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Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το σχεδιασµό και την υλοποίηση εφαρµογών τηλεκπαίδευσης µέσω
του ∆ιαδικτύου, µε στόχο την καλύτερη και πληρέστερη διδασκαλία των γεωπονικών επιστηµών.
Αναλυτικότερα, αναφέρεται στην ανάπτυξη εφαρµογών σύγχρονης µορφής τηλεκπαίδευσης για χρήστες
µέσης τεχνολογικής υποδοµής, καθώς και ασύγχρονης µορφής τηλεκπαίδευσης µέσω του ∆ιαδικτύου
για την διεξαγωγή προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Λέξεις – κλειδιά: Μοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, µοντέλο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης,
γεωπονικές επιστήµες, ∆ιαδίκτυο, Ethernet, BSCW.
Abstract
This study presents the design and the implementation of Internet distance learning applications for the
teaching of agrisciences. More specifically, it describes the development of synchronous forms of
distance learning applications for users of medium technological infrastructure (e.g. Ethernet network) as
well asynchronous forms of distance learning applications through the Internet in order to meet the
changing undergraduate and graduate education needs of the Agricultural University of Athens.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση του ∆ιαδικτύου (Internet) ως νέα πλατφόρµα παροχής υπηρεσιών καθώς και
ορισµένες από τις βασικές του υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), ο
παγκόσµιος ιστός (World Wide Web ή Web), ο ηλεκτρονικός µαυροπίνακας (white boarding)
και οι ηλεκτρονικές οµάδες συζητήσεων (news) δηµιουργούν νέα δεδοµένα στο χώρο της
εκπαίδευσης. Οι νέες τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εµπορίου στο ∆ιαδίκτυο, όπως ψηφιακές
βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές εκδόσεις, µέθοδοι επικοινωνίας και συνεργασίας στο Web
υποστηρίζουν την υπηρεσία της τηλεκπαίδευσης ανοίγοντας νέες προοπτικές στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες [8].
Με τον όρο τηλεκπαίδευση εννοούµε κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες
επιτρέπουν στον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόµενους να ολοκληρώνουν εκπαιδευτικές και
µαθησιακές λειτουργίες αντίστοιχα, ευρισκόµενοι σε διαφορετικό τόπο, πιθανά και χρόνο [4,
11]. Κάθε δραστηριότητα τηλεκπαίδευσης µπορεί γενικά να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα από
δύο βασικά µοντέλα τηλεκπαίδευσης, των οποίων τα γενικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής:
Μοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης: σύγχρονη εκπαιδευτική δραστηριότητα βασισµένη σε
µετάδοση σήµατος video, είτε µεταξύ κατάλληλα διαµορφωµένων αιθουσών (για τον
οµιλητή-εκπαιδευτή και τους ακροατές-εκπαιδευόµενους), είτε µεταξύ κατάλληλα
εξοπλισµένων σταθµών εργασίας.
Μοντέλο σύγχρονης και ασύγχρονης δραστηριότητας τηλεκπαίδευσης: σύνθετη δραστηριότητα
που περιλαµβάνει τόσο σύγχρονες όσο και ασύγχρονες δυνατότητες επικοινωνίας και
µετάδοσης εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτή προς εκπαιδευόµενους.
Τα δύο αυτά µοντέλα συνιστούν σήµερα αντιπροσωπευτικές δυνατότητες οργάνωσης
τηλεκπαίδευσης έτσι όπως καταγράφονται παγκόσµια οι προσπάθειες αυτές στην διεθνή
βιβλιογραφία [4, 6, 7]. Το µοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης διασπά τον συνεχή χώρο της
παραδοσιακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας και φέρνει σε επαφή εκπαιδευτή και
εκπαιδευόµενους που βρίσκονται σε διαφορετικές αίθουσες ή σταθµούς, επιτρέποντας την
παρουσίαση ενός θέµατος από πλευράς εκπαιδευτή και την διατύπωση ερωτήσεων και αποριών
από πλευράς εκπαιδευοµένων. Το µοντέλο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνήθως βασίζεται στην
