυνατότητα για videoconferencing σε είκοσι δύο τάξεις σε όλη την 

πολιτεία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με άλλους τόπους ανά τον κόσμο. Η 

ασφάλεια επιτυγχάνεται με τη χρήση κωδικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

Εκπαιδευτικό λογισμικό

4.1. Ολοκληρωμένα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η διαρκής τεχνολογική ανάπτυξη του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού 

που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη 

δημιουργία εργαλείων μάθησης και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με τη χρήση 

υπερμέσων. Η σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού συστήματος υπερμέσων είναι μια αρκετά 

σύνθετη και πολύπλευρη διαδικασία. Εκτός από τους καθαρά τεχνολογικούς 

παράγοντες που την επηρεάζουν όπως το διαθέσιμο υλικό, την τεχνολογία 

λογισμικού κλπ, εξαρτάται και από το ίδιο το γνωστικό περιεχόμενο και από τους 

σκοπούς που αυτό εξυπηρετεί.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ολοκληρωμένα μαθησιακά 

περιβάλλοντα, τα οποία είναι συστήματα υπερμέσων, που

- υποστηρίζουν και μερικώς αυτοματοποιούν τη μαθησιακή διαδικασία

- μέσα από μια ομοιογενή διαπροσωπεία (interface)

- έχοντας ενσωματώσει ένα σύνολο εργαλείων, για:
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• παρουσίαση πληροφοριών και μαθησιακού υλικού

• επικοινωνία και συνεργασία

• διαχείριση του πληροφοριακού και μαθησιακού υλικού

• αξιολόγηση των εκπαιδευομένων

• διοίκηση εκπαιδευτικής διαδικασίας

Οι χρήστες ενός ολοκληρωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος είναι οι εξής:

• Οι εκπαιδευόμενοι: συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία από 

απόσταση

• Οι εκπαιδευτές:επιβλέπουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευόμενους και 

αξιολογούν την επίδοσή τους.

• Οι παραγωγοί μαθησιακού υλικού:σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτές 

δημιουργούν το μαθησιακό υλικό το οποίο ενσωματώνεται στο σύστημα.

• Οι διαχειριστές του συστήματος:τα μέλη της τεχνικής ομάδας που θα 

αναλάβει την υποστήριξη και επίβλεψη της λειτουργίας του συστήματος.

Kbpiec λειτουργίεζ

Τα περισσότερα από τα Ολοκληρωμένα Μαθησιακά Περιβάλλοντα έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Τα εργαλεία αυτά έχουν ανοιχτή αρχιτεκτονική. 

Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπουν την επικοινωνία με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, 

υποστηρίζουν τη γλώσσα HTML δημιουργία περιεχομένου και είναι συμβατά με 

όλους τους τύπους φυλλομετρητών γενιάς 4.Χ και πάνω. Τέλος υποστηρίζουν 

πλατφόρμα Windows (95, 98, NT, 2000).

Μαθησιακά εργαλεία. Οι δυνατότητες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:

■ Διαχείριση και επίβλεψη μαθήματος.
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■ Τεστ online.

■ Διόρθωση online.

■ Διαχείριση και επίβλεψη μαθητών.

■ Υποστήριξη ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων.

■ Υποστήριξη ερωτήσεων συμπλήρωσης κενού.

■ Υποστήριξη ερωτήσεων επιλογής εικόνων.

■ Υποστήριξη ερωτήσεων Σωστό-Λάθος.

■ Υποβολή, συμπλήρωση και παρακολούθηση αποτελεσμάτων 

χρονομετρημένων τεστ.

■ Αποθήκευση βαθμολογιών.

■ Δημιουργία τεστ συνδυάζοντας όλους τους τύπους ερωτήσεων.

■ Επιλογή ερωτήσεων με τυχαίο τρόπο.

■ Αναφορές στατιστικών αποτελεσμάτων.

■ Έλεγχος στο σχεδίασμά εμφάνισης.

■ Ο σχεδιαστής μπορεί να δει το μάθημα ως μαθητής.

Εργαλεία εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής έχει τα ακόλουθα προνόμια:

■ Ασύγχρονη επικοινωνία εκπαιδευτή - μαθητή.

■ Σύγχρονη επικοινωνία εκπαιδευτή - μαθητή.

■ Δημιουργία/εισαγωγή περιεχομένου, ανάθεση εργασιών.

■ Επιλογή της δομής του μαθήματος.

■ Δημιουργία ομάδων μαθητών.

■ Παρακολούθηση δεδομένων των μαθητών.

■ Προσθήκη/διαγραφή μαθητών.

■ Εσωτερική αλληλογραφία συστήματος μέσω email.

■ Δυνατότητα διαχείρισης email από μαθητές.

■ Δυνατότητα διαχείρισης email από εκπαιδευτές.

■ Υποστήριξη πολλών εκπαιδευτών για ένα μάθημα.

Εργαλεία μαθητή. Οι μαθητές από την πλευρά τους έχουν τις παρακάτω 

δυνατότητες:

■ Πιστοποίηση ταυτότητας με κωδικό-αλλαγή του κωδικού.

■ Web browsing.
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■ Υποστήριξη πολυμέσων.

■ Δημιουργία/εισαγωγή 7ΐεριεχομενού.

■ Δημιουργία προσωπικής σελίδας.

■ Ημερολόγιο και γλωσσάριο.

■ Υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών.

■ Χρήση σελιδοδείκτη-το σύστημα θυμάται την προηγούμενη θέση του χρήστη.

■ Προσωπικό email.

■ Υποβολή αρχείων διαφόρων τύπων (Word, Excel κ.λπ.).

■ Εργαλείο διασκέψεων (Forum) και εργαλείο Chat (με παρακολούθηση).

■ Δυνατότητα αυτοεξέτασης των μαθητών (self test).

■ Έλεγχος προόδου και πρόσβαση στους βαθμούς.

■ Πίνακας ανακοινώσεων (Bulletin board) και whiteboard.

Εργαλεία διαχείρισης. Η αποδοτική και ασφαλής διαχείριση τους συστήματος 

υποστηρίζεται από πολλές δυνατότητες όπως:

■ Βαθμωτά επίπεδα ασφαλείας για ασφαλή πρόσβαση.

■ Εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης.

■ Παρουσία εξυπηρετητή (server).

■ Διαχείριση αρχείων.

■ Ύπαρξη πρώτης σελίδας (homepage) προσβάσιμης και από μη χρήστες του 

συστήματος (επισκέπτες).

■ Υποστήριξη πολλών γλωσσών.

■ Online εγχειρίδιο βοήθειας για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

■ Δυνατότητα δημιουργίας newsgroup.

■ Ύπαρξη καταλόγων-κατηγοριοποίηση.

■ Παρουσία σχετικών υπερσυνδέσμων (links).

■ Παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευόμενους από τον διαχειριστή του 

συστήματος.

■ Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους εκπαιδευτές από τον διαχειριστή του 

συστήματος.

Απαιτήσεις υλικού/Κόστος λογισμικού. Ο μεγάλος αριθμός από εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα που προσφέρονται στο εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη 

ανεξάρτητα από τη ζήτηση. Η τιμολόγηση μπορεί να είναι σταθερή ανεξάρτητα από
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τον αριθμό των χρηστών η ανάλογη αυτού ή να εξαρτάται από το χρονικό διάστημα 

λειτουργίας (τιμή ανά χρόνο). Αλλα συστήματα προσφέρονται για μια περίοδο 

δοκιμαστικά ενώ και η προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη διαφέρει από εταιρία σε 

εταιρία. Όσων αφορά τις απαιτήσεις σε υλικό και πάλι υπάρχουν προϊόντα για όλες 

τις πλατφόρμες όπως UNIX, Mac Os, Solaris, Linux, NT Servers κ.α.

Μερικά από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα ΟΜΠ είναι: WebCT, TopClass, 

Lotus LeamingSpace, Web Course in a Box (WCB), Blackboard Courselnfo, Virtual- 

U, University of Washington Web Worksheet, Mentorware, Centra Symposium, 

DataBeam Learning Server, MallardTM, LeamLincTM, CyberProf, POLIS, 

Course Web Toolkit, Course homepage Builder, Disco verWare, Eweb, WILT, 

FORUM, ClassPoint.
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Κατηγοριοποίηση ΟΜΠ

Τα ολοκληρωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δίνεται έμφαση:

• Έμφαση στην ασύγχρονη διδασκαλία από απόσταση και στην παροχή on-line 

υλικού

- WebCT, Blackboard, Virtual-U, COSE, TopClass, Intraleam

• Έμφαση στην επικοινωνία και συνεργασία

- LeamingSpace, FirstClass

• Έμφαση στη σύγχρονη διδασκαλία από απόσταση και στη δημιουργία 

εικονικών τάξεων

- CENTRA, Saba, LeamLink

• Έμφαση στη διοίκηση τάξης και διαχείριση προσωπικού

- CATE

Αξιολόγηση ΟΜΠ

Για να αξιολογήσουμε ένα ΟΜΠ Λαμβάνουμε υπόψη μας: το κόστος του, την 

ασφάλεια του, την τεχνική υποστήριξη, τα εγχειρίδια χρήσης, το πόσο ταιριάζει στην 

εκπαιδευτική φιλοσοφία του οργανισμού που θα το χρησιμοποιήσει και τη 

χρησιμότητά του.

Η χρησιμότητα χωρίζεται σε χρηστικότητα (ποιες λειτουργίες υποστηρίζονται 

από ένα ΟΜΠ) και ευχρηστία (πόσο καλά υποστηρίζονται οι λειτουργίες από ένα 

ΟΜΠ)

Ευχρηστία
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Ευχρηστία σημαίνει:

• Εύκολο στη μάθηση & κατανόηση

• Αποτελεσματικότητα στην πραγματοποίηση λειτουργιών

• Αποτελεσματικότητα στην πλοήγηση

• Συγχώρεση από λανθασμένους χειρισμούς

• Ευχάριστο στη χρήση

Εύκολο στη μάθηση και γρήση

Οι χρήστες ενός ΟΜΠ πρέπει να καταλαβαίνουν εύκολα τη χρήση του και να 

το μαθαίνουν εύκολα. Αυτό αφορά τόσο την πλοήγηση όσο και την επιλογή των 

εργαλείων και των λειτουργιών καθώς επίσης και τις μεταφορές. Σημαντική 

παράμετρος είναι να μην απαιτούνται τεγνικέα γνώσεις.

Αποτελεσματικότητα στην πραγματοποίηση λειτουργιών

Το ΟΜΠ είναι σχεδιασμένο να επιτελεί κάποιες λειτουργίες, αλλά είναι προφανές 

ότι δεν επιτελούν όλα τα συστήματα τις ίδιες λειτουργίες με τον ίδιο τρόπο. Π.χ. το 

video-conferencing δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες σε όλα τα συστήματα. Το 

ζητούμενο εδώ είναι το πόσο καλά επιτελούνται οι διάφορες λειτουργίες από τα 

συστήματα.

Αποτελεσματικότητα στην πλοήγηση
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Ένας χρήστης που πλοηγείται σε ένα ΟΜΠ πρέπει ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει 

που βρίσκεται και γιατί, από που ήρθε, και που μπορεί να πάει μετά.

Συνγώρεση

Οι χρήστες ενός ΟΜΠ συχνά πλοηγούν μπρος και πίσω ακολουθώντας 

διάφορα μονοπάτια από συνδέσμους λόγω έφεσης στον πειραματισμό και στην 

εξερεύνηση. Μια διαπροσωπεία που συγχωρεί αφήνει το χρήστη να επιστρέφει 

γρήγορα και εύκολα στο σημείο από όπου ξεκίνησε την πλοήγηση διαμέσου εντολών 

όπως "undo", "back", "revert"

Ευχάριστο στη χρήση

Ένα ΟΜΠ είναι ευχάριστο στη χρήση όταν έχει ευχάριστη αισθητική. Στην 

αισθητική συμβάλλουν ο χρωματικός κώδικας, τα γράμματα που χρησιμοποιούνται, η 

ποιότητα των γραφικών, καθώς και το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα της 

κατασκευής κάθε ψηφίδας ΟΜΠ. Λαμβάνονται υπόψη και θέματα τεχνικά όπως 

αργοπορία στο "φόρτωμα" γραφικών, αργή μετάβαση (transition) μεταξύ σελίδων 

περιεχομένου, κλπ.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή πέντε από τα πιο 

διαδεδομένα και αξιόπιστα ΟΜΠ: Webct, TopClass, Lotus Learning Space, VirtualU 

και Blackboard Courselnfo.

4.1.1. Webct

Webct

Περιήγηση στο WWW
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Ευκολία

πρόσβασης
Η έκδοση 3.6 είναι συμβατή με τις οδηγίες Sec. 508 of the Americans with Disabilities Act.

Δυνατότητα

χρήσης

σελιδοδείκτη

Δίνει δυνατότητα καταγραφής σε βάση μαθητή των πιο πρόσφατων σελίδων που έχει 

επισκεφθεί. Όταν ένας μαθητής επιστρέφει μετά από διακοπή στο μάθημα, το σύστημα τον 

καθοδηγεί στο σημείο που είχε διακόψει. Υπάρχει επίσης εργαλείο για διαχείριση 

σελιδοδεικτών.

Δυνατότητα

ενσωμάτωσης

πολυμεσικής

πληροφορίας

Οποιαδήποτε πολυμεσική πληροφορία μπορεί να συμπεριληφθεί στο υλικό, όπως PDF, 

Flash, Shockwave, και streaming audio/video.

Ασφάλεια

Η πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα πραγματοποιείται με χρήση username και password. 

Αναγνωρίζεται η κατηγορία του χρήστη και του παρέχεται η ανάλογη εικόνα του 

συστήματος. Επεκτάσεις του Apache web εξυπηρετητή επιτρέπουν τη χρήση συστημάτων 

όπως το Kerberos και το LDAP για την αυθεντικοποίηση των χρηστών. Επίσης παρέχει 

δυνατότητα χρήσης IP subnet masks για επιλεκτική πρόσβαση με βάση πολλαπλά κριτήρια

Ασύγχρονη επικοινωνία

Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υποστηρίζει αναζήτηση. Επίσης, συνεργάζεται με τα εργαλεία 

παρακολούθησης και βαθμολόγησης μαθητών ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία λιστών 

των μαθητών με βάση διάφορα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα με βάση τη 

βαθμολογία τους, προκειμένου να τους σταλούν ομαδικά e-mails.

Πίνακας

Ανακοινώσεων

Υποστηρίζονται πολλαπλά for a και παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης. Υποστηρίζεται η 

ανταλλαγή αρχείων μέσω επισυναπτομένων εγγράφων.

Newsgroups Υποστηρίζονται threaded συνομιλίες.

Σύγχρονη επικοινωνία

Συνομιλία (chat)

Υποστηρίζονται συνομιλίες στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος ή και διαφορετικών 

μαθημάτων, τα οποία προσφέρονται από τον ίδιο εξυπηρετητή. Οι συνομιλίες 

καταγράφονται και είναι διαθέσιμες στους εκπαιδευτές.

Συνομιλία φωνής 

(voice chat)
Υποστηρίζεται με τη χρήση του HorizonLive helper

Whiteboard Υποστηρίζει τις καθιερωμένες μορφές εικόνας, JPEG, GIF και BMP.

Από κοινού χρήση 

εφαρμογών

Υποστηρίζεται η απο κοινού χρήση και δημιουργία αρχείων σε ομάδες για τη δημοσίευση 

ομαδικών εργασιών.

Εικονικός κοινός 

χώρος (virtual 

space)

Ομαδική

-
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περιήγηση στο 

Web

Τηλεδιάσκεψη (με 

χρήση βίντεο)
-

Εργαλεία μαθησιακής διαδικασίας

Αυτο-αξιολόγη ση

Υποστηρίζονται 3 τύποι αξιολόγησης: κουίζ, self-test και έρευνες. Υποστηρίζονται 

πολλαπλές επιλογές, matching, σύντομη απάντηση, υπολογισμοί, παράγραφοι. Τα self-tests 

μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να παρέχουν άμεση 

ανάδραση, χωρίς να βαθμολογούνται. Οι έρευνες είναι ανώνυμες.

Παρακολούθηση

προόδου

Το σύστημα παρακολουθεί την πρόοδο του μαθητή (ημερομηνία πρώτης πρόσβασης στο 

σύστημα, τις πιο πρόσφατες ημερομηνίες πρόσβασης ιστορικό διάγραμμα πρόσβασης σε 

όλες τις ενότητες του μαθήματος, κ.λ.π.).Το σύστημα παρακολουθεί την πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό (αριθμός επισκέψεων στη συσγκεκριμένη σελίδα, μέσος χρόνος 

παραμονής σε κάθε σελίδα, ,κ.λ.π.)

Εργαλείο

αναζήτησης
Δυνατότητα αναζήτησης σε εκπαιδευτικό υλικό και συζητήσεις.

Παρακίνηση

εκπαιδευόμενου
Οι μαθητές μπορούν να έχουν τη δίκιά τους προσωπική σελίδα για το μάθημα

Δυνατότητα

μελέτης

Υποστηρίζεται η δυνατότητα τήρησης σημειώσεων σε κάθε σελίδα από το μαθητή, οι 

οποίες μπορούν και να εκτυπωθούν.

Μάθημα

Σχεδιασμός

μαθήματος
Παρέχεται αλληλεπιδραστικό εργαλείο σχεδιασμού μαθημάτων.

Διαχείριση

μαθήματος
-

Προσαρμογή

μαθήματος
-

Παρακολούθηση 

πορείας μαθήματος

Το σύστημα παρακολουθεί την πρόοδο του μαθητή (ημερομηνία πρώτης πρόσβασης στο 

σύστημα, τις πιο πρόσφατες ημερομηνίες πρόσβασης ιστορικό διάγραμμα πρόσβασης σε 

όλες τις ενότητες του μαθήματος κ.λ.π.).Το σύστημα παρακολουθεί την πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό (αριθμός επισκέψεων στη συσγκεκριμένη σελίδα, μέσος χρόνος 

παραμονής σε κάθε σελίδα, .κλ,π.)

"Διάλεξη"

Σχεδιασμός

διδασκαλίας

Παρέχονται πρότυπα για την κατασκευή διαφόρων σελίδων, όπως σχέδιο μαθήματος 

ανάθεση εργασιών, προτεινόμενη λίστα μελέτης κλ,π.

Παρουσίαση
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εκπαιδευτικού

υλικού

Διαδικασία

εξέτασης

Υποστηρίζονται 3 τύποι αξιολόγησης: κουίζ, self-test και έρευνες. Υποστηρίζονται 

πολλαπλές επιλογές, matching, σύντομη απάντηση, υπολογισμοί, παράγραφοι. Τα self-tests 

μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να παρέχουν άμεση 

ανάδραση, χωρίς να βαθμολογούνται. Οι έρευνες είναι ανώνυμες.

Διαχείριση δεδομένων

Online

βαθμολόγηση

Το σύστημα μπορεί να βαθμολογήσει αυτόματα ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, 

σύντομων απαντήσεων, υπολογισμών και matching ερωτήσεων.

