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Περίληψη
Η σύγχρονη τηλεδιάσκεψη θεωρείται ως η προέκταση της παραδοσιακής διδα-
σκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που κατά βάση στηρίζεται στην ασύγ-
χρονη τηλεδιάσκεψη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και 
τα µειονεκτήµατα της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης. Αναλύονται οι λόγοι χρήσης 
της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης, οι περιπτώσεις που ενδέχεται να καλύπτει, καθώς 
και τα εµπόδια που παρουσιάζονται στην υλοποίηση της. Προτείνεται ο συνδυα-
σµός της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεδιάσκεψης µε σκοπό την βελτίωση της 
αλληλεπίδρασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις Κλειδιά
Σύγχρονη τηλεδιάσκεψη, ασύγχρονη εκπαίδευση, εκπαίδευση από απόσταση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κερδίζει συνεχώς έδαφος. 
Η έρευνα δείχνει ότι µεγάλος αριθµός φοιτητών επιθυµεί µεγαλύτερη αλλη-
λεπίδραση µεταξύ της οµάδας και περισσότερη καθοδήγηση αφού αυτά τα 
δύο στοιχεία απουσιάζουν περισσότερο στην εκπαίδευση από απόσταση. Η 
ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων των διαθέσιµων εργα-
λείων έχει σαν σκοπό την βελτίωση της διάδρασης στην τηλεκπαίδευση.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
Στόχοι
Η «παράδοση µαθήµατος» από απόσταση είναι η λιγότερο αποτελεσµατική 
χρήση των εργαλείων της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η κύρια χρήση τους 
θα πρέπει να εστιάζεται στην διάδραση των εµπλεκοµένων µερών µε κάποιον 
«ειδικό» που δεν µπορεί να έχει φυσική παρουσία. Η διάδραση βοηθάει τους 
µαθητευόµενους στην καλύτερη κατανόηση του µαθησιακού περιεχοµένου 
κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους. (Milligan, 2000). 
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Πλεονεκτήµατα
Η σύγχρονη τηλεδιάσκεψη αυξάνει την προστιθέµενη αξία στην µάθηση δί-
νοντας περισσότερες δυνατότητες για συνεργατική διδασκαλία και µάθηση 
κάνοντας καλύτερη χρήση των διαθέσιµων πηγών. Επιτρέπει την εκπαίδευση 
από απόσταση µε παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού σε µορφή διαφανειών 
ή αρχείων άλλων εφαρµογών και αµφίδροµης ακουστικής επικοινωνίας πραγ-
µατικού χρόνου µεταξύ καθηγητή και µαθητών (Αντωνίου και Σίσκος, 2004). 
∆ίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές γνώσης που δεν είναι διαθέσιµες 
εντός του ιδρύµατος, επιτρέπει την πρόσβαση σε εξειδικευµένη διδασκαλία 
και δραστηριότητες που θα ήταν ανέφικτες κάτω από άλλες συνθήκες, διευκο-
λύνει την συνεργασία από απόσταση και µειώνει το κόστος διδασκαλίας αν η 
συνεδρία εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες οµάδες διδασκοµένων.

Μειονεκτήµατα
Η αποξένωση που αισθάνονται οι συµµετέχοντες εµποδίζει την οµαλή υλο-
ποίηση της τηλεκπαίδευσης. Έχει παρατηρηθεί όµως ότι µετά από µερικές 
εβδοµάδες εξοικείωσης η αρχική φοβία και αίσθηση αποξένωσης µπορεί να 
ξεπεραστεί (Chou, 2002). Ένας δεύτερος παράγοντας που σχετίζεται µε την 
αποξένωση και λειτουργεί αποτρεπτικά στην αποτελεσµατικότητα της µάθη-
σης αφορά τις εγκαταστάσεις καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι αίθουσες που 
χρησιµοποιούνται για τις τηλεδιασκέψεις δεν είναι κατάλληλα εξοπλισµένες 
µε αποτέλεσµα ο διδάσκων να µην έχει λεπτοµερή εικόνα της σωµατικής έκ-
φρασης των µαθητευοµένων (Παπαδάκης και Χατζηλάκος, 2004). Άλλοι πα-
ράγοντες αφορούν το µεγάλο κόστος του εξοπλισµού που αυξάνει εκθετικά µε 
τον αριθµό των συµµετεχόντων, τον συγχρονισµό µαθητών και καθηγητών για 
την εύρεση κατάλληλης χρονικής στιγµής για την συνεδρία καθώς και χρονι-
κές καθυστερήσεις στον ήχο και στην εικόνα που δυσχεραίνουν την συµµετοχή 
και την παρακολούθηση της συνεδρίας από τους συµµετέχοντες (Esteve et al., 
2000). Τέλος πολλοί διδάσκοντες αναφέρουν ότι οι συνεδρίες σύγχρονης τηλε-
διάσκεψης απαιτούν σηµαντικά περισσότερο χρόνο προετοιµασίας από µια τυ-
πική συνεδρία παραδοσιακής διδασκαλίας καθώς και είναι απαραίτητο αναλυ-
τικό χρονοδιάγραµµα για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της συνεδρίας.

