
 

 

H  Bιντεο-διάλεξη (webcast) ως µαθησιακό 
εργαλείο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση 
 

Σπύρος Παπαδάκης 
Υπ. ∆ιδάκτορας – ΕΑΠ   

Πάτρα, Ελλάδα 
papadakis@eap.gr  

 

Θανάσης Χατζηλάκος 
Αναπληρωτής  Καθηγητής – ΕΑΠ   

Πάτρα, Ελλάδα 
thh@eap.gr  

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε ένα πανεπιστήµιο που παρέχει σπουδές µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, η παροχή εναλλακτικού διδακτικού υλικού όπως οι βιντεοδιαλέξεις 
αποτελεί µία σηµαντική παράµετρο για την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού έργου και τη 
βελτίωση της ποιότητας των σπουδών.  Ενώ η διάλεξη είναι η φτωχότερη µορφή δια ζώσης 
διδασκαλίας, η βιντεοδιάλεξη (webcast) µπορεί να είναι εξαιρετικό συµπλήρωµα στο εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικό υλικό. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι  βιντεοδιαλέξεις ως µαθησιακά 
αντικείµενα και οι δυνατότητες  παραγωγής και αξιοποίησης τους στην εκπαίδευση από απόσταση σε 
ευρεία κλίµακα, όπως στην περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Το webcast είναι 
µία τεχνολογία που µπορεί να φέρει στην εκπαίδευση από απόσταση ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα 
των διαλέξεων ως µέρος ενός συνθετότερου εκπαιδευτικού υλικού και µέσα σε µια ολοκληρωµένη 
εκπαιδευτική διαδικασία (περιβάλλον µάθησης). Η εκπαιδευτική τεχνολογία µπορεί να αµβλύνει 
ορισµένα από τα µειονεκτήµατα της δια ζώσης διάλεξης µε κατάλληλες προδιαγραφές και 
λειτουργίες που προωθούν την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων.  Έτσι ενώ η κλασική και 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν πολύ διαφορετικά ισχυρά και αδύνατα σηµεία, είναι ενδιαφέρον 
πως τα µειονεκτήµατα της ζωντανής διάλεξης ως εκπαιδευτικού µέσου (π.χ. η µειωµένη ενεργητική 
συµµετοχή του εκπαιδευόµενου) είναι αδιάφορα στην βιντεοδιάλεξη ως εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικού µέσου και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αντιστρέφονται.  
 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαίδευση από απόσταση, webcast, ∆ιάλεξη, Βιντεοδιάλεξη, 
Εκπαιδευτικό Υλικό, Μαθησιακό Αντικείµενο, Μαθησιακό Περιβάλλον. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Είναι κοινά παραδεκτό, ότι η δια ζώσης διδασκαλία έχει µη συγκρίσιµα πλεονεκτήµατα σε σχέση 
µε την εξ αποστάσεως διδασκαλία, αν και η συνήθως ακολουθούµενη εκπαιδευτική τεχνική της 
εισήγησης, περιορίζει από τη φύση της την ενεργητική συµµετοχή και την αξιοποίηση των 
γνώσεων και εµπειριών των εκπαιδευοµένων. Ο εκπαιδευτικός είναι ένα ζωντανό - πραγµατικό 
πρόσωπο µπροστά στα µάτια του εκπαιδευόµενου τον οποίο µπορεί να  ακούει και να τον 
παρατηρεί. Η έκφραση του προσώπου και η στάση του σώµατος έχει µια σηµαντική επίδραση και 
βοηθά τους εκπαιδευόµενους να διατηρούν ή και να αυξάνουν την προσοχή τους. Ο αυθόρµητος 
διάλογος που συχνά συµβαίνει κατά τη διάρκεια ενός «ζωντανού» µαθήµατος, µπορεί να 
συµπεριλάβει στην παρουσίαση πρόσθετα σηµεία που δεν υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο του 
µαθήµατος και να επεκτείνει την εισήγηση σε σηµεία που αρχικά δεν είχαν προγραµµατιστεί αλλά 
κρίθηκαν απαραίτητα εκείνη τη στιγµή.  
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Από την άλλη πλευρά η παραδοσιακή εκπαίδευση έχει αρκετούς περιορισµούς που δεν επιτρέπουν 
τη δυνατότητα εφαρµογής των διαλέξεων από πολύ καλούς εκπαιδευτικούς ή ειδικούς οµιλητές σε 
µεγάλη κλίµακα, ιδιαίτερα για ενήλικες εκπαιδευόµενους. Η δια ζώσης διδασκαλία προϋποθέτει 
ότι οι εκπαιδευόµενοι θα  έχουν συνεχή και τακτική παρουσία σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Η 
εξάρτηση από το χρόνο και τον τόπο δεν δίνει την ευκαιρία σε  κάποιους εκπαιδευόµενους να 
σπουδάσουν σε παραδοσιακά πανεπιστήµια ή άλλους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση ή 
