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Περίληψη: Στην εργασία αυτή εξετάζεται το πρόβληµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης. 
Παρουσιάζεται ο θεωρητικός προβληµατισµός που οδήγησε στη διαµόρφωση του σχετικού προγράµµατος επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών στην ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ και ο τρόπος υλοποίησης του (τεχνολογικός εξοπλισµός, επιλογή µεθόδου 
τηλεκπαίδευσης, οργάνωση δικτύου). Τέλος, παρουσιάζονται και συζητώνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του 
προγράµµατος που δείχνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων εξέρχεται µε θετικές στάσεις ως προς τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στην επιµόρφωσή τους. 
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Abstract: We examine the problem of continuing education for teachers in vocational schools: We present the theoretical 
rationale that guided the development of the teacher preparation program at the Pedagogical Technical School and its 
implementation (equipment, teaching approach, network organization). We then present results from the evaluation of this 
program as implemented through distance learning. The results indicate that the majority of trainee teachers had a positive 
disposition towards the use of new technologies in their professional training. 
 

1. Εισαγωγή 
Η καλή επαγγελµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Εκπαίδευσης, η διατήρησή της σε υψηλά 
επίπεδα και η περαιτέρω βελτίωσή της αποτελούν βασικά προβλήµατα της τεχνικής εκπαίδευσης. Η µέχρι τώρα 
όµως οργάνωση της επιµόρφωσης αυτής είναι προσανατολισµένη προς την τυπική και την εκτός του σχολείου 
επιµόρφωση. Ιδιαίτερα για την εκπαίδευση, όπου η εξειδίκευση και προσαρµογή της διδασκαλίας στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις κάθε σχολείου και κάθε τάξης είναι απαραίτητη για µια αποτελεσµατική µάθηση και όπου πολλές 
φορές ο εκπαιδευτικός έχει άµεση ανάγκη συγκεκριµένης βοήθειας, η άτυπη ενδοσχολική επιµόρφωση είναι 
περισσότερο αναγκαία.  
Ανεξάρτητα από την αποτελεσµατικότητα την οποία µπορεί να έχουν οι διάφορες µορφές συνεχιζόµενης 
επιµόρφωσης, είναι γεγονός πως υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για σηµαντική βελτίωση. Ιδιαίτερα στον τοµέα 
της βραχυχρόνιας και της εξειδικευµένης επιµόρφωσης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
των αρχικών σπουδών των εκπαιδευτικών, τα οποία διαφέρουν ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 
στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης. Τέτοιες διαφοροποιήσεις προκύπτουν είτε λόγω διαφορετικών σπουδών είτε 
λόγω διαφορετικής επαγγελµατικής εµπειρίας είτε λόγω διαφορετικής ειδικότητας είτε λόγω διαφορετικών 
συνθηκών λειτουργίας του σχολείου.  
Το πρόβληµα των εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, που έρχονται στις σχολές επιµόρφωσης µε 
διαφορετικές προηγούµενες σπουδές και διαφορετική τεχνολογική κουλτούρα επισηµαίνεται από διάφορους 
ερευνητές. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ισχυρές πεποιθήσεις σχετικά µε την ύλη του µαθήµατος που διδάσκουν και 
την παιδαγωγική του, η δε προθυµία τους να χρησιµοποιήσουν τα νέα µέσα επηρεάζεται ισχυρά από αυτές τις 
πεποιθήσεις (Venn, 1993). Η ιδεολογία του µαθήµατος ειδικότητας είναι µια σπουδαία άποψη του τρόπου µε 
τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη νέα τεχνολογία. (Easdown, 1993).  
Μια σηµαντική δυσκολία εντοπίζεται επίσης στα διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών κατά την είσοδο τους στο πρόγραµµα επιµόρφωσης. ∆υο κατηγορίες υποψηφίων εκπαιδευτικών 
εµφανίζονται να προκαλούν δυσκολίες στους διδάσκοντες: αυτοί µε δεξιότητες ουσιωδώς χαµηλότερες από το 
µέσον όρο και αυτοί µε δεξιότητες ανώτερες από αυτές των διδασκόντων. Έτσι προτείνεται από κάποιες 