Λύσεις
Για την αντιµετώπιση του αισθήµατος της αποξένωσης στους συµµετέχοντες 
θα βοηθούσε η φυσική γνωριµία των συµµετεχόντων συνεισφέροντας στην 
δηµιουργία φιλικότερου µαθησιακού περιβάλλοντος (Rovai & Jordan, 2004). 
Η αλληλεπίδραση πρόσωπο µε πρόσωπο τόσο στην παραδοσιακή διδασκα-
λία όσο και στην διδασκαλία από απόσταση αποτελεί µια πολύτιµη διδακτική 
µέθοδο. Σε µια πρόσφατη έρευνα οι φοιτητές από απόσταση υποστήριξαν ότι 
θα ήθελαν να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους συµφοιτητές 
τους (Martyn, 2005, Esteve et al., 2000). Συνεπώς, η υποστήριξη τόσο της δι-
δακτικής όσο και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των οµάδων είναι 
απαραίτητη για την δηµιουργία ενός καλύτερου και αποδοτικότερου εκπαι-
δευτικού περιβάλλοντος. Ο αριθµός των συµµετεχόντων σε περιβάλλον σύγ-
χρονης τηλεκπαίδευσης µε αλληλεπίδραση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα έξι 
µε οκτώ άτοµα µε υποστήριξη από δύο κάµερες για να µεταφέρεται η εικόνα 
και οι εκφράσεις των εκπαιδευοµένων δίνοντας έτσι ανάδραση µεταξύ εκπαι-
δευτών και εκπαιδευόµενων (Esteve et al., 2000). Άλλες έρευνες έχουν δείξει 
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ότι ο ήχος είναι η πιο σηµαντική διάσταση στην τηλεδιάσκεψη (Καρούλης και 
Ποµπόρτζης, 2006, Esteve et al., 2000) και η επιλογή κατάλληλου ηχητικού και 
οπτικού εξοπλισµού που επιτρέπει την αλληλεπίδραση χρησιµεύει στην άµεση 
και συνεχή αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων 
όταν δουλεύουν συνεργατικά σε οµάδες (Milligan, S). Επίσης, η καλή προε-
τοιµασία του διδακτικού υλικού και η προσεκτική παρουσίαση της συνεδρίας 
έχουν µεγάλη σηµασία στην διδασκαλία από απόσταση και ενδείκνυται η χρή-
ση σκηνοθέτη για τον συντονισµό της όλης διεργασία και την αντιµετώπιση 
ξαφνικών προβληµάτων (Side 2000, Καρούλης και Ποµπόρτζης 2006). 

Συνδυασµός
Η Chou υποστηρίζει ότι στην σύγχρονη επικοινωνία υπάρχει ανταλλαγή µη-
νυµάτων και υποστήριξη µεταξύ των φοιτητών σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση 
µε την ασύγχρονη επικοινωνία που χρησιµοποιείται περισσότερο για µονό-
δροµη επικοινωνία, όπως για αποστολή εργασιών προς τον καθηγητή παρά 
για ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, η διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων είναι 
πιο ισορροπηµένη στην σύγχρονη επικοινωνία, ενώ στην ασύγχρονη οι φοιτη-
τές δίνουν περισσότερη πληροφορία παρά λαµβάνουν. 

Οι Παπαδάκης και Χατζηλάκος υποστηρίζουν ότι η βιντεοδιάλεξη επιτρέ-
πει στους σπουδαστές να προετοιµάζονται καλύτερα και να υπάρχει περισσό-
τερος χρόνος για περισσότερες ερωτήσεις αλλά και για χρήση άλλων εκπαι-
δευτικών τεχνικών. Οι συγγραφείς αναφέρουν ως µειονέκτηµα της βιντεοδιά-
λεξης ότι δεν προσφέρει την δυνατότητα άµεσης επαφής και επικοινωνίας. Οι 
Esteve et al. συγκρίνοντας την σύγχρονη µε την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 
θεωρούν την αλληλεπίδραση της παραδοσιακής διδασκαλίας ως την κύρια έλ-
λειψη της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το µειονέκτηµα αυτό µπορεί να ξεπε-
ραστεί µε τον συνδυασµό των εργαλείων της ασύγχρονης εκπαίδευσης, µε τη 
βιντεοδιάλεξη και µε την σύγχρονη τηλεδιάσκεψη. Ο συνδυασµός τους κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία ενδέχεται να εξαλείψει µερικά από τα µειονεκτή-
µατα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Στην βιβλιογραφία συχνά γίνεται λόγος για το πια είναι η πιο κατάλληλη 
µέθοδος διδασκαλίας, η σύγχρονη ή η ασύγχρονη, αλλά ελάχιστα αναφέρο-
νται για τον συνδυασµό τους. Η εργασία αυτή υποστηρίζει το συνδυασµό των 
εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης για την βαθύτερη, αποτε-
λεσµατικότερη και πιο ολοκληρωµένη µάθηση στην διδασκαλία από απόστα-
ση. Στο µέλλον σκοπεύουµε να µετρήσουµε µε στατιστικά δείγµατα τα αποτε-
λέσµατα αυτής της πρότασης. 
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