Διαχείριση

To WebCT αυθεντικοποιεί όλους τους χρήστες με βάση username και password. Η 

διαχείριση των εγγραφών επιτρέπει για παράδειγμα:

■ προσθήκη μαθητών

εγγραφών ■ αλλαγή passwords

■ τήρηση και διανομή βαθμών και στατιστικών

■ αναζήτηση, κ,λ,π.

Ανάλυση και 

παρακολούθηση
Βασική στατιστική ανάλυση.

Διαχείριση

προγράμματος

μαθημάτων

Εκπαιδευτικό υλικό

Δημιουργία

γνώσης
Οι εκπαιδευτές μπορούν να μοιραστούν τη σχετική εμπειρία μέσω ειδικών fora.

Δημιουργία

ομάδων

Διαδικασία

ενθάρρυνσης

Υποστηρίζει δημιουργία ομάδων μαθητών και τη δημιουργία ειδικών fora.

Διαχείριση συστήματος

Εγκατάσταση Πραγματοποιείται από τοπικό διαχεριστή

Εξουσιοδότηση- 

αυθεντικοποίη ση

Σε κάθε χρήστη αντιστοιχίζεται κάποιος ρόλος (μαθητής, εκπαιδευτής, διαχειριστής), ο 

οποίος συνδέεται με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης, εργαλεία και πληροφορία

Εγγραφή

Online πληρωμή 

διδάκτρων

Η έκδοση 3.6 Campus Edition περιλαμβάνει προαιρετικά, ολοκλήρωση με SCT SIS 

συστήματα και Campus Pipeline portal συστήματα

Ασφάλεια της Υποστηρίζει τη χρήση Secure Socket layer protocol, και συνεργασία με συστήματα
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υπηρεσίας αυθεντικοποίησης όπως τα Kerberos ή LDAP.

Παρακολούθηση

πόρων

Παρέχεται στο διαχειριστή πληροφορία χρήσης πόρων όπως ο χώρος στο δίσκο, ο αριθμός 

των μαθητικών λογαριασμών σε κάθε μάθημα, κ,λ,π.

Απομακρυσμένη

πρόσβαση
Web-based διαχείριση.

Ανάκαμψη από 

αποτυχία (crash 

recovery)

Υποστηρίζεται δυνατότητα λήψης τοπικού backup για κάθε μάθημα

Help desk

Υποστήριξη

μαθητή

On-line βοήθεια για το σύστημα διάσκεψης και το e-mail. Για τα υπόλοιπα εργαλεία 

παρέχονται σύντομες περιγραφές.

Υποστήριξη

εκπαιδευτή

■ πλήρης, on-line βοήθεια

■ on-line tutorial

■ mailing list για τους χρήστες του WebCT

Χαρακτηριστικά εξυπηρετητή

RAM 512 MB για Linux/Unix, 1 GB για Microsoft λειτουργικά συστήματα

Χώρος στο δίσκο 10ΜΒ, συν 2ΜΒ για κάθε μάθημα και 30-70k για κάθε μαθητή.

Λειτουργικό

σύστημα

■ TruUnix 64 5.1, Solaris 2.6, 2.7, 2.8, Red Hat Linux 6.2. HPUX 10.20 και IBM 

A1X 4.1

■ Windows NT

■ Apple

Χαρακτηριστικά πελάτη

Κόστος Εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών. Κυμαίνεται από $3,000 έωως $30,000 το χρόνο.

Ελάχιστες

απαιτήσεις
Netscape 3.0, Internet Explorer 4.0

Συνιστώ μενες 

απαιτήσεις
Netscape 4.7, Internet Explorer 5.5

Περιορισμοί πακέτου

Συμβατότητα με 

IMS πρότυπο
Ναι

Αριθμός

μαθημάτων
Δεν υπάρχει θεωρητικά περιορισμός.

Αριθμός

εκπαιδευόμενων
Εξαρτάται από την άδεια

Αριθμός
Εξαρτάται από τις δυνατότητες του υλικού.
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συνδέσεων

Αριθμός

εκπαιδευτών
Δεν υπάρχει θεωρητικά περιορισμός.

Άλλοι περιορισμοί “

4.1.2. TopClass

TopClass

Περιήγηση στο WWW

Ευκολία

πρόσβασης
-

Δυνατότητα

χρήσης
σελιδοδείκτη

Ότι υποστηρίζεται από τον browser.

Δυνατότητα

ενσωμάτωσης

πολυμεσικής

πληροφορίας

Δυνατότητα ενσωμάτωσης συνδέσμων σε πολυμεσική πληροφορία.

Ασφάλεια Password και username, δικαιώματα πρόσβασης.

Ασύγχρονη επικοινωνία

Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο
Υποστηρίζεται προαιρετικά.

Πίνακας

Ανακοινώσεων
Υποστηρίζεται για ανάθεση εργασιών.

Newsgroups Υποστηρίζονται threaded συνομιλίες.

Σύγχρονη επικοινωνία

Συνομιλία (chat) -

Συνομιλία φωνής 

(voice chat)
-
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Whiteboard -

Από κοινού

χρήση

εφαρμογών

-

Εικονικός κοινός 

χώρος (virtual 

space)

-

Ομαδική 

περιήγηση στο 

Web

-

Τηλεδιάσκεψη 

(με χρήση 

βίντεο)

-

Εργαλεία μαθησιακής διαδικασίας

Αυτο-

αξιολόγηση
Υποστηρίζεται αυτο-αξιολόγηση.

Παρακολούθηση

προόδου

Μαθητές και εκπαιδευτές μπορούν να δουν το status του μαθήματος, τη 

βαθμολογία στα tests, τα μηνύματα στις συζητήσεις ή στους χώρους 

ανακοινώσεων.

Εργαλείο

αναζήτησης
-

Παρακίνηση
εκπαιδεύομενσυ

Υποστήριξη προσαρμογής των μαθημάτων για κάθε μαθητή.

Δυνατότητα

μελέτης

Οι μαθητές μπορούν να στείλουν μηνύματα και να συνεργαστούν με τον 

εκπαιδευτή ή άλλους συμμαθητές, να δουν τους βαθμούς τους online και 

να συνδεθούν με εξωτερικές σελίδες για περαιτέρω μελέτη.

Μάθημα

Σχεδιασμός

μαθήματος

Εργαλείο ιεραρχικού σχεδιασμού για εύκολο σχεδίασμά και δημιουργία 

μαθημάτων. Υποστήριξη 100% απομακρυσμένης δημιουργίας υλικού.

Διαχείριση

μαθήματος

Οι μαθητές ομαδοποιούνται σε τάξεις. Μπορούν να συμμετάσχουν σε 

διάφορα δημόσια και ιδιωτικά for a συζητήσεων.

Προσαρμογή

ααθτΗίατοο

Υποστηρίζει ευελιξία διαχείρισης των διαφόρων ενοτήτων ενός 

μαθήματος σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα. Επιτρέπει την εύκολη
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διανομή και μεταφορά μαθημάτων σε άλλους εξυπηρετητές.

Παρακολούθηση

πορείας

μαθήματος
Εκπαιδευτές και μαθητές μπορούν να ελέγξουν το status του μαθήματος.

"Διάλεξη"

Σχεδιασμός

διδασκαλίας
Εργαλείο σχεδιασμού διάλεξης.

Παρουσίαση

εκπαιδευτικού

υλικού

Ευκολία πλοήγησης μεταξύ της ιεραρχικής διάταξης των σελίδων. Το 

υλικό του μαθήματος μπορεί να περιλαμβάνει video clips, audio 

streaming, Shockwave, Java και Javascript.

Διαδικασία

εξέτασης

Υποστηρίζει πολλαπλές απαντήσεις, ερωτήσεις με επισυναπτόμενο 

αρχείο, συμπλήρωση κενών, κ.λ.π. Δυνατότητα τυχαίας επιλογής test 

από ένα σύνολο. Δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης από τον εξυπηρετητή.

Διαχείριση δεδομένων

Online

βαθμολόγηση

Οι απαντήσεις πολλαπλών επιλογών μπορούν να αξιολογηθούν 

αυτομάτως από τον εξυπηρετητή.

Διαχείριση

εγγραφών
Ρύθμιση δικαιωμάτων χρηστών, αλλαγή passwords, κ.λ.π. Εγγραφή 

μαθητών.

Ανάλυση και 

παρακολούθηση
Ανάλυση των log αρχείων.

Εκπαιδευτικό υλικό

Διαχείριση

προγράμματος

μαθημάτων

-

Δημιουργία
γνώσης

Discussion Fora

Δημιουργία

ομάδων
Discussion Fora

Διαδικασία

ενθάρρυνσης
Discussion Fora

Διαχείριση συστήματος

Εγκατάσταση
Υποστήριξη Mac OS, Win NT, Win 95, Unix (Solaris και Linux flavors). 

Εγκατάσταση και πρόσβαση μέσω Browser.
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Εξουσιοδότηση- Ολα τα διακαιώματα πρόσβασης ελέγχονται από το διαχειριστή του

αυθεντικοποίηση συστήματος.

Εγγραφή -

Online πληρωμή 

διδάκτρων
-

Ασφάλεια της 

υπηρεσίας
Υποστήριξη SSL.

Παρακολούθηση
πόρων

Υποστηρίζει απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω web.

Απομακρυσμένη

πρόσβαση
Πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω web.

Ανάκαμψη από 

αποτυχία (crash 

recovery)

Help desk

Υποστήριξη

μαθητή
Online βοήθεια.

Υποστήριξη Πλήρης τεχνική βοήθεια μέσω e-mail. Εγχειρίδιο διαχειριστή και

εκπαιδευτή εκπαιδευτή.

Χαρακτηριστικά εξυπηρετητή

RAM 256ΜΒ

Χώρος στο δίσκο -

Λειτουργικό
σύστημα

UNIX, NT, Apple

Χαρακτηριστικά πελάτη

Κόστος Κυμαινόμενο, από $750 και πάνω.

Περιορισμοί πακέτου

Συμβατότητα με 

IMS πρότυπο
-

Αριθμός

μαθημάτων
-

Αριθμός
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εκπαιδευόμενων

Αριθμός

συνδέσεων
$750 για 25

Αριθμός

εκπαιδευτών
-

Άλλοι

περιορισμοί
-

4.1.3. Learning Space

Learning Space

Περιήγηση στο WWW

Ευκολία

πρόσβασης
-

Δυνατότητα

χρήσης
σελιδοδείκτη

Ναι

Δυνατότητα

ενσωμάτωσης

πολυμεσικής

πληροφορίας

Νας μέσω συνδέσμων προς την πολυμεσική πληροφορία στο web.

Ασφάλεια

Αυθεντικοποίηση χρηστών, ιδιωτικές/δημόσιες επιλογές για ομαδικές 

συζητήσεις ή εργασίες, ασφάλεια αναφορικά με την αξιολόγηση, 

ασφάλεια στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, κ.λ.π.

Ασύγχρονη επικοινωνία

Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο

Χρησιμοποιεί e-mail για ειδοποίηση των μαθητών για θέματα 

αξιολόγησης, αναθέσεις εργασιών, αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων, 

πραγματοποίηση συζητήσεων. Επίσης υποστηρίζεται αλληλογραφία 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτών.
I------------------------------------------------------- Γ
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Πίνακας

Ανακοινώσεων
Τα αρχεία ανταλλάσσονται μέσω του LeamingSpaces MediaCenter.

Newsgroups

Υποστηρίζονται μέσω του CourseRoom, το οποίο είναι ένα virtual 

classroom, όπου οι μαθητές και οι ομάδες συνεργάζονται σε ιδιωτικές ή 

δημόσιες συζητήσεις.

Σύγχρονη επικοινωνία

Συνομιλία (chat) Ναι

Συνομιλία φωνής 

(voice chat)
-

Whiteboard Διαθέσιμο στο Collaboration Module

Από κοινού

χρήση

εφαρμογών

Διαθέσιμο στο Collaboration Module

Εικονικός κοινός 

χώρος (virtual 

space)

Διαθέσιμο στο συνοδευτικό προϊόν DataBeam Learning Server 2.0

Ομαδική 

περιήγηση στο 

Web

Διαθέσιμο στο συνοδευτικό προϊόν DataBeam Learning Server 2.0

Τηλεδιάσκεψη 
(με χρήση 

βίντεο)

Διαθέσιμο στο συνοδευτικό προϊόν DataBeam Learning Server 2.0

Εργαλεία μαθησιακής διαδικασίας

Αυτο-

αξιολόγηση
Ναι

Παρακολούθηση

προόδου
Ναι

Εργαλείο

αναζήτησης
-

Παρακίνηση

εκπαιδευόμενου
Υποστηρίζονται portfolios για κάθε μαθητή.

Δυνατότητα

μελέτης
Ένας συνδυασμός Media Centre και Classroom.
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Μάθημα

Σχεδιασμός
μαθήματος

Υποστηρίζεται ιεραρχικό μοντέλο σχεδιασμού με βάση διάφορα 

πρότυπα. Οι ενότητες των μαθημάτων είναι επαναχρησιμοποιήσιμες.

Διαχείριση

μαθήματος

Παρέχεται δυνατότητα προγραμματισμού του μαθήματος, σύνδεση των 

συμμετεχόντων με τους πόρους του μαθήματος, όπως εργασίες, κουίζ, 

έρευνες, αυτο-αξιολόγηση.

Προσαρμογή

μαθήματος

Παρέχονται διάφορα εργαλεία για τη δημιουργία , συντήρηση του 

μαθήματος και τη δημοσίευσή του, τη δημιουργία υλικού αξιολόγησης, 

κ.λ.π.

Παρακολούθηση

πορείας

μαθήματος

Υποστηρίζεται.

"Διάλεξη"

Σχεδιασμός

διδασκαλίας

Ολο το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο απαιτείται για την ολοκλήρωση 

των εργασιών μπορούν να αποθηκευτούν και να είναι προσβάσιμα μέσω 

του MediaCenter. Το περιεχόμενο του MediaCenter μπορεί να είναι 

οτιδήποτε, από on-line υλικό μελέτης, προγράμματα προσομοίωσης ή 

εξωτερικοί δικτυακοί τόποι.

Παρουσίαση

εκπαιδευτικού Base έγγραφα.

υλικού

Διαδικασία

0 διαχειριστής αξιολογήσης έχει σχεδιασθεί για τον εκπαιδευτή μόνο. 

Παρέχει στον εκπαιδευτή δυνατότητα εξέτασης, διεξαγωγής έρευνας, 

σχολιασμού και βαθμολόγησης της επίδοσης κάθε συμμετέχοντα. Η 

αξιολόγηση συμπληρώνεται από τους μαθητές και επιστρέφεται στο
εξέτασης

διαχειριστή αξιολόγησης για διόρθωση και βαθμολόγηση. Η βαθμολογία 

καταχωρείται στο Portfolio του κάθε συμμετέχοντα. Επίσης υποστηρίζει 

χρονομετρημένα tests.

Διαχείριση δεδομένων

Online
Ναι

βαθμολόγηση

Διαχείριση

εγγραφών
Ναι
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Ανάλυση και 

παρακολούθηση
-

Εκπαιδευτικό υλικό

Διαχείριση

προγράμματος

μαθημάτων

Δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων μαθημάτων με βάση 

προαπαιτούμενη γνώση/εμπειρία, επίπεδο εκπαιδευόμενων, απαιτήσεις 

εκπαιδευομένων, κ.λ.π.

Δημιουργία

γνώσης

Οι μαθητές μπορούν να εισάγουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν σε 

κοινό χώρο.

Δημιουργία

ομάδων
Υποστηρίζεται.

Διαδικασία

ενθάρρυνσης

Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης της αλληλεπίδρασης και 

συμμετοχής των μαθητών. 0 εκπαιδευτής μπορεί παρακολουθώντας την 

πρόοδο του μαθητή να του προσφέρει τα κατάλληλα κίνητρα.

Διαχείριση συστήματος

Εγκατάσταση

Εξσυσιοδότηση-

αυθεντικοποίηση
Κατανοητό σύστημα εξουσιοδότησης

Εγγραφή
Αυτόματη εγγραφή μαθητών σε τμήματα, ανάλογα με τις γνώσεις τους, 

το πρόγραμμα σπουδών τους ή άλλα λογικά κριτήρια.

Online πληρωμή 

διδάκτρων
-

Ασφάλεια της 
υπηρεσίας

Υποστηρίζει Oracle, DB2, και SQL Server. Η έκδοση 4 επιτρέπει τη 
δημιουργία προφίλ χρηστών και μαθημάτων.

Παρακολούθηση

πόρων
-

Απομακρυσμένη

πρόσβαση
Απομακρυσμένη διαχείριση

Ανάκαμψη από 

αποτυχία (crash 

recovery)

Tape backup

Help desk

Υποστήριξη

μαθητή
Ενσωματωμένη βοήθεια και υποστήριξη μαθητών.

90



Κεφάλαιο 4° : Εκπαιδευτικό λογισιχικό

Υποστήριξη

εκπαιδευτή
Πλήρης υποστήριξη εκπαιδευτών.

Χαρακτηριστικά εξυπηρετητή

RAM 128 MB

Χώρος στο δίσκο 300 MB

Λειτουργικό

σύστημα
UNIX

Χαρακτηριστικά πελάτη

Κόστος -

Περιορισμοί πακέτου

Συμβατότητα με 

IMS πρότυπο
Ναι

Αριθμός

μαθημάτων
-

Αριθμός

εκπαιδευόμενων
-

Αριθμός

συνδέσεων
-

Αριθμός

εκπαιδευτών
-

Άλλοι

περιορισμοί
-

4.1.4. Virtual-U

Virtual-U

Περιήγηση στο WWW
I______________________________________________
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Δυνατότητα

χρήσης

σελιδοδείκτη

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα

ενσωμάτωσης

πολυμεσικής

πληροφορίας

Υποστηρίζεται

Ασφάλεια

Υποστηρίζεται αυθεντικοποίηση χρήστη με τεχνική login & password. 

Τα δικαιώματα προσπέλασης μπορούν να τροποιηθούν από το 

διαχειριστή του συστήματος. Τα μαθήματα μπορεί να έχουν και σελίδες 

αρχικές διαθέσιμες στο κοινό.

Ασύγχρονη επικοινωνία

Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο
Υποστηρίζεται

Πίνακας

Ανακοινώσεων
-

Newsgroups -

Σύγχρονη επικοινωνία

Συνομιλία (chat) -

Συνομιλία φωνής 

(voice chat)
-

Whiteboard -

Από κοινού

χρήση

εφαρμογών

-

Εικονικός κοινός 

χώρος (virtual 

space)

-

Ομαδική 

περιήγηση στο 

Web

-

Τηλεδιάσκεψη 

(με χρήση -
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βίντεο)

Εργαλεία μαθησιακής διαδικασίας

Αυτο-

αξιολόγηση
Υποστηρίζεται

Παρακολούθηση

προόδου

Παρέχεται μέσω Gradebook, όπου σημειώνεται η βαθμολογία ή σχόλια 

για την επίδοση του μαθητή.