πλευρές (Simpson et al. 1998) να τεθεί σαν προαπαιτούµενο προσόν ένα επίπεδο γνώσης για την εισαγωγή στα 
προγράµµατα επιµόρφωσης υποψηφίων εκπαιδευτικών προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκπαίδευση τους 
αποκλειστικά και µε πληρότητα στις εκπαιδευτικές χρήσεις της νέας τεχνολογίας.  
Επειδή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι σπουδές εστιάζονται στην καλή γνώση του γνωστικού αντικειµένου 
ενώ η αντίστοιχη διδακτική και, γενικότερα, η παιδαγωγική κατάρτιση λείπει ή είναι ανεπαρκής, γι’ αυτό η 
επιµόρφωση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα σηµεία αυτά. Επίσης λείπει σε µεγάλο βαθµό από τις αντίστοιχες 
σπουδές η εµπειρία από την οργάνωση και διαχείριση της σχολικής τάξης καθώς και θέµατα σχετικά µε τη 
διοικητική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Γι'αυτό ίσως και σε πολλούς εκπαιδευτικούς επικρατεί η 
αντίληψη πως οι σπουδές τους δεν είχαν µεγάλη σχέση µε τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος. Η 
αντίληψη αυτή µπορεί, σε κάποιο βαθµό, να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι η βασική εκπαίδευση εστιάζεται 
περισσότερο στην τεχνογνωσία (και τεχνολογία), δηλαδή σε µάθηση εστιασµένη σε νοητικές δεξιότητες και 
γνωστική στρατηγική και για να χρησιµοποιηθεί απαιτείται συνήθως κάποια προσαρµογή. 
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Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια τείνει να δώσει µια νέα δυναµική στην 
εκπαιδευτική τεχνολογία που θα µπορούσε να επηρεάσει τις διδακτικές µεθόδους, το περιεχόµενο διδασκαλίας, 
τις σχέσεις καθηγητή - µαθητή, το κλίµα της σχολικής τάξης και το ρόλο του καθηγητή γενικότερα. Ταυτόχρονα 
προκαλεί σύγχυση και αµηχανία στην εκπαιδευτική κοινότητα λόγω της συνεχούς και ραγδαίας εξέλιξης της 
τεχνολογίας, της έλλειψης γνώσης και της αδράνειας των εκπαιδευτικών συστηµάτων.  
Η σχέση παιδαγωγικής και τεχνολογίας είναι ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα που επηρεάζει την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. Όπως επισηµαίνει ο Atkinson (1997), οι παραγωγοί των τεχνολογικών συστηµάτων που 
προορίζονται για την εκπαίδευση τείνουν να υποτιµούν την παιδαγωγική και συχνά βασίζονται σε υπονοούµενες 
παιδαγωγικές προϋποθέσεις που δεν αντέχουν σε µια αυστηρή εξέταση. Ίσως αυτό συµβαίνει γιατί συχνά η νέα 
τεχνολογία εφαρµόζεται στην εκπαίδευση, µάλλον, για πειραµατικούς, τεχνικούς ή οικονοµικούς λόγους παρά 
για παιδαγωγικούς. 
Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές και τάσεις καθιστούν τη συνεχιζόµενη επιµόρφωση και τη δια βίου 
εκπαίδευση ως επιτακτική ανάγκη. Υπό το πρίσµα αυτής της πραγµατικότητας εντείνεται η αναζήτηση νέων και 
πιο ευέλικτων µοντέλων επιµόρφωσης και εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναδεικνύεται σαν µια 
αξιόπιστη και πλήρως ικανοποιητική προοπτική που άρει το αδιέξοδο του µοντέλου της συµβατικής και 
ανελαστικής παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση η γνώση γίνεται διαθέσιµη στο 
τελικό αποδέκτη σε όλα τα µορφωτικά επίπεδα προσαρµοσµένη στις προσωπικές ανάγκες και περιορισµούς που 
προκύπτουν από εργασιακούς ή κοινωνικούς παράγοντες. 
Η «ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Open Distance Learning ODL) χρησιµοποιεί νέες µεθόδους και 
εργαλεία µε στόχο τη βελτίωση της ευελιξίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση µε το χώρο, το χρόνο και 
το εκπαιδευτικό υλικό. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι: 

- ο διαχωρισµός εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου στο χώρο ή/και στο χρόνο, 
- η προσαρµογή των µαθηµάτων, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τους περιορισµούς του εκπαιδευόµενου και 
- η µη άµεση επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένου. 

