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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει το πλαίσιο και τα τεχνολογικά 
µέσα τα οποία αξιοποιήθηκαν, προκειµένου να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωµένο πε-
ριβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση για την  επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της 
διασποράς, δίνοντας έµφαση στην τρίτη οµάδα στόχου – Ηλεκτρονική Μάθηση 
(e-learning) - και ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι Η.Π.Α και η Αυστραλία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρουσία περισσοτέρων από 4.000.000 ατόµων ελληνικής καταγωγής σε 
περισσότερες από 100 χώρες ανά την υδρόγειο και η οργανωµένη διδασκα-
λία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε αυτά τα άτοµα, σε τουλά-
χιστον 40 από τις 100 χώρες, σε συνδυασµό µε την οικονοµική, πολιτική και 
πολιτιστική παρουσία των αποδήµων στο εξωτερικό, αποτελούν αδιάσειστα 
τεκµήρια ότι ο ελληνισµός ζει και δρα σε µεγάλο βαθµό εκτός των ελλαδικών 
συνόρων (∆αµανάκης, 1987). 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί το διάδοχο οικονοµικό και κοινω-
νικό µοντέλο στις αρχές του νέου αιώνα. Η σύγκλιση του τοµέα της πληρο-
φορικής και των τηλεπικοινωνιών είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία προηγ-
µένων εργαλείων και την προσφορά χρηστικών υπηρεσιών, που µέρα µε τη 
µέρα αλλάζουν την ίδια την καθηµερινότητά µας στην εργασία, στο σπίτι, στη 
διασκέδαση, στις κοινωνικές σχέσεις, παντού (Dertouzos & Gates, 1997).

Η εκπαίδευση διαδραµατίζει τον πλέον σηµαντικό ρόλο στο σύγχρονο 
διεθνές οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα στην εποχή της πα-
γκοσµιοποίησης και των νέων τεχνολογιών, η γνώση αποτελεί τον κυριότερο 
παραγωγικό συντελεστή της νέας οικονοµίας (Anastasiades, 2002). Οι εκπαι-
δευτικές τεχνολογίες, τα εκπαιδευτικά πολυµέσα, η ανοιχτή και εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση αποτελούν τους προποµπούς της νέας εποχής στο χώρο της 
εκπαίδευσης  (Harley, 2001).

Η εισαγωγή των προηγµένων τεχνολογιών διαδικτύου στην εκπαίδευση, 
δεν απαιτεί µόνο χρηµατικούς πόρους, µηχανήµατα και εξοπλισµό.  Η µάθηση 
δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται σαν προϊόν, το οποίο µεταφέρεται διαµέσου της 
διδακτικής πράξης από µία πηγή σε µία άλλη ή από µία περιοχή σε µία άλλη 
ή ακόµα από µία εµπειρική – φιλοσοφική διάσταση σε µία άλλη (Λιοναράκης, 
2003). Σηµαντική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήµατος αποτελεί η 
εκπόνηση διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Φλουρής, 1989) που 
θα ανταποκρίνονται στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τη 
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συνεχή επιµόρφωση και ενθάρρυνση του σηµαντικότερου πόλου της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού λειτουργού στα πλαίσια ανάδειξης 
µια σχολικής κοινότητας χρήσης των νέων τεχνολογιών (Kynigos,2001). 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειώσουµε την  µέχρι τώρα αποσπασµατι-
κότητα που χαρακτηρίζει την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µας σε εθνικό 
επίπεδο (Vosniadou & Kollias, 2001), γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες 
της προσπάθειας µας για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της οµογένειας.

Στην σύγχρονη εποχή η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί ένα τυπικό 
σύστηµα εκπαίδευσης όπου οι σπουδαστές είναι σε διαφορετικά γεωγραφι-
κά σηµεία και συνδέονται τόσο µε τον εκπαιδευτή όσο και µεταξύ τους µέσω 
διαδραστικών µέσων και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. (Simonson et al, 
2000). 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ. 
Γενική Περιγραφή
Υλοποιείται και αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ηλεκτρονικής 
µάθησης για την επιµόρφωση ελλαδιτών εκπαιδευτικών που αποσπούνται στο 
εξωτερικό αλλά, κυρίως για την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών οι 
οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις περιοχές που εργάζονται. 

Γνωστικά Αντικείµενα
Η επιµόρφωση αφορά τα εξής γνωστικά αντικείµενα: 

Γενική Παιδαγωγική-διδακτική επιµόρφωση
Γλωσσική επιµόρφωση, 
Επιµόρφωση στην διδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης αλλά και ως Ξέ-
νης Γλώσσας.
Επιµόρφωση στη διδασκαλία ιστορικοπολιτισµικών στοιχείων.

