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Abstract: The present study explores the opinions of students at the EPPAIK in Crete
concerning the use of synchronous types of education. The first part of the paper presents the
definitions, the function, the categories of synchronous – asynchronous e-learning as well as
its advantages and disadvantages. The second part describes the methodology of the study
and the most important results drawn. Finally, the paper is completed with the conclusions on
the opinions of the students of EPPAIK in Crete on the usage of e-learning.
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Πεξίιεςε: Σηελ εξγαζία δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψληνπ Δηήζηνπ
Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ
κνξθψλ εθπαίδεπζεο. Σην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί, ε
ιεηηνπξγία θαη νη θαηεγνξίεο ηεο ζχγρξνλεο – αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο θαη
ηειεδηάζθεςεο θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηά ηεο. Σην δεχηεξν κέξνο ηεο
εξγαζίαο γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα
ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Τέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε
δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο γηα
ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεθπαίδεπζεο.
Λέμεηο θιεηδηά : εθπαίδεπζε, ζχγρξνλε/αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, ηειεδηάζθεςε
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1. Δηζαγσγή
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη
πξννπηηθέο γηα ηελ ηαρχηαηε κεηάδνζε θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη έρνπλ θάλεη
εθηθηή ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αλζξψπσλ ζε δηαθνξεηηθέο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζε πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο (Arnold, Cayley&Griffith, 2002). Αλάκεζα
ζηηο ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο ΑΣΠΑΗΤΔ, ηδηαίηεξε δπλακηθή
παξνπζηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο κε ρξήζε εηθφλαο θαη ήρνπ, θαζψο δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζεκείσλ πνπ είλαη
γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλα (Gage, Nickson&Beardon, 2002). Φξεζηκνπνηψληαο ηνλ
θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ν θνηηεηήο πνπ δελ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ
κπνξεί λα έρεη επηθνηλσλία θσλεηηθή θαη νπηηθή ηφζν κε ηνλ ίδην φζν θαη κε ζπκθνηηεηέο
πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο.

2. Σειεθπαίδεπζε – Σειεδηάζθεςε
2.1 Οξηζκόο ηειεθπαίδεπζεο
Ζ ηειεθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ απφζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο κέζα απφ ην
δηαδίθηπν. Τν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, δελ απαηηείηαη ε παξνπζία εθπαηδεπηή θαη
εθπαηδεπφκελνπ ζηνλ ίδην ρψξν, αιιά επηθνηλσλνχλ κε κηα κνξθή ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο,
ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο. Ζ ηειεθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο φπνπ
ππάξρεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε καζεηέο θαη δηδάζθνληεο θαη καζεηέο κεηαμχ ηνπο θαη
απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ηειεκαηηθήο πνπ απνηειεί ζπλδπαζκφ ηειεπηθνηλσλίαο,
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη πνιπκέζσλ.
2.2 Βαζηθνί ηόρνη ηεο Σειεθπαίδεπζεο
Σηφρνη ηεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ κέζνδνη θαη ηερληθέο
εηδηθά ζρεδηαζκέλεο, ψζηε λα απμεζεί ε πνηφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία ηεο
εθπαίδεπζεο. Γχν είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή: αθελφο κε ηε
βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη αθεηέξνπ
κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε κέζσ ππνινγηζηψλ θαη δηθηπαθήο
ηερλνινγίαο. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη:


Αλάπηπμε πεξηβαιιφλησλ δηδαζθαιίαο θαη
πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα.



Βειηίσζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ νη λέεο κέζνδνη εθαξκφδνληαη, θαζψο
θαη βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα θαη επρξεζηία ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.

κεζφδσλ

ρξήζεο

ηερλνινγίαο
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Δλζάξξπλζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο
δηδαζθαιίαο κε λέεο ηερλνινγίεο θαη ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε.



Ζ παξνρή πξφζβαζεο ζε θάζε επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε άηνκα πνπ δελ δχλαληαη λα
ζπκκεηέρνπλ κε άιιν ηξφπν εμαηηίαο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαηνηθίαο ή εηδηθψλ
ζπλζεθψλ (εξγαζία).



Μεηάδνζε καζήκαηνο ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο φπνπ δελ γίλεηαη λα κεηαβνχλ λα
δηδάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί(Keegan, 2001).

2.3 Καηεγνξηνπνίεζε Δηδώλ Σειεθπαίδεπζεο
2.3.1 Ωο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε


Μνληέιν ηδεαηήο ηάμεο
Σην κνληέιν απηφ νη δηδαζθφκελνη παξαθνινπζνχλ αηνκηθά ή ζε νκάδεο, ζε
έλα ή παξαπάλσ δσκάηηα πνπ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλα ηερλνινγηθά. Οη
ηειεδηάζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηδάζθνληεο εηδηθνχο,ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν πνπ
έρεη ζπκθσλεζεί απφ πξηλ κε ζηφρν λα παξαδνζεί ν ππξήλαο ηνπ καζήκαηνο. Τα
πεξηερφκελα νξγαλψλνληαη αξζξσηά θαη απνθαζίδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο
νξίδεη θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Τα πιηθφ πνπ είλαη πξναηξεηηθφ, φπσο
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, αζθήζεηο, εμάζθεζε θαη απηφ-αμηνιφγεζε
πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ off-line ηερλνινγίεο (ινγηζκηθφ, CD-ROM, video) ή θαη online (BBS, FTP, e-mail) κε ην αληίζηνηρν θφζηνο (Laurillard, 2013).



Μνληέιν ππνζηεξηδόκελεο απηνεθκάζεζεο
Βαζηθή αξρή ησλ ζπζηεκάησλ ηειεθαπίδεπζεο γηα απηνεθκάζεζε είλαη ε απηφνδήγεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη, νη καζεηέο είλαη ηαπηφρξνλα νη παξάγνληεο θαη νη
ρξήζηεο ησλ καζεκάησλ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη καζεηνθεληξηθή
(learnercentered). Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα
εθκάζεζεο πνπ είλαη θαηάιιειν γηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ πςειφ δείθηε
εθπαίδεπζεο, θαζφξηδνπλ ηα ίδηα ην ρξφλν κειέηεο ηνπο θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο
ψξεο. Γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηδαληθνχο καζεηέο γη΄ απηφ ην
είδνο εθπαίδεπζεο(Panagiotakopoulos, Lionarakis, Xenos, 2003, Roblyer, 2008,
Laurillard, 2013).