Εργαλείο

αναζήτησης
-

Παρακίνηση

εκπαιδευόμενου

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις με 

τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτή. Υπάρχει online βοήθεια στους 

μαθητές αναφορικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων μελέτης τους 

καθώς και συμβουλές προς τους εκπαιδευτές. Οι μαθητές μπορούν να 

παρακολουθούν την πρόοδό τους μέσω του Gradebook.

Δυνατότητα
μελέτης

Υπάρχει online βοήθεια στους μαθητές αναφορικά με την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων μελέτης τους.

Μάθημα

Σχεδιασμός

μαθήματος

Παρέχεται δυνατότητα στον εκπαιδευτή σχεδιασμσύ και δημιουργίας 

ενοτήτων, αντικειμένων, αναθέσεων εργασιών και άλλου εκπαιδευτικού 

υλικού.

Διαχείριση

μαθήματος

Υπάρχει δυνατότητα χωρισμού των μαθητών σε ομάδες μελέτης. Δίνεται 

δυνατότητα ενσωμάτωσης εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή κειμένου ή 

πολυμέσων στο χώρο του μαθήματος.

Προσαρμογή

μαθήματος

Υποστηρίζεται η γρήγορη τροποποίηση με βάση online web-based 

φόρμες.

Παρακολούθηση

πορείας

μαθήματος

Υποστηρίζεται

"Διάλεξη"

Σχεδιασμός

διδασκαλίας
Παρέχονται συμβουλές σχεδιασμσύ της διδασκαλίας.

Παρουσίαση

εκπαιδευτικού

υλικού

Παρέχεται δυνατότητα παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή 

ενότητας, αντικειμένου, ανάθεσης εργασίας, συνδέσμου προς άλλες web 

σελίδες, εικόνες, video, audio ή άλλου τύπτω πληροφορίας.
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Διαδικασία

εξέτασης
-

Διαχείριση δεδομένων

Online

βαθμολόγηση
-

Διαχείριση

εγγραφών

Υποστηρίζεται διαχείρισης των καρτέλων των μαθητών από τον 

εκπαιδευτή.

Ανάλυση και 

παρακολούθηση

Παρέχεται δυνατότητα καταγραφής και ανάλυσης των δεδομένων από 

εφαρμογή βασισμένη σε περιβάλλον UNIX.

Εκπαιδευτικό υλικό

Διαχείριση

προγράμματος

μαθημάτων

-

Δημιουργία

γνώσης
Υποστηρίζεται

Δημιουργία

ομάδων
Οχι

Διαδικασία

ενθάρρυνσης

Υπάρχει online βοήθεια στους μαθητές αναφορικά με την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων μελέτης τους καθώς και συμβουλές προς τους εκπαιδευτές.

Διαχείριση συστήματος

Εγκατάσταση Μέσω βιβλιοθήκης με scripts.

Εξουσιοδότηση-
αυθεντικοποίηση

Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών δικαιωμάτων 
προσπέλασης ανάλογα με το ρόλο του χρήστη.

Εγγραφή -

Online πληρωμή 

διδάκτρων
-

Ασφάλεια της 

υπηρεσίας

Στηρίζεται στο μηχανισμό αυθεντικοποίησης user/password. Επίσης 

χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για την τήρηση του Gradebook.

Παρακολούθηση

πόρων

Παρέχεται δυνατότητα καταγραφής και ανάλυσης των δεδομένων από 

εφαρμογή βασισμένη σε περιβάλλον UNIX.

Απομακρυσμένη

πρόσβαση
Παρέχονται εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης.
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Ανάκαμψη από 

αποτυχία (crash 

recovery)

-

Help desk

Υποστήριξη

μαθητή

Εκτεταμένη online βοήθεια. Χρήση online συστήματος αναφοράς 

προβλημάτων.

Υποστήριξη

εκπαιδευτή

Υπάρχει υπηρεσία παροχής συμβουλών. Χρήση online συστήματος 

αναφοράς προβλημάτων.

Χαρακτηριστικά εξυπηρετητή

RAM 24 MB

Χώρος στο δίσκο 500 MB

Λειτουργικό

σύστημα
Sun OS 4.1, ή 2.5 με NCSA HTTPDWindows NT

Χαρακτηριστικά πελάτη

Κόστος

$4,750 εφάπαξ 

$4,750 κάθε χρόνο

$5,000 κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια

Περιορισμοί πακέτου

Συμβατότητα με 

IMS πρότυπο
-

Αριθμός

μαθημάτων
Δεν υπάρχει περιορισμός.

Αριθμός

εκπαιδευόμενων
Δεν υπάρχει περιορισμός.

Αριθμός

συνδέσεων
Δεν υπάρχει περιορισμός.

Αριθμός

εκπαιδευτών
Δεν υπάρχει περιορισμός.

Άλλοι

περιορισμοί
-
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4.1.5. Blackboard

BlackBoard

Περιήγηση στο WWW

Ευκολία

πρόσβασης
Υπάρχει έκδοση με κείμενο μόνο.

Δυνατότητα

χρήσής
σελιδοδείκτη

Ναι

Δυνατότητα

ενσωμάτωσης

πολυμεσικής

πληροφορίας

Ναι, 36 διαφορετικούς τύπους πληροφορίας.

Ασφάλεια Ανάλογα με τον browser.

Ασύγχρονη επικοινωνία

Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο
Push σύστημα.

Πίνακας

Ανακοινώσεων
Δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων μέσω Student Drop Box.

Newsgroups Ναι

Σύγχρονη επικοινωνία

Συνομιλία (chat) Ναι

Συνομιλία φωνής 

(voice chat)
Ναι, με χρήση του Horizon Live.

Whiteboard Ναι, με χρήση Tutor Net.

Από κοινού

χρήση

εφαρμογών

Ναι

Εικονικός κοινός
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χώρος (virtual 

space)

Ομαδική 

περιήγηση στο 

Web

Ναι, μέσω του Whiteboard

Τηλεδιάσκεψη 

(με χρήση 

βίντεο)

-

Εργαλεία μαθησιακής διαδικασίας

Αυτο-

αξιολόγηση
Ναι

Παρακολούθηση

προόδου

Ναι. Ποσοτική και ποιοτική, χρησιμοποιώντας είτε βαθμούς είτε σχόλια. 

0 εκπαιδευτής μπορεί να αναλύσει μεμονωμένους μαθητές ή ολόκληρη 

τάξη με χρήση στατιστικών γράφων και παραστάσεων. Οι μαθητές 

μπορούν να δουν τα αποτελέσματα από τα κουίζ και τα tests ή τις 

έρευνες στα οποία έχουν συμμετάσχει.

Εργαλείο

αναζήτησης
Υποστηρίζεται αναζήτηση σε δεδομένα και εκπαιδευτικό υλικό.

Παρακίνηση

εκπαιδευόμενου
Ναι.

Δυνατότητα

μελέτης
Ύπαρξη συμβουλών στα discussion boards.

Μάθημα

Σχεδιασμός

μαθήματος
Ναι

Διαχείριση

μαθήματος
Ναι

Προσαρμογή

μαθήματος
Υποστηρίζονται γρήγορες αλλαγές στα μαθήματα.

Παρακολούθηση

πορείας

μαθήματος

Ναι

"Διάλεξη"
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Σχεδιασμός

διδασκαλίας
Ναι

Παρουσίαση

εκπαιδευτικού

υλικού

Ναι

Διαδικασία

εξέτασης

Τα Courselnfo CourseSite quiz/survey και test generators είναι τα πιο 

προηγμένα στο Internet. Επιτρέπουν τη δημιουργία ερωτήσεων 

matching, πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης κενών, σύντομες 

απαντήσεις, αληθείς/ψευδείς, κ.λ.π.

Διαχείριση δεδομένων

Online

βαθμολόγηση
Ναι

Διαχείριση

εγγραφών
Ναι

Ανάλυση και 

παρακολούθηση
Ναι

Εκπαιδευτικό υλικό

Διαχείριση

προγράμματος

μαθημάτων

Ναι

Δημιουργία

γνώσης
Ναι

Δημιουργία
ομάδων

Ναι

Διαδικασία

ενθάρρυνσης

Υποστηρίζεται μέσα από τις σελίδες των ομάδων, τις ομάδες 

συζητήσεων, το virtual chat, κ.λ,π.

Διαχείριση συστήματος

Εγκατάσταση Ναι

Εξουσιοδότηση-

αυθεντικοποίηση
Login & password

Εγγραφή Υποστήριξη πολλαπλών εγγραφών από το διαχειριστή.

Online πληρωμή 

διδάκτρων
Ναι
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Ασφάλεια της 

υπηρεσίας
LDAP/Kerberos

Παρακολούθηση

πόρων
Ναι

Απομακρυσμένη

πρόσβαση
Ναι

Ανάκαμψη από 

αποτυχία (crash 

recovery)

Ναι

Help desk

Υποστήριξη

μαθητή
Ναι

Υποστήριξη

εκπαιδευτή
Ναι

Χαρακτηριστικά εξυπηρετητή

RAM -

Χώρος στο δίσκο -

Λειτουργικό

σύστημα
UNIX, NT

Χαρακτηριστικά πελάτη

Κόστος Εκκίνησης: $4,000 κυμαινόμενο

Περιορισμοί πακέτου

Συμβατότητα με 

IMS πρότυπο
Ναι

Αριθμός

μαθημάτων
Δεν υπάρχει περιορισμός.

Αριθμός

εκπαιδευόμενων
Δεν υπάρχει περιορισμός.

Αριθμός

συνδέσεων
Δεν υπάρχει περιορισμός.

Αριθμός

εκπαιδευτών
Δεν υπάρχει περιορισμός.
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'Αλλοι

περιορισμοί

4.2. Συγκριτικός πίνακας

Ακολουθεί ένας συγκριτικός πίνακας των παραπάνω πέντε ΟΜΠ:

WebCT TopClass LSpace VirtualU Courselnfo

Εργαλεία Καθηγητή

Εργαλεία Διαχείρισης 

Πόρων

Δήμιου ργία/εισαγωγή 

περιεχομένου

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Αποθήκευση πόρων Ναι Ναι Ναι

Προσθήκη δεδομένων Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Προσθήκη περιγραφής Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Προσθήκη

πολυμεσικών

δεδομένων

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Εργαλεία Διαχείρισης 

Ατόμων

Αποθήκευση

/παρακολούθηση

δεδομένων

εκπαιδευομένων

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Προσθήκη/διαγραφή

εκπαιδευομένων

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Παρακολούθηση

ενεργειών

εκπαιδευομένων

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Εργαλεία Διαχείρισης 

Μαθημάτων

Δημιουργία μαθημάτων Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Προσθήκη πόρων Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Δημιουργία εργασιών Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
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Διενέργεια

αποτιμήσεων

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Γ ρήγορη επανεξέταση 

μαθημάτων

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Δημιουργία ομάδων

συζήτησης

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

WebCT TopCIass LSpace VirtualU Courselnfo

Εργαλεία Μαθητή

Εργαλεία Διαχείρισης 

Πόρων

Περιήγηση στο

Διαδίκτυο

Ναι Ναι

Δήμιου ργία/εισαγωγή 

περιεχομένου

Ναι Ναι Ναι Ναι

Αποθήκευση

bookmarks

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Προσθήκη δεδομένων

Προσθήκη περιγραφής

Παίξιμο πολυμεσικών 

δεδομένων

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Εργαλεία Διαχείρισης 

Ατόμων

Εμφάνιση δεδομένων 

ατόμων

Ναι Ναι Ναι

Διαχείριση προσωπικής 

σελίδας

Ναι Ναι Ναι

Εργαλεία Διαχείρισης 

Μάθησης

Ημερολόγιο Ναι Ναι Ναι Ναι

Εργαλεία αυτο

εξέτασης

Ναι Ναι Ναι Ναι

Ερευνήσιμο αρχείο 

πόρων

Ναι Ναι Ναι

Δημιουργία ομάδων 

συζήτησης
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WebCT TopClass LSpace VirtualU Courselnfo

Εργαλεία

Αλληλεπίδρασης

Ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Πίνακας ανακοινώσεων Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Ανταλλαγή αρχείων Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Ασύγχρονες

συζητήσεις

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Chat Ναι Ναι Ναι Ναι

Whiteboard Ναι Ναι

Τηλεδιασκέψεις Ναι

Πίνακας 4.2. Λειτουργικά χαρακτηριστικά των ΟΜΠ συστημάτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

Resource Based Learning (RBL) - Computer Mediated Communications (CMC) 

- Computer Aided Assessment(CAA)

5.1. Resource-based learning

Resource-based learning: ορίζεται σαν ένα σύνολο στρατηγικών που έχει 

σκοπό να προωθήσει την student-based εκμάθηση σε ένα πλαίσιο μαζικής 

εκπαίδευσης, μέσω ενός συνδυασμού των ειδικά σχεδιασμένων πόρων εκμάθησης και 

των διαλογικών μέσων και των τεχνολογιών. Οι σπουδαστές γίνονται ενεργοί 

δεδομένου ότι χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα υλικών για να ερευνήσουν το θέμα 

όπως αυτό ορίζεται μέσα στο πρόγραμμα σπουδών τους. Οι δάσκαλοι και οι 

βιβλιοθηκάριοι δίνουν τα κίνητρα και παράλληλα βοηθούν στη διαδικασία 

εκμάθησης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ένας "learning culture" ενθαρρύνεται 

όπως ένα κλίμα της ενεργού και παραγωγικής εκμάθησης ενθαρρύνεται μέσα στο 

σχολείο.

Δύο βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του resource-based learning είναι η 

ευελιξία του από την άποψη της προσαρμοστικότητας στις διαφορετικές μορφές 

εκμάθησης και τις θεματικές περιοχές και η προώθηση της αυτονομίας σπουδαστών. 

Οι σπουδαστές πρέπει να συλλέξουν τις πληροφορίες από διάφορους πόρους, να τις 

επεξεργαστούν και να διατυπώσουν τη γνώση για ένα θέμα. Οι σπουδαστές πρέπει να 

προσδιορίσουν τι ξέρουν για ένα θέμα και τι πρέπει να μάθουν, πού να ψάξουν για να 

βρουν πληροφορίες και πώς να τις αξιολογήσουν. Η resource-based εκμάθηση 

περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών με την προσπάθειά τους να 

βρουν πληροφορίες για ένα θέμα από όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους (βιβλία, 

περιοδικά, εφημερίδες, πολυμέσα. Ιστός, κοινότητα, άνθρωποι). Ο σπουδαστής 

κατασκευάζει τη γνώση λύνοντας τα προβλήματα με τα εργαλεία των πληροφοριών.
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Τα πλεονεκτήυατα του Resourse-based learning

• δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εργαστούν με το δικό τους ρυθμό

• επιτρέπει το χρόνο για τη συλλογή και την αντανάκλαση των πληροφοριών 

που στη συνέχεια οδηγούν στη βαθιά γνώση (MacFarlane, 1992)

• ενθαρρύνει την έρευνα σε βάθος ενός θέματος γιατί οδηγεί τους σπουδαστές 

στην αναζήτηση των πιο σχετικών πληροφοριών με αποτέλεσμα ένα προϊόν 

υψηλότερης ποιότητας (Kulthau, 1993)

• προωθεί την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σκέψης όπως η επίλυση προβλήματος, 

ο συλλογισμός και η κρίσιμη αξιολόγηση μέσω του χειρισμού πληροφοριών 

και της ανεξάρτητης έρευνας (Resnick, 1987 todd & McNicholas, 1994/95)

• βελτιώνει τη στάση σπουδαστών και δασκάλων απέναντι στο περιεχόμενο 

σειράς μαθημάτων και την ακαδημαϊκή επίδοση (Cull, 1991)

• ενθαρρύνει τον ενθουσιασμό για την εκμάθηση μέσω της ενεργού συμμετοχής 

(Wilbert, 1976)

• βελτιώνει τις ερευνητικές δεξιότητες και ενθαρρύνει την αυτοπεποίθηση στην 

εύρεση των πληροφοριών (Nolan, 1989)

• βελτιώνει τις δεξιότητες και το λεξιλόγιο μελέτης εργασίας στην περίπτωση 

των προγραμμάτων πολυμέσων (DeBlauw, 1973)

Μειονεκτήματα

• υψηλό αρχικό κόστος για την προετοιμασία του υλικού

• η ανάγκη να είναι ο σπουδαστής πολύ οργανωτικό άτομο

• η έλλειψη επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, καθώς καθένας εργάζεται μόνος 

του.

• η ανάγκη για ευέλικτη υποστήριξη του σπουδαστή από τον καθηγητή

5.1.1. Πηγές στο World Wide Web

Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες πηγές στο Web.

Τύποι των Web-based resources

Ψηφιακέα online βιβλιοθήκες
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Σε κάθε συζήτηση σχετικά με ηλεκτρονική ή ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι 

αδύνατον να μην αναφερθούμε στην ιστορία του Jorge Luis Borges, στη βιβλιοθήκη 

της Βαβέλ. Η βιβλιοθήκη περιέχει όλη την ανθρώπινη γνώση αλλά δεν υπάρχει τάξη, 

δεν υπάρχουν κατάλογοι και γενικά επικρατεί το χάος. Ο Borges πέθανε το 1986 

αλλά η βιβλιοθήκη που φαντάστηκε πραγματοποιήθηκε από ένα ερευνητικό 

πρόγραμμα που ονομαζόταν Digital Library Initiative. Υπάρχουν εργαλεία 

αναζήτησης που διευκολύνουν πολύ την αναζήτηση. Ο OCLC-Online Computer 

Library Center (http://oclc.orgL ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός συνδέεται με 

περισσότερες από 24000 βιβλιοθήκες στις ΗΠΑ και σε 63 άλλες χώρες. To WorldCat 

(τμήμα του OCLC) είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος με 36 εκατομμύρια εγγραφές 

και αυξάνεται κατά 2000 εγγραφές κάθε χρόνο.

Τα αποτελέσματα σε μια μηχανή αναζήτησης στη φράση “online library” 

είναι περίπου 40000. Τα πρώτα αποτελέσματα αναφέρονται στη Library of Congress, 

στο National Institutes of Health και στο ERIC, στη μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών 

στον κόσμο σε θέματα εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ορισμένες από τις mo γνωστές βιβλιοθήκες. 

Η βιβλιοθήκη του Κονκρέσου

Ίσως είναι ο μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης της ανθρώπινης γνώσης 

(http://lcweb.loc.gov). Οι επισκέπτες μιας μέρας του Φεβρουάριου του 2000 ήταν 

περισσότεροι από 2650000. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο την 

ημέρα το Σαββατοκύριακο.