επιµόρφωση µε το παραδοσιακό σύστηµα. Όµως και στις περιπτώσεις που αυτό συµβαίνει, συχνά 
οι εκπαιδευόµενοι εξαναγκάζονται να παρακολουθούν σε ένα ρυθµό που δεν είναι καθόλου άνετος 
γι’ αυτούς.  
Η  εκπαίδευση από απόσταση κατοχυρώνεται τις τελευταίες δεκαετίες ως µια αξιόπιστη 
εναλλακτική λύση απέναντι στην παραδοσιακή εκπαίδευση µέσα στις τάξεις και η εκπαιδευτική 
τεχνολογία µπορεί να συµβάλει ώστε η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα να αυξηθεί ακόµη 
περισσότερο. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών για τη 
δηµοσίευση και διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού αυξάνεται σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και 
δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για µάθηση, όχι µόνο στην εξ αποστάσεως αλλά και στη συµβατική 
εκπαίδευση.  Η µεγάλη αποδοχή  και χρήση του διαδικτύου σε συνδυασµό µε την ολοένα και 
αυξανόµενη  ευρυζωνική πρόσβαση από µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού αποτελούν ένα ακόµη 
ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία και τη µάθηση από απόσταση. 
Μερικά από τα προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε σχετικές έρευνες (Tindo 1975,  Bajtelsmit 
1988, Βεργίδης & Παναγιωτακόπουλος 2003, Kinshuk & Yang,  2003) για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση είναι η αποµόνωση των εκπαιδευοµένων, η παθητικότητα, η έλλειψη βασικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων για τις νέες τεχνολογίες τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο  και από τους 
εκπαιδευόµενους, οι περιορισµοί που επιβάλλουν οι τεχνολογικές υποδοµές.  Η απουσία φυσικής 
επαφής δηµιουργεί την ανάγκη για νέες δοµές και µέσα υποστήριξης από τους φορείς που 
παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση είτε στο σύνολο της είτε σε υβριδική µορφή (δηλ. 
συνδυασµό της δια ζώσης  και της εξ αποστάσεως). Παρά την αυξανόµενη χρήση των ΤΠΕ στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παραµένει ένα χάσµα στην παροχή µιας σειράς ακαδηµαϊκών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών ισοδύναµων µε τους πόρους µιας πανεπιστηµιούπολης ή ενός άλλου 
φορέα παροχής παραδοσιακής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Η απουσία φυσικής επαφής 
δηµιουργεί την ανάγκη για νέες δοµές και µέσα υποστήριξης. Η µαγνητοσκόπηση και η 
δηµιουργία και δηµοσίευση «ζωντανών»  διαλέξεων στο διαδίκτυο (web based lecture, webcast)  ή 
διανοµή τους µε cd ή dvd (video lecture) επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους σπουδαστές να 
κατανοούν ευκολότερα και ταχύτερα από το να διάβαζαν κείµενα. Επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα 
στους σπουδαστές να έρχονται καλύτερα προετοιµασµένοι στις οµαδικές συµβουλευτικές 
συναντήσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή στις παραδόσεις των παραδοσιακών «τάξεων» και 
εποµένως να υπάρχει περισσότερες χρόνος τόσο για ερωτήσεις και συζήτηση όσο και για τη 
χρήση και αξιοποίηση άλλων ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών από τους εκπαιδευτικούς.  
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουµε πως η εκπαιδευτική τεχνική της διάλεξης –  εισήγησης 
µπορεί να αξιοποιηθεί µε την εναλλακτική  µορφή βιντεοδιαλέξεων (video lecture, webcast) ως 
ένα από τα  εναλλακτικά µέσα υποστήριξης της µαθησιακής διαδικασίας. Συγκρίνουµε  τα 
πλεονεκτήµατά της σε σχέση µε άλλη µέσα (όπως το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό) και µελετούµε 
πως η βιντεοδιάλεξη ως µέρος ενός συνθετότερου εκπαιδευτικού υλικού µπορεί σε µια 
ολοκληρωµένη εκπαιδευτική διαδικασία  να συµβάλει ουσιαστικά στη µάθηση από απόσταση. 
Περιγράφονται τα πρώτα βήµατα υλοποίησης βιντεοδιαλέξεων ως µαθησιακά αντικείµενα και οι  
δυνατότητες  παραγωγής και αξιοποίησης τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ευρεία 
κλίµακα, όπως στην περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. 
 
Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΛΕΞΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  
Στους περισσότερους πολιτισµούς η διάλεξη – εισήγηση έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως για 
εκατοντάδες χρόνια, ως η κυρίαρχη τεχνική διάδοσης γνώσης και πληροφοριών στην εκπαίδευση. 
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Αν και θεωρείται ίσως, η φτωχότερη από τις παλαιότερες εκπαιδευτικές τεχνικές, παρά τις 
κριτικές που δέχεται (από τη φύση της περιορίζει την ενεργητική συµµετοχή και την αξιοποίηση 
των γνώσεων και εµπειριών των εκπαιδευοµένων) εξακολουθεί να χρησιµοποιείται και σήµερα για 
διδασκαλία σχεδόν σε όλα  τα σχολεία και τα πανεπιστήµια.  
Οι εκπαιδευτικοί  χρησιµοποιούν τη διάλεξη στη ζώσης διδασκαλία, στηριζόµενοι σε τέσσερις 
βασικές συνιστώσες (Kinshuk & Yang A., 2003): α) χρησιµοποιούν τη φυσική γλώσσα και τη 
γλώσσα του σώµατος, την έκφραση του προσώπου, τον τόνο και την ένταση της φωνής για να 
εξηγήσουν και να διδάξουν καλύτερα το γνωστικό αντικείµενο β) παρατηρούν τις εκφράσεις των  
προσώπων και τη γλώσσα του σώµατος των εκπαιδευοµένων,  ώστε να προσαρµόζουν το ρυθµό 
και το περιεχόµενο του µαθήµατος ανάλογα µε τις αντιδράσεις που παίρνουν από τους 
εκπαιδευόµενους γ) οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να εστιάσουν σε αυτά που ο εκπαιδευτικός 
παρουσιάζει, γράφει ή σχεδιάζει στον πίνακα (συνήθως η έµφαση δίνεται στις βασικές έννοιες και 
τα  σηµαντικότερα από αυτά που περιέχονται στα κείµενα) και κρατούν τις δικές τους σηµειώσεις 
και επεξηγήσεις κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και δ) οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόµενοι 
έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήµατα, να ζητούν λεπτοµέρειες ή επιπλέον επεξηγήσεις, να 
ανταλλάσσουν ιδέες και να συζητούν.   
Η διάλεξη – εισήγηση επιλέγεται ή προτιµάται διότι (Rogers, 1989, Κόκκος 2003): α) δίνει τη 
δυνατότητα "µετάδοσης" µεγάλης ποσότητας γνώσεων σε µικρό χρονικό διάστηµα β) αυξάνει την 
ταχύτητα µάθησης ενός αντικειµένου, αφού η προσωπική αλληλεπίδραση µέσω του χρωµατισµού 
της φωνής και των κινήσεων βοηθούν στην ευκολότερη κατανόηση και στην  επισήµανση των 
δύσκολων σηµείων γ) απαιτείται σχετικά µικρός χρόνος για την προετοιµασία της από τον 
εκπαιδευτικό δ) πολλοί εκπαιδευόµενοι  αισθάνονται ασφαλέστερα µε το να µη συµµετέχουν 
ενεργά  όπως απαιτούν άλλες πιο ενεργητικές τεχνικές, δ)  ορισµένοι εκπαιδευτές ικανοποιούν την  
προσδοκία τους να προλάβουν να καλύψουν «πλήρως» όλες τις πτυχές των θεµάτων που άπτονται 
του γνωστικού αντικειµένου που παρουσιάζουν.  
Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές της διάλεξης – εισήγησης, όπως ο P. Freire (1977) 
υποστηρίζουν ότι «Η εκπαίδευση υποφέρει από την αρρώστια της αφήγησης. Το περιεχόµενο 
τείνει να γίνει άψυχο και απολιθωµένο. Ο δάσκαλος µιλάει για την πραγµατικότητα σαν αυτή να 
ήταν στατική, ακίνητη, χωρισµένη σε στεγανά και προβλεπτή µε πλήρη ακρίβεια ή εκθέτει ένα 
θέµα που είναι τελείως ξένο στην υπαρξιακή εµπειρία των µαθητών». Ο J. Rogers (1989) λέει ότι 
«οι εισηγήσεις, επιβαρύνουν την ήδη αδύναµη ικανότητα βραχυπρόθεσµης αποµνηµόνευσης των 
ενηλίκων και διεξάγονται µε ρυθµούς που είναι απίθανο να ακολουθηθεί από του περισσότερους 
των εκπαιδευοµένων στην αίθουσα». Οι ενήλικες µαθαίνουν κυρίως µέσα από τη συµµετοχή και 
την ενεργοποίηση, που και οι δύο ελαχιστοποιούνται στις µετωπικές διαλέξεις - εισηγήσεις.  
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το  θέµα που ενδιαφέρει ή αρέσει ιδιαίτερα στον οµιλητή, η 