Μνληέιν Σπλεξγαηηθήο Δθκάζεζεο
Σε απηφ ην κνληέιν νη δξαζηεξηφηεηεο μεθηλνχλ φηαλ κηα νκάδα αλζξψπσλ κε
θνηλνχο ζηφρνπο, ελδηαθέξνληα θαη αλάγθεο απνθαζίδεη λα ζπλεξγαζηεί. Καηά ηελ
πξψηε εηθνληθή ζπλάληεζε νξηνζεηνχληαη ηδέεο, ζηφρνη θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σηε
ζπλέρεηα, φινη καδί ζπλεηζθέξνπλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ κάζεζε εμ απνζηάζεσο
κε ζπλεξγαζία δίλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ηε δπλαηφηεηα λα
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αθήζνπλ ηελ παξαδνζηαθή ηνπο ζέζε ρσξίο λα ππνρξεψλνληαη λα βξίζθνληαη ζε
θνηλφ ρψξν θαη ρξφλν επηβαξχλνληαο ηα επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά ηνπο
θαζήθνληα. Δίλαη νκαδνθεληξηθή δνπιεία (group-centered) ρψξηο λα πεξηνξίδεη ρξφλν,
ρψξν θαη πξνζσπηθφ πξφγξακκα ηνπ θαζελφο παξά γηα ηηο θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο.
Τέινο, κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε εξεπλεηέο
παξέρεηαη ε θαηαζθεπή ηεο λέαο γλψζεο (Sofos, 2005).
2.3.2 Ωο πξνο ην δηδαθηηθό πιηθό


Αλώηαηε Δθπαίδεπζε
Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη
νξγαληζκνχο
θαη ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ
παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε. Σπλήζσο, πξφθεηηαη γηα παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα, ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο δηπιψκαηνο ή πηζηνπνηεηηθνχ
επάξθεηαο κε ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ απφ απφζηαζε, ηα νπνία ζηηο
πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο
πξαγκααηνπνηνχληαη
κέζσ
e-mail,
on-line
παξνπζηάζεσλ,ζπδεηήζεσλ θαη ζπλδπαζκφ απηψλ(Καληαξηδή, 2000, Μνπδάθεο
2006).



Βνεζεηηθό Υιηθό γηα Μέζε θαη Καηώηεξε Δθπαίδεπζε
Σηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη ηα sites πνπ παξέρνπλ βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο
θαη καζήκαηα, κε ηε κνξθή slide-shows, on-line παηρληδηψλ, quiz θ.ι.π., ηα νπνία
ζηνρεχνπλ ζε παηδηά ή θαη εθήβνπο(Καξαζαββίδεο, 2003, Κνθηεξφο
Τξηαληαθπιιίδεο, 2008, Φηιηππνχζεο 2011).



Υπεξεζίεο Training&Support
H θαηεγνξία απηή απνηειεί ζήκεξα ην βαζηθφ θνξκφ ησλ ππεξεζηψλ
ηειεθπαίδεπζεο. Πεξηιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία
αλαιακβάλνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ή θαη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ πξντφληνο. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία.
2.3.3 Ωο πξνο ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο



Μνλόδξνκε επηθνηλσλία
Σηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαηκνλφδξνκε, αιιά θαη ηαπηφρξνλε εθπνκπή πιεξνθνξηψλ
κε ηε κνξθή εηθφλαο, ήρνπ ή δεδνκέλσλ, απφ ηνλ εθπαηδεπηή πξνο ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Ζ αιιειεπίδξαζε ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζε
απεπζείαο κεηάδνζε εηθφλαο/ήρνπ θαη φινη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα βιέπνπλ
ηνλ εθπαηδεπηή, ρσξίο ν εθπαηδεπηήο λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο βιέπεη.



Ακθίδξνκε επηθνηλσλία
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Σηελ πεξίπησζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ακθίδξνκε θαη ηαπηφρξνλε εθπνκπή
πιεξνθνξηψλαλάκεζαζηνλ εθπαηδεπηή θαη κηαο κφλν πεξηνρήο εθπαηδεπφκελσλ. Ζ
αιιειεπίδξαζε ζηεξίδεηαη ζε απεπζείαο κεηάδνζε εηθφλαο θαη ήρνπ αλάκεζα ζηηο
δχν πιεπξέο (εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηή) θάλνληαο ρξήζε ηεο ππεξεζίαο
ηειεδηάζθεςεο. Σην κνληέιν απηφ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα βιέπνπλ θαη λα
αθνχλ ηνλ εθπαηδεπηή, θαη ν εθπαηδεπηήο είλαη ζε ζέζε λα βιέπεη θαη λα αθνχεη ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο.


Μεξηθή ακθίδξνκε επηθνηλσλία
Σε απηή ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ηαπηφρξνλε εθπνκπή πιεξνθνξίαο, απφ ηνλ
εθπαηδεπηή πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φισλ ησλ πεξηνρψλ, ηξηψλ ή θαη
πεξηζζνηέξσλ θαηηαπηφρξνλα επηιέγεηαη κφλν κηα εθπαηδεπηηθή πεξηνρή, κε ηελ
νπνία ν εθπαηδεπηήο έρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία (ήρνπ θαη εηθφλαο). Ζ επηινγή ηεο
εθπαηδεπηηθήο πεξηνρήο πνπ ζα αιιειεπηδξά κε ηνλ εθπαηδεπηή κπνξεί λα κεηαβιεζεί
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο ηειεθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηήο λα
κπννξεί λα αιιειεπηδξά μερσξηζηά κε φιεο ηηο εθπαηδεπφκελεο πεξηνρέο. Σην κνληέιν
απηφ φινη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηή, αιιά ν
εθπαηδεπηήο είλαη ζε ζέζε λα βιέπεη θαη λα αιιειεπηδξά κε κηα κφλν (ηελ
επηιεγκέλε) εθπαηδεπηηθή πεξηνρή.



Ακθίδξνκε κεηαμύ όισλ ησλ πεξηνρώλ
Ζ εθπνκπή πιεξνθνξίαο ζηε πεξίπησζε απηή είλαη ηαπηφρξνλε πξνο φιεο ηηο
πεξηνρέο. Αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα ππάξμεη φρη κφλν κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη
εθπαηδεπφκελσλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ εθπαηδεπφκελσλ πεξηνρψλ. Έηζη ν
εθπαηδεπηήο κπνξεί λα βιέπεη θαη λα αθνχεη φιεο ηηο νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ θαη απφ
ηελ άιιε πιεπξά φινη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κέζσ εηθφλαο
θαη ήρνπ, φρη κφλν κε ηνλ εθπαηδεπηή ή ηνπο εθπαηδεπηέο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. Ο
ηχπνο απηφο αιιειεπίδξαζεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αληαιιαγή
ππνινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε ζπλεξγαδφκελεο νκάδεο.
2.3.4 Ωο πξνο ηνπο ηξόπνπο δηαλνκήο (ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ)



Τελ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
γηα άκεζε επηθνηλσλία. Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη ςεθηαθφ θαη παξέρεηαη
ζηνποεθπαηδεπφκελνπο θαηά θαλφλα κε ηε βνήζεηα ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κε δχν
ηξφπνπο: (α) ζηαδηαθά κε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο, φπνπ ε ξνή ηεο δηδαζθαιίαο
νξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, (β) νιφθιεξν θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο, φπνπ ν
εθπαηδεπφκελνο πξνγξακκαηίδεη ηνλ ξπζκφ κάζεζεο(Hrastinski, 2008,Harris,
Mishra&Koehler, 2009,Simonson, Smaldino, Albright&Zvacek, 2012).