US Εθνική Ιατρική βιβλιοθήκη

To National Institute of Health παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο US National 

Library of Medicine’s MEDLINE που είναι μια βάση δεδομένων που καλύπτει όλα τα 

ιατρικά θέματα (http://www.igm.nlm.nih.gov)

Internet Public Library
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Δεν είναι ακριβώς βιβλιοθήκη, αλλά είναι μια meta-library. Περιέχει βιβλία, 

εφημερίδες, περιοδικά των οποίων το αναλυτικό περιεχόμενο το βλέπει κανείς αφού 

συνδεθεί με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους (http://ipl.or^about/newmission.html)

Electric Library

Είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη στην οποία μπορεί να βρεί κανείς πλήρη άρθρα 

από εφημερίδες και περιοδικά χωρίς να συνδεθεί με άλλες ιστοσελίδες 

(http ://www. elibrary. com)

Εφηιιερίδεο και περιοδικά στο Web

Ο αριθμός των εφημερίδων και των περιοδικών που έχουν ηλεκτρονική 

παρουσία αυξάνεται καθημερινά.Το Ecola Newsstand (http://ecola.com) περιέχει 

πάνω από 6100 Web-based εφημερίδες και περιοδικά.

Μια ενδιαφέρουσα επίσης ιστοσελίδα είναι το NewsHub 

(http://newshub.com). ηοποία περιέχει ειδήσεις από όλο τον κόσμο και το 

περιεχόμενό της ανανεώνεται κάθε δέκα πέντε λεπτά.

5.2. Computer Mediated Communications (CMC)

Οι σύγχρονες επικοινωνίες μέσω υπολογιστή (Computer Mediated 

Communications - CMC) γίνονται συνεχώς mo σημαντικές για την εκπαίδευση. 

Δεν προσφέρουν απλώς γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες του Internet, αλλά 

είναι κατάλληλες για την συνεργασία και την επικοινωνία. Τα απλούστερα 

προγράμματα της κατηγορίας αυτής όπως το Internet Relay Chat, επιτρέπουν 

στους χρήστες να ανταλλάζουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Άλλες 

σύγχρονες CMC ή προγράμματα συνομιλίας περιλαμβάνουν γραφικά 

περιβάλλοντα δύο διαστάσεων, χαρακτήρες που συσχετίζονται με κάθε 

συμμετέχοντα και άλλα στοιχεία που ενισχύουν την εμπειρία της επικοινωνίας. 

Εκτιμάται ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να προσφέρουν σημαντικά 

πράγματα για την εκπαίδευση. Η δημιουργία μιας μαθητικής κοινότητας είναι ο
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στόχος αυτών που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν καινούργιους και πιθανόν 

πιο αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας και εκμάθησης. Ένας τρόπος για 

να μας βοηθήσει το Internet να πετύχουμε το στόχο αυτό είναι διαμέσου της 

σύγχρονης επικοινωνίας στην οποία όλα τα μέλη της ομάδας συζήτησης είναι 

ταυτόχρονα άμεσα συνδεδεμένα και επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο. Τα 

πλεονεκτήματα της σύγχρονης επικοινωνίας σε πολλές περιπτώσεις σχετίζονται 

με την επικοινωνία και την ικανότητα να ανταλλάσσουμε ιδέες και πληροφορίες 

γρήγορα και χωρίς να είναι αναγκαίο να είμαστε σε μια συγκεκριμένη θέση. 

Μέχρι πολύ πρόσφατα η σύγχρονη επικοινωνία επιτυγχάνονταν στο Internet με 

τα προγράμματα συνομιλίας (IRC) ή ICQ. Η επικοινωνία ήταν γρήγορη αλλά το 

περιβάλλον ήταν ολοκληρωτικά βασισμένο σε κείμενο, χωρίς την χρήση 

γραφικών και πολυμέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται στα πιο σύγχρονα 

υπολογιστικά περιβάλλοντα. Ωστόσο σήμερα τα προγράμματα σύγχρονης 

επικοινωνίας έχουν ξεπεράσει τα βασισμένα σε κείμενο προγράμματα 

συνομιλίας, ώστε να γίνουν στοιχειώδεις τύποι της εικονικής πραγματικότητας. 

Διάφορες παραλλαγές περιλαμβάνουν τόσο 2D όσο και 3D περιβάλλοντα, με 

χαρακτήρες (συχνά ονομαζόμενοι ως “avatars”) που αναπαριστούν τα άτομα με 

ποικίλους βαθμούς πιστότητας, διάλογους, προγραμματίσιμα περιβάλλοντα 

πολυμέσων, μετάδοση ομιλίας καθώς και γραφικά πλοήγησης.

Η τυπολογία των CMC φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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Synchronous Asynchronous strengths weaknesses

Text-based InU rm l Relay < .11:11 1 a nail, bulkim 1 !ucuur;ui:c> cl.iniy »>. May In ddltei.ll to
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audit ic< m ferencc, da i a demand, video-mail. stimulating learning to index and search;
conference, virtual multimedia file environment; allows dues mil encourage
reality environments sharing showing as well as formalisatii m of

telling; allow s concise knowledge and
expression of visual argumenl; may
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produce and receive. technologies often 
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Weaknesses Inflexible use o| time. Less interactive
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ile}Ki:ik-tll < m last. :inii cumbersome.
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Πιθανά οφέλη από CMC

Απαλλαγή από τους περιορισμούς χρόνου και τόπου

Οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν ακόμα κι αν οι περιστάσεις θα 

καθιστούσαν δύσκολη την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Ομάδες από 

διαφορετικές πανεπιστημιουπόλεις ή και διαφορετικές ηπείρους μπορούν να 

διατηρήσουν την ενεργό επαφή. Οι CMC ξεπερνούν μερικές δυσκολίες που 

καθιστούν δύσκολες την πρόσβαση και την επικοινωνία. Αυτή η δυνατότητα να 

αλληλεπιδράσει με τις ομάδες οποιαδήποτε στιγμή ή και από οποιαδήποτε θέση έχει 

ιδιαίτερες επιπτώσεις στην εκπαίδευση από απόσταση. Παραδοσιακά μια από τις 

σημαντικότερες ανεπάρκειες της εκπαίδευσης από απόσταση είναι η έλλειψη
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επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των σπουδαστών και των δασκάλων. Τα 

ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση έχουν αντιληφθεί ότι οι CMC 

συμβάλλουν στο να ξεπεραστούν ως ένα βαθμό αυτά τα προβλήματα.

Εξερευνήσιμο αρχείο των πρακτικών

Οι σπουδαστές μπορούν να ανατρέξουν σ’ αυτό το γραπτό αρχείο για να δουν 

τα μέρη της συζήτησης που μπορεί να είχαν χάσει, να ανατρέξουν σε προηγούμενα 

ζητήματα και να συλλέξουν στοιχεία για μια συζήτηση ή μια γραπτή άσκηση. Οι 

δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το αρχείο για να δουν ποια επίδραση 

ασκούν οι επεμβάσεις τους, να αναλύσουν πώς εργάζονται οι σπουδαστές χωριστά 

και μαζί και για λόγους αξιολόγησης.

Ενθαρρυντικό μαθησιακό περιβάλλον

Οι CMC επιτρέπουν στους σπουδαστές να διατηρήσουν την επαφή με τους 

δασκάλους τους για την καθοδήγηση. Η ευκολία και η αμεσότητα της σύγχρονης και 

ασύγχρονης επικοινωνίας μειώνουν την απομόνωση και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

ομάδων μεταξύ σπουδαστών που είναι γεωγραφικά διασκορπισμένοι. Η διάσκεψη 

μέσω υπολογιστών έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πάντα διαθέσιμη όταν την 

χρειάζονται. Ακόμα κι αν δεν μπορούν να περιμένουν μια άμεση απάντηση, μπορούν 

να έχουν μια συμβολή σε οποιοιδήποτε χρόνο της νύχτας ή της ημέρας, από το σπίτι 

ή την εργασίας τους. Αυτό δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει μια σχέση και επικοινωνία 

με τους άλλους.

Ο σπουδαστής στο επίκεντρο

Με τη χρήση των CMC το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

μετατοπίζεται από το δάσκαλο στο μαθητή (Berge and Collins, 1995). Υπάρχει μια 

μειωμένη έμφαση στο ρόλο του δάσκαλου ως κύρια πηγή γνώσης, καθώς ο δάσκαλος 

(ή μεσολαβητής) παίρνει έναν ρόλο βοηθού της εκμάθησης. Μια από τις αλλαγές που 

συνδέονται με την έμφαση στις student-centered προσεγγίσεις είναι η χρήση της 

συλλογικής εργασίας μέσα στις ομάδες.
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Αλληλεπίδραση

Με CMC υπάρχει αλληλεπίδρασης. Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι ο αριθμός 

των επαφών δάσκαλου-σπουδαστών αυξάνεται εμφανώς στα CMC περιβάλλοντα. 

Στα σε απευθείας σύνδεση περιβάλλοντα αναπτύσσονται οι κοινωνικές πτυχές της 

εκμάθησης δεδομένου ότι επιτρέπουν τις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις παρά την 

ανακάλυψη μιας σωστής απάντησης (Mason, 1992).

Παιδαγωγικές CMC τεχνικές

Στις CMC, όπως και στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μια σειρά των παιδαγωγικών πλαισίων. Αυτή η λίστα είναι με βάση 

τις κατηγορίες που αναπτύχθηκαν αρχικά από τον Paulsen (1995).

One-alone

Περιλαμβάνει online περιοδικά, εργαασία μεμονωμένου προγράμματος, online 

μάθηση βασισμένη στους πόρους κλπ.

One-to-one

Περιλαμβάνει online συμφωνίες μάθησης, διδακτική υποστήριξη από 

απόσταση, προσωπική παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, συνεντεύξεις κλπ. 

One-to-many

Περιλαμβάνει τις διαλέξεις, συμπόσια, παρουσιάσεις, ειδικές επιτροπές ερώτησης 

κλπ

Many-to-many

Περιλαμβάνει τη συζήτηση, τις δημόσιες συζηττήσεις, τις προσομοιώσεις και τα 

παιχνίδια, τις παρουσιάσεις ομάδων κλπ

Με βάση την εμπειρία του από ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε με συσκέψεις 

μέσω Η/Υστο Boise State University,o Eisley (1991) περιέγραψε τα ακόλουθα 

σχήματα συζήτησης για CMC που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώσρε να κρατηθεί 

ησυζήτηση παραγωγική και ενδιαφέρουσα. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από 

αυτά:
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Η κριτική. Οι σπουδαστές θα μπορούσαν να κληθούν να επισημάνουν τις 

αδυναμίες μιας πρότασης και κατόπιν να προτείνουν βελτιώσεις. Είναι δυνατό να 

ζητηθεί από τους σπουδαστές να περιοριστούν σε ένα ή δύο σχόλια έτσι ώστε η 

κριτική να μην εξαντληθεί από έναν σπουδαστή αλλά να έχουν την ευκαιρία να 

σχολιάσουν όλοι.

Η έκθεση ομάδας. Μια ομάδα σπουδαστών θα μπορούσε να εργαστεί σε μια 

περιορισμένη διάσκεψη. Μια έκθεση από την εργασία αυτή θα μπορούσε να 

παρουσιαστεί σε μια δημόσια διάσκεψη και να ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους 

άλλους σπουδαστές.

Η ψηφοφορία. Ο μεσολαβητής θα μπορούσε να θέσει μια ερώτηση και να ζητήσει 

από τους σπουδαστές να ψηφίσουν στέλνοντάς του ένα e-mail.

Ελεύθερη ένωση. Οι σπουδαστές θα μπορούσαν να κληθούν να εκφράσουν τις 

σκέψεις και τις ιδέες τους σχετικά με ένα θέμα χωρίς να ακολουθήσουν τους κανόνες 

μιας τυπικής συζήτησης.

5.3. Computer Aided Assesment (CAA)

Computer Aided Assessment ή CAA, αναφέρεται στη χρήση των 

υπολογιστών στην αξιολόγηση. CAA μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 

αυτόνομους υπολογιστές ή σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας ένα Intranet ή το 

Internet. Υπάρχουν δύο κύριες μορφές του CAA. Η πρώτη είναι αυτή όπου οι 

σπουδαστές εισάγουν τις απαντήσεις τους μέσω του υπολογιστή. Η δεύτερη είναι 

αυτή όπου οι σπουδαστές εισάγουν τις απαντήσεις επάνω σε προεκτυπωμένο 

έγγραφο. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός Optical Mark Reader (OMR), 

ανιχνεύονται πολύ γρήγορα τα σημάδια ή οι σταυροί που έχουν σημειωθεί από τους 

σπουδαστές και ακολουθεί η επεξεργασία. Τα CAA tests μπορούν να εποπτευθούν ή 

όχι (supervised or non-supervised). Υπάρχει επίσης ένας διαγνωστικός ρόλος του 

CAA για να προσδιορισθεί η προηγούμενη γνώση του σπουδαστή πάνω σε κάποιο 

θέμα. Η συνεχής αύξηση της χρήσης τού Internet για σπουδές στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση οδηγεί και σε συνεχή αύξηση της χρήσης του CAA.

Ποιο είδος ερωτήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε CAA;
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Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μιλάμε για CAA, σκέφτονται τις ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Ωστόσο υπάρχει ένας αριθμός διαφορετικών 

ειδών ερωτήσεων (πίνακας 1) και είναι γενικά παραδεκτό ότι προκειμένου να 

αυξηθούν η συμμετοχή και το κίνητρο των σπουδαστών, είναι καλύτερο να 

χρησιμοποιηθεί μια σειρά ερωτήσεων όλων των τύπων.

Το πιό κοινό είδος ερώτησης που χρησιμοποιείται στα CAA tests είναι 

αντικειμενικές ερωτήσεις όπου οι απαντήσεις επιλέγονται από ένα περιορισμένο 

σύνολο προκαθορισμένων απαντήσεων σε μια ερώτηση.

Οι αντικειμενικές ερωτήσεις εξέτασης μπορεί να απαιτήσουν από τους 

σπουδαστές να:

• επιλέξουν μια απάντηση από ένα σύνολο επιλογών, π.χ. ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής (MCQs) και ερωτήσεις True-False.

• Επιλέξουν μια περιοχή της οθόνης (graphical hotspot)

• Συμπληρώσουν αριθμούς ή σύντομο κείμενο (text input)

Asse rtion-Reason 

questions

Build up images Crossword Puzzles Case Studies

Completion questions Drag and drop Drawing questions Essay questions

Field Simulation Graphical hotspot

questions

Image identification 

questions

Justification questions

Labeling and building 

questions

Matching questions Matrix questions Multiple choice

questions

Multiple response

questions

Ranking questions Sequencing questions Short answer questions

Sore finger questions Text/Numerical

questions

True/False Questions Yes/No questions

Πίνακας 5.3. Τύποι ερωτήσεων αξιολόγησης

Αυτοί οι τύποι ερωτήσεων προσφέρονται για τη δημιουργία τραπεζών 

ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις μπορούν να επιλεχτούν τυχαία από μια τράπεζα και για 

κάθε αξιολόγηση να επιλέγεται ένα μοναδικό σύνολο ερωτήσεων.
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Σύμφωνα με το κέντρο CAA (http://www.caacentre.ac.uk/) "αξίζει να 

θυμόμαστε ότι ένα αντικειμενικό test είναι μόνο τόσο αντικειμενικό όσο το κάνει 

αυτός που το σχεδιάζει". Το κέντρο παρέχει έναν λεπτομερή οδηγό για τον σχεδίασμά 

αντικειμενικών ερωτήσεων που περιλαμβάνει διατύπωση των ερωτήσεων, γράψιμο 

των εναλλακτικών απαντήσεων και συμβουλές για το χρόνο και την προσπάθεια που 

απαιτούνται.

Οι αντικειμενικές ερωτήσεις εξέτασης είναι χρήσιμες για τη γνώση και την 

κατανόηση, αλλά είναι κοινή πεποίθηση ότι δεν μπορούν να αξιολογήσουν τις 

υψηλότερες δεξιότητες και την κριτική σκέψη. Οι Bull και Collins1 υποστηρίζουν ότι 

αυτή η αντίληψη περιορίζει συχνά την εφαρμογή των αντικειμενικών tests και 

περιορίζει τη δυνατότητα για το σχεδίασμά test με δημιουργικές και πολύπλοκες 

ερωτήσεις.

Αν και οι αντικειμενικές ερωτήσεις εξέτασης είναι οι πιο συχνά 

χρησιμοποιημένες ερωτήσεις σε CAA, υπάρχουν και τα υποκειμενικά tests. 

Παραδείγματος χάριν μπορούν να γραφτούν προγράμματα υπολογιστών που 

αξιολογούν τα έργα σπουδαστών για το περιεχόμενο, το ύφος και την πρωτοτυπία 

(Βλ. το πρόγραμμα CEILIDH).

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση των σπουδαστών με tests στα οποία οι 

απαντήσεις είναι ελεύθερο κείμενο είναι ένα πεδίο συνεχούς έρευνας. Ο Phil Davies3 

περιγράφει πώς έχει χρησιμοποιήσει την μέθοδο της αυτοματοποιημένης 

αξιολόγησης για τα δοκίμια των σπουδαστών μιας προπτυχιακής σειράς μαθημάτων 

στο τμήμα «Computing Studies” του πανεπιστημίου του Glamorgan. Οι σπουδαστές 

πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το δοκίμιό τους, και να αναλάβουν τη διαδικασία 

της αυτοματοποιημένης αυτοαξιολόγησης στο δοκίμιο.

Ποιες επιστήμες χρησιμοποιούν CAA;

Το 1999 το κέντρο CAA πραγματοποίησε μια έρευνα για τη χρήση CAA σε 

διαφορετικές θεματικές περιοχές. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι περισσότερες 

επιστήμες χρησιμοποιούσαν με κάποιο τρόπο CAA. Θεματικές περιοχές όπου 

χρησιμοποιούσαν περισσότερο CAA ήταν σπουδές Η/Υ, βιοϊατρική, μαθηματικά, 

εφαρμοσμένη μηχανική και ξένες γλώσσες.
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Αν και CAA έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στα θέματα επιστήμης και 

τεχνολογίας, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα της χρήσης CAA σε άλλες επιστήμες. 

Παραδείγματος χάριν, ο Chris Hopkins περιγράφει πώς έχει χρησιμοποιήσει το 

QuestionMark για να εισαγάγει CAA σε μια ενότητα του πρώτου έτους που καλείται 

"Modernity and Modernisation" στο τμήμα Cultural Studies του Sheffield Hallam 

University.

Ποια εργαλεία CAA είναι διαθέσιμα;

Διάφορα Εργαλεία CAA είναι διαθέσιμα. Μερικά είναι διαθέσιμα στο 

εμπόριο (π.χ. QuestionMark - ένα εργαλείο βασισμένο στο Web), άλλοι είναι τα 

αποτελέσματα από projects διάφορων ινστιτούτων και άλλα είναι ελεύθερα διαθέσιμα 

στο προσωπικό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παραδείγματα που αναπτύχθηκαν από 

ινστιτούτα είναι:

• CASTLE (Computer Assisted Teaching and Learning)5 είναι ένα πρόγραμμα, 

το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας MCQs. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 

για τους δασκάλους που έχουν ελάχιστες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες 

και δεν έχουν οποιαδήποτε προγενέστερη γνώση HTML.

• TRIADS (the University of Derby/Tripartite Interactive Assessment Delivery 

System)61 είναι ένα εργαλείο για τους χρήστες του Authorware Profesional 

για να αναπτύξουν CAA χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα τύπων 

ερωτήσεων.