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παρουσίαση του θέµατος από µέρους του εκπαιδευτή και στη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων
από την πλευρά των εκπαιδευοµένων. Εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να έχει ήδη διαµοιραστεί
στους εκπαιδευόµενους µε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων (αποστολή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου) ή έντυπου υλικού (παραδοσιακό ταχυδροµείο). Το µοντέλο σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης χρησιµοποιεί κατά βάση σήµα video που µεταδίδεται ανάµεσα στις δύο
αίθουσες. Το video µπορεί να είναι αποκλειστικά "ζωντανό" (εικόνα από τον χώρο του
εκπαιδευτή), ή να περιλαµβάνει και την αποστολή µαγνητοσκοπηµένων τµηµάτων (π.χ.
παρουσίαση ενός οπτικού ντοκουµέντου σχετικού µε το µάθηµα). Με την ραγδαία ανάπτυξη του
∆ιαδικτύου, δοκιµάστηκαν λύσεις κατά τις οποίες, ακόµα και µε χαµηλού κόστους εξοπλισµό,
δίνεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης τηλεπαρουσιάσεων και τηλεσυνεργασιών. Η
επικοινωνία που επιτυγχάνεται µπορεί να είναι άµεση και αµφίδροµη, στοιχείο απαραίτητο για
τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων.
Οι χρήστες ενός ακαδηµαϊκού τηλεµατικού δικτύου, ανάλογα µε την πρόσβαση που έχουν στο
δίκτυο, έχουν διαφορετικές δυνατότητες όσον αφορά στις εφαρµογές τηλεκπαίδευσης [11]. Οι
κατηγορίες χρηστών που µπορούν να διακριθούν είναι:
Οµάδα χρηστών σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (εικονική αίθουσα διδασκαλίας).
Χρήστες υψηλής τεχνολογικής υποδοµής (ισχυρό σύστηµα υπολογιστή συνδεδεµένο σε ATM,
FDDI, ή Fast Ethernet δίκτυο).
Χρήστες µέσης τεχνολογικής υποδοµής (προσωπικός υπολογιστής συνδεδεµένος σε Ethernet
δίκτυο).
Χρήστες χαµηλής τεχνολογικής υποδοµής ή αποµακρυσµένoι χρήστες (προσωπικός
υπολογιστής µε ISDN ή απλή τηλεφωνική σύνδεση).
Η ανάπτυξη των εφαρµογών τηλεκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)
εντάσσεται στο πρόγραµµα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «∆ίκτυο Πρόσβασης και Υπηρεσίες ∆ικτύου
Κορµού για την Εκπαίδευση - GUnet» και στοχεύει κυρίως:
στη ριζική αναβάθµιση της µεθοδολογίας των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών του
Γ.Π.Α. µε χρήση νέων εφαρµογών τηλεµατικής,
στη διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ του Γ.Π.Α. και άλλων Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων
της χώρας σε επίπεδο µεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικών προγραµµάτων µε σύγχρονες
τεχνολογίες τηλε-εργασίας, και
στη τόνωση των ερευνητικών συνεργασιών του Γ.Π.Α. µεταξύ του διάσπαρτου έµψυχου
επιστηµονικού δυναµικού σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το σχεδιασµό και την υλοποίηση εφαρµογών
τηλεκπαίδευσης µέσω του ∆ιαδικτύου, µε στόχο τη καλύτερη και πληρέστερη διδασκαλία των
γεωπονικών επιστηµών [9]. Αναλυτικότερα, αναφέρεται στην ανάπτυξη εφαρµογών
σύγχρονης µορφής τηλεκπαίδευσης για χρήστες µέσης τεχνολογικής υποδοµής, καθώς και
ασύγχρονης µορφής τηλεκπαίδευσης µέσω του ∆ιαδικτύου για την διεξαγωγή προπτυχιακών
και µεταπτυχιακών µαθηµάτων στο Γ.Π.Α. Αποτέλεσµα αυτής της εργασίας ήταν ο
εντοπισµός προβληµάτων και δυσκολιών καθώς και η διεξαγωγή συµπερασµάτων, ώστε οι
εφαρµογές τηλεκπαίδευσης να υιοθετηθούν σε ευρεία κλίµακα από το Γ.Π.Α. για την
υποστήριξη των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, τη διεύρυνση των θεµατικών
αντικειµένων των σπουδών αυτών καθώς και την εκπαιδευτική συνεργασία µε άλλα ελληνικά
ή ξένα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα.
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
