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Περίληψη
Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών παρέχει πολλαπλές 
δυνατότητες για το σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Ιδιαίτερα, τα συστήµατα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης µε εικόνα και ήχο µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία περιβαλλόντων από απόσταση µάθησης, τα 
οποία επιτρέπουν την άµεση επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων και υποστη-
ρίζουν σηµαντικές πτυχές της διδακτικής διαδικασίας όπως είναι η πρόσωπο µε 
πρόσωπο αλληλεπίδραση, ο διάλογος και οι συνεργατικές δραστηριότητες. Στα 
πλαίσιο της παρούσης εργασίας, επιχειρείται η παρουσίαση των κυριοτέρων πα-
ραµέτρων (τεχνολογικών και παιδαγωγικών) που επηρεάζουν την αξιοποίηση του 
περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί µεταξύ των πέντε 
παραρτηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Λέξεις Κλειδιά
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών επέδρασε 
καταλυτικά στον τρόπο µε τον οποίο παράγεται και διαδίδεται η γνώση στα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στο πλαίσιο των πολιτικών εξοικονόµησης πόρων και 
βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη εφαρµογών τηλεκπαίδευσης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εί-
ναι πολύ µεγάλο. Οι στόχοι των εφαρµογών αυτών είναι α) η παροχή ίσων ευ-
καιριών µάθησης χωρίς χωρικές δεσµεύσεις και β) η χρήση ποικιλίας εκπαιδευ-
τικών µέσων που µπορούν να καλύψουν τις µαθησιακές ιδιαιτερότητες κάθε 
εκπαιδευόµενου (Keegan 2001).

Η τηλεµατική τεχνολογία διασφαλίζει τη διαδραστική επικοινωνία µεταξύ 
των εµπλεκοµένων στη εκπαιδευτική διαδικασία και καθιστά εφικτή τη µε-
ταφορά διαφορετικών τύπων πληροφοριών (εικόνας, ήχου, υπερκειµένου), 
συµβάλλοντας έτσι στην απεξάρτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το 
χώρο, το χρόνο και το µονοδιάστατο τρόπο αναζήτησης, παρουσίασης και δι-
ακίνησης της πληροφορίας (Λιοναράκης 2001). Μία από τις πιο προηγµένες 
εφαρµογές της τηλεκπαίδευσης είναι η τηλεδιάσκεψη, η οποία επιτρέπει την 
άµεση οπτική και ηχητική επικοινωνία και τη ζωντανή αλληλεπίδραση µεταξύ 
των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Γκάµας κ.α. 2003). 

Στην ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν δηµιουργηθεί υποδοµές σύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες, στις εγκαταστάσεις της στο Μαρού-
σι Αττικής και σε όλα τα παραρτήµατά της (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, 
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Ιωάννινα, Βόλος), µε δυνατότητες αµφίδροµης επικοινωνία µε εικόνα και ήχο, 
παρουσίασης έντυπου ή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, αλληλεπίδρασης 
µεταξύ των συµµετεχόντων, αποθήκευσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτή-
των για χρήση σε ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (Πανέτσος 2003).

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των 
συστηµάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στη βάση των σύγχρονων κοινωνι-
κών και εποικοδοµητικών γνωσιοθεωρητικών προσεγγίσεων για τη διδασκα-
λία και τη µάθηση και παρουσιάζονται οι παράγοντες αξιολόγησης της αποτε-
λεσµατικότητας της τηλε-διδασκαλίας στο περιβάλλον της “εικονικής τάξης” 
που συνιστούν οι αίθουσες της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ-
∆ΕΥΣΗΣ
Η εκπαιδευτική αξία των συστηµάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνίστα-
ται στην επίτευξη αµφίδροµης επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ 
των συµµετεχόντων στην διδακτική διαδικασία. Η οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων µέσω τηλεδιάσκεψης αποτελεί µια πολυδιάστατη και σύνθετη 
διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από το σύνολο των βασικών διδακτικών / 
µαθησιακών παραµέτρων και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τεχνολο-
γικού περιβάλλοντος. Η διερεύνηση της εκπαιδευτικής αποτελεσµατικότητα 
αυτών των προγραµµάτων απαιτεί µεγάλη ποικιλία δεικτών και µεταβλητών 
τεχνολογικής και παιδαγωγικής φύσεως καθώς στη διαδικασία της µάθησης 
εµπλέκονται παράγοντες όπως είναι τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων, 
η φύση του διδακτικού αντικειµένου, οι διδακτικοί στόχοι, το προσωπικό (εκ-
παιδευτικό, βοηθητικό, τεχνικό), η µεθοδολογία της διδασκαλίας (διάλεξη / 
διδασκαλία/ οµαδοσυνεργατική εργασία), ο αριθµός των αιθουσών, ο τεχνο-
λογικός εξοπλισµός των αιθουσών (ποιότητα εικόνας, ήχου, ταχύτητες µετά-
δοσης). 

Η εµπειρία από την αξιοποίηση των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνιών έχει δείξει ότι η απλή µετάδοση οπτικοακου-
στικών πληροφοριών και η επίτευξη άµεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας δεν 
συνεπάγεται την αποτελεσµατική επίτευξη των γνωστικών στόχων. Η επίτευξη 
των στόχων επιτυγχάνεται εάν µαζί µε τα ανωτέρω χρησιµοποιηθούν κατάλ-
ληλες διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα 
στον εκπαιδευόµενο να συµµετέχει µε ενεργητικό τρόπο σε όλες τις φάσεις 
της µαθησιακής διαδικασίας (Anderson et al. 2001). Η ουσιαστική αξιοποίηση 
των εφαρµογών αυτών ακολουθεί τις αρχές των σύγχρονων εποικοδοµητικών 
θεωρήσεων για τη µάθηση, οι οποίες δίνουν έµφαση στον κατάλληλο συντονι-
σµό των µαθησιακών δραστηριοτήτων, στον ενεργητικό και κατασκευαστικό 
χαρακτήρα της γνώσης, στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση και στη δηµι-
ουργική εµπλοκή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία (∆ηµητρα-
κοπούλου 2001).