Εκτός από αυτά τα εξειδικευμενα εργαλεία CAA τα εικονικά μαθησιακά 

περιβάλλοντα όπως το WebCT και το Blackboard περιέχουν επίσης τα εργαλεία 

αξιολόγησης που διευκολύνουν την ηλεκτρονική υποβολή των tests. Πολλά ιδρύματα 

κινούνται προς την ευρεία εφαρμογή εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα να εξετάζουν πώς να ενσωματώσουν τις εμπορικές εκδόσεις 

CAA στα διοικητικά μαθησιακά περιβάλλοντα (MLEs).

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

114



Κεωάλαιο 5° : RBL - CMC - CAA

Διοικητικά πλεονεκτήματα

• ο αυτοματοποιημένος χαρακτηρισμός δεν είναι επιρρεπής σε ανθρώπινο 

λάθος

• κερδίζει χρόνο προσωπικού από την άποψη της εποπτείας και του 

χαρακτηρισμού των αξιολογήσεων

• μείωση των δαπανών εκτύπωσης

Διοικητικά μειονεκτήματα

• η εφαρμογή ενός συστήματος CAA μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα.

• το προσωπικό που σχεδιάζει CAA πρέπει να γνωρίζει τις αρχές της 

αξιολόγησης, να χρησιμοποιεί καλά νέες τεχνολογίες και διαχείριση 

εξετάσεων.

• Απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ όλων εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σχεδίασμά και την εφαρμογή CAA.

• μερικά συστήματα δεν μπορούν να εφαρμόσουν τον ανώνυμο χαρακτηρισμό

• το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για να παραδώσουν CAA 

πρέπει να είναι αποτελεσματικό και αξιόπιστο προκειμένου να αποφευχθεί η 

αποτυχία σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εξετάσεις..

Παιδαγωγικά πλεονεκτήματα

• οι δάσκαλοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο των σπουδαστών 

μέσω της συχνής χρήσης των αξιολογήσεων

• οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους και να 

αναθεωρήσουν και να προετοιμάσουν το ρυθμό τους

• η λεπτομερής και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί στους 

σπουδαστές κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από ένα test.

• οι δάσκαλοι μπορούν να αναθέσουν διαφορετικές δραστηριότητες εκμάθησης 

στους σπουδαστές ανάλογες με τα αποτελέσματα των tests.

• μπορεί να συνδεθεί με άλλα βασισμένα στο WEB υλικά εκμάθησης και 

συστήματα (π.χ. MLEs)

• μπορεί να παρέχει στους δασκάλους την ανατροφοδότηση για την αξιολόγηση 

των modules/courses/programmes.
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Παιδαγωγικά μειονεκτήματα

• Τα CAA tests παρουσιάζουν έναν κίνδυνο λογοκλοπής (μπορεί να είναι 

δύσκολο να επικυρωθεί η ταυτότητα των σπουδαστών)

• Οι σπουδαστές πρέπει να έχουν ικανοποιητικές δεξιότητες στις ΤΠ και την 

εμπειρία των απαιτήσεων των CAA.

• Το προσωπικό έχει μια τάση να χρησιμοποιεί μόνο MCQs που μπορεί να είναι 

βαρετό και να αποθαρρύνει τους σπουδαστές, γιατί έχει υποστηριχτεί ότι η 

χρήση μόνο MCQs εξετάζει μόνο τα επιφανειακά επίπεδα μάθησης των 

σπουδαστών.

Οι μεμονωμένοι επαγγελματίες που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν CAA 

μπορεί να βρούν χρήσιμο το να αρχίσουν με απλές MCQs με τους σπουδαστές ως 

τμήμα μιας άσκησης αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις όπου οι επαγγελματίες επιθυμούν 

να χρησιμοποιήσουν CAA ως τμήμα της αθροιστικής διαδικασίας αξιολόγησης είναι 

χρήσιμο να συμβουλευθούν τις αντίστοιχες επιτροπές.

Οποιδήποτε αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν CAA, μεμονωμένοι ή 

ινστιτούτα, θα πρέπει να εξετάσουν τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο 

οδηγός, "A blue Primt for Computer-Assisted Assessment", των Joanna Bull και 

Colleen McKenna, προσφέρει βοήθεια στους επαγγελματίες που εισάγουν CAA στις 

σειρές μαθημάτων ή τα ιδρύματά τους.

Περιγράφοντας την εμπειρία τους από την εφαρμογή CAA στο πανεπιστήμιο 

του Plymouth, υποστηρίζουν ότι λήφθηκαν βασικές αποφάσεις που οδήγησαν στην 

αποδοχή του συστήματος CAA και από το προσωπικό και από τους σπουδαστές. 

Αυτές περιελάμβαναν:

• Τη δημιουργία μιας ομάδας καθοδήγησης στην οποία συμμετείχαν όλα τα 

τμήματα του προσωπικού που είχαν σχέση με CAA και ένας αντιπρόσωπος 

των σπουδαστών.

• Επιμορφωτικά προγράμματα για το προσωπικό.

• Ευκαιρία στους σπουδαστές να εξοικειωθούν με το σύστημα προτού να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση.
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Τέλος, οποιοσδήποτε αξιολόγηση πρέπει να είναι έγκυρη, αξιόπιστη, δίκαιη και 

χρήσιμη στο σπουδαστή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από απόσταση - Πολιτική της Ε.Ε.

6.1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από απόσταση

Οι Keegan και Rumble (1982) χρησιμοποίησαν για την αξιολόγηση των 

πανεπιστημίων που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση ένα μοντέλο τεσσάρων 

σημείων. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τα εξής:

• Τα ποσοτικά δεδομένα του αξιολογούμενου ιδρύματος

• Την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης

• Το κύρος που διαθέτει το ίδρυμα

• Το σχετικό κόστος της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Ποσοτικά δεδουένα

Στα ποσοτικά δεδομένα περιλαμβάνονται τα εξής:

• Η προσέλκυση στο ίδρυμα όχι μόνο μεγάλου αριθμού σπουδαστών αλλά και 

ιδιαίτερων ομάδων-στόχων

• Η διαρροή από το ίδρυμα

• Η ποσότητα του τελικού προϊόντος σε σχέση με την αρχική τροφοδότηση 

(αποφοιτούντες- εισαχθέντες)

Για να επιτύχει μια θετική αξιολόγηση το ίδρυμα, θα πρέπει να αποδείξει με 

μετρήσιμα αποτελέσματα επιτυχίες 1) στην αποτροπή της διαρροής στο μέτρο του 

δυνατού, 2) στον αριθμό των επιτυχόντων σπουδαστών σε σχέση με το σύνολο, 3) 

στο χρόνο που χρειάζονται οι σπουδαστές προκειμένου να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους.

Ποιότητα της εκπαίδευσηα

Στον τομέα αυτό εκτιμούνται τα εξής:

• Η ποιότητα του διδακτικού υλικού που παρέχει το ίδρυμα

• Το κατά πόσον η εκπαίδευση από απόσταση είναι πρόσφορη για τη 

διδασκαλία συγκεκριμένων αντικειμένων από απόσταση
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• Το κατά πόσον παρέχεται εκπαίδευση και όχι καθοδήγηση

• Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης από απόσταση

• Η διασφάλιση του παράγοντα της «διυποκειμενικότητας»

Kbooc του ιδρύματος

Ενδείξεις για το κύρος που διαθέτει το ίδρυμα θεωρούνται οι παρακάτω:

• Το κατά πόσον άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρίζουν τις σπουδές που 

πραγματοποιήθηκαν στο ίδρυμα σε περιπτώσεις που ο σπουδαστής επιθυμεί 

να συνεχίσει τις σπουδές του αλλού.

• Από την αναγνώριση των τίτλων, στην περίπτωση που οι σπουδαστές 

επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης

• Από την αναγνώριση των πιστοποιήσεων στην αγορά εργασίας

• Από την εκτίμηση που τρέφει για το ίδρυμα και τους αποφοίτους του η 

ευρύτερη κοινότητα.

Σγετικό kootoc παοεγόαενηα εκπαίδευα?/c 

Εξετάζονται τα εξής.

• Το κόστος της εκπαίδευσης από απόσταση σε σύγκριση με αυτό της 

συμβατικής ή άλλων μορφών εκπαίδευσης από απόσταση

• Τη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας στα εικονικά πανεπιστήμια σε 

σύγκριση με τα συμβατικά (η έννοια της σχέσης κόστους και 

αποτελεσματικότητας εδώ σταθμίζει την σχετική αξία του τελικού προϊόντος 

με ποιοτικούς όρους)

• Τη σχέση κόστους και οφέλους των εικονικών και συμβατικών 

πανεπιστημίων. Εδώ συνεξετάζονται το κόστος της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

και τα οφέλη (άμεσα και έμμεσα, οικονομικά και κοινωνικά) για τα 

μεμονωμένα άτομα αλλά και για το κοινωνικό σύνολο

• Το κόστος ευκαιρίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εάν κάποιος λοιπόν θέλει να σπουδάσει από απόσταση, θα πρέπει να λάβει υπόψη 

του τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης στην επιλογή του πανεπιστημίου. Ακόμη θα
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ήταν χρήσιμο να ακολουθήσει μερικές πρακτικές συμβουλές του καθηγητή Josepf 

Wang, προέδρου του Globewide Network Academy (http://www.gnacademv.orgk ο 

οποίος επισημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη απάτη στον τομέα της εκπαίδευσης από 

απόσταση και ότι δραστηριοποιούνται στο χώρο άνθρωποι με μοναδικό στόχο το 

κέρδος. Δίνει λοιπόν μερικές πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές, έτσι ώστε να 

αποφύγουν αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης:

■ Να είστε καχύποπτοι αν κάτι ακούγεται πάρα πολύ καλό για να είναι 

αληθινό. Αποφεύγετε προγράμματα που παρέχουν τίτλους σε 

ασυνήθιστα μικρή χρονική περίοδο και με ελάχιστη εργασία.

■ Να προσέχετε τις ψευδείς πιστοποιήσεις. Υπάρχουν ιδρύματα τα οποία 

ισχυρίζονται ότι έχουν πιστοποιηθεί από οργανισμούς οι οποίοι τις 

περισσότερες φορές είναι ανύπαρκτοι ή έχουν δημιουργηθεί από τα 

ίδια τα ιδρύματα.

Οι νόμιμοι οργανισμοί πιστοποίησης στις ΗΠΑ είναι:

□ Middle States Association of Colleges and Schools

□ New England Association of Schools and Colleges

□ North Central Association of Colleges and Schools

□ Northwest Association of Schools and Colleges

□ Southern Association of Colleges and Schools

□ Western Association of Schools and Colleges

□ Distance Education and Training Council

(Ανάλογοι οργανισμοί πιστοποίησης υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο)

• Ένα άλλο σημάδι των παράνομων ιδρυμάτων είναι ότι στους 

ιστοχώρους τους φαίνονται εντυπωσιακά απαλλαγμένοι του 

ανθρώπινου στοιχείου. Ένα πραγματικά εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει τους 

ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία, και ο ενθουσιασμός 

της εκπαίδευσης παρουσιάζεται συνήθως στον ιστοχώρο.

• Να είστε προσεκτικοί όταν βλέπετε τους τίτλους που παρέχει το 

ίδρυμα. Οι απατεώνες που επιθυμούν μόνο τα χρήματα εστιάζουν την 

προσοχή τους στους τίτλους που είναι άμεσα χρήσιμοι στην
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επαγγελματική σταδιοδρομία. Αποφεύγουν τις σειρές μαθημάτων που 

δεν οδηγούν σε πανεπιστημιακό τίτλο.

• Μην στηριχθείτε στη φήμη του περιοδικού στο οποίο εμφανίζεται μια 

αγγελία. Τα περιοδικά δεν κάνουν γενικά κανέναν έλεγχο σχετικά με 

την εγκυρότητα των αυτών που διαφημίζουν. Κατά συνέπεια μερικά 

από τα πιο έγκυρα περιοδικά έχουν δημοσιεύσει κατά καιρούς 

αγγελίες απατεώνων.

• Μην υποθέστε ότι η κυβέρνηση θα σας προστατεύσει. Ο νόμος για 

την εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαφορετικός από 

πολιτεία σε πολιτεία. Η πάγια τακτική των παρανόμων είναι να 

πηγαίνουν εκεί που οι νόμοι είναι πιο χαλαροί ή θα τους 

χαρακτηρίζαμε αμελείς.

6.2. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τέλη της δεκαετίας του 80 έχει προγράμματα 

σχετικά με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Για πολλά χρόνια στο πλαίσιο της 

τηλεματικής υπήρχε το εξειδικευμένο πρόγραμμα «Delta” για την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό λογισμικό. Το πρόγραμμα “Delta” 

μετεξελίχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Τεχνολογίες της κοινωνίας των 

πληροφοριών” (1ST - Information Society Technologies) σε ειδικό άξονα που 

εντάχθηκε στο θέμα “Εκπαίδευση και κατάρτηση” (Education and training) με τις 

εξής κατευθύνσεις:

• Το σχολείο του αύριο

• Ο διδασκόμενος πολίτης (The learning citizen)

• Δοκιμές και καλύτερη πρακτική όσον αφορά προηγμένες λύσεις για 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε ΜΜΕ (The trials and best practice 

addressing advanced solutions for on-the-job in SMEs)

Επίσης στο πρόγραμμα INFO 2000 υπήρξαν δράσεις για δημιουργία 

εκπαιδευτικού λογισμικού.
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Μετά τη συνάντηση του συμβουλίου στη Λισσαβώνα που έγινε στις 23,24 

Μαρτίου 2000 συντάχθηκε εκ μέρους της Έ.Ε. στις Βρυξέλλες στις 16 Μαΐου 

2000 ειδικό κείμενο με τίτλο “e-leaming -Designing tomorrow’s education” που 

αναφέρεται στους λόγους για τους ιποίους απαιτούνται δράσεις στην ηλεκτρονική 

μάθηση, τους στόχους που πρέπει να έχουν αυτές οι δράσεις (βελτίωση 

υποδομών, αύξηση του επιπέδου γνώσεων των ανθρώπων, προσαρμογή 

συστημάτων διδασκαλίας και εκπαίδευσης στην κοινωνία που βασίζεται στη 

γνώση), δράσεις για την ηλεκτρονική μάθηση (εξοπλισμό για e- 

leaming,εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα ,ανάπτυξη καλής ποιότητας πολυμεσικού 

περιεχομένου και υπηρεσιών, ανάπτυξη και δικτύωση κέντρων για απόκτηση 

γνώσεων). Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στο πλαίσιο της υλοποίησης των 

δράσεων.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Sokrates και Leonardo da Vinci περιέχουν 

επίσης εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά η έμφαση δεν είναι στο τεχνολογικό μέρος. 

Τα διάφορα λογισμικά που παράγονται δημιουργούνται ως παραδείγματα και στο 

πλαίσιο ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος LIVIUS είναι η δημιουργία ενός νέου 

οργανωτικού προτύπου και ενός νέου ψυχο-παιδαγωγικού και διδακτικού προτύπου 

του ευρωπαϊκού εικονικού πανεπιστημίου που προέρχεται από μια κοινοπραξία 

των παραδοσιακών πανεπιστημίων, τα πανεπιστήμια απόστασης και τις επιχειρήσεις 

τηλεπικοινωνιών πολλών ευρωπαϊκών χωρών που κτίζονται ως δίκτυο.

Το πρόγραμμα θα εστιάσει στη διανομή της τεχνογνωσίας και τις τεχνολογικές 

και διδακτικές ικανότητες των περιληφθέντων συνεργατών, σύμφωνα με μια 

προοπτική της σταθεροποίησης ενός αυτόνομου ιδεατού δικτύου.

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους τέσσερις γενικούς στόχους:

1. προτείνετε μια οργανωτική λύση για τα παραδοσιακά πανεπιστήμια και για τους 

αυτούς απόστασης, που συνδυάζουν τα καινοτόμα εκπαιδευτικά metholodogies, τις 

τεχνολογίες και το περιεχόμενο

2. αναπτύξτε μια ειδική συνεργασία μεταξύ των συνεργατών προκειμένου να 

σχεδιαστούν οι διδακτικές πορείες και τα κοινά ακαδημαϊκά προγράμματα
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σπουδών που επιτρέπουν την αναγνώριση των τίτλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

σύμφωνα με τις δηλώσεις Sorbonne και της Μπολόνιας

3. εξετάστε τις νέες μορφές εκμάθησης των υπηρεσιών και ενός νέου ψυχο

παιδαγωγικού προτύπου που επιτρέπει την ολοκλήρωση των διδακτικών ευκαιριών 

που δίνονται από τα διαφορετικά μέσα στο ίδιο ανοικτό και εύκαμπτο περιβάλλον, 

που χαρακτηρίζεται από τη διδακτική απόστασης και του συγχρονικού και 

διαχρονικού τύπου.

4. παράγετε μια πειραματική ενότητα 40 houres των videolessons σε τέσσερις 

διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ιταλικά) της πληροφορικής 

και πειραματιστείτε η παράδοσή του με τα διαφορετικά μέσα.

Στο νέο πρόγραμμα EYMEDIS μία από τις πέντε δράσεις είναι 

εκπαιδευτικής φύσεως, αλλά η έμφαση είναι στη χρήσηκάπως ώριμων 

τεχνολογιών και όχι στην ανάπτυξη νέων.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Socrates και Leonardo da Vinci περιέχουν 

επίσης εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά η έμφαση δεν είναι στο τεχνολογικό μέρος. Τα 

διάφορα λογισμικά που παράγονται δημιουργούνται ως παραδείγματα και στο 

πλαίσιο ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης.

6.3. Σχετικά διεθνή έργα και πρωτοβουλίες

Στη συνέχεια περιγράφονται πρωτοβουλίες και έργα που αναπτύσσονται στις 

ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από αυτά.

• Δράσεις της πρωτοβουλίας IMS, η οποία αφορά ευφυή συστήματα 

βιομηχανικής παραγωγής (www.ims.org) και συντονίζεται από τις γενικές 

διευθύνσεις XII και XIII της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προγράμματα 1ST και Growth 

του LTSC (LeamingTechnology Standardisation Committee) committee, 

ltsc.ieee.org,TOu CEN, της W3C, διάφορων Special Interest Groups για 

προτυποποίηση των μαθησιακών τεχνολογιών, της διαδικασίας ανάπτυξης 

μαθησιακών προϊόντων.
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• Την κίνηση της Microsoft (http://www.microsoft.com/elearn) να υιοθετήσει 

το πρότυπο του IMS και να δημιουργήσει μια πρώτη υλοποίηση του σχήματος που 

πρέπει να έχει το online υλικό ώστε να είναι πρόσφορο για επαναχρησιμοποίηση 

(reusability) και διαλειτουργικότητα (interoperability). Έτσι κατασκεύασε το 

Learning Resourse Interchange (LRN), schema και το LRN Toolkit.