2.1 Εξοπλισµός και λογισµικό
Για την υλοποίηση εφαρµογών της µορφής σύγχρονης τηλεκπαίδευσης εγκαταστάθηκε ένας
εξυπηρετητής (server) µε λειτουργικό σύστηµα Windows 2000 και λογισµικό MeetingPoint
και ClassPoint Conferencing System [5]. Αναλυτικότερα, το λογισµικό ClassPoint
Conferencing System αποτελείται από τρία µέρη: (α) ClassPoint Server, εγκατεστηµένο στον
εξυπηρετητή, (β) ClassPoint Student εγκατεστηµένο στους υπολογιστές των εκπαιδευόµενων
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(αποµακρυσµένοι υπολογιστές), (γ) ClassPoint Instructor εγκατεστηµένο στον υπολογιστή του
εκπαιδευτή. Τα παραπάνω µέρη σε συνεργασία µεταξύ τους παρέχουν ένα ολοκληρωµένο
περιβάλλον τηλεκπαίδευσης όπου µεταξύ άλλων:
Η εικόνα και ο ήχος από κάθε εκπαιδευόµενο ή/και εκπαιδευτή µπορεί, εφόσον το επιτρέπει ο
εκπαιδευτής (συντονιστής), να µοιρασθεί από τον εξυπηρετητή σε όλους τους συµµετέχοντες
µε αποτέλεσµα τη µεταξύ τους αµφίδροµη επικοινωνία (εικόνα, ήχος).
Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα ελέγχου της προτεραιότητας του λόγου που ζητούν οι
εκπαιδευόµενοι καθώς και την αποστολή ή όχι της εικόνας κάθε εκπαιδευόµενου σε όλους τους
υπόλοιπους.
Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα διαµοίρασης ή άδειας διαµοίρασης εφαρµογών σε κάποιον
εκπαιδευόµενο, προκειµένου να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό στους υπολογιστές των
συµµετεχόντων, µε τη χρήση της υπηρεσίας διαµοίρασης εφαρµογών µε ή χωρίς δυνατότητα
συνεργασίας (application sharing). Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα
παρουσίασης στους υπολογιστές των εκπαιδευοµένων ενός κειµένου µέσω ενός επεξεργαστή
κειµένου ή µιας παρουσίασης µέσω του PowerPoint ή µίας περιήγησης µέσω ενός
φυλλοµετρητή (browser) ταυτόχρονα µε αυτή που εκτελεί ο εκπαιδευτής στον υπολογιστή
του. Επίσης, ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα διαµοίρασης του ηλεκτρονικού µαυροπίνακα
και τη δυνατότητα συνοµιλίας (chat) µε τους εκπαιδευόµενους.
Κάθε υπολογιστής που χρησιµοποιήθηκε για τηλεκπαίδευση είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
επεξεργαστή τουλάχιστον Pentium III, 128ΜΒ µνήµη, SoundBlaster 64 ή 128 PCI κάρτα ήχου,
αξιόπιστα ηχεία και µικρόφωνο, υψηλής ανάλυσης κάρτα οθόνης και κάρτα δικτύου 10/100
Mbps. Επίσης, οι υπολογιστές των εκπαιδευοµένων διέθεταν USB κάµερα Creative WebCam II ή
Logitech WebCam Pro, ενώ ο υπολογιστής του εκπαιδευτή είχε κάµερα CANON VC-C3 για
καλύτερη ανάλυση εικόνας και δυνατότητα ορισµού εκ των προτέρων διαφορετικών θέσεων
λήψης της εικόνας.
2.2 ∆οκιµές Τηλεκπαίδευσης
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει µια σειρά δοκιµών (σεναρίων) τηλεκπαίδευσης που
πραγµατοποιήθηκαν στο Γ.Π.Α., εντοπίζει προβλήµατα και δυσκολίες που προέκυψαν και
οδηγεί σε συµπεράσµατα ώστε η τηλεκπαίδευση να υιοθετηθεί από το εκπαιδευτικό
προσωπικό. Οι χρήστες του τηλεµατικού δικτύου του Γ.Π.Α. θεωρούνται µέσης τεχνολογικής
υποδοµής [13].
Πρώτη ∆οκιµή: Η αρχική δοκιµή τηλεκπαίδευσης υλοποιήθηκε από το γραφείο ενός
καθηγητή, ο οποίος έδωσε διάλεξη µέσω του υπολογιστή του (instructor PC) σε φοιτητές
(εκπαιδευόµενοι), οι οποίοι παρακολούθησαν από αποµακρυσµένη αίθουσα του ιδίου κτιρίου
(σχήµα 1). Στην αίθουσα παρακολούθησης προβαλλόταν η οθόνη ενός υπολογιστή (student
PC) µέσω προβολικού, ενώ παράλληλα µε µία κάµερα µεταδιδόταν η εικόνα της αίθουσας
στον υπολογιστή του καθηγητή. Οι δύο υπολογιστές είχαν συνδεθεί σε πόρτες των 10 Mbps
σε 10/100 Ethernet switch. Στο τέλος της διάλεξης ακολούθησαν ερωτήσεις και παρατηρήσεις
από τους φοιτητές (αµφίδροµη επικοινωνία).
1 η ∆ ο κ ιµ ή : A π ό γ ρ α φ ε ίο σ ε α ίθ ο υ σ α τ ο υ Γ .Π .Α .