Στο νέο αυτό τρόπο εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από το χωρικό και χρονικό διαχωρισµό µεταξύ εκπαιδευτή 
και εκπαιδευόµενου (Moore 1977), πολλές από τις εν δυνάµει διαδικασίες αλληλεπίδρασης και διδασκαλίας που 
θεωρούνται δεδοµένες στη παραδοσιακή εκπαίδευση χρίζουν αναθεώρησης και αναπροσαρµογής στα νέα 
τεχνολογικά και επικοινωνιακά δεδοµένα. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώνονται και εξελίσσονται τόσο οι 
διαδικασίες που αφορούν την εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και οι διαδικασίες που αφορούν την εξ 
αποστάσεως µάθηση (Keegan 1996). Κατά συνέπεια, η µελέτη και η ανάλυση των εκπαιδευτικών διαδικασιών 
που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να αφορούν και να 
λαµβάνουν υπόψη τόσο τον εκπαιδευτή όσο και τους εκπαιδευόµενους. Στο σενάριο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης ιδιαίτερης κρισιµότητας θεωρείται η ύπαρξη-θέσπιση διαδικασιών που προωθούν και αναπτύσσουν 
την αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου ή την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευοµένων, 
αποσκοπώντας στην ατοµική ή συνεργατική εκµάθηση (Field, 1982; Moore1989, Holmerg 1984). Η έλλειψη 
άµεσης και προσωπικής επαφής µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένου δυσχεραίνει το έργο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Καθίσταται λοιπόν σηµαντική η ύπαρξη µηχανισµών που παρέχουν τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτή να γνωρίζει πόσο αποτελεσµατική είναι η διδασκαλία του, τι έχουν µάθει οι εκπαιδευόµενοί του, 
πώς το έµαθαν και κυρίως εάν υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί τόσο η δυνατότητα µάθησης από την πλευρά των 
εκπαιδευοµένων όσο και η διδασκαλία του ίδιου του εκπαιδευτή. 

2. Η Τηλεδιάσκεψη 
Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής ψηφιακής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών δίνει σήµερα τη δυνατότητα, µε 
την Τηλεδιάσκεψη, της άµεσης επικοινωνίας µεταξύ διαφόρων σηµείων του πλανήτη µας, όχι µόνο µέσω 
κειµένου ή ήχου αλλά και µέσω κινούµενης εικόνας. Λέγοντας τηλεδιάσκεψη εννοούµε την οπτικοακουστική 
επικοινωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων αποµακρυσµένων σηµείων σε πραγµατικό χρόνο. Χρησιµοποιώντας 
συστήµατα τηλεδιάσκεψης άνθρωποι από διάφορα σηµεία της γης µπορούν να µιλήσουν µεταξύ τους πρόσωπο 
µε πρόσωπο, να ανταλλάξουν γραπτά κείµενα και εικόνες, να µοιραστούν πληροφορίες και εφαρµογές, να 
πάρουν άµεσα σηµαντικές αποφάσεις και να µειώσουν στο ελάχιστο την σπατάλη σε χρόνο και χρήµα για 
ταξίδια συναντήσεων. Η τεχνολογία της Τηλεδιάσκεψης βρίσκει εφαρµογές σε διάφορα πεδία της ανθρώπινης 
δραστηριότητας µεταξύ των οποίων και στην τηλεκπαίδευση. Σε ένα σύγχρονο σύστηµα Τηλεδιάσκεψης, µπορεί 
να προσφέρονται διάφορες µορφές (µοντέλα) υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου: 

Τηλεδιάσκεψη σηµείο προς σηµείο (point to point VideoConference). Στις απλές εφαρµογές Τηλεδιασκέψεων 
παρέχεται, µέσω του επιλεγµένου δικτύου σύνδεσης, οπτικοακουστική επικοινωνία µεταξύ δύο σηµείων (sites).  
Τηλεδιάσκεψη πολλών σηµείων (multipoint VideoConference). Σε αρκετές περιπτώσεις είναι επιθυµητό να 
συµµετέχουν (ταυτόχρονα) σε κοινή Τηλεδιάσκεψη περισσότερα σηµεία, οπότε λέµε ότι έχουµε µία 
Τηλεδιάσκεψη πολλών σηµείων. Στις περιπτώσεις αυτές εκτός από τις βασικές συσκευές που εγκαθίστανται σε 
κάθε σηµείο σύνδεσης, απαιτείται και µία µονάδα ελέγχου πολλών σηµείων (Multipoint Control Unit - MCU) 
καθώς και σχετική δοµή δικτύου ώστε αυτή η µονάδα να επικοινωνεί άµεσα µε τα διάφορα σηµεία. 
Η µονάδα ελέγχου πολλών σηµείων ρυθµίζεται ανάλογα σε κάθε επικοινωνία πολλών σηµείων για: 

- λειτουργία 4-σηµείων ταυτόχρονα (ταυτόχρονη εµφάνιση σε κάθε οθόνη και των τεσσάρων σηµείων που 
λαµβάνουν µέρος στην τηλεδιάσκεψη)  
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- λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης σηµείου (voice-activate site) (ταυτόχρονη εµφάνιση σε κάθε οθόνη µόνο 
του σηµείου που µιλά). 