• Την κίνηση της Lotus (http://www.lotus.com/home.nsf7welcome/learnspace) 

να υιοθετήσει τα γνωστά πρότυπα όπως του IMS και άλλα δημιουργώντας μια 

ολοκληρωμένη λύση και κυρίως ανοιχτή ώστε να είναι πρόσφορη για 

επαναχρησιμοποίηση και διαλειτουργικότητα. Πρόκειται για το Learning Space 4.0

• Κατασκευές CampusPortals για εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς 

κατάρτισης. Δημιουργούνται εταιρείες που αναλαμβάνουν τις υλοποιήσεις αυτών. 

Αίγα πανεπιστήμια έχουν τέτοια CampusPortals, όπως το ΜΙΤ, τα οποία έχουν 

αναπτυχθεί με ιδίους πόρους.

• Έρευνα και ανάπτυξη σε ολοκληρωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως το 

Learning Space, Webct, Blackbboard, TopClass κ.α. Δεν υπάρχουν ακόμα 

τυποποιημένες και διεθνώς αποδεκτές τέτοιες εφαρμογές και βέβαια λίγα έχουν 

μεταγλωττιστεί.

Η υπεύθυνη της Κομισιόν για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό δηλώνει: 

«Το γεγονός ότι σοβαρά πανεπιστήμια της Αμερικής προσφέρουν μαθήματα στην 

Ευρώπη και χορηγούν πτυχία από το Internet, αποτελεί πρόβλημα για την Ε.Ε., που 

είναι ακόμη ολότελα απροετοίμαστη να τα ανταγωνιστεί. Ομως, αργά ή γρήγορα, η 

Ευρώπη θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει την εξάπλωση της εκπαίδευσης από 

απόσταση. Μπορεί το σύστημα στις ΗΠΑ να είναι πολύ επηρεασμένο από το 

κεφάλαιο και τις πολυεθνικές, μπορεί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να δείχνουν ότι δεν 

διατίθενται να ακολουθήσουν αυτόν το δρόμο, όμως το άνοιγμα και της Ευρώπης 

στην "εικονική" εκπαίδευση είναι αναπόφευκτο.

Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ, εμείς θα πρέπει να 

χαράξουμε κάποιες στρατηγικές χρησιμοποίησης του Internet. Αυτό θέλει ο κόσμος, 

πρέπει σε κάποιο βαθμό να προσαρμοσθούμε στην αγορά. Άποψη της Κομισιόν είναι
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ότι θα πρέπει να συνδυασθεί η εκπαίδευση από απόσταση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία. Τα συμβατικά πανεπιστήμια ενέχουν σημαντικές λειτουργίες, την 

κοινωνικότητα για παράδειγμα ή την έρευνα που δεν μπορεί να γίνει στο εικονικό 

πανεπιστήμιο. Θα πρέπει όμως να παύσουν να είναι τόσο συντηρητικά».

Συζητείται ακόμη με τη συνεργασία των βαλκανικών χωρών η ίδρυση ενός 

βαλκανικού e-University.

6.4. Συμπεράσματα

Ο αγώνας εκπαίδευση από απόσταση εναντίον εκπαίδευσης «πρόσωπο με 

πρόσωπο» δείχνει πως δεν έχει νικητή. Και δεν πρέπει να έχει νικητή. Η αξία της 

εκπαίδευσης από απόσταση είναι πλέον τεκμηριωμένη από όλες τις περιπτώσεις όπου 

έχει εφαρμοστεί με επιτυχία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εκπαίδευση από 

απόσταση είναι η μόνη επιλογή. Όπως φαίνεται από τις μελέτες που μπορεί κανείς να 

ανατρέξει στη διεθνή βιβλιογραφία, οι εκπαιδευόμενοι γοητεύονται και είναι δεκτικοί 

σε εκπαίδευση με το νέο μέσο (Διαδίκτυο). Οι παραδοσιακές τεχνικές εκπαίδευσης 

δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες στην εκπαίδευση από απόσταση. Χρειάζεται 

σταδιακή προσαρμογή, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να ξεπεράσουν το 

μοτίβο της εκπαίδευσης με το οποίο έχουν μεγαλώσει και έχουν ακολουθήσει στη 

βασική τους εκπαίδευση

Το μέλλον της εκπαίδευσης περνάει σίγουρα από τους δρόμους και τις 

λεωφόρους της πληροφορίας, δρόμοι και λεωφόροι που στο μεγαλύτερο τους μήκος 

είναι μέσα στο διαδίκτυο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Κατάλογος Virtual Universities

Δίνεται ένας πίνακας με εικονικά πανεπιστήμια αντιπροσωπευτικά από όλο τον 
κόσμο. Βρίσκεατι στη διεύθυνση http://unesco/iau/tfit_virtual universities.html

VIRTUAL UNIVERSITIES:

Directories of Virtual Universities

American Distance Education Consortium (ADEC)
http://www.adec.edu/virtual.html
International consortium of state universities and land grant institutions providing 
high quality and economic distance education programs and services via the latest and 
most appropriate information technologies.

Community College for International Development (CCID)
http://ccid.kirkwood.cc.ia.us
Consortium of 23 members and 43 affiliated colleges in 27 States in the United States 

and 3 Canadian Provinces offering more than 300 international programs in the 
technical and professional domains as well as programs of the community service.

Virtual U’s
http://www.edsurf.net/edshack/virtualu.htm
The On-line Distance Education Learning Resource for Adult Students.

Distance Education Resources
http: //www. ihets.org/leamtech/distance_ed/resources/index.html 
Collection of distance education and mediated instruction developed resources is 
intended for Indiana higher education staff and other with professional interests in 
distance learning.

International projects

The African Virtual University (AVU)
http://www.avu.org 
A World Bank Project.

Arab Open University (AOU)
http://www. arabou.org/mainpge.htm
In partnership with the UK Open University, a pan-arab virtual university proposing 
an open learning platform combining distance education (via printed texts, audio and 
videotapes, CD-Roms and online websites) and instructional support and tutoring in 
its various learning centers. Various degrees are available in Business Administration, 
Computer Studies, Education Science, and Languages.
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cEVU (Collaborative European Virtual University)
http://www.cevu.org/home.html
A project aimed at the development of e-learning models and ideas for a European 
virtual university. Carried out with the support of the European Commission, the 
project is a collaboration between five existing international university networks: 
EuroPACE, EUN1TE, ECIU, Coimbra Group, and EUA.

EuroPACE
http://www.europace.be
A Virtual University for Europe: A trans-European network of universities and their 
partners in education and training, i.e. private enterprises, regional and professional 
organisations and public authorities. Approximately 60 member organisations (45 of 
them universities) participate in this network throughout Europe.

L’Universite virtuelle francophone (UVF)
http: //www. auf, or g/pro grammes/pro gramme4/
An AUPELF (Agence universitaire de la Francophonie) Project.

Online Education
http: //www. online, edu/about/index. html
Hong-Kong based enterprise offering an Electronic Campus with technology and 
online courses and student support and services. Responsible to the Universities of 
Paisley, Scotland, the University of Lincolnshire and Humberside and Charles Sturt 
University.

Open to Europe
http://www.elara.salford.ac.Uk/env-res//ote/ssp/report/index.htm 
Open and distance learning project funded by the European Commission and 
coordinated by the University of Salford, UK. 19 European Universities in 10 
countries develop common "virtual mobility" projects via Internet for their students.

Universitas 21
http ://www.universitas21, com/
An international network of 17 universities in 10 countries encouraging student 
exchange programs and sharing of learning material. This consortium of universities 
in North America, Europe, Australia and Asia has created an online university, 
Universita 21 Global (http://www.u21global.com). which is offering post graduate 
programs conducted over electronic media.

Examples in selected countries

AreenHna:

The Quilmes Virtual University
http://www.cvq.edu.ar
Created by the “brick and mortar” Universidad National de Quilmes ( 
http://www.unq.edu.ar ), the Quilmes Virtual University provides since 1999 online 
courses to obtain degrees in Education, Social Science, Tourism, International 
Business, History and Sociology.
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Australia:
Edith Cowan University Virtual Campus
http:// student. cowan, edu. au/V C/
Deakin Flexible Learning
http ,7/www. deakin. edu. au/visitors/welcome/eLeam. html 
Deakin University virtual classes.

University of Southern Queensland
http://www.usqonline.com.au
2/3 of USQ students study from home through the Distance Education Centre (DEC) 
which is recognized as the best in Australia.

Brasil:

UFC Virtual
http://www.vdl.ufc.br
Created by Universidad Federal do Ceara (http://elis.npd.ufc.br), UFC Virtual has 
initiated several projects to promote and to develop e-leaming and distance education 
in the age of ICTs.

Canada:

Athabasca University
http://www.athabascau.ca 
Canada’s Open University.

British Colombia Open University
http://www.ola.bc.ca
Hundreds of distance courses and over 20 degree programs

Canadian Virtual University
http://www.cvu-uvc.ca
A partnership of Canadian universities offering over 250 degrees, diplomas, and 
certificates; and 2000 courses, online or by distance education.

Τέΐέ-universite du Quebec
http ://www, teluq. uquebec. ca/webteluq/index. html
Distance courses and programmes offered to Quebec and non-Quebec students. 

France:

L’Universite virtuelle en Pays de Loire
http://www.uvpl.org
A partnership of 4 higher education institutions from North West of France 
developing and offering distance courses, diplomas and certificates.

Germany:
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Fern Universitat Gesamthochshule in Hagen: Virtuelle Universitat
http://www.fernuni-hagen.de/

Hone Kone:

The Open University of Hong Kong
http://www.ouhk.edu.hk
A university providing more than 100 sub-degrees, degrees and postgraduate 

programs through open access and distance education.

Malaisia:

UNITAR: Universiti Tun Abdul Razak
http://www.unitar.edu.mv
A virtual university in Malaysia offering, through web-based and CD-based 
courseware, 18 academic programs in the field of Business Administration, 
Information Technology, Humanities, and Social Science.

Mexico:

1TESM Universidad Virtual: Virtual University of the Monterrey Institute of 
Technology System
http://www.ruv.itesm.mx/
The best example of a virtual university in Latin America.

Netherlands:

Open Universiteit
http ://www, ou.nl/info-alg-english-index/

Peru:

Peru’s Higher Technological Institute
http://www.tecsup.edu.pe
A dual mode higher education institution offering both face-to-face technical courses 
in a “brick and mortar” campus and distance education.

South Africa:

University of South Africa
http://www.unisa.ac.za/
Offers research-based graduate degrees in many specialities to learners worldwide 
with very little time on campus.

Spain:

Virtual Campus
http://ww3.ffee. uji.es/campus
Distance teaching through Universitat Jaume de Castellon sponsored by the 
Fundacion Universitat Empresa.
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Switzerland:

Swiss Virtual Campus
http://www.virtualcampus.ch
Planning and implementation of a Swiss Virtual Campus.

Syria:

L’Universite Virtuelle de Syrie
http://www.svuonline.org
A partnership with colleges and universities in United States, Canada and Europe 
offering online access to Bachelor, Master and Doctoral degrees in Business, 
Information Technologies, Health and Engineering.

United Kingdom:

UHI Millenium Institute
http://www.uhi.ac.uk
A partnership of 15 colleges and research institutions providing programs and courses 
at university level throughout the Highlands and Islands of Scotland through 
videoconferencing and the Internet.

The Open University
http://www.open.ac.uk/frames.html

Clide Virtual University
http://www.cvu.strath.ac.uk/
A project involving West Central Scotland Universities and aiming at converting 
existing courseware for delivery on the Web.

United States:

Carnegie Mellon Online
http://www.cmu.edu
The university offers distance learning programs in Computer Science, Public Policy 
and Industrial Administration.

Idaho Virtual Campus at Idaho State University
http://wapi.isu.edu/

Western Governors University
http://www.wgu.edu/wgu/index.html
A Pilot Virtual University project of the Western Governors’ Association.

Penn State’s World Campus
http://www.worldcampus.psu.edu/pub/index.shtml 
A leader in the use of technology in higher education!
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University of Phoenix Online Campus
http://www.phoenix.edu/index.html 
Directed to adult students.

University of Colorado Online
http://www.cuonline.edu/
Virtual Campus using "Real education" services whose principle is that "any service a 
student can get on campus, an online student can get with CU online".

Stanford Online
http:// Stanford-online, stanford.edu/
Courses selected from the Stanford Instructional Television Network and made 
available via a video server together with E-mail services.

University of Wisconsin - Distance Education Clearinghouse
http://www.uwex.edu/disted/catalog/
The campuses of the University of Wisconsin System offer distance Bachelor degrees 
in many subjects since 1976. A few days or no time is required on campus.

University Without Walls (UWW)
http://www.skidmore.edu/administration/uww/Skidmore/index.html
Offers Bachelor of Arts and Bachelor of Science degrees in a variety of liberal arts,
performing arts and pre-professional fields.

Venezuela:
Universidad Nacional Abierta 
http://www.una.edu.ve
An open university offering courses in Science, Technology, and Culture with the 
help of correspondence teaching, audiovisual media and face-to-face lectures in 21 
regional study centers.

Αναφέρονται ενδεικτικά τα προγράμματα που προσφέρουν πέντε εικονικά 
πανεπιστήμια, τρία από τις ΗΠΑ, ένα από τον Καναδά και ένα από την Αυστραλία.

University of Phoenix
Web server: http://online.uophx.edu
E-mail contact: online@apollogrp,edu
Toll free phone: +1 800 366 9699 (North America)
Postal address: University of Phoenix Online; 3157 E. Elwood St.; Phoenix, 
AZ 85034; UNITED STATES OF AMERICA 
Accreditation: North Central Association of Colleges and Schools 
Year founded:1976

University of Phoenix — Bachelor of Science in Business / Accounting 
University of Phoenix — Master of Business Administration / Accounting 
University of Phoenix — Bachelor of Science in Business / Information Systems
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University of Phoenix — Bachelor of Science in Business / Management 
University of Phoenix — Bachelor of Science in Business / Administration 
University of Phoenix -- Master of Business Administration 
University of Phoenix — Master of Business Administration / Technology 
Management
University of Phoenix — Master of Business Administration / Global Management 
University of Phoenix — Doctor of Management in Organizational Leadership 
University of Phoenix — Master of Arts in Organizational Management 
University of Phoenix -- Bachelor of Science in Business / Project Management 
University of Phoenix — Bachelor of Science in Business / Marketing 
University of Phoenix — Associate of Arts in General Studies 
University of Phoenix — Bachelor of Science in Information Technology / 
Programming and Operating Systems
University of Phoenix — Master of Science in Computer Information Systems 
University of Phoenix — Bachelor of Science in Information Technology / Database 
Management
University of Phoenix — Bachelor of Science in Information Technology / Web 
Management
University of Phoenix — Bachelor of Science in Information Technology / Networks 
and Telecommunications
University of Phoenix — Bachelor of Science in Information Technology / Systems 
Analysis

Western Governors University
Web server: http://www.wgu.edu
E-mail contact: info@wgu.edu 
Phone: +1 877-HELP-WGU
Postal address: Western Governors University, 9136 E. 10th Place, Denver, 
CO 80230, UNITED STATES OF AMERICA 
Accreditation: candidate status from the Inter-Regional Accrediting 
Committee

200 articles about this sponsor in deia.com 
View all entries for Western Governors University

Western Governors University — Associate of Science in Business
Western Governors University — Bachelor of Science in Business - Information
Systems
Western Governors University — Bachelor of Science - Information Technology 
Management
Western Governors University -- Bachelor of Science - Human Resources 
Management
Western Governors University — Associate of Arts
Western Governors University -- Associate of Applied Science in Information 
Technology-CNE Emphasis
Western Governors University — Associate of Science in Information Technology 
Western Governors University — Associate of Applied Science in Network 
Administration
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Western Governors University — Teachine Endorsement in Middle School 
Mathematics
Western Governors University — Professional Development Program - Elementary 
Mathematics
Western Governors University — Teaching Endorsement in High School Mathematics 
Western Governors University — Master of Arts in Mathematics Education 
Western Governors University -- Master of Arts in Learning and Technology 
Western Governors University — Post-Baccalaurate Teachine Certificate in 
Elementary Education
Western Governors University — Master of Arts in Teaching - Elementary Education 
Western Governors University -- Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies with 
Elementary Teacher Certfication

Western Michigan University
Web server: http://www.wmich.edu/sip/
E-mail contact: fischhoff@wmich.edu
Phone: +1 616 387 4195 (voice) +1 616 387 4226 (fax)
Postal address: Division of Continuing Education, Ellsworth Hall B-102, 
Western Michigan University, Kalamazoo, Ml 49008, UNITED STATES OF 
AMERICA
Accreditation: North Central Association of Colleges and Schools

100 articles about this sponsor in deja.com

Subtopics
• Art - 1 Course
• Business - 10 Courses
• Computers - 1 Course
• Education - 7 Courses
• Engineering - 6 Courses
• Health - 30 Courses
• Humanities - 4 Courses

• Language - 1 Course
• Literature - 1 Course
• Religion - 3 Courses
• Science - 10 Courses
• Society - 26 Courses
• Writing - 6 Courses

Queens University, Canada
Web server: http://www.queensu.ca/cds 
E-mail contact: cds@post.queensu.ca 
Phone: +1 613 533 2471 
Fax: +1 613 533 6805
Postal address: Continuing and Distance Studies, FI Mackintosh-Corry Hill, 
Kingston, Ontario K7L 3N6, CANADA 
Accreditation: Government of Ontario, Canada

22 articles about this sponsor in deja.com 
View all entries for Queens University, Canada
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Queens University, Canada — Bachelor of Arts in Psychology 
Queens University. Canada — Bachelor of Arts in Enelish
Queens University. Canada — Bachelor of Arts in German Language and Literature

University of Southern Queensland
Web server: http://www.usqonline.com.au 
E-mail contact: international@usq.edu.au 
Phone: +61 74 631 2362 
Fax: +61 74 636 2211
Postal address: International Office, Toowoomba Qld, Queensland 4350, 
AUSTRALIA
Accreditation: Government of Australia 
Year founded: 1977

46 articles about this sponsor in deja.com
View all entries for University of Southern Queensland
University of Southern Queensland — Graduate Certificate in Professional
Communication (major in Multimedia)
University of Southern Queensland — Graduate Diploma in Professional 
Communication (major in Multimedia)
University of Southern Queensland — Master of Professional Accounting (16 units')
University of Southern Queensland — Master of Professional Accounting (12 units')
University of Southern Queensland — Bachelor of Applied Finance
University of Southern Queensland — Graduate Diploma of Information Technology
University of Southern Queensland — Master of Business Information Technology
University of Southern Queensland — Graduate Certificate in Information Systems
University of Southern Queensland — Graduate Diploma in Information Systems
University of Southern Queensland — Bachelor of Business Administration
University of Southern Queensland -- Master of Management
University of Southern Queensland — Master of e-Business
University of Southern Queensland — Master of Business Administration
University of Southern Queensland — Graduate Diploma in Management
(Specialisation')
University of Southern Queensland — Graduate Diploma in Management (Generali 
University of Southern Queensland — Graduate Certificate in Management 
(Specialisation)
University of Southern Queensland — Graduate Certificate in Advanced Computing 
University of Southern Queensland — Graduate Certificate in Professional Computing 
University of Southern Queensland — Graduate Diploma of Professional Computing 
University of Southern Queensland — Master of Professional Computing

Έναν πλήρη παγκόσμιο κατάλογο των προγραμμάτων που προσφέρονται για 
σπουδές από απόσταση μπορεί να δει κανείς στη διεύθυνση
http ://www. dlcoursefinder. com. Μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση με το όνομα του 
κύκλου σπουδών, με το αντικείμενο, τη χώρα ή το όνομα του ιδρύματος.
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Έναν ακόμη κατάλογο μπορεί να δει κανείς στη διεύθυνση 
http://gnacad emv. ore. To Globewide Network Academy είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που εδρεύει στο Texas.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Χρήσιμες διευθύνσεις σχετικές με την εκπαίδευση από απόσταση

Γενικές Πληροφορίες

BAOL-British association for Open Learning

http://www.baol.co.uk/

Η Βρετανική Ένωση για την Ανοικτή Εκπαίδευση, στοχεύει στην προώθηση ποιοτικών 
προδιαγραφών και προτύπων ανοικτής, προσαρμόσιμης και εξ αποστάσεως μάθησης σε 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Αγγλία, στην Ευρώπη και σε 
παγκόσμιο επίπεδο

CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training

http://www. cedefop, gr/inbrief asp

Από το 1976 το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(CEDEFOP) προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση των νέων και τη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση των ενηλίκων μέσω προγραμμάτων και ερευνητικών δράσεων σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Σήμερα, το CEDEFOP αντυιροσω7ΐεύει την σημαντικότερη πηγή 
πληροφόρησης για το αντικείμενο αυτό, έχει εκδώσει πάρα πολλά άρθρα και έχει 
επιχορηγήσει ερευνητικές δραστηριότητες σ’όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

EADTU -European Association of Distance Teaching Universities

http://www.eadtu.nl/

Η Ένωση αυτή αποτελεί μιας στρατηγικής σημασίας οργανισμό του οποίου οι 
δραστηριότητες και τα προγράμματα έχουν ως στόχο να προωθήσουν και να 
υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου για την παροχή εξ αποστάσεως 
πανεπιστημιακής εκπαίδευση

EDEN - European Distance Education Network

http: //www, eden. bme. hu/

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη.