Ε κ π α ιδ ε υ τ ή ς

Γ ρ α φ ε ίο Ε κ π α ιδ ε υ τ ή

∆ ΙΑ ∆ ΙΚ Τ Υ Ο

Ο θ ό ν η π ρ ο β ο λ ικ ο ύ

Σ υ ν τ ο ν ισ τ ή ς

Α ίθ ο υ σ α Ε ρ γ α σ τ η ρ ίο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς

Σχήµα 1. Τηλεκπαίδευση από γραφείο σε αίθουσα του Γ.Π.Α.
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Κατά τη δοκιµή αυτή επισηµάνθηκε η ανάγκη µεγαλύτερου εύρους δικτύου από 10 Mbps
προκειµένου να µεταδίδεται πιο αξιόπιστα ο ήχος και η εικόνα. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η
ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στη σωστή επιλογή φωτισµού, ώστε ενώ φωτίζονται
οι εκπαιδευόµενοι και ο εκπαιδευτής, να παραµένει σκοτεινή η οθόνη του προβολικού για να
διακρίνεται καλύτερα η προβαλλόµενη εικόνα του εκπαιδευτή. Σηµαντικός επίσης είναι και ο
ρόλος του συντονιστή, ο οποίος πρέπει να ελέγχει τη ροή της τηλεκπαίδευσης και να
προβαίνει σε πιθανές τεχνικές ρυθµίσεις κατά τη διάρκειά της, όταν το κρίνει απαραίτητο για
τη λήψη καλύτερου αποτελέσµατος.
∆εύτερη ∆οκιµή: Η δοκιµή αυτή πραγµατοποιήθηκε για τις ανάγκες προπτυχιακού µαθήµατος
του Εργαστηρίου Μελισσοκοµίας του Γ.Π.Α. Στόχο είχε τη µεταφορά εικόνας και ήχου για τη
ζωή των µελισσιών από εξωτερικό χώρο σε αίθουσα διδασκαλίας. Αναλυτικότερα, µέσω του
∆ιαδικτύου επιτεύχθηκε µετάδοση διδασκαλίας από εξωτερικό χώρο του κτιρίου Μελισσοκοµίας
όπου βρίσκονται τοποθετηµένες κυψέλες, σε µία αποµακρυσµένη αίθουσα του ιδίου κτιρίου. Οι
φοιτητές παρακολουθούσαν τον καθηγητή από την οθόνη ενός υπολογιστή (student PC) µέσω
προβολικού (σχήµα 2). Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, ο καθηγητής είχε την ευκαιρία να
επιδείξει λεπτοµέρειες από τη ζωή µιας κυψέλης. Η κάµερα που µετέδιδε την εικόνα του
καθηγητή και των µελισσιών ήταν συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή του Εργαστηρίου
Μελισσοκοµίας (instructor PC) µε δύο καλώδια, ένα S-video και ένα σειριακό για χειρισµό της
κάµερας µέσω του υπολογιστή, µήκους 20µ. το καθένα. Ο ήχος από τον καθηγητή µεταδιδόταν
µε ασύρµατο µικρόφωνο εµβέλειας 50 µέτρων.
2 η ∆ ο κ ιµ ή : Α π ό τ ο ν α γ ρ ό σ ε α ίθ ο υ σ α τ ο υ Γ .Π .Α

Ι σ ό γ ε ι ο κ τ ιρ ί ο υ Μ ε λ ισ σ ο κ ο µ ί α ς

αγρός

µ ε λ ίσ σ ι α

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο Μ ε λ ι σ σ ο κ ο µ ία ς
Σ υ ν τ ο ν ισ τ ή ς