Οµάδα Στόχος
Με βάση την προτεινόµενη µεθοδολογία, οι εκπαιδευτικοί της διασποράς χω-
ρίστηκαν σε τρεις οµάδες στόχους, µε κριτήριο το κατά πόσο είναι σε θέση να 
κάνουν χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου.

Στην πρώτη οµάδα ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν βασι-
κές δεξιότητες πληροφορικής. 

Στην δεύτερη οµάδα ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν δεξιό-
τητες πληροφορικής αλλά οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της χώρας διαµο-
νής ή η έλλειψη δεξιοτήτων, δεν τους επιτρέπει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Την Τρίτη οµάδα αποτελούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν βασικές 
δεξιότητες πληροφορικής και έχουν πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης του 
διαδικτύου.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου εκ-
παιδευτικού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο, δίνοντας έµφαση στην τρίτη οµάδα 
στόχου και ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι Η.Π.Α, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Το Μοντέλο 
Το µοντέλο εκπαίδευσης που εκπονήθηκε υποστηρίζει τον λειτουργικό συνδυ-
ασµό (Blended Instructional Model), εκπαιδευτικών τεχνολογιών σύγχρονης 
µετάδοσης –τηλεδιασκέψεις- και των τεχνολογιών ασύγχρονης µετάδοσης 
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– ασύγχρονης πλατφόρµας στο διαδίκτυο- (σχήµα 1) µε στόχο την παροχή 
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτι-
κών στην χώρα διαµονής τους.

Η πρωτοτυπία της προτεινόµενης µεθόδου εντοπίζεται σε τρία σηµεία
1. Στην εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου παιδαγωγικού µοντέλου το οποίο 

υποστηρίζει τον λειτουργικό συνδυασµό σύγχρονης και ασύγχρονης εκ-
παίδευσης.

2.  Στην δηµιουργία µιας ασύγχρονης πλατφόρµας η οποία στηρίζεται σε λο-
γισµικό ανοιχτού τύπου.

3.  Στον σχεδιασµό και εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής πλατφόρµας µε βάση 
τις ιδιαίτερες ανάγκες της διδακτικής µεθοδολογίας που εκπονήθηκε
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Σχήµα 1. Το Μοντέλο Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.

Συνδυάζοντας τα Περιβάλλοντα Σύγχρονης και Ασύγχρονης µάθησης
Η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, στο 
χώρο της εκπαίδευσης, αλλάζει σηµαντικά  τη δοµή και τη µέχρι τώρα λει-
τουργία της.  Η βασική σχέση εκπαιδευτή - εκπαιδευόµενου ανατρέπεται κα-
θώς µέσω των ηλεκτρονικών δικτύων η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να 
µεταφερθεί στο χώρο επιλογής τους, ανεξάρτητα της χιλιοµετρικής απόστα-
σης που ενδεχοµένως να τους χωρίζει (Αναστασιάδης, 2000).

Η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν λειτουργούν ως αντα-
γωνιστικές έννοιες, αλλά µπορούν και πολλές φορές επιβάλλεται, να συµπλη-
ρώσουν η µία την άλλη (Anastasiades, 2003). Η ανάπτυξη ενός υβριδικού µα-
θησιακού περιβάλλοντος αποτελεί την  πιο ασφαλή διαδροµή στον σχεδιασµό 
ενός εικονικού µαθησιακού περιβάλλοντος (Rosbottom,2001).

Η Σύγχρονη τηλεκπαίδευση µπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, την αµεσότητα της επαφής του διδάσκοντα µε τους εκπαιδευόµενους, 
και να δώσει µια άλλη διάσταση στο αντικείµενο της µάθησης. 

Μέσω της  τηλεδιάσκεψης, ενδιαφερόµενοι από όλο τον κόσµο, χωρίς καν 
να µετακινηθούν, µπορούν να παρακολουθήσουν µια σειρά µαθηµάτων και 
διαλέξεων σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο εξωτερικό, µε δυνατότητα πα-
ρεµβάσεων, ερωτήσεων, ανταλλαγής σηµειώσεων, βιβλιογραφίας (Rowntree,  
1994). 
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Η ζωντανή αυτή µορφή µαθησιακής διαδικασίας, σε συνδυασµό µε τις εκ-
παιδευτικές εφαρµογές πολυµέσων δια των ηλεκτρονικών δικτύων, αλλάζουν 
κυριολεκτικά το χάρτη της εκπαίδευσης, προσφέροντας απεριόριστες δυνα-
τότητες, που µέχρι χθες βρίσκονταν στη σφαίρα του επιθυµητού,  αν όχι του 
φανταστικού  (Robles et all, 1997). 