Έχει παρατηρηθεί ότι µια τηλεδιάσκεψη πολλών σηµείων έχει πρακτικό αποτέλεσµα όταν εξυπηρετεί µέχρι 4 
σηµεία ταυτόχρονα. Για περισσότερα σηµεία παρουσιάζεται πρόβληµα συνεννόησης στην πράξη, αλλά και 
σηµαντική αύξηση κόστους για το δίκτυο επικοινωνίας και τις συσκευές που απαιτούνται. Για τους λόγους 
αυτούς οι περισσότεροι κατασκευαστές παρέχουν µονάδες ελέγχου πολλών σηµείων για 4 σηµεία, ενώ οι 
ανάγκες κάλυψης περισσοτέρων σηµείων εξυπηρετούνται από τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς µε ενοικίαση 
µονάδων ελέγχου πολλών σηµείων µε κόστος (ανά ώρα χρήσης και ανά σηµείο που συµµετέχει) κατά 
περίπτωση. 

τηλεδιάσκεψη ενός σηµείου προς πολλά (broadcasting) 

Οι εφαρµογές που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα από αυτά τα µοντέλα σε πραγµατικό χρόνο είναι: 

ακουστική συνεδρίαση (audio conferencing): επιτρέπει την ακουστική επικοινωνία µεταξύ δύο συνήθως 
ατόµων 

τηλεσυνεδρίαση (video conferencing): επιτρέπει την οπτική και ακουστική επικοινωνία µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων ατόµων 

συζήτηση (chat relay): γραπτός διάλογος µέσω Η/Υ που γίνεται σε πραγµατικό χρόνο 
διαµοίραση αρχείων κι εφαρµογών Η/Υ (file & application sharing): παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

ανταλλαγής κειµένων, εφαρµογών και ηλεκτρονικού πίνακα (whiteboard) σε οµάδα ατόµων που 
βρίσκονται σε επικοινωνία. 

2.1 ∆ίκτυα Επικοινωνίας  

   

Τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης υλοποιούνται κυρίως για επικοινωνία αποµακρυσµένων σηµείων (sites). Η 
σύνδεση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων σηµείων τηλεδιάσκεψης µπορεί να γίνεται είτε µέσω δηµόσιων ψηφιακών 
δικτύων (X25, ISDN) είτε µέσω µισθωµένων γραµµών (Leased lines) είτε µέσω τοπικών (IP/LAN) ή 
επιλεγόµενης σύνδεσης (dialup) δικτύων (Intranet / Internet). 
Η ταχύτητα και το εύρος πληροφορίας που µεταφέρουν τα ψηφιακά δίκτυα επιδρούν καταλυτικά στην ποιότητα 
κυρίως της εικόνας κατά την επαφή δύο ή περισσοτέρων σηµείων καθώς επίσης και στην επιλογή του 
κατάλληλου κάθε φορά εξοπλισµού για την υλοποίηση του συστήµατος τηλεδιάσκεψης. Τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του κάθε εξοπλισµού συντελούν κυρίως στην ευκολία χρήσης και στην κάλυψη των 
εξειδικευµένων αναγκών σε κάθε εφαρµογή τηλεδιάσκεψης. 
Το Ψηφιακό ∆ίκτυο Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών (ISDN) είναι η πλέον σύγχρονη µορφή τηλεπικοινωνιακού 
ψηφιακού δικτύου σε ολόκληρο τον κόσµο, µε πολλά τεχνικο-οικονοµικά πλεονεκτήµατα για τον χρήστη του. 
Το ISDN εξυπηρετεί σήµερα εφαρµογές τηλεδιάσκεψης για δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) µε απλότητα και 
αξιοπιστία και σε πολλές περιπτώσεις µε µοναδικό λόγο κόστους χρήσης προς απόδοση. 
Το µεγάλο πλήθος των τοπικών δικτύων υπολογιστών (LAN) στα επαγγελµατικά περιβάλλοντα (Intranets) 
καθώς και η εξάπλωση κι ευρεία χρήση του ∆ιαδικτύου ανέδειξε την ανάγκη υλοποίησης εφαρµογών 
τηλεδιάσκεψης και µέσω αυτών των δικτύων. Ο τρόπος λειτουργίας όµως, των δικτύων αυτών, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, δεν εξυπηρετεί την µετάδοση εικόνας και ήχου µε καλή ποιότητα για τις ανάγκες της 
τηλεδιάσκεψη.. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται µεγάλο εύρος δικτύων και επιπλέον συσκευές που θα 
εξασφαλίζουν την διαχείριση της συνεχούς ροής οπτικοακουστικής πληροφορίας (AV streams) µέσα από τις 
δοµές τοπικών ή ευρείας περιοχής δικτύων (LAN-WAN) καθώς επίσης ειδικές γνώσεις και τεχνική υποστήριξη, 
κάθε φορά που στήνεται µία εφαρµογή τηλεδιάσκεψης µέσω των δικτύων αυτών. 
2.2 . Επιλογή συστήµατος τηλεκπαίδευσης
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να διαχωριστεί σε δύο ειδικότερα µοντέλα ανάλογα µε τη χρονική 
σύµπτωση ή όχι των εκπαιδευτικών διαδικασιών: 