Τε ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο κέζσηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο (teleconference). Ζ δηδαζθαιία
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κνηάδεη αξθεηά κε ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, θαζψο ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία
εθπαηδεπηή – εθπαηδεπνκέλνπ γίλεηαη ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν». Απιά, δηδάζθσλ θαη
αθξναηήξην βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο (Bonk&Zhang, 2006,Er, Özden,
&Arifoglu, 2009,Skylar, 2009).
2.4 ε πνηνπο απεπζύλεηαη ε ηειεθπαίδεπζε
Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο
ηειεθπαίδεπζεο είλαη:

πιεζπζκνχ

ζηηο

νπνίεο

απεπζχλνληαη

ηα

πξνγξάκκαηα

α) επαγγεικαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα επεθηείλνπλ ή λα εθζπγρξνλίζνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο
αληηθείκελν θαη παξάιιεια, πξνηηκνχλ ηηο ςεθηαθέο κεζφδνπο θαηάξηηζεο.
β) απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα πηπρία ή
επηζπκνχλ λα εκβαζχλνπλ ζηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο.
γ) ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
2.5 Οξηζκόο Σειεδηάζθεςεο
Ζ ηειεδηάζθεςε είλαη κηα απφ ηηο πην πξνεγκέλεο εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο θαζψο θαζηζηά εθηθηή ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε απνκαθξπζκέλακέξε θαη ππνζηεξίδεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ν δηάινγνο, ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε ζπλεξγαζία
(Heath&Holznagel, 2002, Motamedi, 2001).
2.6 Καηεγνξίεο Σειεδηάζθεςεο
Τξία είλαη ηα βαζηθά ζελάξηα γηα ηελ ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο: α) ηειεδηάζθεςε ζεκείνπ
πξνο ζεκείν (Pointtopoint, δχν κφλν ζπλνκηιεηέο), β) ηειεδηάζθεςε νκάδαο θαη γ)
ηειεδηάζθεςε ελφο ζεκείνπ πξνο πνιιά ζεκεία (broadcasting).
Ζ ηειεδηάζθεςε ζεκείνπ πξνο ζεκείν είλαη ε πην απιή κνξθή ηειεδηάζθεςεο. Έλαο ρξήζηεο
επηθνηλσλεί απεπζείαο κε έλαλ άιιν ρξήζηε. Καη νη δχν ππνινγηζηέο ηξέρνπλ ην ινγηζκηθφ
ηειεδηάζθεςεο θαη ζπλδένληαη είηε κε modem, είηε κε έλα ηδησηηθφ δίθηπν, είηε κέζσ
Internet.
Σηελ ηειεδηάζθεςε νκάδαο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ζε έλαλ
εμππεξεηεηή ηειεδηάζθεςεο πνπ κπνξεί λα είλαη κηα εθαξκνγή (π.ρ. CU- SeeMeReflector) ή
κηα Σπζθεπή Τειεδηάζθεςεο Πνιιαπιψλ Σεκείσλ (MultipointConferenceUnit, MCU).
Ζ ηειεδηάζθεςε ελφο ζεκείνπ πξνο πνιιά ζεκεία είλαη παξφκνηα κε ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο
ηνπ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο. Έλαο ρξήζηεο, ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλαλ εμππεξεηεηή
κεηαδίδεη video, ήρν θαη δεδνκέλα ζε κηα νκάδα ρξεζηψλ θαη νη ππφινηπνη ρξήζηεο απιψο
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ιακβάλνπλ απηή ηελ πιεξνθνξία, ρσξίο νη ίδηνη λα κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξία.
2.7 Ο Ρόινο ηεο Σειεδηάζθεςεο ζηελ Σειεθπαίδεπζε
Τα δηάθνξα είδε ηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πινπνηεζνχλ πνιιά
εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηελ παξνπζία εθπαηδεπηή. Έλα
ελδεηθηηθφ ζελάξην δηάιεμεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη ην αθφινπζν:
Έλαο εηδηθφο εθπαηδεπηήο αλαθνηλψλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηάιεμεο κε ζπγθεθξηκέλν
ζέκα, ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, κέζσ ηεο ππεξεζίαο εηδήζεσλ.
Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα λα εθδειψζνπλ
ελδηαθέξνλ.
Ο εθπαηδεπηήο πξνεηνηκάδεη ην πιηθφ ηεο δηάιεμεο (δηαθάλεηεο), ηηο νπνίεο ζηέιλεη ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. Οη ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθνχ
Ταρπδξνκείνπ θαη WWW κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηήλ ηε ιεηηνπξγία.
Τελ πξνζπκθσλεκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ν εθπαηδεπηήο θαη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ έρνπλ
εθδειψζεη ελδηαθέξνλ, ζπλδένληαη ζηνλ εμππεξεηεηή ηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο.
Οη δηαθάλεηεο, ε θσλή, θαη video (ρακειήο πνηφηεηαο) κε ην πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηή
κεηαδίδνληαη κέζσ δηθηχνπ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πξνθαλψο, νη δηθηπαθέο ζπλδέζεηο
πάλσ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάιεμε πξέπεη λα έρνπλ ηθαλή ρσξεηηθφηεηα (π.ρ.
ISDN BasicRate, κηζζσκέλεο γξακκέο).
Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ (θαη λα πάξνπλ) άδεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηή γηα λα
θάλνπλ εξσηήζεηο θαη ζρφιηα.
Τν πιηθφ ηεο δηάιεμεο ζα απνζεθεχεηαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
κειινληηθή ρξήζε.

3. Αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε
3.1 Οξηζκόο-Λεηηνπξγία
Ζ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε δελ απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηή θαη
εθπαηδεπφκελσλ. Τελ ραξαθηεξίδεη ε απνπζία ηνπ εθπαηδεπηή θαη ν εθπαηδεπφκελνο είλαη
απηφο πνπ επηιέγεη ην ρξφλν θαη ην ξπζκφ ελαζρφιεζεο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ο
δηδαζθφκελνο επηθνηλσλεί κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ρξεζηκνπνηεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, φπνηε
ην θξίλεη ζθφπηκν (Τζακαζθχξνο, 1998). Γηα παξάδεηγκα, αο ζεσξήζνπκε φηη ν δηδάζθσλ
βηληενζθνπεί ην κάζεκα θαη είηε ην απνζηέιιεη κε e-mail ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο είηε ην
απνζεθεχεη ζε θάπνηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ, ζηε ζπλέρεηα, φπνηε ην
επηζπκνχλ, λα απνζεθεχζνπλ ην βίληεν ηνπ καζήκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη λα ην
παξαθνινπζήζνπλ. Ζ αιιειεπίδξαζε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη αζχγρξνλε θαη ζπλεπψο
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νπνηεζδήπνηε απνξίεο, ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη εηζεγεηψλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ
κε θάπνην άιιν κέζν, φπσο e-mail θαη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ.
Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη ην κάζεκα φζεο θνξέο ζέιεη,
αλ βέβαηα ην επηζπκεί. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη ν εθπαηδεπφκελνο πξφζβαζε
ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ην κειεηά είηε θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απνθαζίδεη λα ην
πξνζπειάζεη είηε ην απνζεθεχεη θαη ην κειεηά ζε ρξφλν πνπ ν ίδηνο επηιέγεη.