Οι εκπαιδευόµενοι, αν και δε βρίσκονται στον ίδιο τόπο µε τον εκπαιδευτή, 
µπορούν να έχουν µαζί του φωνητική και οπτική επικοινωνία, και µε αυτό τον 
τρόπο αποδυναµώνουν τους περιορισµούς των αποστάσεων. 

Από την άλλη πλευρά, η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στερείται της αµεσό-
τητας που προαναφέρθηκε, και µέσω της ενσωµάτωσης µαγνητοσκοπηµένων 
Σύγχρονων στιγµιότυπων µπορεί να εµπλουτισθεί και να αποδώσει καλύτερα 
όποιο αντικείµενο πραγµατεύεται. 

Επιπλέον, οι σηµερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες, όλο και περισσότερο 
απαιτούν την διαρκή αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων, και 
την παρακολούθηση της προόδου των δεύτερων µέσω εργασιών, ερωτήσεων 
και συζητήσεων. 

Αυτές οι ενέργειες προφανώς δεν µπορούν να ενταχθούν άµεσα σε µια 
Σύγχρονη συνεδρία, καθώς εκεί προτεραιότητα έχει η διεξαγωγή της διάλε-
ξης, και η µερική αλληλεπίδραση των δύο µερών. 

Στην Ασύγχρονη όµως τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει αυτός ο περιορισµός, 
και έτσι µια Σύγχρονη συνεδρία, µπορεί να έχει την συνέχισή της µε ασύγχρο-
νο τρόπο, µέσα από ένα περιβάλλον εκπαίδευσης στο οποίο έχουν πρόσβαση 
και ο διδάσκων και οι εκπαιδευόµενοι. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Το µοντέλο που εκπονήθηκε έχει σαν στόχο την δηµιουργία ενός ανοιχτού µα-
θησιακού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο (http://elearn.edc.uoc.gr/), το οποίο 
υποστηρίζει την µελέτη του υλικού µάθησης µε την µέθοδο της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης,  παρέχει διαδικασίες αξιολόγησης και αυτόαξιολόγησης 
των εκπαιδευοµένων,  διευκολύνει την διανοµή της κατάλληλης πληροφορίας 
στους χρήστες του συστήµατος, ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός διαδραστικού 
περιβάλλοντος µε την παροχή των κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας και 
τέλος  υποστηρίζει λειτουργικά το διοικητικό σκέλος της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην δηµιουργία ενός ανοιχτού συνερ-
γατικού µαθησιακού περιβάλλοντος, όπου  εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι 
επικοινωνούν τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα µεταξύ τους, οι εκπαιδευό-
µενοι µελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθούν όµως ένα προκαθορισµέ-
νο χρονοδιάγραµµα παράδοσης των εργασιών. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να 
αναφερθεί ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η εκπόνηση µεθοδολογίας για το 
σύστηµα αξιολόγησης της ασύγχρονης πλατφόρµας.

Το Περιβάλλον Ασύγχρονης Εκπαίδευσης 
Το περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης αξιοποίησε την πλατφόρµα e-class η 
οποία βασίζεται στην φιλοσοφία του λογισµικού ανοιχτού κώδικα και αναπτύ-
χθηκε από την οµάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ελληνικού Ακαδηµα-
ϊκού ∆ιαδικτύου GUnet. Η πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης της παιδεί-
ας οµογενών είναι σχεδιασµένη µε βάση τα χαρακτηριστικά του µαθησιακού 
περιβάλλοντος (σχήµα 2).Η πρώτη σελίδα της πλατφόρµας  περιέχει πληρο-
φορίες σχετικά µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, την µέθοδο διδασκαλίας, 
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το κόστος και τις προϋποθέσεις φοίτησης, τα πιστοποιητικά σπουδών κλπ.
Επίσης παρέχει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον µέσω του οποίου ενεργο-
ποιούνται  οι περιοχές που αντιστοιχούν στους ανθρώπινους πόρους του συ-
στήµατος, δηλαδή τον καθηγητή, τον βοηθό, τον εκπαιδευόµενο, τον επισκέ-
πτη και τέλος τον διαχειριστή. Το µαθησιακό περιβάλλον ‘Παιδεία Οµογενών’ 
παρέχει στους χρήστες τις κάτωθι πρόσθετες δυνατότητες:
• ∆ιαµόρφωση ιστοσελίδων εγγραφής και παρακολούθησης µαθηµάτων για 

τους σπουδαστές. Η εγγραφή θα γίνεται µε σαφώς καθορισµένα βήµατα 
που θα πρέπει να ακολουθεί ο κάθε σπουδαστής (εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος, συµπλήρωση ερωτηµατολογίου, συλλογή προσωπικών πληροφορι-
ών, εγγραφή και αποστολή κωδικού στον σπουδαστή, κλπ.)