S - V i d e o c a b le 2 0 m
S e r ia l c a b le 2 0 m
P o w e r c a b le

Α ίθ ο υ σ α Μ ε λ ισ σ ο κ ο µ ία ς

Ε κ π α ιδ ε υ τ ή ς µ ε
ασύρµατο
µ ικ ρ ό φ ω ν ο

1 ο ς ό ρ ο φ ο ς κ τ ιρ ίο υ Μ ε λ ισ σ ο κ ο µ ία ς

Ο θ ό ν η π ρ ο β ο λ ικ ο ύ

Σ υ ν τ ο ν ισ τ ή ς

S tu d e n t P C :
- U S B c a m e r a π ρ ο ς φ ο ιτ η τ έ ς
- µ ικ ρ ό φ ω ν ο σ τ ο ν σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή
- η χ ε ία π ρ ο ς ό λ ο υ ς
- µηχανή προβολής

1 ο ς ό ρ ο φ ο ς κ τ ιρ ίο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς ( 1 k m )
S tu d e n t P C :
- U S B ca m e ra
- µ ικ ρ ό φ ω ν ο
- η χ ε ία

Σχήµα 2. Τηλεκπαίδευση από αγρό σε αίθουσα του Γ.Π.Α.
Η δοκιµή αυτή απέδειξε την ανάγκη προµήθειας ασύρµατων ακουστικών για τον εκπαιδευτή
που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο (αγρό), συστήµατος ποµποδέκτη για ασύρµατη µετάδοση
εικόνας και ήχου από τον εκπαιδευτή και µίκτη ήχου για τον συντονιστή της τηλεκπαίδευσης.
Αυτή η περίπτωση τηλεκπαίδευσης, κατά την οποία µεταφέρεται εικόνα και ήχος από αγρό σε
αίθουσα διδασκαλίας, αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα στην παραδοσιακή µορφή διδασκαλίας
του συγκεκριµένου µαθήµατος, διευρύνει τις επιλογές του εκπαιδευτή για καλύτερη
οργάνωση του µαθήµατος και διευκολύνει τους εκπαιδευόµενους στην καλύτερη κατανόησή
του.
Τρίτη ∆οκιµή: Η δοκιµή αυτή αναφέρεται στην πραγµατοποίηση ενός µεταπτυχιακού
µαθήµατος στον τοµέα των Κηπευτικών Καλλιεργειών µέσω ∆ιαδικτύου µε θέµα
«Παρατήρηση της βλαστικής ικανότητας των σπόρων». Ο καθηγητής από το Εργαστήριό του
παρουσίασε ένα πείραµα στους φοιτητές του οι οποίοι το παρακολούθησαν µέσω ειδικά
εξοπλισµένων υπολογιστών αποµακρυσµένης αίθουσας (σχήµα 3). Όλοι οι υπολογιστές ήταν
συνδεδεµένοι σε Fast Ethernet switches στα 100 Mbps. Ο καθηγητής επέδειξε στους
υπολογιστές των φοιτητών µια σειρά φωτογραφιών και σχεδιαγραµµάτων καθώς και ένα
κείµενο µέσα από έναν κειµενογράφο, χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα διαµοίρασης
εφαρµογών του λογισµικού τηλεκπαίδευσης, όπως αυτή αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1.
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Επίσης, εκτέλεσε ένα πείραµα µε σπόρους στο στερεοσκόπιο, η εικόνα του οποίου
µεταδιδόταν στις οθόνες των υπολογιστών των φοιτητών. Η επικοινωνία µε τους φοιτητές
ήταν αµφίδροµη, ο καθηγητής είχε οπτική επαφή µε κάθε φοιτητή και έδινε το λόγο σε όποιον
ήθελε να υποβάλλει ερωτήµατα, όπως θα συνέβαινε και µε τον παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας του µαθήµατος.
3 η ∆ ο κ ιµ ή : A π ό ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο σ ε α ί θ ο υ σ α τ ο υ Γ .Π .Α .