ανατροφοδότηση είναι δύσκολη και συχνά δυσκολεύεται  να αντιληφθεί  την έλλειψη κατανόησης 
ή την βαριεστιµάρα µέσα στην αίθουσα. Ο Ph. Race (1999) επισηµαίνει ότι «Το κέντρο βάρους 
συνήθως βρίσκεται σε όσα λέει ο διδάσκων.  Στην προφορική διδασκαλία είναι πολύ δύσκολο να 
καταλάβεις αν το µήνυµα περνάει - οι εκπαιδευόµενοι ξέρουν καλά να δείχνουν ότι δήθεν 
προσέχουν και ότι καταλαβαίνουν, ακόµη και όταν σχεδόν κοιµούνται...». Οι ενήλικοι συχνά 
διστάζουν να παραδεχτούν ότι υπάρχει µια άποψη ή µια διαδικασία που δεν έχουν καταλάβει και η 
εκπαιδευτική τεχνική της διάλεξης, συχνά εξυπηρετεί το διδάσκοντα και τους διδασκόµενους να 
"συνωµοτήσουν" προκειµένου να συγκαλυφθεί η αποτυχία».   
Στη δια ζώσης διδασκαλία συχνά οι εκπαιδευτικοί δέχονται ερωτήσεις κατά τη ροή της εισήγησής 
τους ή θέτουν οι ίδιοι ερωτήσεις και προσπαθούν να εκµαιεύουν απαντήσεις ή διακόπτουν την 
εισήγηση για να γίνει µια µικρή άσκηση και ύστερα επιστρέφουν πάλι στην εισήγηση. Όµως 
σύµφωνα µε τους Oblinger and Maruyama (1996), η αλληλεπίδραση µεταξύ του εκπαιδευτικού 
και των εκπαιδευόµενων κατά τη διάλεξη, περιορίζεται σε µερικά άτοµα, ανεξάρτητα από το 
µέγεθος του ακροατηρίου, αφού συνήθως 4 - 5 µονοπωλούν τις συζητήσεις. Σε ένα παραδοσιακό 
µάθηµα 45 λεπτών ο χρόνος που διατίθεται για  ερωτήσεις και αλληλεπίδραση δεν είναι 
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περισσότερος από 5-10 λεπτά.  Επιπλέον µόνο ένα 19% του ακροατηρίου ρωτά τον εισηγητή ή 
ζητά περαιτέρω  οδηγίες µετά την αποχώρηση του από την τάξη. Στη µέση διάλεξη, ο 
εκπαιδευτικός παραδίδει περίπου 5.000 προφορικές λέξεις, από τις οποίες οι εκπαιδευόµενοι 
«καταγράφουν»  µόνο τις 500.  
Αν και στην πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία οι διαλέξεις-εισηγήσεις έχουν αρκετά 
µειονεκτήµατα και η δυνατότητα εφαρµογής τους σε µεγάλη κλίµακα  είναι περιορισµένη αφού 
αναγκάζουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους να έχουν συνεχή παρουσία σε συγκεκριµένο τόπο 
και χρόνο, στην περίπτωση της εκπαίδευσης από απόσταση µπορεί να είναι εξαιρετικό 
συµπλήρωµα στο εκπαιδευτικό υλικό.   
Η  εκπαίδευση από απόσταση (Ματραλής  &  Λυκουριώτης, 1998) είναι µία µέθοδος εκπαίδευσης 
που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο εκπαιδευόµενος µελετά ειδικά διαµορφωµένο 
εκπαιδευτικό υλικό, αποµακρυσµένος από τους καθηγητές - συµβούλους και τον εκπαιδευτικό 
φορέα, µε τους οποίους επικοινωνεί µαζί του µε διάφορους τρόπους (γραπτή επιστολική ή 
ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλέφωνο, fax, ολιγάριθµες δια ζώσης οµαδικές συµβουλευτικές 
συναντήσεις κλπ) και υποστηρίζεται συστηµατικά από αυτούς. Το µεγαλύτερο µέρος  της 
εκπαίδευσης γίνεται µέσω του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναλαµβάνει εν µέρει και το ρόλο 
του διδάσκοντα (καθοδηγεί το σπουδαστή στη µελέτη του, προάγει την αλληλεπίδραση, επεξηγεί 
τα δύσκολα σηµεία και έννοιες, αξιολογεί το σπουδαστή και τον εµψυχώνει και ενθαρρύνει για να 
συνεχίσει τις σπουδές του). Η επιλογή των µέσων παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού παίζει 
σηµαντικό ρόλο. Η κύρια µορφή εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαίδευση από απόσταση είναι το 
γραπτό κείµενο και γενικότερα το έντυπο υλικό. Όµως η παράλληλη χρήση ποικιλίας µορφών 
εκπαιδευτικού υλικού παρέχει διαφορετικές δυνατότητες για µάθηση, αυξάνει το ενδιαφέρον και 
το κάνει πιο ελκυστικό στο σπουδαστή και εποµένως πιο αποτελεσµατικό για τη µάθηση. Ο 
Πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά τη σύγκριση µεταξύ των µέσων βιβλίου και βιντεοδιάλεξης: 
 