Τπεξεζία Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ (e-mail): Τα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά
πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηδάζθνληα ή ηνλ ζπληνληζηή ηνπ καζήκαηνο κέζσ
ηεο ππεξεζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Τν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαζηζηά
εθηθηή ηελ απιή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηαο καζεζηαθήο
θνηλφηεηαο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα απνζηείινπλ κελχκαηα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
άηνκα ηελ ίδηα ζηηγκή. Σπλεζηζκέλν παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ είλαη ε απνζηνιή εξγαζηψλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο απιά ζπλεκκέλα
αξρεία.



Τπεξεζία νκάδσλ αζύγρξνλεο ζπδήηεζεο (DiscussionForum - Newsgroup): Ζ
ππεξεζία ησλ νκάδσλ αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ηξφπν
νξγάλσζεο νκάδσλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζχλνδν, ψζηε λα αληαιιάμνπλ
ηδέεο γχξσ απφ έλα ζεκαηηθφ αληηθείκελν ρσξίο λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ
δηθηπαθή νκάδα ηελ ίδηα ζηηγκή. Οη ζπλεηζθνξέο ζην Forum απφ ηα κέιε ηεο ζπλφδνπ
έρνπλ ηε κνξθή κελπκάησλ, ηα νπνία πεξηέρνπλην φλνκα ηνπ απνζηνιέα, ηελ
εκεξνκελία, ην ζέκα θαη ην θπξίσο κέξνο ηνπ κελχκαηνο.



Πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ (BulletinBoardsSystem, BBS): Οη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ
είλαη ζπζηήκαηα παξφκνηα κε ηηο νκάδεο αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο, κε ιηγφηεξεο
δπλαηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αζχγρξνλε επηθνηλσλία
αλάκεζαζηα κέιε κηαο δηθηπαθήο θνηλφηεηαο.

3.2 Καηεγνξίεο Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο
Σην είδνο απηφ ηεο εθπαίδεπζεο αλήθεη ε απηνδηδαζθαιία, ε εκηαπηφλνκε εθπαίδεπζε θαη ε
ζπλεξγαδφκελε εθπαίδεπζε.


Σηελ Απηνδηδαζθαιία νη εθπαηδεπφκελνηεθπαηδεχνληαηκφλνη ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο
φπνην κέζν θξίλνπλαπηνί θαηάιιειν (βηβιία, Internet θιπ.).



Σηελ Ημιαυηόνομη Εκπαίδευζη ηζρχεη φηη θαη ζηελ απηνδηδαζθαιία κφλν πνπ
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή
είηε κε θπζηθή παξνπζία ζηελ ηάμε, είηε κέζσ δηθηχνπ, είηε κέζσ audio ή/θαη
videoconference θαη ηηο ψξεο εθείλεο ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε.



ΣηεΣυνεργαζόμενη (Collaborative) Εκπαίδευζη εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη
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επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα κεηαμχ ηνπο, νη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ ζην δηθφ ηνπο
ρξφλν,
αθνινπζψληαο
φκσο
έλα
ρξνλνδηάγξακκα
παξάδνζεο
ησλ
εξγαζηψλ.(Hrastinski, 2008,Harris, Mishra&Koehler, 2009, Simonson, Smaldino,
Albright&Zvacek, 2012).
3.3 Πιενλεθηήκαηα Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο


Αλεμαξηεζία ρώξνπ: Ζ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε είλαη αλεμάξηεηε ρψξνπ, θαζψο ην
κάζεκα είλαη πάληα δηαζέζηκν απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή
παξνπζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Έηζη κπνξεί λα απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή γηα άηνκα πνπ
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο.



Αλεμαξηεζία ρξόλνπ: Σε αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηελ
αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γίλεηαη νπνηαδήπνηε
ζηηγκή, επηηξέπνληαο ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα επηιέμεη ν ίδηνο ην ρξφλν κειέηεο θαη ηνλ
ξπζκφ κε ηνλ νπνίν καζαίλεη.



Πνιπκνξθηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό: Σηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζεην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ παξνπζηάδεηαη σο ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ, ήρνπ, εηθφλαο, δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ
θαη δηαινγηθήο ζπλεξγαζίαο.



Διαρηζηνπνίεζε θόζηνπο: Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο δηαλνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ, γεγνλφο πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κηαο θαη απαηηεί ειάρηζην ρξφλν θαη θφζηνο.



Διεύζεξα πξνζαξκνδόκελν κάζεκα: Σηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζεν εθπαηδεπφκελνο
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη απηφλνκα ηνλ ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεη,ψζηε λα
αθνκνηψζεη πιήξσο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ(Hrastinski, 2008,Harris, Mishra&Koehler,
2009,Simonson, Smaldino, Albright&Zvacek, 2012).
3.4 Μεηνλεθηήκαηα Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο



Έιιεηςε πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο: Απφ ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο
αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη ν θίλδπλνο ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ. Μεηψλεηαη ζεκαληηθά ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία,θαζψο ε κφλε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο είλαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νκάδσλ ζπδήηεζεο



Υακειήο πνηόηεηαο εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν: Άιινο έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
θξχβεη ε ηερλνινγηθά πξνρσξεκέλε παξνρή αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη ε
πξνζθνξά επηθαλεηαθήο, ρακειήο πνηφηεηαο θαη ππνβαζκηζκέλεο εθπαίδεπζεοαλ δελ
δνζεί πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ ζρεδίαζε, ηελ
πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.
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Απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ: Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειεθηξνληθνχ
καζήκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθηεξψλεη επηπιένλ ρξφλν γηα ηε ζσζηή
πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο.



Κίλδπλνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο: Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
εθπαίδεπζεο είλαη αθφκα έλαο κεγάινο θίλδπλνο, αλ ν έιεγρνο ηεο θαηεπζχλεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα επηρεηξήζεσλ. (Harris, Mishra, &Koehler,
2009,Simonson, Smaldino, Albright&Zvacek, 2012).
3.5 Η Πιαηθόξκα Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο «e-class» ηνπ GUNET

Ζ πιαηθφξκα ηνπ «e-class», απνηειεί πξφηαζε ηνπ Διιεληθνχ Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ
(GUnet http://www.gunet.gr) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο.
Ζ πιαηθφξκα «e-class» βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. Τα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο είλαη:


δηαθξηηνί ξφινη ησλ ρξεζηψλ(θαζεγεηέο-θνηηεηέο),



θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ (αλά ζρνιή, ηκήκα, ηνκέα θιπ),



δνκεκέλε παξνπζίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο,



κε απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε καζήκαηνο.