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο Κ η π ε υ τ ικ ώ ν Κ α λ λ ιε ρ γ ε ιώ ν
Ε κ π α ιδ ε υ τ ή ς

S tu d e n t P C s

∆ ΙΑ ∆ ΙΚ Τ Υ Ο

Α ίθ ο υ σ α Ε ρ γ α σ τ η ρ ίο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς

Σχήµα 3. Τηλεκπαίδευση από εργαστήριο σε αίθουσα του Γ.Π.Α.
Λόγω ελλείψεως ειδικού στερεoσκοπίου µε ενσωµατωµένη κάµερα, η εικόνα δεν ήταν
συνεχώς κεντραρισµένη και παρουσίαζε κάποια αστάθεια, η ποιότητα του ήχου και της
εικόνας του εκπαιδευτή ήταν ικανοποιητική και η γενική εντύπωση των συµµετεχόντων ήταν
ότι επωφελήθηκαν από τη συγκεκριµένη τηλεκπαίδευση, αφού είχαν την δυνατότητα να
παρακολουθήσουν το πείραµα χωρίς να µεταβούν στο χώρο του Εργαστηρίου.
Τέταρτη ∆οκιµή: Στην δοκιµή αυτή πραγµατοποιήθηκε ένα δεύτερο µεταπτυχιακό µάθηµα
στον τοµέα των Κηπευτικών Καλλιεργειών µε θέµα «Γεωργικά Φάρµακα και
∆ηλητηριάσεις». Καθηγητής από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης παρουσίασε
στους φοιτητές του Γ.Π.Α. στοιχεία για τις παρενέργειες που έχουν τα γεωργικά φάρµακα
στον ανθρώπινο οργανισµό. Οι φοιτητές που χρησιµοποιούσαν τους ειδικά εξοπλισµένους
υπολογιστές του Γ.Π.Α. παρακολούθησαν τη διδασκαλία µέσω ∆ιαδικτύου (σχήµα 4). Και σε
αυτή τη δοκιµή όλοι οι υπολογιστές και στα δύο Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα ήταν συνδεδεµένοι
σε Fast Ethernet switches στα 100 Mbps, ενώ η ταχύτητα πρόσβασης ήταν για το Γ.Π.Α. 2
Mbps και για το Πανεπιστήµιο Κρήτης 6 Mbps. Ο καθηγητής επέδειξε µια σειρά
φωτογραφιών και ιστοσελίδων από το ∆ιαδίκτυο. Στο τέλος του µαθήµατος απάντησε σε
ερωτήµατα που του έθεσαν οι φοιτητές του Γ.Π.Α. Η επικοινωνία µε τους φοιτητές ήταν
αµφίδροµη, αφού και σε αυτή την περίπτωση κάθε φοιτητής είχε έναν υπολογιστή και ο
καθηγητής είχε οπτική επαφή µε όλους τους φοιτητές.
4 η ∆ ο κ ιµ ή : A π ό α ί θ ο υ σ α ά λ λ ο υ Α κ α δ η µ α ϊ κ ο ύ Ι δ ρ ύ µ α τ ο ς σ ε α ίθ ο υ σ α τ ο υ Γ . Π . Α .

Ι α τ ρ ικ ή Σ χ ο λ ή Π α ν ε π ισ τ η µ ίο υ Κ ρ ή τ η ς
Ε κ π α ιδ ε υ τ ή ς

S tu d e n t P C s

∆ ΙΑ ∆ ΙΚ Τ Υ Ο

Α ίθ ο υ σ α Ε ρ γ α σ τ η ρ ίο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς Γ . Π .Α .