Την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις λαµβάνουν χώρα σε µη 
πραγµατικό χρόνο µε τη χρήση υπηρεσιών όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ή το περιβάλλον του 
παγκόσµιου ιστού (Web). 
Τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις λαµβάνουν χώρα σε 
πραγµατικό χρόνο, σε αναλογία µε το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας, µε τη χρήση υπηρεσιών 
τηλεδιάσκεψης ή κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιµοποιεί τις 
δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πολυµέσων έτσι ώστε χωρίς τη 
µετακίνηση των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτικών από τον τόπο διαµονής και εργασίας, να λειτουργεί 
σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία µε χρήση µέσων που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες καθώς και νέας 
µορφής εκπαιδευτικού υλικού. 

Οι επιλογές όσον αφορά την υλοποίηση της αίθουσας διδασκαλίας είναι δύο. 

Ηλεκτρονική Αίθουσα ∆ιδασκαλίας (ατοµική τηλεκπαίδευση) 
Με τον όρο ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας ουσιαστικά περιγράφουµε ένα ειδικά εξοπλισµένο εργαστήριο µε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή ένα σύνολο γεωγραφικά κατανεµηµένων υπολογιστών, µέσω των οποίων οι 
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εκπαιδευόµενοι µπορούν να παρακολουθήσουν το µάθηµα και να αλληλεπιδράσουν στα πλαίσια µιας συνόδου 
τηλεκπαίδευσης 

Το αµφιθέατρο (οµαδική τηλεκπαίδευση) 
Σε περίπτωση που είτε το κοινό είναι µεγάλο σε αριθµό και συγκεντρωµένο σε ένα γεωγραφικό µέρος είτε δεν 
απαιτείται αλληλεπιδραστικότητα µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών σε µεγάλο βαθµό είτε δεν υπάρχει η 
κατάλληλη υποδοµή για τη διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας σε µια ηλεκτρονική αίθουσα, η λύση του 
αµφιθεάτρου είναι η πλέον ενδεδειγµένη. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η χρήση ενός ειδικά διαµορφωµένου 
αµφιθέατρου. Πάντως, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να συµµετέχουν 
απρόσκοπτα και ποιοτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξασφαλίζοντας τον ελάχιστο βαθµό αλληλεπίδρασης 
που απαιτείται µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει την 
εποπτεία του αµφιθέατρου αλλά και να εστιάζει οπτικά και ακουστικά στον εκπαιδευόµενο που έχει τον λόγο 
κάθε φορά. Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να έχουν οπτική επαφή µε τον εκπαιδευτή και να 
τους διατίθενται τα απαραίτητα µέσα (π.χ. ηλεκτρονικός πίνακας, µικρόφωνα) για την συµµετοχή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έχοντας υπόψη µας τις παραπάνω δυνατότητες, επιλέξαµε το σύστηµα της σύγχρονης οµαδικής 
τηλεκπαίδευσης για µια σειρά από παιδαγωγικούς και τεχνικούς λόγους, σηµαντικότεροι των οποίων είναι οι 
παρακάτω:  

Στην ατοµική τηλεκπαίδευση και ιδίως στην ασύγχρονη εφαρµόζονται έστω και ασυνείδητα ορισµένες από 
τις αρχές και λειτουργίες της εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. Για την εξατοµικευµένη όµως εκπαίδευση 
υπάρχουν πολλές παιδαγωγικές και κοινωνικές αντιρρήσεις, χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση των 
εκπαιδευτών και γενικότερα είναι µια µορφή διδασκαλίας που ξεφεύγει από το συνηθισµένο και 
δοκιµασµένο τρόπο της παραδοσιακής διδασκαλίας, στον οποίο είναι εθισµένοι και εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόµενοι. Κρίναµε κατά συνέπεια ότι θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο να ξεκινήσουµε ένα τέτοιο 
φιλόδοξο πρόγραµµα, όπως είναι η τηλεκπαίδευση και ταυτόχρονα να πρέπει να αντιµετωπίσουµε και 
να πειραµατιστούµε πάνω σε νέες µορφές διδασκαλίας.  