Υπνζηεξίδνληαη ηξεηο (3) ηχπνη καζεκάησλ αλάινγα κε ηελ βνχιεζε ηνπ δηδάζθνληα. Τα
καζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ «αλνηθηά», «αλνηθηά ζε εγγξαθή» θαη «θιεηζηά» καζήκαηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
 αλνηθηά είλαη ηα καζήκαηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο, ζηα νπνία κπνξεί λα έρεη
πξφζβαζε νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο, αθφκα θη αλ δελ έρεη θάλεη εγγξαθή,
 αλνηθηά ζε εγγξαθή είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε έλαο
ρξήζηεο κφλν αλ έρεη θάλεη εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα
 ηέινο, θιεηζηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία κπνξεί λα εγγξαθεί έλαο
ρξήζηεο πνπ δηαζέηεη θσδηθφ πξφζβαζεο κφλν αλ ηνπ ην επηηξέςεη ν θαζεγεηήο.
Πξφθεηηαη γηα κία νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ
θαη ζπκπεξηιακβάλεη ελφηεηεο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ
ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα
ειεθηξνληθή εηθνληθή ηάμε. Σηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο πιαηθφξκαο ππάξρνπλ πεξηνρέο γηα
ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηδάζθνληα θαη αλάξηεζε
αλαθνηλψζεσλ, θαζψο θαη ππνζπζηήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία εκεξήζησλ δηαηάμεσλ, ηελ
δεκνζίεπζε εγγξάθσλ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ηελ αλάξηεζε θαη παξάδνζε
εξγαζηψλ θαη ηελ παξνρή αζθήζεσλ απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ςεθηνπνηεκέλσλ δηαιέμεσλ .
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4. ύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε
4.1 Οξηζκόο
Σηε ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ε δηδαζθαιία ιακβάλεη ρψξα ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν» κε ηελ
ρξήζε ηεο «ηειεδηάζθεςεο». Μνηάδεη κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, κφλν πνπ νη
ζπκκεηέρνληεο είλαη δπλαηφλ λα βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο ρψξνπο. Δμαιείθνληαη νη
γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί, θαζψο εθηφο απφ ηε ζπλδηάζθεςε ήρνπ θαη εηθφλαο ππάξρνπλ
επηπιένλ δπλαηφηεηεο παξάιιειεο παξνπζίαζεο
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ρξήζεο
ειεθηξνληθνχ πίλαθα θαη αληαιιαγήο αξρείσλ ή εθαξκνγψλ.
Πην αλαιπηηθά, ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δσληαλή παξνπζία
εθπαηδεπηή θαη ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε εθπαηδεπηή θαη
εθπαηδεπφκελν γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αθνξά ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Οη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα παξαθνινπζήζνπλ ηε
δηάιεμε ηνπ εθπαηδεπηή, αιιά θαη λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο θαη λα πάξνπλ απαληήζεηο. Με
απηήλ ηε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο (interactive) επηθνηλσλίαο δεκηνπξγείηαη κία κνξθή
ηάμεο, ε ειεθηξνληθή ή εηθνληθή ηάμε (e-class, virtualclass). Σηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο
κέζσ ηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ καζήκαηνο
θαη λα θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ, φπσο αθξηβψο ζα έθαλε θαη ζε κία ζπκβαηηθή
ηάμε.(Bonk&Zhang, 2006,Er, Özden, &Arifoglu, 2009,Skylar, 2009).
Σε ειεθηξνληθέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζύγρξνλεο
επηθνηλσλίαο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ηαπηφρξνλα κέζσ
θάπνηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν:


ύγρξνλε ζπλνκηιία γξαπηνύ θεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν (Internet Relay Chat IRC): Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηελ ίδηα ζηηγκή ζε κηα δηθηπαθή
εθαξκνγή θαη λα πιεθηξνινγνχλ ηα κελχκαηα ηνπο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε κηα
δηαξθή ζπδήηεζε, φπνπ ηα γξαπηά κελχκαηα αθνινπζνχλ ην έλα πίζσ απφ ην άιιν
θαη εκθαλίδνληαη ζηηο νζφλεο φισλ ησλ ρξεζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζχλνδν.



Σειεδηάζθεςε κε ρξήζε βίληεν: Ζ ηειεδηάζθεςε κε ρξήζε βίληεν πεξηιακβάλεη ηε
κεηάδνζε εηθφλαο βίληεν απφ θαη ζε φζνπο ρξήζηεο έρνπλ ηελ αλάινγε ππνδνκή θαη
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα δεη ηελ εηθφλα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ ζηελ
νζφλε.

4.2 Υαξαθηεξηζηηθά ύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο
Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο εκθαλίδνληαη παξαθάησ:


Ταπηφρξνλε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηή-εθπαηδεπνκέλσλ



Εσληαλή αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηή-εθπαηδεπνκέλσλ
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Οη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη ζην δηθφ ηνπ ρψξν ν θαζέλαο.



Μέζσ ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο γίλεηαη ρξήζε ζπζηεκάησλ ηειεδηάζθεςεο θαη
επηηπγράλεηαη ζπκκεηνρή ζε “δσληαλή” εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο



Δθηέιεζε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ

4.3 Πιενλεθηήκαηα ύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο


Αίξνληαη ηα θπζηθάεκπφδηα, θαηαξγνχληαη ηα γεσγξαθηθάζχλνξα θαη δηαζπείξεηαη ε
δηάδνζε ηεο γλψζεο



Γεκηνπξγνχληαη πξννπηηθέο νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
ιεηηνπξγίαο ζηελ επηθξάηεηα δίλνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ
απφζηαζε, ζηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν.



Παξέρεηαη ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.



Δπηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο



Γίλεηαη άκεζε δηαζχλδεζε αηφκσλ θαη νκάδσλ κε εμσηεξηθέο πεγέο γλψζεσλ
(ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία θιπ.) θαη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο
αλάκεζα ζε εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη είλαη δηαζπαξκέλνη
γεσγξαθηθά.



Γεκηνπξγείηαη κηα "ειεθηξνληθή ηάμε" κε εμνκνίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο
παξαδνζηαθήο ηάμεο.



Δμνηθνλνκείηαηρξφλνο θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.



Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ.



Δπηηπγράλεηαη επειημία ζηνπο ρξφλνπο, ρψξνπο θαη ξπζκνχο κάζεζεο.



Διέγρεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ν ξπζκφο πξνφδνπ πνπ ζεκεηψλεη
θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.



Απνθνκίδνληαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα θάζε εκπιεθφκελν, κε ηε δπλαηφηεηα
ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο πξνο απφδνζε(Kock, 2005,Robert θαη Dennis, 2005).