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η αξιολογική διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί µε την τηλε-διδασκαλία του 
ενός µαθήµατος που διδάσκεται στους σπουδαστές του «Ετήσιου Προγράµ-
µατος Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ» του Γενικού Τµήµατος Παιδαγω-
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γικών Μαθηµάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το δείγµα της έρευνας θα αποτελέσουν οι 
σπουδαστές που θα συµµετάσχουν στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη. Όλοι οι 
σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει το α’ εξάµηνο των σπουδών τους, είναι ήδη 
πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ορισµένοι από αυτούς είναι κάτοχοι 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Το ενδιαφέρον της αξιολογικής διαδικασίας θα εστιαστεί στη διερεύνηση 
της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας (teaching effectiveness) σε περι-
βάλλοντα κατανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης, καθώς και στη διερεύ-
νηση παραγόντων του τεχνολογικού περιβάλλοντος (ποιότητα εικόνας και 
ήχου, σκηνοθετικές επιλογές) και το βαθµό στον οποίο επηρεάζουν τους διδά-
σκοντες και τους σπουδαστές κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας. 
Τα στοιχεία αυτά επιλέχθηκαν γιατί αφενός προσδιορίζουν τις µορφές και τη 
συχνότητα της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης µεταξύ των συµµετεχό-
ντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου επηρεάζουν όλες τις φάσεις 
της διδακτικής διαδικασίας (Hearnshaw 2000). Λαµβάνοντας υπόψη το θεω-
ρητικό πλαίσιο της έρευνας, θεωρούµε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποτελεσµατικότητα της τηλε-διδασκαλίας και συµβάλλουν στην επίτευξη 
των διδακτικών στόχων αφορούν:
• Στον σχεδιασµό της διδασκαλίας: Σχεδιασµός των διδακτικών δραστηριο-

τήτων και προετοιµασία και αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού.
• Στον τεχνικό έλεγχο της αίθουσας: Αποφυγή διακοπών εικόνας και ήχου, 

παράσιτων, µικροφωνισµού και επιστροφής ήχου, συγχρονισµός εικόνας-
ήχου, ικανοποιητική απόδοση χρωµάτων, ικανοποιητικό µέγεθος οθόνης 
προβολής. 

• Στην προετοιµασία της αίθουσας: Ενηµέρωση για τη χρήση των µέσων επι-
κοινωνίας. 

• Στις διδακτικές δραστηριότητες: Οµαδοσυνεργατικές και µαθητοκεντρι-
κές διδακτικές τεχνικές, ενίσχυση της ενεργούς συµµετοχής των εκπαιδευ-
οµένων.

• Στο εκπαιδευτικό υλικό: Προσεκτικός σχεδιασµός του υλικού και διαµόρ-
φωσή του σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς στόχους και όχι τις δυνατότη-
τες της τεχνολογίας.

• Στον διδάσκοντα: Προσεκτική κίνηση στην αίθουσα, παραστατικότητα.
• Στον συντονιστή κάθε αίθουσας: Ενηµέρωση για τον τρόπο χειρισµού των 

τεχνικών µέσων και για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες της αίθουσας.
• Στις σκηνοθετικές επιλογές: Εναλλαγές στην προβολή των αποµακρυσµέ-

νων αιθουσών και δυνατότητα προβολής όλων των φοιτητών κάθε αίθου-
σας.
Για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας επιλέχθηκε ένα σύνολο κρι-

τηρίων και µεταβλητών µε στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση των στοιχεί-
ων που θα επηρεάσουν τη διδακτική πράξη. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν 
τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα, που αφορούν στη διδασκαλία σε περι-
βάλλοντα τηλεδιάσκεψης:
• Ποιες οργανωτικές - διδακτικές δραστηριότητες καθιστούν αποτελεσµατι-

κότερη τη διδασκαλία;
• Ποια χαρακτηριστικά του διδάσκοντος καθιστούν αποτελεσµατικότερες 

τις παρεµβάσεις του;
• Σε ποιο βαθµό τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά (εικόνα, ήχος, σκηνοθετι-

κές επιλογές) επηρεάζουν τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων;
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Τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για τη συλλογή των δεδοµένων, θα 
είναι:
• Το ερωτηµατολόγιο το οποίο θα συµπληρωθεί από τους συµµετέχοντες 

σπουδαστές µετά το τέλος κάθε συνόδου.
• Η συνέντευξη των διδασκόντων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας αξιολογικής διαδικασίας που έχει 
στόχο τη διερεύνηση των παραγόντων (παιδαγωγικών και τεχνολογικών) που 
επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας σε περιβάλλοντα κα-
τανεµηµένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης. Λόγω του ότι το επίπεδο της τεχνο-
λογικής ανάπτυξης προοιωνίζει θετικές εξελίξεις στον τοµέα της σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης, απαιτείται µεγάλη προσπάθεια και ουσιαστική έρευνα για 
την αποτελεσµατική αξιοποίηση της τηλεµατικής τεχνολογίας καθώς τα νέα 
επικοινωνιακά µέσα δεν µπορούν να αποτελέσουν πανάκεια για όλες τις αδυ-
ναµίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.. 
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