• ∆ιαµόρφωση ιστοσελίδων ανάρτησης και διαχείρισης µαθηµάτων για τους 
διδάσκοντες. Ειδικά για την ανάρτηση των µαθηµάτων θα διαµορφωθούν 
πρότυπα κειµένων τα οποία θα χρησιµοποιούνται από τους καθηγητές-βο-
ηθούς για τη συγγραφή του περιεχοµένου, και τα οποία θα αναρτώνται στη 
συνέχεια στο ασύγχρονο περιβάλλον µε την ελάχιστη δυνατή παρέµβαση 
του χειριστή.

• ∆ιαµόρφωση ιστοσελίδων για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών 
που θα αναλαµβάνουν οι βοηθοί κάθε µαθήµατος (tutors).

• ∆όµηση του εκπαιδευτικού υλικού σε κατηγορίες και µε χρονολογική σειρά 
(παραδόσεις, ασκήσεις, ερωτήµατα, εργασίες, κλπ.)

• Ανάπτυξη περιβάλλοντος ζωντανής γραπτής συνοµιλίας µέσω διαδικτύου 
µεταξύ σπουδαστών, βοηθών και καθηγητών (chat rooms).

• Σύνταξη ιστοσελίδων βοήθειας και συχνών ερωτήσεων για το περιβάλλον 
τηλεκπαίδευσης

• Ενσωµάτωση εργαλείου αναζήτησης ιστοσελίδων στον κατάλογο του περι-
εχοµένου των µαθηµάτων µε βάση το περιεχόµενο ή/και λέξεις-κλειδιά.

Σχήµα 2. Η Πλατφόρµα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.
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Το Περιβάλλον Σύγχρονης Εκπαίδευσης
Το περιβάλλον σύγχρονης εκπαίδευσης  που έχει υλοποιηθεί αποτελείται 
από:
1. Κάρτα τηλεδιάσκεψης Η.320/Η.323 VCON Cruiser 384
• ∆ίκτυο:

• H.323 (TCP/IP) videoconferencing σε ταχύτητες έως 1,5 Mbps 
• H.320 (TCP/IP) videoconferencing σε ταχύτητες έως 384 Κbps
• Τεχνολογία PacketAssist για βελτιωµένο Quality of Service (QoS) (λει-

τουργεί σε δίκτυα που υποστηρίζουν WFQ)
• Υποστήριξη πρωτοκόλλων video Η.261/Η.263 σε µεγέθη CIF/QCIF µε 

ρυθµούς ανανέωσης έως 30 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο
• Υποστήριξη πρωτοκόλλων audio G.711, G.722, G.728, G.723.1
• Ενσωµατωµένη υποστήριξη T.120 Data collaboration 

• Είσοδοι/έξοδοι audio/video
• Είσοδος επιτραπέζιου µικροφώνου 
• Έξοδος ηχείων/ακουστικών
• ∆ύο είσοδοι εικόνας (Μία Composite και µία S-video)
• Μία επιπλέον είσοδος ήχου (Line Level) 
• Μία επιπλέον έξοδος ήχου (Line Level)

• Λογισµικό 
• Συνοδεύεται από το VCON MeetingPoint Software 4.6
• Σύνδεση µε PC σε PCI bus 
• Υποστηρίζει Windows 98/2000/ME/XP

• Άλλα χαρακτηριστικά
• Άµεση συνεργασία µε κάµερες PTZ (Sony EVI-D31, Canon VC-C3/C4, 

κλπ.)
2. Σύστηµα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα Mimio 
3. Υπολογιστικό σύστηµα κωδικοποίησης και µετάδοσης ροής εικόνας και 

ήχου στο διαδίκτυο (streaming media encoder/server)
4. Επιτραπέζιο µικρόφωνο οµιλητή AudioTechnica AT-891R

URL: http://www.audio-technica.com/prodpro/profiles/AT891R.html 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου περιβάλλοντος µάθησης από απόσταση 
απαιτεί µία ολιστική προσέγγιση που εµπεριέχει παιδαγωγικές, τεχνολογι-
κές και  οργανωτικές πτυχές. Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον χα-
ρακτηρίζεται από την πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία. Η τεχνολογία από 
µόνη της  δεν είναι σε θέση να αναπληρώσει την διαπροσωπική ανθρώπινη 
επικοινωνία η οποία είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της µάθησης. 

Ο συνδυασµός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης -υπό προϋπο-
θέσεις- µπορεί να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την δηµιουργία 
ενός ολοκληρωµένου µοντέλου επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της διασπο-
ράς.
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