Βιβλίο Βιντεοδιάλεξη (webcast) 
Εύκολα µεταφέρσιµο Απαιτεί χρήση υπολογιστή 

Είναι στατικό Είναι δυναµική - αλληλεπιδραστική 

Έχει µόνο κείµενο και εικόνα Έχει την πληροφορία σε περισσότερες 
µορφές (κινούµενη εικόνα, ήχος video) 

Πολύ ύλη σε µικρό χώρο Πάρα πολύ ύλη σε µικρό χώρο 

Η παραγωγή νέων εκδόσεων έχει 
κόστος και απαιτεί σηµαντικό χρόνο 

Είναι πολύ εύκολο να γίνουν διορθώσεις 
και να παραχθούν νέες εκδόσεις 

Η παραγωγή και αναπαραγωγή έχει 
σηµαντικό κόστος 

∆εν απαιτεί µεγάλο κόστος παραγωγής 
και αναπαραγωγής 

Η διανοµή του απαιτεί χρόνο και 
χρήµατα 

Η διανοµή (µέσω internet) απαιτεί µικρό 
χρόνο και χρήµατα 

Πίνακας 1:   Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα βιβλίου και βιντεοδιάλεξης 
 
ΟΙ ΒΙΝΤΕΟ-∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ (WEBCAST) 
Η δηµιουργία και δηµοσίευση on-line διαλέξεων στο διαδίκτυο επιτρέπει στους σπουδαστές 
(ακόµη της συµβατικής εκπαίδευσης) να πηγαίνουν καλύτερα προετοιµασµένοι στις δια ζώσεις 
οµαδικές συµβουλευτικές συναντήσεις (ή στις παραδόσεις) και να υπάρχει χρόνος για 
περισσότερες ερωτήσεις αλλά και για χρήση άλλων εκπαιδευτικών τεχνικών. Η παράλληλη 
παρουσίαση πληροφοριών και γνώσεων µε πολλαπλά µέσα αυξάνει την κατανόηση και κάνει τη 
µάθηση αποτελεσµατικότερη και βαθύτερη. 
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Η βιντεοδιάλεξη (webcast) είναι µια µορφή εκπαιδευτικού υλικού που περιλαµβάνει την εµφάνιση 
διαφανειών (συνήθως στο µεγαλύτερο µέρος της οθόνης του υπολογιστή) ενώ σε επιλεγµένα 
παράθυρα της οθόνης εµφανίζεται η βιντεοσκοπηµένη κινούµενη εικόνα (εναλλακτικά µπορεί να 
προβάλλεται η φωτογραφία του καθηγητή και να ακούγεται µόνο ο ήχος) µε κατάλληλα 
συγχρονισµένη εξέλιξη της ροής των διαφανειών ή άλλου συνοδευτικού υλικού (Εικόνα 1).  Η 
δηµοσίευση και διανοµή τους µπορεί να  γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένες ιστοσελίδες στο 
WEB από όπου ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα ευέλικτης - ασύγχρονης προσπέλασης είτε 
µε CD-ROM ή DVD. (Goldfarb & Falaise 1999, Μπίτσης κ.α. 2001).  
 

 
Εικόνα 1:  Τυπική µορφή βιντεοδιάλεξης αυτόµατα δηµιουργηµένη από το Webcast Producer 

Σύµφωνα µε τους Noyé D., Piveteau J. (2002) για την διάλεξη στη δια ζώσης διδασκαλία «Ο 
διδάσκων που αφιερώνει πολύ χρόνο στη µετάδοση καλά δοµηµένων πληροφοριών υποθέτει µε 
αισιοδοξία ότι καθένας θα συγκρατήσει σηµαντικό µέρος των πληροφοριών αυτών. Στην 
πραγµατικότητα, όµως, οι απώλειες είναι µεγάλες και η πληροφορία που δέχεται ο διδασκόµενος 
είναι συχνά παραµορφωµένη, παρά το γεγονός ότι ο διδάσκων τη µετέδωσε µε οργανωµένο 
τρόπο». Σε µία µέση διάλεξη, ο εκπαιδευτικός «παραδίδει» περίπου 5.000 προφορικές λέξεις, από 
τις οποίες οι σπουδαστές «καταγράφουν»  µόνο τις 500. Μόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό του 
ακροατηρίου ρωτά τον εισηγητή ή ζητά επιπλέον  οδηγίες µετά την αποχώρηση του από την τάξη. 
Στην περίπτωση των webcast, οι σπουδαστές µπορούν να παρακολουθήσουν µία διάλεξη αλλά και 
να συµµετέχουν ενεργά από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Υπάρχει δυνατότητα επανάληψης 
οποιουδήποτε τµήµατος όσες φορές το χρειάζονται ή να διακόψουν τη ροή και να επαναλάβουν 
άµεσα ένα απόσπασµα. Το κόστος δηµοσίευσης στο web είναι ελάχιστο αλλά και το κόστος 
αναπαραγωγής σε CD ή DVD είναι πολύ µικρό. Εποµένως είναι εύκολη και η διόρθωση, 
βελτίωση και η δηµιουργία επανεκδόσεων. Ο εµπλουτισµός µια διάλεξης µε πολυµεσικό υλικό 
(ήχοι, βίντεο, γραφικά, πίνακες, παρουσίαση στατιστικών, κινούµενα σχέδια δυναµική 
παρουσίαση στατιστικών κλπ) είναι πολύ εύκολος. Επιπλέον, η σύνδεση της βιντεοδιάλεξης µε 
fora και chat (ή ακόµη και e-classroom) δίνουν τη δυνατότητα ερωτήσεων και διαλόγου. 
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∆ια ζώσης ∆ιάλεξη Βιντεοδιάλεξη 
∆έσµευση σε χρόνο και τόπο Αποδέσµευση από χρόνο και τόπο (µε 

δεδοµένη τη διάδοση της τεχνολογίας λήψης) 
Περιορισµένο ακροατήριο Πρόσβαση από απεριόριστο αριθµό 

εκπαιδευοµένων 
Άµεση επικοινωνία (κυρίως µονόδροµη) 
εκπαιδευτή µε εκπαιδευόµενους  