137

http://www.baol.co.uk/
http://www._cedefop,_gr/inbrief_asp
http://www.eadtu.nl/


Παοάοτημα Β: Χρήσιμκ διευβύνσεκ: σΎετικέ£ με την εκπαίδευση από απόσταση

Educational Multimedia Task Force

http://l 58.169.50.95:10080/emtf/index. html

Στοχεύει στη μελέτη και τη δημιουργία εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, οι οποίες είναι προσβάσιμες δια μέσου της τηλεόρασης, των Η/Υ και των 
δικτύων στην Ευρώπη. Προσφέρει την πιο πρόσφατη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις Ευρωπαϊκές αγορές πολυμέσων και ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

ΕΙΤΟ - European Information Technology Observatory

http://www.eto.org.uk/eito/index.htm

To Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας αποτελεί μία 
έγκυρη πηγή πληροφοριών για την αγορά και προβλέψεων για την εξέλιξη των 
πωλήσεων και της χρήσης υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Ετήσιες 
εκθέσεις διατίθενται μέσω του European Telework Online.

ΕΤΟ - European Telework Online

http://www.eto.org.uk/index.htm

Ευρωπαϊκό και διεθνές κέντρο για πληροφορίες, νέα και συζητήσεις για την τηλε- 
εργασία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την τηλε-συνεργασία.

EUROSTAT

http: //europa. eu. int/comm/eurostat

Γραφείο στατιστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στατιστικά δεδομένα και έρευνες για 
Ευρωπαϊκά θέματα..

European Commission - DG Education and Culture

http://europa.eu.int/comm/education/progr.html

Στον κόμβο αυτό παρέχονται πληροφορίες για τα προγράμματα και τις στρατηγικής 
σημασίας πρωτοβουλίες στο χώρο της εκπαίδευσης που χρηματοδοτεί η Διεύθυνση 
Εκπαίδευση και Πολιτισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας..

EURYDICE

http://www.eurvdice.org/
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Αποτελεί δίκτυο πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη και παρέχει έγκυρα 
στατιστικά και ερευνητικά δεδομένα για το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

FADE - Finnish Association for Distance Education

http://ovt.oulu.fi/fade/

To FADE αποτελεί ένωση ινστιτούτων και οργανισμών που παρέχουν ανοιχτή και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, και αριθμεί ως μέλη δέκα Πανεπιστήμια και Κολλέγια. Η 
Ένωση αυτή χρηματοδοτείται για να συντονίζει τη συνεργασία πανεπιστημίων και 
κολλεγίων σε εθνικό επίπεδο, και για να προωθεί διεθνείς συνεργασίες (προγράμματα 
και ερευνητικά έργα) στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ICDE - International Council for Open and Distance Education

http://www.icde.org/

To Διεθνές Συμβούλιο Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αποτελείται 
παγκοσμίως από μέλη εκπαιδευτικών οργανισμών, εθνικών και περιφερειακών 
οργανισμών, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές δημόσιες υπηρεσίες και διευθύνσεις, που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της ανοιχτής και εξ αποστάσεως και δια βίου μάθησης.

International Distance Learning Course Finder

http: //www. dlcoursefinder. com/

To Διεθνές Ευρετήριο Μαθημάτων Εξ Αποστάσεως είναι η μεγαλύτερη βάση σε διεθνές 
επίπεδο μαθημάτων που παρέχονται εξ αποστάσεως (περισσότερα 50.000 μαθήματα) από 
Πανεπιστήμια, Κολλέγια και Εταιρείες από 65 χώρες.

1ST- Information Society Technologies

http://www. cordis, lu/ist/

To Πρόγραμμα Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Information Society 
Technologies) είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης του 5ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του 
δικτυακού τόπου είναι να γίνει η κυριότερη πηγή πληροφόρησης και υποστήριξης για 
όλους όσους ενδιαφέρονται για το Πρόγραμμα.

NADE - Norwegian Association for Distance Education

http://www. nade-nff.no/nade-nff/nade.html

139

http://ovt.oulu.fi/fade/
http://www.icde.org/
http://www._cordis,_lu/ist/
http://www._nade-nff.no/nade-nff/nade.html


Παοάοτηιια Β: Χρήσιμες διευθύνσεκ σνετικέο με την εκπαίδευση από απόσταση

Ο οργανισμός αυτός στοχεύει να διαδώσει γνώσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
να αναβαθμίσει τα επαγγελματικά και παιδαγωγικά πρότυπα και να ενδυναμώσει τη θέση 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Νορβηγικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο οργανισμός 
NADE είναι ένα ερευνητικό και συμβουλευτικό σώμα με το οποίο συνεργάζεται το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Εκκλησιαστικών θεμάτων της Νορβηγίας, για θέματα 
που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ObservETory on Educational Technology

http://www.observetorv.com/

To Παρατηρητήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας αποτελεί μια πλατφόρμα παροχής 
πληροφοριών και επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Συνιστά ένα υψηλής ποιότητας σημείο 
πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης για θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας καθώς και 
για συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που στηρίζονται στη χρήση των σύγχρονων 
τεχνολογιών σε όλο τον κόσμο.

TAP - Telematics Application Programme

htto://l 58.169,50,95:10080/telematics/

Ο Τομέας Εφαρμογών Τηλεματικής στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί ένα από 
τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και υποστηρίζει την ανάπτυξη 
ερευνητικών δράσεων για τη μελέτη των εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών στη δια 
βίου μάθηση. Απευθύνεται σε εκπαιδευτές, μαθητές, παιδαγωγούς και εκπαιδευόμενους.

The Open and Distance Learning Quality Council

http://dspace.dial.pipex.com/odlqc/

To Συμβούλιο του Ελέγχου Ποιότητας της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
ιδρύθηκε το 1969 με αντικείμενο εργασιών την πιστοποίηση της ποιότητας σπουδών που 
παρέχουν τα Κολλέγια. Αποτελεί ένα ανεξάρτητο σώμα που ιδρύθηκε κατόπιν εντολής 
της Αγγλικής Κυβέρνησης και το οποίο χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN 
Εκπαίδευση από Απόσταση

http://www.tcom.auth.gr/isdn/vconf/dist-gr.htm

Συλλογή από ελληνικές και ξένες Ιστοσελίδες που παρέχουν ενημέρωση σε θέματα και 
προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης..

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Εκπαίδευση από Απόσταση

http: // distance, csd. auth, gr/intro, htm
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Στον κόμβο αυτό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου παρέχονται εισαγωγικά στοιχεία για 
τον χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης, καθώς και πληροφορίες για τα 
μαθήματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως, και για τις τεχνολογίες που 
χρησιμοποιεί.

EDUnet - Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση

http://www.edu-net.gr

Σκοπός του έργου είναι να παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα πρόσβαση σε πηγές 
πληροφοριών και βάσεις δεδομένων σ’όλο τον κόσμο καθώς και να εισάγει σύγχρονες 
μορφές επικοινωνίας (e-mail, τηλεδιάσκεψη, σύνδεση με Internet κλπ.), στοχεύοντας 
κυρίως στη διευκόλυνση των σπουδών και της πρακτικής άσκησης των μαθητών και 
στην ενίσχυση των μαθησιακών δραστηριοτήτων των σχολείων, στη δυνατότητα 
συνεργασίας και εκπαίδευσης από απόσταση, στην εξυπηρέτηση προγραμμάτων 
συμπληρωματικής εκπαίδευσης..

Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας - Στρατηγική και Δράσεις

http://www. primeminister. gr/infosoc/index en.htm

To κείμενο αυτό είναι το σχέδιο της κυβερνητικής πρότασης για την ανάπτυξη της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια..

ΚΕΑ - Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης

http: //kea. virtualave. net/evs/unidist. htm

Ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως μάθησης 
και συλλογή από ιστοσελίδες που αναφέρονται σε θέματα εξ αποστάσεως μάθησης..

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

http://hdtc. pi-schools, ex!

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες, δημιούργησε το Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης, μέσω του οποίου 
παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής και από απόσταση επιμόρφωσης στους 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης χώρου

http://www.ntua.gr/survev/geographv/Announ/d learn.htm

Παρουσίαση των πιο επιτυχημένων εκπαιδευτικών εφαρμογών σε Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Π.Σ.).
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Περιοδικές εκδόσεις

@cademyonline

http://spiderman.quisic.com/academv/index.htm

Σημαντική πηγή με ειδήσεις, πληροφοριακό υλικό και σχόλια που αφορούν στην εξ 
αποστάσεως μάθηση..

ADETA (Alberta Distance Education & Training Association) Newsletterx

http: //olt-bta. hrdc-drhc. gc. ca/info/elioue. html

Ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση για τους εξ αποστάσεως εκπαιδευτικούς και 
επιμορφούμενους..

A JET - Australian Journal of Educational Technology

http://cleo.murdoch.edu.au/aiet/about.html

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφημερίδα που δημοσιεύει έρευνες και επισκοπήσεις που 
αφορούν στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, των 
εκπαιδευτικών εφαρμογών των Νέων Μέσων, και άλλων συναφών θεματικών περιοχών.

DE - Distance Education Journal

http://www.usq.edu.au/dec/decioum/demain.htm

Σκοπός της εφημερίδας είναι να δημιουργήσει ερεθίσματα και να παράσχει ενημέρωση 
για την έρευνα που διεξάγεται στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και γενικά σε 
ανοικτά και ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης.

DERUN - Distance Education Research Update Newsletter

http: //www. online, ddce. cqu. edu. au/ derun/About, html

To περιοδικό αυτό δημοσιεύεται δύο φορές τον χρόνο από τον Τομέα Εξ Αποστάσεως 
και Συνεχούς Εκπαίδευσης του Central Queensland University. Παρέχει πληροφόρηση 
για την έρευνα που διενεργείται από τον Τομέα αυτό στο χώρο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και της ευέλικτης μάθησης, καθώς και επισκοπήσεις και άρθρα σε σχετικά 
θέματα.
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Παράρτημα Β: Χρήσιμεο δίΕυθύνσεκ σ-γετικέο με την εκπαίδευση από απόσταση

DESIEN - Distance Education Systemwide Interactive Electronic Newsletter 

http://www.uwex.edu/disted/desien/index.html

Κάθε τεύχος περιέχει αδημοσίευτα άρθρα στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Distance Education Report

http:// www.magnapubs.com/der/main. htm

Προσφέρει στους εξ αποστάσεως εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές επίκαιρη 
πληροφόρηση για το σχεδίασμά, την εφαρμογή και τη διαχείριση προγραμμάτων 
σπουδών που παρέχονται εξ αποστάσεως.

DLA - Distance Learning Administration

http://www.westga.edu/~distance/imainl 1 .htm

Παρέχει πληροφόρηση για πρακτικές και πολιτικές όσον αφορά στο χώρο της ανοιχτής 
και εξ αποστάσεως μάθησης.

DLRN-J - Distance Learning Resource Network Electronic Journal

http://www, wested. org/tie/dlm/dlrn-i2, html

Είναι μια ηλεκτρονική εφημερίδα που παρέχει επίκαιρη πληροφόρηση σε θέματα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως οργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σχεδιασμός 
αναλυτικών προγραμμάτων κ.λ.π.

EDEN Newsletter

http://www, eden. bme. hu/61, html

Νέα για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του δικτύου EDEN.

Education and Information Technologies

http://www. wkap.nl/iournalhome. htm/1360-23 57

Η επίσημη εφημερίδα της Τεχνικής Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Διαχείρισης της Πληροφορίας..

E-Media Magazine

http://www, emediapro, net/Emtocs/aboutem. html
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Παράρτηιια Β: Χρήσιμες διευθύνσεις σνετικές με την εκπαίδευση από απόσταση

Το περιοδικό αυτό ενημερώνει για τα εργαλεία και τις τεχνολογικές λύσεις που 
χρησιμοποιούν επαγγελματίες για να δημοσιεύσουν, αρχειοθετήσουν, διανείμουν και να 
διοχετεύσουν σε δίκτυα ψηφιοποιημένο υλικό..

Geteducated.com

http://www. geteducated. com/mission. htm

Βοηθά τους ιδιώτες να ενημερωθούν για δυνατότητες μάθησης μέσω δικτύων που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

ICT in Education News (BECTa)

http://www.becta.org,uk/training/template.cfrn?name=;icthome

Η ηλεκτρονική αυτή έκδοση παρέχει επίκαιρη πληροφόρηση για τις συνεχείς αλλαγές 
στο χώρο των Νέων Τεχνολογιών. Περιέχει περιλήψεις άρθρων τα οποία δημοσιεύτηκαν 
σε εκπαιδευτικά περιοδικά και αφορούν σε πρωτοβουλίες στο χώρο των Νέων 
Τεχνολογιών, σε προϊόντα, και σε τεχνολογικές εξελίξεις.

Interactions magazine (ACM - Association for Computer Machinery)

http://www.acm.org/interactions

To περιοδικό interactions κυκλοφορεί ανά δίμηνο και απευθύνεται σε σχεδιαστές 
αλληλεπιδραστικών προϊόντων.

JIME - Journal of Interactive Media in Education

http://www-iime.open.ac.uk/

Η ηλεκτρονική αυτή εφημερίδα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη συζήτηση για τη χρήση 
των νέων μέσων στην εκπαίδευση, καθώς και να ενημερώσει για τη διεθνή έρευνα όσον 
αφορά στις θεωρίες, πρακτικές και εμπειρίες στο χώρο αυτό.

Journal of Distance Education

http: // www. hil, unb. ca/T exts/JDE

Είναι μια διεθνής έκδοση της Καναδικής Ένωσης για την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 
(Canadian Association for Distance Education). Σκοπός της είναι να προωθήσει την 
ακαδημαϊκή έρευνα εμπειρικής και θεωρητικής κατεύθυνσης που σχετίζεται με την 
εκπαίδευση από απόσταση στον Καναδά αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο..

Learning Circuits
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http://www.astd.org/learningcircuits/about.html

Ο κόμβος αυτός παρουσιάζει άρθρα, υλικό καθώς και ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον 
που βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν την έννοια της μάθησης μέσω δικτύων στο 
χώρο εργασίας.

Networking

http: //node, on. ca/networking

Η εφημερίδα αυτή παρέχει επίκαιρη ενημέρωση, επισκοπήσεις και αναλύσεις στην 
κοινότητα για τις δυνατότητες μάθησης μέσω δικτύων.

Occasional Papers in Open and Distance Learning

http://www.csu.edu.au/division/oli/olihp.htm

Πρόκειται για μια εφημερίδα που δημοσιεύεται από το Open Learning Institute του 
Charles Sturt University και ασχολείται με μια ευρεία θεματολογία όσον αφορά στην 
ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση..

TechLEARNING

http://www.techleaming.com

Προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ιδέες, εργαλεία και πηγές για την εισαγωγή της 
τεχνολογίας στο σχολείο, την τάξη και το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.

The International Review of Research in Open and Distance Learning

http://www.irrodl.org

Αποτελεί μια ηλεκτρονική εφημερίδα που έχει ως στόχο να προωθήσει και να 
αναβαθμίσει την έρευνα και την πρακτική στο χώρο της ανοικτής και εξ αποστάσεως 
μάθησης σε διεθνές επίπεδο.

The Online Chronicle of Distance Education and Communication

http: // www. fcae. nova, edu/disted/index. html

Μια ηλεκτρονική πηγή που παρέχει ενημέρωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
την επικοινωνία μέσω δικτύων.

TIS - The Information Society Journal

http://www-slis. lib.indiana.edu/TIS/

145

http://www.astd.org/learningcircuits/about.html
http://www.csu.edu.au/division/oli/olihp.htm
http://www.techleaming.com
http://www.irrodl.org
http://www-slis._lib.indiana.edu/TIS/


Παράρτημα Β: Χρήσιμεο διευθύνσειο cr/ETirec με την εκπαίδευση από απόσταση

Η Εφημερίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας παρέχει αναλύσεις των επιπτώσεων, των 
πολιτικών, αλλά και μεθοδολογιών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της πληροφορίας 
και τις αλλαγές στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

TRACKS

http://www.ctu.dk

To TRACKS αποτελεί την περιοδική έκδοση του Κέντρου Υποστήριξης της Μάθησης 
μέσω των Νέων Τεχνολογιών στη Δανία, και παρέχει πληροφόρηση για τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και σε τρέχοντα θέματα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών.

VUJ - Virtual University Journal

http://www.openhouse.org.uk/virtual-universitv-press/vui/welcome.htm

Η Εφημερίδα του Εικονικού Πανεπιστημίου αποτελεί ένα μοναδικό μέσο σε διεθνές 
επίπεδο για τη δημοσίευση άρθρων που αφορούν στην έρευνα, και τις καινοτομίες στο 
χώρο της εξ αποστάσεως μάθησης.