Η ατοµική τηλεκπαίδευση απαιτεί τεχνικό σεµινάριο για το χειρισµό των µηχανηµάτων, τόσο για τους 
εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόµενους.  

Η δηµιουργία τηλετάξεων εξατοµικευµένης τηλεκπαίδευσης απαιτεί περισσότερες δαπάνες απ’ ό,τι η 
δηµιουργία τηλετάξεων οµαδικής τηλεκπαίδευσης. Ταυτόχρονα απαιτεί για να είναι ικανοποιητικό το 
αποτέλεσµα, προηγµένη υποδοµή µεταξύ των οποίων και σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.  

Η φύση και ο σεµιναριακός χαρακτήρας των προγραµµάτων της ΣΕΛΕΤΕ ταιριάζει απόλυτα µε το οµαδικό 
σύστηµα τηλεκπαίδευσης.  

Με την επιλογή του συστήµατος αυτού χάσαµε κάποια πλεονεκτήµατα του συστήµατος της ατοµικής 
τηλεκπαίδευσης, όπως για παράδειγµα τη δυνατότητα χρήσης ενός εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στα 
πολυµέσα από κάθε εκπαιδευόµενο κατά τη διεξαγωγή των σχετικών µαθηµάτων. Τα πλεονεκτήµατα αυτά 
θεωρήσαµε ότι υστερούν συγκριτικά έναντι αυτών του συστήµατος της οµαδικής τηλεκπαίδευσης. 

3. Tο εκπαιδευτικό δίκτυο τηλεκπαίδευσης της ΣΕΛΕΤΕ 
3.1 Γεωγραφία του ∆ικτύου   

   

Η γεωγραφική τοπολογία του Εκπαιδευτικού ∆ικτύου τηλεκπαίδευσης περιλαµβάνει τα παρακάτω σηµεία– 
αίθουσες τηλεκπαίδευσης:  

α) ΠΑΤΕΣ Αθήνας,  

β) ΠΑΤΕΣ Θεσσαλονίκης,  

γ) ΠΑΤΕΣ Πάτρας,  

δ) ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων,  

ε) ΠΑΤΕΣ Ηρακλείου,  

στ) ΠΑΤΕΣ Βόλου. 

Η επικοινωνία µεταξύ των έξι σηµείων για σκοπούς τηλεκπαίδευσης γίνεται µέσω τηλεφωνικού δικτύου ISDN. 
3.2 Υποδοµή του ∆ικτύου

Η ΠΑΤΕΣ Αθήνας (η οποία λειτουργεί ως κεντρικό σηµείο) διαθέτει 2 συστήµατα τηλεκπαίδευσης, 2 
µονάδες ελέγχου πολλών σηµείων, 2 οθόνες τηλεόρασης, 1 scan converter για µετάδοση από την οθόνη 
του υπολογιστή σε πραγµατικό χρόνο (πχ ηλεκτρονικές παρουσιάσεις), 2 βιντεοπροβολείς και 2 οθόνες 
προβολής video , κάµερες, οπτικοποιητές µίκτη εικόνας ήχου και σήµατος από τον υπολογιστή. 
Συνδέεται δε µε το δίκτυο των ΠΑΤΕΣ µε 3 γραµµές ISDN διεπαφής βασικού ρυθµού (Basic Rate 
Interface BRI). Κάθε γραµµή ISDN διεπαφής βασικού ρυθµού αποτελείται από δύο κανάλια δεδοµένων 
ταχύτητας 64 Kbps το καθένα και ένα κανάλι σηµατοδοσίας ταχύτητας 16 Kbps. 
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Οι περιφερειακές ΠΑΤΕΣ (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Βόλο) διαθέτουν κάθε µία το 
ακόλουθο εξοπλισµό: 1 σύστηµα τηλεκπαίδευσης, 1 οθόνη τηλεόρασης, 1 scan converter για µετάδοση 
από την οθόνη του υπολογιστή σε πραγµατικό χρόνο (πχ ηλεκτρονικές παρουσιάσεις), 1 
βιντεοπροβολέα και 1 οθόνη προβολής video, κάµερες, οπτικοποιητές. Συνδέεται δε µε το δίκτυο των 
ΠΑΤΕΣ µε 1 γραµµή ISDN διεπαφής βασικού ρυθµού (BRI). 