Περιορισµένη – έως ελάχιστη δυνατότητα 
άµεσης επαφής και επικοινωνίας 

Μικρή δυνατότητα έµµεσης επαφής µε 
µεγάλο αριθµό σπουδαστών  

Έµµεση επικοινωνία µε  απεριόριστο αριθµό 
εκπαιδευοµένων 

Παρακολούθηση µία φορά Παρακολούθηση ολόκληρης ή τµηµάτων της 
πολλές φορές 

Σταθερός ρυθµός για όλους Επιλογή ρυθµού από τον καθένα 

∆υνατότητα άµεσης προσαρµογής στη 
γνωστική κατάσταση του ακροατηρίου 

∆εν υπάρχει  δυνατότητα άµεσης 
προσαρµογής  

Πίνακας 2:   Σύγκριση δια ζώσης διαλέξεων και βιντεοδιαλέξεων 
 
Η ποιότητα  των «διαλέξεων» µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά αφού αν έχουµε µεγάλο αριθµό 
µαθητών εποµένως και δασκάλων η ποιότητα των διαλέξεων είναι η µέση, ενώ στις βίντεο 
διαλέξεις µπορούµε να δηµοσιεύσουµε / διανείµουµε την καλύτερη (ή τις καλύτερες). Από την 
άλλη πλευρά και καθηγητές έχουν δυνατότητα βελτίωσης αφού βλέποντας τον εαυτό τους 
µπορούν να ξαναδηµιουργήσουν, να διορθώσουν και να βελτιώσουν µία διάλεξη µέχρι να έχουν 
το επιθυµητό αποτέλεσµα όπως συµβαίνει και στο έντυπο υλικό πριν δηµοσιευθεί.  
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΒΙΝΤΕΟ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ 
Σύµφωνα µε την S. Courau (2000) «Απέναντι σε έναν οµιλητή ένας ενήλικος, αν δεν συµµετέχει, 
µπορεί να παραµείνει συγκεντρωµένος το πολύ είκοσι λεπτά, έστω και αν η προσοχή του 
κεντρίζεται από οπτικοακουστικά βοηθήµατα (µηχάνηµα προβολής, σλάιντς κλπ.). Όταν ένας 
ενήλικος ακούει, συγκρατεί, αν έχει συγκεντρωµένη την προσοχή του, 20% µε 30% των 
πληροφοριών που µεταδίδονται. Πέραν των είκοσι λεπτών το ποσοστό αυτό πέφτει στο 5%».  
Με δεδοµένο ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση συµµετέχουν ενήλικες και των τρόπων µε τους 
οποίους µαθαίνουν οι ενήλικες  σύµφωνα µε τον  Α.  Κόκκο (2003) η διάλεξη: α) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 20', β) ο εκπαιδευτής πρέπει να φροντίζει να διατηρείται το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευοµένων (να παρακολουθούν ενεργητικά την ανάπτυξη της επιχειρηµατολογίας του, να 
διεισδύουν στο σύστηµα της σκέψης του) και γ) να είναι διαρθρωµένη σε τρία µέρη (Εισαγωγή 2'- 
4', Κύριο Μέρος 13'- 16', Επίλογος 2'- 3').   
Η εισαγωγή, εξηγεί τους στόχους και παρουσιάζει τα κύρια σηµεία της, δηλώνει τη διάρκεια και 
εάν θα διανεµηθούν σηµειώσεις ή άλλο υλικό. Μία σύντοµη εισαγωγή – περίληψη διευκρινίζει το 
αντικείµενο της εισήγησης και προσελκύει το ακροατήριο εξηγώντας γιατί θα είναι ενδιαφέρον να 
παρακολουθήσουν τη διάλεξη, πως σχετίζεται µε τις ανάγκες και τις εµπειρίες των 
εκπαιδευοµένων και πως σχετίζεται µε άλλα µαθησιακά αντικείµενα  που προηγήθηκαν ή έπονται. 
∆ιάφορες τεχνικές χρησιµοποιούνται για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον όπως ρητορικά ερωτήµατα, 
αποφθέγµατα, αποσπάσµατα από την τρέχουσα επικαιρότητα ή παραδείγµατα από τα βιώµατα των 
εκπαιδευόµενων. Το κύριο µέρος είναι χρήσιµο να είναι διαιρεµένο σε διακριτές ενότητες 
(συνήθως τρεις για µια εικοσάλεπτη εισήγηση) ανάλογες µε τους εκπαιδευτικούς στόχους που 
έχουµε θέσει. Στο τέλος κάθε ενότητας του κύριου µέρους, ο εκπαιδευτικός κάνει ένα σύντοµο 
επίλογο και µια προαγγελία της επόµενης ενότητας ώστε να  συγκεντρώσει πάλι την προσοχή των 
εκπαιδευοµένων. Ο επίλογος της εισήγησης περιλαµβάνει υπενθύµιση των στόχων και των 
βασικών σηµείων της εισήγησης, διατυπώνει συµπεράσµατα και ολοκληρώνει µε µια συνθετική 
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ανακεφαλαίωση και αναφορά  στις πρακτικές εφαρµογές του αντικειµένου της εισήγησης σε 
σχέση µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ακροατηρίου. Ο εισηγητής κατά µέσο όρο, εάν 
θέλει να είναι συνεπής µε το στόχο της ενεργοποίησης των εκπαιδευοµένων, δεν πρέπει να µιλά 
περισσότερο από το 40% του αναµενόµενου διαθέσιµου χρόνου και η βιντεοδιάλεξη να διαθέτει 
λειτουργικότητες που δίνουν στον εξ αποστάσεως εκπαιδευόµενο ρόλο ενεργητικού ακροατή 
ώστε  σε συνδυασµό και µε άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να έχουµε αποτελεσµατικότερη 
µάθηση.  
Ένα µαθησιακό αντικείµενο τύπου βιντεοδιάλεξης (Σχήµα 1) µπορεί να περιλαµβάνει εκτός από 
την ίδια τη βιντεοδιάλεξη, περίληψη της παρουσίασης, βιογραφικό του οµιλητή, λέξεις κλειδιά, 
γλωσσάριο, αναφορές και κατάλογο πηγών για περαιτέρω µελέτη, ερωτήµατα και οδηγό 
αξιολόγησης.  Η χρήση µετα-δεδοµένων βοηθά  επιπλέον στην ευκολία ανεύρεσης και 
επαναχρησιµοποίησης τους. Επιπλέον η µελέτη των δεδοµένων που προκύπτουν από την 
ασύγχρονη και σύγχρονη επικοινωνία, µπορούν να οδηγήσουν στην αναθεωρηµένη και 
βελτιωµένη έκδοση της βιντεοδιάλεξης. 
 