Εκπαιδευτικό υλικό

EuroPACE - A Virtual University for Europe

http://www. europace.be

Ο οργανισμός αυτός είναι ένα διευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημίων και άλλων φορέων 
που ειδικεύονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, π.χ. ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
περιφερειακοί και επαγγελματικοί οργανισμοί και δημόσιοι οργανισμοί. Ο οργανισμός 
EuroPACE με τη χρήση των διαφορετικών μοντέλων αποδεικνύει και αναπτύσσει τη 
δυναμική που έχουν οι τηλεπικοινωνίες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του μέλλοντος 
και έτσι συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση της δια βίου μάθησης.

European Schoolnet

http://www, en. eun. org/eun, org2/eun/en/index. html

Ο οργανισμός αυτός προσφέρει ενημέρωση για την εκπαιδευτική τεχνολογία στην 
Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει πρόσφορες τεχνολογικές εξελίξεις, συνέδρια, έργα, 
πολιτικές, οργανισμούς, κλπ. Σημαντική υπηρεσία που παρέχεται μέσω του κόμβου 
αυτού είναι και ένα εικονικό σχολείο.
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Παράοτηιια Β: Χρήσιμες διευθύνσβί: OYerirac αε την εκπαίδευση από απόσταση

University of Plymouth

http://www. fae. plvm. ac. uk/tele/tele. html

Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση περιέχει μια ολοκληρωμένη ενότητα για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και τις σχετιζόμενες τεχνολογίες. Επίσης, περιέχει ένα πακέτο 
χρήσιμων ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
σχετικά περιοδικά, αντίστοιχα ιδρύματα και οργανισμούς, σχετικά έργα και συνέδρια. Το 
Πανεπιστήμιο του Plymouth προωθεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ανοιχτή και 
εξ αποστάσεως μάθηση και παρέχει μαθήματα στους φοιτητές του μέσω του Internet.

Gunet - Greek Universities Network

http://www, gunet.gr

To έργο αποτελεί οριζόντια δράση 18 Α.Ε.Ι. και 14 Τ.Ε.Ι. της χώρας και συντονίζεται 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός του είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η 
λειτουργία κόμβων πρόσβασης των τοπικών Ακαδημαϊκών δικτύων για παροχή 
προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής σε υψηλές ταχύτητες. Με την υλοποίηση του έργου 
θα αναβαθμισθούν και θα επεκταθούν σε όλα τα Ιδρύματα η δυνατότητα διασύνδεσης με 
πολυμέσα και άμεσης διεθνούς επικοινωνίας μέσω Internet.

Τηλέμαχος II

http://prometheus.telernachos.gr

Ο Τηλέμαχος II αποτελεί συνέχεια του έργου Τηλέμαχος I και προβλέπει τη δικτυακή 
διασύνδεση και επικοινωνία 70 περίπου μικρών και απομακρυσμένων Γυμνασίων (σε 
ευρεία γεωγραφική κατανομή), με τη βοήθεια ενός πολυμεσιακού υπολογιστικού 
περιβάλλοντος που θα εγκατασταθεί σε καθένα από τα επιλεγμένα Γυμνάσια. Ο 
Τηλέμαχος θα παρέχει στα Γυμνάσια δυνατότητα, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν 
και να συνεργαστούν (διεθνώς), να εξωτερικεύσουν τα ενδιαφέροντα και τις 
δραστηριότητές τους, να προβληματιστούν από κοινού, να αναζητήσουν χρήσιμες 
πληροφορίες (διεθνώς) και να συμμετάσχουν σε μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
για εξειδικευμένα θέματα.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Έρευνες

ΛΕΝ - Adult Education Network

http://www.aen.at/
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Παοάοτηαα Β: Xprimuec διευβύνσειο cr/crucsc αε την εκπαίδευση οπό απόσταση

Το δίκτυο αυτό αποσκοπεί στη συνεργασία ινστιτούτων και οργανισμών με εμπειρία 
στην επιμόρφωση ενηλίκων και σε μεθόδους ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης σε 9 
χώρες..

APPLAUD - A Programme for People to learn At University-level at a Distance

http://www.edu.helsinki.fi/media/applaud.html

Στόχος του προγράμματος είναι να διερευνήσει τις αλλαγές που είναι αναγκαίες να 
επέλθουν τόσο στην αρχική όσο και στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών, ώστε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά η μεθοδολογία ανοιχτής και εξ 
αποστάσεως μάθησης σε μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Blueprint for Interactive Classrooms

http://www, avd. kuleuven.ac. be/bic/

To πρόγραμμα αυτό ασχολείται με το σχεδίασμά και τη δημιουργία εικονικών 
αλληλεπιδραστικών τάξεων κάνοντας χρήση προηγμένης οπτικοακουστικής τεχνολογίας 
που επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν μέσω 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Caliber - Net

http://www, caliber-net, odl. org

Πιλοτικό έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και έχει ως στόχο να 
προβάλλει την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επισημαίνει κριτήρια για την 
ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης επιδόσεων που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της 
εξ αποστάσεως παρακολούθησης μαθημάτων, επιχειρεί να αναπτύξει ένα σύστημα 
πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ εργάζεται και στην κατεύθυνση της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπλέκοντας τους πιο αντιπροσωπευτικούς 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη εργαλείων για ανοιχτή και εξ αποστάσεως μάθηση.

Computer Network Based Learning in Project Group Environment

http://virtual.mbs.fi/

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδυάσει τα καλύτερα στοιχεία της μάθησης εξ 
αποστάσεως και της μάθησης στα πλαίσια ομάδων εργασίας.

EDISSON - Education at a Distance in Intercultural and Social Skills Oriented 
Network

http://www.esc.ac.at/Droiekte/edisson.html
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Παράοτηαα Β: Χρήσιμες διευθύνσεκ: σγετικέο με την εκπαίδευση από απόσταση

Το έργο αυτό επιχειρεί να αναπτύξει μια επιδεικτική πλατφόρμα παροχής ανοιχτής και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και να εκπονήσει μια μελέτη για την ενσωμάτωση 
πολυπολιτισμικών στοιχείων σε περιβάλλοντα ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης.

EDUVTNET - EDUcation Via NETworks

http://www, eduvinet. de/eduvinet/

Στόχος του Eduvinet είναι η ενημέρωση όσον αφορά στη χρήση νέων τεχνολογιών και 
δικτύων από εκπαιδευτικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η βελτίωση της χρήσης αυτής 
στο σχολικό περιβάλλον.

FACILE - FACIlitated Open Distance Learning for Continuing Engineering 
Education

http: //www, humcap. fi

To FACILE επιχειρεί να προσδώσει τη δυνατότητα ανοιχτής και εξ αποστάσεως 
μάθησης σε ένα υπάρχον δίκτυο κέντρων για συνεχή κατάρτιση στο χώρο της 
μηχανολογίας.

GABRIEL - Global Access by Bridging Resource Centres for Interactive Education 
and Learning

http://www. europace, be/proiect/gabriel/

Η υποστήριξη φοιτητών που εκπονούν τη διδακτορική τους εργασία με την παροχή ενός 
μοντέλου μέσω του οποίου η έρευνα, η επικοινωνία και η πρόσβαση σε πηγές υλικού 
βελτιώνεται σε διεθνές επίπεδο, είναι ο απώτερος στόχος του προγράμματος.

HERODOT- Using the Web in teaching geography

http://geo.eduhi.at

Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας δικτυακής υπηρεσίας για 
καθηγητές γεωγραφίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη χρήση και αξιοποίηση νέων 
μέσων για τη διδασκαλία της γεωγραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση..

Historic Universities MuItimediA Network for InnovaTion In Education Systems - 
HUMANITIES

http: //www. coimbra-group. be/humanities. html

To πρόγραμμα HUMANITIES επιχειρεί να εισαγάγει μεθόδους ανοιχτής και εξ 
αποστάσεως μάθησης σε κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να ενισχύσει την χρήση 
μεθόδων ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης στα πανεπιστήμια, να διερευνήσει τα
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Παράρτημα Β: Χρήσιμες διευθύνσεις σχετικές με την εκπαίδευση από απόσταση

οφέλη από τη διεθνοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, και να παράσχει πρόσβαση 
στη διεθνή εμπειρία.

Mise en riseau telematique des associations/institutions concernees par Γ education 
a I'environnement

http://hotes.ful.ac.be/EuroSvmbioses/

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου ατόμων, ενώσεων και 
οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και 
διδακτικού υλικού στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η δημιουργία 
ενός εργαλείου που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως επιμόρφωση καθηγητών 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τέλος, επιδιώκεται η επιβεβαίωση της σκοπιμότητας 
δημιουργίας δικτύων και της υιοθέτησης μεθόδων εξ αποστάσεως μάθησης στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Production Workshop of Learning Materials for Mathematics using Educational 
Software

http://www.stac.ac.uk/edu/ODL/index.shtml

Η διοργάνωση ενός συνεδρίου διάρκειας μιας εβδομάδας με τη συμμετοχή καθηγητών 
Μαθηματικών απ’ όλη την Ευρώπη που θα ασχοληθούν με τη δημιουργία υλικού για τη 
διδασκαλία των Μαθηματικών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, αποτελεί την 
κεντρική δραστηριότητα αυτού του προγράμματος. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να 
δοθεί η δυνατότητα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν εμπειρίες στη χρήση 
τεχνικών εξ αποστάσεως μάθησης στη διδασκαλία των μαθηματικών.

SocraTESS Odl Network

http://www.tess.dk/socraodl/ramsocod.htm

Η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμιδών εκπαίδευσης με τη 
χρήση τεχνικών ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι ο βασικός στόχος αυτού 
του έργου.

SYNERGY

http://www.svnergy.odl.org/

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση της 
χρήσης αλλά και των παραγόντων που καθιστούν κατάλληλο το πολυμεσικό μαθησιακό 
υλικό για χρήση στη διδασκαλία.

Telematics for Teacher Training (T3)
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http://telematics.ex.ac.uk/T3/

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει και ενισχύει περισσότερους από 4.000 εκπαιδευτικούς 
σε ολόκληρη την Ευρώπη στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της 
τηλεματικής σε σχολεία και πανεπιστήμια.

VMF - Virtual Multimedia Factory

http://vmf.siakk.fi/vmf

Στόχοι του προγράμματος είναι γίνουν γνωστά υπάρχοντα προγράμματα πολυμέσων 
κατάλληλα για επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, να διερευνηθεί η σχέση 
μεταξύ χρήσης πολυμέσων και αποτελεσματικής μάθησης, να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο 
παραγωγής πολυμεσικού υλικού που να ανταποκρίνεται στον τρόπο μάθησης και τις 
ανάγκες των ενηλίκων, να αξιολογηθούν διάφορες μεθοδολογίες ανάπτυξης υλικού, να 
ενισχυθεί η γνώση των εκπαιδευτικών στη χρήση και ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων.

Clear: Creative Learning

http://www.eexi.gr/kentro spoudon

Ο στόχος του προγράμματος CLEAR είναι η χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και μάθησης για την προώθηση και ενδυνάμωση των γνώσεων, των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ενασχόλησή τους με τις τέχνες, 
το θέατρο και τη δραματοποίηση ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο που 
διδάσκουν. Στους στόχους του προγράμματος εμπίπτει επίσης και η παροχή ενός 
παιδαγωγικού πλαισίου για τους παροχείς προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, 
και για τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο δημιουργίας του δικού τους υλικού για τη 
διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων.

EDUVINET - EDUcation Via NETworks

http: //www. merian. fr. bw, schule. de/eduvinet/

To πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων επιμόρφωσης και στην παροχή 
κατευθυντήριων γραμμών προς τους εκπαιδευτικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δίνουν 
έμφαση περισσότερο στα εκπαιδευτικά παρά στα τεχνολογικά θέματα που πρέπει να 
κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδιώκεται η δημιουργία 
μιας υπηρεσίας πληροφόρησης σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης των νέων δικτυακών 
τεχνολογιών για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή 
ενός σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

ManageLearn-managing learning with open distance learning (ODL) and 
multimedia telematic technics

http: //acacia, open, ac. uk/header. html
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Το έργο ManageLeam εκδιώκει τη δημιουργία μιας επίλεκτης βιβλιογραφίας σε θέματα 
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που απευθύνεται σε ιδρύματα ανώτερης 
εκπαίδευσης. Μια πρόσθετη δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη ενός διαχειριστικού 
εργαλείου που αποβλέπει στο να υποβοηθήσει τους αρμόδιους σε θέματα λήψης 
αποφάσεων σε παιδαγωγικό ή διοικητικό επίπεδο όσον αφορά στη χρήση εργαλείων 
πολυμέσων για ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση.

EMEL- Intercultural Microworld courseware for Exploratory Learning

http://www.cti. gr/RD3/imel.htm

Ο στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία σχολικών κοινοτήτων τεχνολογικά 
«μορφωμένων», όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τα υπολογιστικά εργαλεία και τις μεθόδους εργασίας που υποβάλλουν. 
Στόχοι, επίσης, του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπαρχόντων 
περιβαλλόντων μάθησης, η ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη δημιουργία μαθηματικών, 
γεωγραφικών και μουσικών μικροκόσμων, και τέλος η ενσωμάτωση της χρήσης των 
Νέων Τεχνολογιών στο αναλυτικό πρόγραμμα και η αξιολόγηση των διαδικασιών 
μάθησης και διδασκαλίας που απορρέουν από την εργασία σε τέτοιου είδους 
περιβάλλοντα.

O-TE-Observatory on Tele-Education

http://www.Quipo.it/ote

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάλυση των εμπειριών τηλε-εκπαίδευσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάλυση εστιάζει στις διαφορετικές τεχνολογικές επιδόσεις, τις 
διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί, καθώς και στα 
υπάρχοντα εργαλεία τηλεμάθησης.

YouRA - Youth Researchers in Action

http://www. ellinogermaniki. gr/ep/Y ouRA/

To πρόγραμμα «Νέοι Ερευνητές σε Δράση» στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 
εκπαιδευτικού εξ αποστάσεως περιβάλλοντος για τη διδασκαλία θεμάτων 
μετεωρολογίας, που θα είναι κατάλληλο για μαθητές ηλικίας 10 - 13 ετών, και 
παράλληλα την παροχή ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα 
ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης.

Βάσεις Δεδομένων
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ObservETory on Educational Technology

http://www.observetorv.com

To Παρατηρητήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας αποτελεί μια πλατφόρμα παροχής 
πληροφοριών και επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Συνιστά ένα υψηλής ποιότητας σημείο 
πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης για θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας καθώς και 
για συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που στηρίζονται στη χρήση των σύγχρονων 
τεχνολογιών σε όλο τον κόσμο..

EuroPACE — A Virtual University for Europe

http://www.europace.be

Ο οργανισμός αυτός είναι ένα διευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημίων και άλλων φορέων 
που ειδικεύονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, π.χ. ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
περιφερειακοί και επαγγελματικοί οργανισμοί και δημόσιοι οργανισμοί Ο οργανισμός 
EuroPACE με τη χρήση των διαφορετικών μοντέλων αποδεικνύει και αναπτύσσει τη 
δυναμική που έχουν οι τηλεπικοινωνίες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του μέλλοντος 
και έτσι συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση της δια βίου μάθησης.

European Schoolnet

http://www, en, eun, org/front/actual/i ndex. html

Ο οργανισμός αυτός προσφέρει ενημέρωση για την εκπαιδευτική τεχνολογία στην 
Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, συνέδρια, έργα, 
πολιτικές, οργανισμούς, κλπ. Σημαντική υπηρεσία που παρέχεται μέσω του κόμβου 
αυτού είναι και ένα εικονικό σχολείο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

http://hdtc.pi-schools.gr/

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες, δημιούργησε το Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης, μέσω του οποίου 
παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής και από απόσταση επιμόρφωσης στους 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τεχνολογίες

Blackboard
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http://www.blackboard.com/

Μέσω του συστήματος αυτού μπορεί κανείς να διδάξει online δωρεάν, να 
παρακολουθήσει εξ αποστάσεως μαθήματα, να χρησιμοποιήσει υλικό από 239 βάσεις 
πηγών, να ανταλλάξει απόψεις με άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές..

CENTRiNITY

http://www, certinitv. com/products

To λογισμικό FirstClass που αναπτύσσει η εταιρεία αυτή επιτρέπει στους χρήστες να 
εργάζονται αποδοτικότερα και με μειωμένο κόστος μέσω Διαδικτύου, κάνοντας χρήση 
των εργαλείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεργασίας που διαθέτει.

CuseeMe Networks

http: // www, cuseeme. com/

Η εταιρεία αυτή αναπτύσσει λογισμικό που διευκολύνει την χρήση βίντεο και ήχου στην 
εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία μέσω Internet.

eCollege

http://www.ecollege.com

Πρόκειται για μια εταιρεία που παρέχει αποτελεσματικά παιδαγωγικά εργαλεία και 
λύσεις για τον εκπαιδευτικό που είναι διαθέσιμες οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

IntraLeam

http://www.intraleam.com/

Αποτελεί μια πλατφόρμα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου που 
απευθύνεται στις ανάγκες της αγοράς της εκπαίδευσης..

LeamLinc

http://www.learnlinc.com/

Αναπτύσσει λύσεις παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εταιρείες και πανεπιστήμια, 
παρέχοντας ένα ζωντανό αλληλεπιδραστικό περιβάλλον εικονικής τάξης.

Learning Space

http: //www. lotus, com/products/leamspace. nsf
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To Learning Space είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω 
Διαδικτύου. Αποτελεί ένα πλήρες σύστημα παροχής και διαχείρισης γνώσης που 
επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύσσουν το δικό τους υλικό και να ενσωματώνουν υλικό 
που αντλούν από άλλες πηγές.

Online Educational Delivery Applications - A Web tool for Comparative Analysis

http://www.ctt.bc.ca/landonline/

Ο κόμβος αυτός έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν 
και να επιλέξουν το κατάλληλο λογισμικό για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Γίνεται ανάλυση και περιγραφή των λογισμικών που θεωρούνται ότι παρέχουν 
ολοκληρωμένες λύσεις για περιβάλλοντα εξ αποστάσεως μάθησης ως προς τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους, την εκπαιδευτική τους αξία, τις δυνατότητες ενσωμάτωσης 
διαφόρων μέσων, την ευχρηστία τους, τις δυνατότητες που παρέχουν για συνεργασία και 
διασύνδεση.

TopClass

http://www.wbtsvstems.com/products/products.html

Η σπονδυλωτή δομή του συστήματος αυτού επιτρέπει σε μεγάλους οργανισμούς να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των εργαζομένων τους

Virtual Learning Environments Inc.

http://www.vlei.com

Η εταιρεία αυτή αναπτύσσει περιβάλλοντα μάθησης με τη χρήση του Διαδικτύου για την 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

WebCT.com

http://www.webct.com

Ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης μαθημάτων μέσω Διαδικτύου.
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