3.3 Οργάνωση του ∆ικτύου   

 

Σε κάθε σηµείο (ΠΑΤΕΣ) υπάρχει  
ένας διοικητικός υπεύθυνος τηλεκπαίδευσης για τον προγραµµατισµό, συντονισµό και έλεγχο της όλης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
ένας τεχνικός υπεύθυνος τηλεκπαίδευσης για τον χειρισµό των συστηµάτων κατά την διάρκεια της 

τηλεκπαίδευσης, 
τέλος υπάρχει ένας συντονιστής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του δικτύου, προερχόµενος 

από την ΠΑΤΕΣ Αθήνας. 
3.4 Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

Η διεξαγωγή των πειραµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιελάµβανε τρεις κύριες φάσεις: 
Προγραµµατισµό, Υλοποίηση και Αξιολόγηση. 

Ο Προγραµµατισµός. Η φάση αυτή πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός της απαραίτητης οργανωτικής και 
τεχνικής υποδοµής καθώς και ο καθορισµός του τρόπου λειτουργίας του δικτύου. Στη φάση αυτή έγιναν επίσης 
οι απαραίτητες επαφές και συνεννοήσεις µε τους υπευθύνους των περιφερειακών ΠΑΤΕΣ. 

Η Υλοποίηση του Προγράµµατος. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε το Α’ εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2001-
2002 και συνεχίζεται και το τρέχον εξάµηνο στα πλαίσια του µαθήµατος «Οι Η/Υ στην εκπαίδευση», ενώ 
κάποιες από τις δραστηριότητες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των µαθηµάτων της «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» 
και της «Εκπαιδευτικής έρευνας». Το πρόγραµµα παρακολούθησαν 20 σπουδαστές σε κάθε ΠΑΤΕΣ σε εντελώς 
εθελοντική βάση. Η διδακτική µεθοδολογία περιέλαβε α) ανάπτυξη και συζήτηση των θεωριών µάθησης σε 
σχέση µε τις εφαρµογές των νέων τεχνολογιών και β) παρουσίαση των εφαρµογών που είχαν κατασκευασθεί 
στα εργαστήρια Η/Υ των ΠΑΤΕΣ.  

Η Αξιολόγηση. Η δραστηριότητα αυτή αφορούσε την αξιολόγηση της µεθόδου εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση). 
Στόχος της αξιολόγησης ήταν η ανίχνευση των παιδαγωγικών και τεχνικών συνθηκών διεξαγωγής των 
προγραµµάτων τηλεκπαίδευσης και πραγµατοποιήθηκε µε την σύνταξη ενός ερωτηµατολογίου από τον 
υπεύθυνο του προγράµµατος και την συµπλήρωση του ανώνυµα από τους συµµετέχοντες εκπαιδευόµενους. 
Επιχειρήθηκε έτσι να διερευνηθεί κατά πόσο οι συµµετέχοντες λάµβαναν την εικόνα και τον ήχο του 
εκπαιδευτή σε ικανοποιητική ποιότητα. Επίσης επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η ποιότητα της επικοινωνίας µε τον 
εκπαιδευτή και της συµµετοχής τους στο µάθηµα.  

Η επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου µας οδηγεί στα εξής αποτελέσµατα: 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ

Σειρά1 10,00% 47,50% 29,17% 5,00% 0,00% 8,33%

Άριστη Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή ∆εν 

 

Η γενική εντύπωση για την τηλεκπαίδευση είναι ιδιαίτερα θετική, αφού το 86,67% δίνουν θετική απάντηση 
(άριστη - πολύ καλή - καλή) και µάλιστα το 57,50% πολύ θετική (άριστη - πολύ καλή). 
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ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ
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Άριστη Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή ∆εν απάντησαν
 