 
Σχήµα 1:  Συστατικά ενός Μαθησιακού Αντικειµένου τύπου Βιντεοδιάλεξης  

Η ενεργοποίηση των εκπαιδευόµενων επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες µέσα από σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία. Για το σκοπό αυτό µία 
βιντεοδιάλέξη συνδέεται µε forum για γραπτές συζητήσεις µε ασύγχρονη επικοινωνία αλλά και µε 
εικονικές τάξεις για απευθείας συζήτηση και εκτέλεση άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε 
σύγχρονη επικοινωνία. Οι εκπαιδευόµενοι µε αφόρµηση τη βιντεοδιάλεξη  δηµοσιεύουν τις 
παρατηρήσεις τους και τις ερωτήσεις τους στο συνδεµένο χώρο συζήτησης. Μπορούν επίσης να 
αφήνουν (δηµοσιεύουν υλικό) ή να προτείνουν επιπλέον πηγές για εµβάθυνση και περαιτέρω 
µελέτη στο θέµα. Ο συντονιστής – εκπαιδευτής παρακολουθεί τη συζήτηση και παρεµβαίνει ως 
καταλύτης ενθαρρύνοντας, συµµετέχοντας ενεργά, και συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα που 
προκύπτουν.  
 
Με τα µαθησιακά αντικείµενα των βιντεοδιαλέξεων επιχειρούµε να συνδυάσουµε την 
εκπαιδευτική τεχνική µε την οποία οι ενήλικες είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι και αποδέχονται 
(αλλά και συχνότερα προσδοκούν) ως βασική µέθοδο εκπαίδευση µε ενεργητικές τεχνικές και 
αξιοποίηση της εκπαιδευτική τεχνολογίας για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που «σπάζουν» το 
κλίµα αποµόνωσης  που βιώνουν οι σπουδαστές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και βοηθούν 
στην ευκολότερη κατανόηση και εµπέδωση του περιεχοµένου σε σχέση µε το έντυπο εκπαιδευτικό 
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υλικό. Στο νέο µαθησιακό περιβάλλον η γνώση δεν είναι συγκεντρωµένη µόνο στο χώρο, σε µία 
πηγή σε ένα πανεπιστήµιο, σε ένα σχολείο, σε µία βιβλιοθήκη σε ένα βιβλίο. Έχουµε µετάβαση 
από τη σταθερή µορφή γνώσης στις διασυνδεδεµένες και διαρκώς µεταβαλλόµενες πηγές γνώσης 
που συν-διαµορφώνονται και από τους ίδιους του εκπαιδευόµενους. Έχουµε µετάβαση από το 
συµπαγές έντυπο στο ηλεκτρονικό κείµενο (hypertext) και τα διαδραστικά πολυµέσα 
(hypermedia).  
 
ΤΑ WEBCAST ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΕΑΠ 
Η ανάπτυξη εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ένα 
εκπαιδευτικό οργανισµό όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) που η εξοικείωση των 
συγγραφέων, των καθηγητών – συµβούλων αλλά και των εκπαιδευόµενων µε την τεχνολογία 
ποικίλει είναι σηµαντικό να ακολουθεί δοκιµασµένα πρότυπα και εργαλεία που αυτοµατοποιούν 
τις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και διανοµής του. (Hadzilacos et all, 2003). Για το σκοπό 
αυτό υιοθέτησε (έχουν ήδη ανατεθεί σε συγγραφείς-δηµιουργούς περισσότερες από 500 ώρες 
webcast) το µοντέλο των βιντεοδιαλέξεων (webcast) και την παροχή βιντεοσκοπηµένου ή 
ηχογραφηµένου υλικού µε προσδιορισµένη χρονική αλληλουχία (συγχρονισµό) διαφανειών ή και 
άλλο πολυµεσικό υλικό και αλληλεπιδράσεις µε τους χρήστες ως µία από τις κυριότερες µορφές 
εναλλακτικού διδακτικού υλικού που αναπτύσσει (Εικόνα 2).  
 

   

   

Εικόνα 2:  Παραδείγµατα βιντεοδιαλέξων (webcast) ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό το ΕΑΠ. 
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Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ έχει αναπτύξει 
και διαθέτει δύο εργαλεία παραγωγής webcast: α) το Greek Webcast Maker (GWM) και β) το 
Webcast Producer (WP).  

 Το Greek Webcast Maker (Παπαδάκης 2004), αποτελεί ένα ενοποιηµένο περιβάλλον 
εργασίας για τη δηµιουργία  βιντεοδιαλέξεων (webcast). Η φιλοσοφία ανάπτυξης του  
GWM είναι η παροχή ενός απλού εργαλείου που επιτρέπει σε ένα εκπαιδευτικό χωρίς 
ειδικές γνώσεις, να δηµιουργεί  βιντεοδιάλεξεις µέσα σε µικρό χρόνο και χωρίς να 
απαιτείται ειδικός εξοπλισµός. Η παραγωγή µπορεί να γίνει είτε µε άµεση λήψη ήχου ή 
video και ταυτόχρονο συγχρονισµό µε τις διαφάνειες είτε µε ξεχωριστή σύλληψη του 
ήχου ή / και video και µετέπειτα συγχρονισµός µε τις διαφάνειες. 