Σχήµα 4. Τηλεκπαίδευση από αίθουσα Γ.Π.Α. σε αίθουσα άλλου Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος
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Η δοκιµή αυτή είχε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσµατα, τόσο από ποιοτική όσο και από
πρακτική άποψη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία των δύο Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, δόθηκε η
ευκαιρία στους εκπαιδευόµενους να διευρύνουν τις γνώσεις τους παρακολουθώντας διάλεξη
από εξειδικευµένο επιστήµονα άλλου Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος, απλά και γρήγορα χωρίς να
απαιτηθεί οποιαδήποτε µετακίνηση.
2.3 Συµπεράσµατα δοκιµών
Στις παραπάνω δοκιµές επιτεύχθηκε µετάδοση ήχου και εικόνας. Σε ορισµένες όµως
περιπτώσεις παρατηρήθηκε µικρή καθυστέρηση της εικόνας σε σχέση µε τον ήχο. Αυτό
οφειλόταν κυρίως στον περιορισµένο αριθµό πλαισίων (frames) που µεταδίδονταν στα
αποµακρυσµένα σηµεία ανά δευτερόλεπτο (από 3 έως 7 ανάλογα µε την τοπολογία δικτύου
των αποµακρυσµένων µερών σε αντίθεση µε τα 15 έως 25 στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε
πρόβληµα). Ειδικότερα, η καθυστέρηση παρουσιάστηκε στην πρώτη και δεύτερη δοκιµή,
όπου οι υπολογιστές των εκπαιδευτών ήταν συνδεδεµένοι σε πόρτες των 10 Mbps. Παρόλα
αυτά, η µικρή αυτή καθυστέρηση αποδείχθηκε κάποιες φορές και µία καλή δικαιολογία για να
αυξηθεί η προσοχή των φοιτητών στα λεγόµενα. Επίσης, στις δοκιµές επιβεβαιώθηκε η
ιδιαίτερη σηµασία που πρέπει να δίνεται στο θέµα της σκηνοθεσίας µιας τηλεκπαίδευσης (π.χ.
η θέση του καθηγητή απέναντι στην κάµερα και στο µικρόφωνο καθώς και ο φωτισµός της
αίθουσας, του καθηγητή και των εκπαιδευτικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται κατά τη
διάρκεια της τηλεκπαίδευσης).
Οι περισσότερες δυσκολίες που παρατηρήθηκαν από τις παραπάνω δοκιµές φαίνεται να
µπορούν να διορθωθούν στο µέλλον. Παρά το γεγονός ότι µπορεί να µην φθάνουν την υψηλή
ποιότητα άλλων ακριβότερων λύσεων τηλεκπαίδευσης, οι λύσεις που χρησιµοποιήθηκαν στο
Γ.Π.Α. δείχνουν εξαιρετικά ελκυστικές. Επιπλέον πλεονέκτηµα των λύσεων που
περιγράφηκαν αποτελεί η δυνατότητα, που παρέχεται στον εκπαιδευτή ή και στους
εκπαιδευόµενους, εφόσον ο εκπαιδευτής το επιτρέψει, να επέµβουν στους υπολογιστές των
υπολοίπων συµµετεχόντων και να διαµοιράσουν µία εφαρµογή (κειµενογράφο, PowerPoint,
ιστοσελίδες, κ.ά.) ή να µοιράσουν τον ηλεκτρονικό µαυροπίνακα, όπως περιγράφθηκε στη
τρίτη και τέταρτη δοκιµή.
Κατά τις παραπάνω δοκιµές παρατηρήθηκε ότι όταν οι υπολογιστές ήταν συνδεδεµένοι σε
Fast Ethernet τοπικό δίκτυο (100 Mbps) η ποιότητα και ο συγχρονισµός του ήχου και της
εικόνας ήταν ικανοποιητική για τις ανάγκες του µαθήµατος (δοκιµή τρίτη). Επίσης, κατά τη
διασύνδεση των δύο Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων (δοκιµή τέταρτη) οι ταχύτητες των γραµµών
πρόσβασης του Γ.Π.Α. και του Πανεπιστηµίου Κρήτης (2 Mbps και 6 Mbps αντίστοιχα)
φάνηκε να εξυπηρετούν τις ανάγκες µετάδοσης του ήχου και της εικόνας, δίνοντας την
αίσθηση στους εκπαιδευόµενους ότι οι υπολογιστές τους είναι συνδεδεµένοι σε τοπικό δίκτυο
µε τον εκπαιδευτή. Συµπερασµατικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρύτερη χρήση
παρόµοιων εφαρµογών
τηλεκπαίδευσης κρίνεται αφενός µεν η εγκατάσταση του
απαραίτητου εξοπλισµού και λογισµικού στους υπολογιστές καθηγητών και φοιτητών, όπως
αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 2.1, αφετέρου δε η δυνατότητα σύνδεσης των
υπολογιστών αυτών σε τηλεµατικό δίκτυο ικανοποιητικού εύρους, 100 Mbps κατά προτίµηση
και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µέσω υψηλής γραµµής πρόσβασης, τουλάχιστον 2 Mbps.
Το επόµενο βήµα των παραπάνω δοκιµών τηλεκπαίδευσης, το οποίο όµως δεν έχει ακόµα
σταθεί δυνατόν να υλοποιηθεί, λόγω ελλείψεως του σχετικού εξοπλισµού, είναι η δηµιουργία
"εικονικής αίθουσας διδασκαλίας" µε εξοπλισµό που να υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες
εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων σαν να συνυπήρχαν στον ίδιο φυσικό χώρο (σχήµα 5). Ο
εξοπλισµός πρέπει να περιλαµβάνει κάµερες οι οποίες στοχεύουν/ακολουθούν τον εκπαιδευτή
ή τους εκπαιδευόµενους, ειδικό προβολικό (presenter) µε ενσωµατωµένη κάµερα για µετάδοση
π.χ. υλικών για µεγέθυνση (σπόροι, έντοµα, κ.τλ.), στερεοφωνικό συγκρότηµα για την ηχητική
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ειδικές οθόνες προβολής, µίκτη εικόνας ήχου και
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σήµατος από υπολογιστή, κονσόλα ελέγχου όπου αποφασίζεται ποια από τα σήµατα θα δοθούν
σε ποια οθόνη, κ.ά.
Ο ρ γ ά ν ω σ η α ιθ ο υ σ ώ ν δ ιδ α σ κ α λ ία ς Τ η λ ε κ π α ίδ ε υ σ η ς