Η εικόνα του εισηγητή που έφθανε στις τηλετάξεις ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, αφού το 89% δίνουν θετική 
απάντηση (άριστη - πολύ καλή - καλή) και µάλιστα το 79% απαντά άριστη - πολύ καλή. 
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Ο ήχος έφθανε στις τηλετάξεις ήταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα, όπως απαντά το 100%. Το 14% που απαντά 
ότι η κατάσταση του ήχου ήταν "Καλή" και "Μέτρια" σηµαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης χωρίς όµως 
αυτό να είναι στις άµεσες βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες του προγράµµατος.  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
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Τα κείµενα και οι φωτογραφίες έφθαναν στις τηλετάξεις ήταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα, όπως απαντά το 
100%. Το 17% που απαντά ότι η κατάσταση των κειµένων και των φωτογραφιών ήταν "Καλή" και "Μέτρια" 
σηµαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης χωρίς όµως αυτό να είναι στις άµεσες βραχυπρόθεσµες 
προτεραιότητες του προγράµµατος.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
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Το 90% των εκπαιδευόµενων αξιολογεί ως άνετη την παρακολούθηση των µαθηµάτων και µάλιστα το 75,83% 
απαντά ιδιαίτερα θετικά.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
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Σειρά1 11,67% 45,83% 33,33% 5,83% 0,00% 3,33%
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Παρ
όλο που η γενική εικόνα συµµετοχής στο µάθηµα είναι θετική, εντούτοις οι απαντήσεις "Καλή" (33,33%) και 
"Μέτρια" (5,83%) µας επιβάλλουν να προτρέψουµε τους εκπαιδευτές να οργανώσουν τη διδασκαλία τους 
παρέχοντας περισσότερο χρόνο συµµετοχής στους τηλεκπαιδευόµενους. Άλλωστε από τεχνικής απόψεως 
υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής συµµετοχικών µαθηµάτων, το βαθµό συµµετοχής τον καθορίζει τελικά ο 
εκπαιδευτής. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Άριστη Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή ∆εν 

 

Οι απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση επιβεβαιώνουν το συµπέρασµα της αµέσως προηγούµενης. 

4. Συµπεράσµατα 
Σε αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας της τηλεκπαίδευσης διαπιστώσαµε την κατ’ αρχήν ικανοποιητική 
λειτουργία του δικτύου µε οµοιογενείς τεχνικές και οργανωτικές υποδοµές τηλεδιάσκεψης προκειµένου να 
υποστηρίξουµε εκπαιδευτικές διαδικασίες υψηλής διαδραστικότητας. 
Η οργανωτική δοµή εξασφάλισε επάρκεια τόσο στον σχεδιασµό, στον προγραµµατισµό και στην υλοποίηση του 
προγράµµατος. 
Η χρήση της υποδοµής από τους εκπαιδευτές έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Κρίνεται όµως αναγκαίο να 
διενεργηθεί ένα σεµινάριο διεξαγωγής τηλεκπαίδευσης που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές και θα τους 
ενηµερώνει σε θέµατα τεχνολογίας και εκπαιδευτικής πρακτικής. 
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Η τεχνολογική υποδοµή είναι απαραίτητο να συµπληρωθεί µε άλλες 2 γραµµές ISDN διεπαφής βασικού ρυθµού 
(BRI). για την βελτίωση της ποιότητας της εικόνας. 
Επίσης η συµπλήρωση της υποδοµής για την βελτίωση του ήχου είναι απαραίτητη σε κάποιες ΠΑΤΕΣ. 
Επιβεβαιώθηκε η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στη σωστή επιλογή του φωτισµού, ώστε να 
φωτίζονται οι εκπαιδευόµενοι και ο εκπαιδευτής και να παραµένει σκοτεινή η οθόνη για να διακρίνεται 
καλύτερα η προβαλλόµενη εικόνα.  
Σηµαντικός είναι και ο ρόλος του τεχνικού υπεύθυνου, ο οποίος πρέπει να ελέγχει τη ροή της τηλεκπαίδευσης 
και να προβαίνει σε πιθανές τεχνικές ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια της, όταν κρίνει απαραίτητο για τη λήψη 
καλύτερου αποτελέσµατος. 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι περισσότερες δυσκολίες που παρατηρήθηκαν και την πρώτη 
λειτουργία της εικονικής τάξης φαίνεται ότι µπορούν να διορθωθούν στο µέλλον. Παρά το γεγονός ότι µπορεί 
να µην φθάσουµε την υψηλή ποιότητα άλλων ακριβότερων λύσεων τηλεκπαίδευσης, οι λύσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν από την ΣΕΛΕΤΕ δείχνουν εξαιρετικά ελκυστικές. Μελλοντικά θα πρέπει, εκτός των 
τεχνικών βελτιώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, α) να διατηρηθεί και να επαυξηθεί το υπάρχον 
ανθρωποδίκτυο µεταξύ των συνεργαζοµένων παραρτηµάτων β) να αναληφθούν εξειδικευµένες δράσεις 
επαγγελµατικής κατάρτισης αξιοποιώντας την τεχνολογική υποδοµή που έχει ήδη αναπτυχθεί. 
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