 Το Webcast Producer (WP) αποτελεί την εξέλιξη του GWM για την παραγωγή και 
επεξεργασία βιντεοδιαλέξεων). Παρέχει επιπλέον πιο προχωρηµένες δυνατότητες µέσα 
από ένα γραφικό και φιλικό περιβάλλον  όπως η  επεξεργασία του ήχου και του video, η 
προσθήκη υπότιτλων, η συνένωση δύο webcast  και άλλα  

Η τεχνολογική καινοτοµία του Webcast Producer επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία µιας 
πλατφόρµας που ενσωµατώνει και συγχρονίζει ποικίλο υλικό ενώ ταυτόχρονα παρέχει 
προχωρηµένες λειτουργικότητες όπως η αυτοµατοποιηµένη µετατροπή και επεξεργασία του σε 
κατάλληλες για βιντεοδιαλέξεις µορφές αρχείων, οι τρόποι πρόσβασης στο υλικό και η διανοµή 
του µε εναλλακτικούς τρόπους. Το HOU-WP ανήκει στην κατηγορία του ελεύθερου λογισµικού 
και µπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση: http://artemis.eap.gr/eeyem/wp.asp στο δικτυακό τόπου 
του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το κύριο πλεονέκτηµα στη ζωντανή διδασκαλία είναι η –αναµενόµενη- αλληλεπίδραση µεταξύ 
δάσκαλου και µαθητών και ανάµεσα στους ίδιους τους µαθητές. Στο βαθµό που η διδασκαλία 
αυτή περιορίζεται σε διάλεξη χάνει το κύριο αυτό πλεονέκτηµα. Αντίστροφα, στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία είναι δεδοµένη η µικρή αλληλεπίδραση µεταξύ δασκάλου και µαθητών. 
Έτσι, το µειονέκτηµα αυτό της βιντεοδιάλεξης δεν ενοχλεί. Αντίθετα, τα πλεονεκτήµατά της 
έχουν αυξηµένο ειδικό βάρος: µικρό κόστος, ιδίως στη µεγάλη κλίµακα, δυνατότητα εξαιρετικής 
ποιότητας, δυνατότητα συχνών εκδόσεων για αλλαγές, δυνατότητα επιλεκτικής και τµηµατικής 
παρακολούθησης, συνδυασµός µε άλλου τύπου εκπαιδευτικό υλικό.   
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο έχει αρχίσει µια µεγάλης κλίµακας προσπάθεια για να 
ενισχυθεί το εκπαιδευτικό υλικό µορφές πέραν του βιβλίου αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα 
της παρεχόµενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μία µορφή αυτού του υλικού είναι οι 
βιντεοδιαλέξεις (webcast) που µπορούν να υποστηρίξουν τη µάθηση για  τα «δύσκολα» και 
«δυσνόητα» σηµεία του συµβατικού υλικού.  
Οι βιντεοδιαλέξεις µπορούν να περιέχουν µεγάλο µέρος οδηγιών και επεξηγήσεων εξ αρχής ή 
µέσω ανάδρασης ανάλογα µε τις δραστηριότητες του εκπαιδευόµενου. Με τον τρόπο αυτό 
αναπληρώνεται κατά ένα µέρος η φυσική απουσία του εκπαιδευτικού και παράλληλα επιτρέπει 
την καλύτερη προετοιµασία του εκπαιδευόµενου για τις δια ζώσης οµαδικές συµβουλευτικές  
και τις  εικονικές συναντήσεις.  Η αξιοποίηση των βιντεοδιαλέξεων σε ένα γενικότερο 
µαθησιακό περιβάλλον µε δυνατότητες και χαρακτηριστικά που ενεργοποιούν τους φοιτητές και 
αυξάνουν την επικοινωνία ενισχύουν το γνωστικό συντονισµό προσδίδοντας «ακαδηµαϊκό 
µαθησιακό κλίµα» στις σπουδές από απόσταση. Οι σπουδαστές µε αφόρµηση τις βιντεοδιαλέξεις 
και τις συζητήσεις πάνω σ΄ αυτές µπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται,  και να αλληλοελέγχουν 
τις γνώσεις τους και εποµένως να τις αναδιοργανώνουν ευκολότερα, επιτυγχάνοντας ευκολότερα 
και ταχύτερα τη µάθηση. 
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Το Webcast Producer αποτελεί ένα νέο εργαλείο ανάπτυξης βιντεοδιαλέξεων µε διαδραστικά 
χαρακτηριστικά που µπορούν να συµβάλλουν στην ενεργοποίηση και ανάδραση των 
σπουδαστών. Οι δυνατότητες του για παραγωγή βιντεοδιαλέξεων χωρίς την απαίτηση ειδικών 
γνώσεων πληροφορικής και επαγγελµατικού εξοπλισµού το καθιστούν κατάλληλο εργαλείο για 
µαζική παραγωγή βιντεοδιαλέξεων ακόµη και από τους ίδιους του εκπαιδευτικούς. 
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