4.4 Πξνβιήκαηα – Ιδηαηηεξόηεηεο
Οη δηάθνξεο ππεξεζίεο ηειεκαηηθήο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία
πξνζθέξνπλ ηελ ππνδνκή γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ
δεκηνπξγία εηθνληθψλ ηφπσλ ζπλαληήζεσλ δηδαζθφλησλ – εθπαηδεπνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ
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κε ηελ παξνρή πνηθίινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ πξνζθνξά πξφζζεησλ πεγψλ
πιεξνθφξεζεο, δηα κέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ εθαξκνγή φκσο ησλ Τ.Π.Δ ζηελ εθπαίδεπζε,
πέξαλ ησλ πνιιψλ θαη εχινγσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη, πξνθαιεί επίζεο θαη κηα
ζεηξά απφ ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνβιήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λέν ηξφπν επηθνηλσλίαο
εθπαηδεπηή- εθπαηδεπφκελνπ, ην πνηθίιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή θαη
ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, κέζα απφ ηα αλαδπφκελα εηθνληθά πεξηβάιινληα
κάζεζεο(Hratsinski ,2008).
1. Η επηθνηλσλία εθπαηδεπηή- εθπαηδεπόκελνπ: Σε έλα ειεθηξνληθφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ
εθπαίδεπζεο, ε επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε
ζχγρξνλσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Τν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mai), ηα δηάθνξα
forums ζπδεηήζεσλ, ηα δηάθνξα εξγαιεία γηα δηάινγν ζην δηαδίθηπν (chatting), ε
δηαδηθηπαθή ηειεθσλία(VoIP – VoiceoverInternetProtocol), ε εηθνλν-ηειεδηάζθεςε
(videoconference) θιπ, είλαη παξαδείγκαηα εξγαιείσλ, ηα νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεί
ν θαζεγεηήο γηα λα θάλεη εθηθηή ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ.
2. Τν λέν εθπαηδεπηηθό πιηθό: Ζ κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έρεη αιιάμεη
ζεκαληηθά. Τν πιηθφ είλαη πιένλ ςεθηαθφ θαη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο
δεκηνπξγίαο θαη δηακφξθσζεο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ θεηκελνγξάθνπο (MS-Word, OpenOfficeWriter), ινγηζκηθφ γηα ηελ
δηαρείξηζε θχιισλ εξγαζίαο (OpenOfficeCalc, MS-Excel),εξγαιεία γηα ηελ
δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ (MS-PowerPoint, OpenOfficeImpress), ζπληάθηεο ζειίδσλ
HTML(MS-FrontPage, MozillaComposer) θαη άιια εξγαιεία δηακφξθσζεο θεηκέλνπ,
ζρεκάησλ θαη εηθφλσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ.
3. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή: Τν πξνθίι θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιάδεη ζε έλα
πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ έλα πεξηζζφηεξν
ελεξγεηηθφ ξφιν πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Απηφ δηφηη, ελψ νη εμειίμεηο ζηηο Τερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ δίλνπλ λέεο δηαζηάζεηο ζηελ δηδαζθαιία, ε
πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο:


Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ είλαη κφλν ηα βηβιία θαη νη ζεκεηψζεηο ηνπ, αιιά θαη κηα
κεγάιε πνηθηιία επηινγψλ γηα δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν φκσο
απαηηεί επηπξφζζεηε ηερλνγλσζία.



Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ θπζηθή παξνπζία κέζα ζηελ
ηάμε ή ην γξαθείν, αιιά επεθηείλεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο, απφ ην απιφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν έσο ηελ ακθίδξνκε κεηάδνζε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ήρνπ θαη εηθφλαο.



Ζ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο δηαθνξνπνηείηαη, θαζψο πεξηζζφηεξν
βάξνο δίλεηαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε θαζνδήγεζε θαη ζε πξνηξνπέο γηα ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ.
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Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο αιιάδεη. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα επηλνεί λέεο δνκέο
εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπζα ηνπ επηηξέςνπλ λα έρεη ακεξφιεπηε θαη πην
αθξηβνδίθαηε απνηίκεζε γηα ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ θνηηεηή ηνπ(Bonk&Zhang,
2006,Er, Özden, &Arifoglu, 2009,Skylar, 2009).

4. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ: Σηα πεξηβάιινληα ηειεθπαίδεπζεο, νη θνηηεηέο
αλαιακβάλνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηελ επζχλε ηεο κάζεζήο ηνπο. Ο θνηηεηήο έρεη
πξφζβαζε, ζε πνιπκεζηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζε ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα
επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ θαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Πξέπεη ινηπφλ
λα αλαπηχμνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηελέξγεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, ψζηε λα
απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ηνπο
πξνζθέξεηαη(Zmeyov, 1998,Byman, 2007,Kenner&Weinerman, 2011).
4.5 Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ κνξθώλ εθπαίδεπζεο
Ζ αζχγρξνλε θαη ε ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε δελ εθαξκφδνληαη απαξαίηεηα αλεμάξηεηα
κεηαμχ ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ζεηξάο καζεκάησλ, θαζψο δελ ιεηηνπξγνχλ
αληαγσληζηηθά. Αληίζεηα,ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε
θαη λα αμηνπνηνχληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν. Γηα παξάδεηγκα, κία εηζήγεζε ζα
κπνξνχζε λα γίλεη κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ηειεδηάζθεςεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ (ζεκεηψζεηο, αζθήζεηο θ.ιπ.) ή θαη video ηνπ καζήκαηνο λα δηαλεκεζεί απφ ππνδνκέο
ηεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. (Anastasiades, 2003).
Σηνλ πηλάθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ
ηειεθπαίδεπζεο θαη παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ κνξθώλ εθπαίδεπζεο

Δθπαίδεπζε

Φψξνο

Φξφλνο

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ

Αζχγρξνλε

δηαθνξεηηθφο

δηαθνξεηηθφο

ςεθηαθφ

Σχγρξνλε

δηαθνξεηηθφο

ίδηνο

ςεθηαθφ

Παξαδνζηαθή

ίδηνο

ίδηνο

Έληππν θαη ςεθηαθφ

5. Μεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεοέξεπλαο
5.1 θνπόο έξεπλαο
Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Δηήζηνπ
Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηελαμηνπνίεζε ηεο ηειεδηάζθεςεο
ζην πιαίζην παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ γηα απφθηεζε παηδαγσγηθήο επάξθεηαο.
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5.2 ηόρνη ηεο έξεπλαο
Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο
Καηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο ηειεδηάζθεςεο σο δηαδξαζηηθνχ δηδαθηηθνχ
εξγαιείνπ.
5.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
1. Οη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ηειεδηάζθεςεο ζην πιαίζην θνίηεζήο ηνπο ζην ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο εμαξηψληαη απφ ηα
δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
2. Οη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο
ηειεδηάζθεςεο σο ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο
εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
3. Οη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία ηνπο γηα
ζπκκεηνρή ηνπο ζε πηινηηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο ηειεδηάζθεςεο σο
ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
5.4 Γείγκα
Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 34 ζπνπδαζηέο ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο νη νπνίνη
παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα θαηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019.
5.5 Δξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Ωο εξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν
επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη ζχληνκε απάληεζε θαζψο θαη ηε κε άκεζε επηθνηλσλία εξεπλεηή
θαη εξσηψκελνπ, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξνήιζε απφ ηηο
απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζε ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο ΔΠΠΑΗΚ
Κξήηεο. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ ρξήζε εξσηήζεσλ
θιεηζηνχ ηχπνπ (σο επί ην πιείζηνλ) ζπλέηεηλε ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαηά ηελ
επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ, αιιά θαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ απμάλνληαο ηελ
αληαπφθξηζε ηνπ δείγκαηνο ζηελ έξεπλα.
5.6. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο
Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε ζε κηθξφ δείγκα ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο κε απνηέιεζκα ηα
επξήκαηά ηεο λακελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΣΠΑΗΤΔ.
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5.7 Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα
Κάλνληαο κηα απνηίκεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ πνζνηηθή έξεπλα,
ζεσξνχκε φηη ε πηινηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη
ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ (Faulkner, 1999). Δπίζεο, ε
πξνζπάζεηα αληηπξνζψπεπζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην
δείγκα θαη ε επαλεηιεκκέλε επηθνηλσλία ησλ εξεπλεηξηψλ κε ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο (θαη
άξα ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ δείγκαηνο) ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπηζηία ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Birdetal., 1999).

6. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
6.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία
Σηα παξαθάησ γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη εξσηήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο καο κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απ’ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ΔΠΠΑΗΚ
Κξήηεο.
Γξάθεκα 1: Φύιν ζπνπδαζηώλ

ΦΤΛΟ ΠΟΤΔΑΣΩΝ
ΤΝΟΛΟ 34

ΑΝΔΡΕ
35%

ΓΤΝΑΙΚΕ
65%

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 34 ππνθείκελα 22 άλδξεο (65%) θαη 12 γπλαίθεο (35%)
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Γξάθεκα 2: Ηιηθίεο ζπνπδαζηώλ

ΗΛΙΚΙΕ ΠΟΤΔΑΣΩΝ

3%
15%
29%
ΕΩ 30
30-40
40-50
ΑΝΩ ΣΩΝ 50

53%

Σην 2ν γξάθεκα δηαθξίλνληαη νη ειηθίεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Σπλνιηθά 10 ζπνπδαζηέο (29%)
είλαη έσο 30 εηψλ, 18 ζπνπδαζηέο (53%) είλαη απφ 30 έσο 40 εηψλ, 5 ζπνπδαζηέο (15%) είλαη
απφ 40 έσο 50 εηψλ ελψ ηέινο, κφιηο 1 ζπνπδαζηήο (3%) είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ. Τν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζε ζπνπδαζηέο ειηθίαο 30-40 εηψλ.
Γξάθεκα 3: Γλώζε ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο

ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ;

100%
100%
80%
60%
40%

0%

20%
0%
NAI

OXI
NAI

OXI

Σην 3ν γξάθεκα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ γλσξίδνπλ ή φρη, ηη είλαη
ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο. Καη νη 34 ζπνπδαζηέο (100%)
απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ.
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Γξάθεκα 4: Σειεθπαίδεπζε ζην ΔΠΠΑΙΚ Κξήηεο

ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΟΣΙ ΠΑΡΕΧΟΝΣΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ ΣΟ
ΕΠΠΑΙΚ ΚΡΗΣΗ;

23%

ΝΑΙ
77%

ΌΧΙ

Σην 4ν γξάθεκα γίλεηαη εκθαλέο αλ γλσξίδνπλ νη εξσηεζέληεο φηη παξέρνληαη ππεξεζίεο
ηειεδηάζθεςεο ζην ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο. Απ’ ηνπο 34 ζπνπδαζηέο, νη 26 (77%) γλσξίδνπλ φηη
παξέρνληαη ππεξεζίεο ελψ νη 8 (23%) δελ ην γλσξίδνπλ.
Γξάθεκα 5 : Υξεζηκόηεηα ηειεθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ αθαδεκατθνύ έξγνπ (δηδαζθαιία / έξεπλα)

Σην 5ν γξάθεκα δηαπηζηψλεηαη θαηά πφζν ε ηειεδηάζθεςε ζα κπνξνχζε λα θαλεί ρξήζηκε
ζηα πιαίζηα ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ (δηδαζθαιία / έξεπλα) ηνπ θάζε ζπνπδαζηή. Σηηο
απαληήζεηο, 4 ζπνπδαζηέο (12%) πηζηεχνπλ πσο απηή ε κέζνδνο είλαη «Πάξα Πνιχ»
ρξήζηκε, 17 (50%) ηε ζεσξνχλ «Πνιχ» ρξήζηκε, 13 (38%) δήισζαλ φηη είλαη «Λίγν»
ρξήζηκε, ελψ θαλείο (0%) δελ έδσζε ηηο απαληήζεηο «Καζφινπ» θαη «Γελ μέξσ».
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Γξάθεκα 6: Δκπόδηα απνκαθξπζκέλεο ζπλεξγαζίαο
ΧΡΕΙΑΣΗΚΕ ΠΟΣΕ ΝΑ ΤΝΕΡΓΑΣΕΙΣΕ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕΚΑΘΗΓΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΑΣΕ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ
60%

40%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Σην 6ν γξάθεκα πξνβάιιεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνίνη ρξεηάζηεθε λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ζπλαδέιθνπο ή θνηηεηέο ζε Παλεπηζηήκην ή άιιν Ίδξπκα
απνκαθξπζκέλεο πφιεο (ή ρψξαο) θαη δε κπφξεζαλ ιφγσ ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνθαιεί ε
απφζηαζε. Απ’ ηνπο 34 νη 14 (40%) ρξεηάζηεθε λα ζπλεξγαζηνχλ θαη δε κπνξνχζαλ, ελψ
νη 20ζπνπδαζηέο (60%)δήισζαλ πσο δε ζπλέβε θάηη αληίζηνηρν.
Γξάθεκα 7: Μεηάδνζε δηάιεμεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο

ΘΑ ΕΠΙΘΤΜΟΤΑΣΕ ΝΑ ΜΕΣΑΔΩΕΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Α;
ΝΑΙ

ΌΧΙ

81%

19%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Σην 7ν γξάθεκα γλσζηνπνηείηαη ε επηζπκία ησλ εξσηεζέλησλ λα κεηαδψζνπλ δσληαλά
θάπνηα δηάιεμή ηνπο (κάζεκα / εθδήισζε) θαη λα ηελ παξαθνινπζεί θνηλφ (θνηηεηέο,
ζπλεξγάηεο θ.η.ι.) πνπ βξίζθεηαη ζε άιιν ρψξν (Διιάδα ή εμσηεξηθφ). Απ’ ηνπο 34
ζπνπδαζηέο νη 27 (81%) επηζπκνχλ λα κεηαδψζνπλ κηα ηέηνηνπ είδνπο δηάιεμε, ελψ νη 7
(19%) δελ ελδηαθέξνληαη.
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Γξάθεκα 8: Παξαθνινύζεζε εθδήισζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο

ΘΑ ΕΠΙΘΤΜΟΤΑΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΣΕ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΕΩ
ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ;
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Σην 8ν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε επηζπκία ησλ ζπνπδαζηψλ λα παξαθνινπζήζνπλ (ή λα
ζπκκεηάζρνπλ) ζε θάπνηα εθδήισζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε άιιν ρψξν εθηφο ηνπ ΔΠΠΑΗΚ
Κξήηεο κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο. Οη 29 (87%) απφ ηνπο 34 απάληεζαλ πσο ζα
ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ, ελψ νη ππφινηπνη 5 (13%) δελ ζα ηνπο ελδηαθέξεη κηα ηέηνηα
δηάιεμε.
Γξάθεκα 9: Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηειεδηάζθεςεο ΔΠΠΑΙΚ Κξήηεο

Σην 9ν γξάθεκα εκθαλίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπνπδαζηψλ γηα λα εθαξκφζνπλ θάπνην
πηινηηθφ πξφγξακκα ηειεθπαίδεπζεο ή λα αλαπηχμνπλ θάπνηα ζπλεξγαζία ζ’ εξεπλεηηθφ
επίπεδν κέζν ηεο ππεξεζίαο ηεο ηειεδηάζθεςεο ηνπ ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο. «Πάξα Πνιχ»
απάληεζαλ 2 ζπνπδαζηέο (6%), «Πνιχ» δήισζαλ 19 ζπνπδαζηέο (56%), «Λίγν» απάληεζαλ
13 ζπνπδαζηέο (38%) ελψ θαλείο (0%) δελ έδσζε ηηο απαληήζεηο «Καζφινπ» θαη «Γελ
μέξσ».
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Γξάθεκα 10: Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο

Σην 10ν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηξέπεη ζηνπο
ζπνπδαζηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηειεδηάζθεςε. Ζ «Έιιεηςε ελεκέξσζεο» απαληήζεθε
απφ 7 ζπνπδαζηέο (20%), ε «Πνιππινθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ» δήισζαλ 3
ζπνπδαζηέο (9%), ε «Έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ νξγάλσζε καζεκάησλ ηειεθπαίδεπζεο»
απάληεζε ε πιεηνςεθία ησλ 22 ζπνπδαζηψλ (65%), ελψ 2 ζπνπδαζηέο (6%) δήισζαλ φηη
ηνπο απνηξέπεη θάπνηνο άιινο παξάγνληαο.
Γξάθεκα 11: Λεηηνπξγηθέο δηδαθηηθέο κέζνδνη

Σην 11ν γξάθεκα εκθαλίδνληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, ζηελ εξψηεζε «Πνηα
δηδαθηηθή κέζνδνο κπνξεί λα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο πην ιεηηνπξγηθή;». Σπλνιηθά 6
ζπνπδαζηέο (18%) δήισζαλ πσο ε φηη πην ιεηηνπξγηθή κέζνδνο είλαη ε «Σχγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε (ηειεδηάζθεςε)», 4 ζπνπδαζηέο(12%) ζεσξνχλ πσο είλαη ε «Αζχγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε (π.ρ. eclass)», 24 ζπνπδαζηέο (70%) απάληεζαλ «Ο ζπλδηαζκφο ζχγρξνλεο ή
/ θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία», ελψ θαλέλαο (0%) δελ
έδσζε ηελ απάληεζε «Κακία απφ ηηο παξαπάλσ».
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7. πκπεξάζκαηα
Τα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ελζαξξπληηθά σο πξνο ηηο πξννπηηθέο
ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεοζην ΔΠΠΑΗΚ Κξήηεο θαη ζπκθσλνχλ κε ηελ
ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Οη λέεο ηερλνινγίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε
ζπλεξγαζία ηφζν αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη αλάκεζα ζηνπο
ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζπληεινχλ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ (Crowe&Zand, 1997).Οη κηζνί απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη, ε ηειεδηάζθεςε ζα κπνξνχζε λα ηνπο θαλεί πνιχ ρξήζηκε ζηα
πιαίζηα ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπο έξγνπ σο δηδαζθαιία ή έξεπλα. Σχκθσλα εμάιινπ κε ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο ζηφρνη ηεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα
πξνσζεζνχλ κέζνδνη θαη ηερληθέο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο, ψζηε λα απμεζεί ε πνηφηεηα, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία ηεο εθπαίδεπζεο (Keegan, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί θαη
γεληθά ηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κέζσ ηεο ηειεδηάζθεςεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ
ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπο ή ησλ ζρνιψλ ηνπο θαζψο δελ απαηηνχληαη ππνδνκέο φπσο
θηήξηα/αίζνπζεο. Ζ πξναλαθεξφκελε άπνςε γίλεηαη θαηαλνεηή αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο ε
δηδαζθαιία πξνζθέξεηαη κε αμηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
Γελ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θχιν θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα ηειεδηάζθεςεο θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ
εξεπλψλ (Menager- Beeley, 2001, Moore, Bartkovich, Fetzner&Ison, 2002, Muse, 2003,
Thomas, 2005).
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έξεπλα δελ ήηαλ αδηάθνξνο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεδηάζθεςεο σο ζχγρξνλνπ θαη
απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ. Ζ πιεηνςεθία απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έξεπλα ζα επηζπκνχζε λα κεηαδψζεη δσληαλά θάπνηα δηάιεμε (κάζεκα ή εθδήισζε) θαη λα
ηελ παξαθνινπζεί θνηλφ (θνηηεηέο ή ζπλεξγάηεο), πνπ βξίζθεηαη ζε άιιν ρψξν ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σεκαληηθφ επίζεο πνζνζηφ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ελδηαθέξεηαη λα παξαθνινπζήζεη ή λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα εθδήισζε πνπ γίλεηαη ζε άιιν
ρψξν εθηφο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο Κξήηεο κε ηε βνήζεηα
ηειεθπαίδεπζεο. Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα πινπνηήζνπλ θάπνην πηινηηθφ
πξφγξακκα ηειεθπαίδεπζεο ή λα αλαπηχμνπλ θάπνηα ζπλεξγαζία ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν
κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηειεδηάζθεςεο.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ηνπο
απνηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηειεδηάζθεςε είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ, αθνινπζεί ε έιιεηςε
ελεκέξσζεο θαη ιηγφηεξνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε πνιππινθφηεηα ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ. Τέινο, δηαθξίλνπκε πσο ν ζπλδπαζκφο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο είλαη θαηά ηε γλψκε ηνπο ε πην ιεηηνπξγηθή δηδαθηηθή κέζνδνο. Οη
πξναλαθεξφκελεο δηαπηζηψζεηο γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο
ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ζπκκεηνρή θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε επηκνξθσηηθψλ
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πξνγξακκάησλ απφ απφζηαζε δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπκκεηερφλησλ, αιιά απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηαζε
ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ εμνηθείσζήο ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Hanson, Maushak,
Schlosser, Anderson, Sorensen&Simonson, 1997, Picciano, 2001). Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηε ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ απφ απφζηαζε είλαη ε έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο
(Masoumi, 2010, Penman&Ellis, 2012).
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ
ζπζηεκαηηθά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεδηάζθεςεο σο ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ ζην
πιαίζην άζθεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Αλαγλσξίδνπλ κάιηζηα πσο ε ηάζε ζηελ εθπαίδεπζε ηα επφκελα ρξφληα είλαη ε παξνρή
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απφ απφζηαζε κε αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ.
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