Ο θόνη PLASM A
Ε κ π α ιδ ευ τή ς

Σ υ ν τ ο ν ισ τ ή ς

∆ ΙΑ ∆ ΙΚ Τ Υ Ο
Ο θόνη PLASM A
Ε κ π α ιδ ευ τή ς

Σ υ ν τ ο ν ισ τ ή ς

αγρός
Studen t PC s
Ε κ π α ιδ ευ τή ς

Σχήµα 5. Οργάνωση αιθουσών Τηλεκπαίδευσης
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Για την καλύτερη διδασκαλία των µαθηµάτων του Γ.Π.Α. αναπτύχθηκε ένα σύστηµα
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τον παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας [10]. Ειδικότερα, δηµιουργήθηκε σε έναν εξυπηρετητή ένας χώρος εργασίας ο
οποίος βασίστηκε στο περιβάλλον τηλεσυνεργασίας BSCW (Basic Support for Cooperative
Work on the World Wide Web) [1, 2, 3]. Το BSCW θεωρείται πρωτοπόρο και ιδιαίτερα
ισχυρό εργαλείο το οποίο δίνει έµφαση σε µια πραγµατική προσέγγιση ανάπτυξης
συστηµάτων βασισµένων στις υπάρχουσες τεχνολογίες [12]. Αναλυτικότερα, µέσω ενός
πρότυπου φυλλοµετρητή ενσωµατώνει υποστήριξη πρωτοκόλλου WAP, εφαρµογές JANA,
διαχείριση οµάδων, επισήµανση γεγονότων κ.ά.
Μέσω του ∆ιαδικτύου, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο εργασίας, ο οποίος
περιλαµβάνει το υλικό εκπαίδευσης των µαθηµάτων. Για παράδειγµα, η οργάνωση της ύλης
στο περιβάλλον BSCW για το προπτυχιακό µάθηµα Digital Visual Fortran 90 περιλαµβάνει
σηµειώσεις, προγραµµατιστικές εντολές της Fortran 90, παραδόσεις, θέµατα προόδων,
παρουσίες φοιτητών, ανακοινώσεις και ώρες λειτουργίας αιθουσών µικροϋπολογιστών
(http://infolab.aua.gr/attis).
Τα πλεονεκτήµατα τα οποία προσφέρει αυτό το σύστηµα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι (α)
η άµεση τοποθέτηση του µαθησιακού υλικού από τον εκπαιδευτή (αµεσότερη από την
τοποθέτηση ιστοσελίδων), (β) η εύκολη πρόσβαση από τους φοιτητές (η πρόσβαση στο
µαθησιακό υλικό πραγµατοποιείται µέσω του ∆ιαδικτύου χρησιµοποιώντας τα ευρύτατα
διαδεδοµένα προγράµµατα πλοήγησης µε ελάχιστες προαπαιτούµενες γνώσεις), (γ) η
βελτιστοποίηση της ποιότητας της εκπαίδευσης (το υλικό προς διδασκαλία είναι πάντα
διαθέσιµο στους φοιτητές), (δ) η κοινή χρήση γνωστικών πόρων (το υλικό αλλά και η γνώση
ενός Πανεπιστηµίου µπορεί να γίνει διαθέσιµη προς χρήση και από άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα), (ε) ο ελάχιστος απαιτούµενος εξοπλισµός για την εγκατάσταση του συστήµατος
και (στ) η υλοποίηση ενός δικτύου επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων, το
οποίο είναι εύκολα προσβάσιµο και από τις δυο πλευρές. Μειονεκτήµατα µπορούν να
θεωρηθούν (α) η ανάγκη εξοικείωσης του εκπαιδευτή µε το σύστηµα για την τοποθέτηση του
µαθησιακού υλικού, (β) ο αναλυτικός προγραµµατισµός του µαθήµατος από τον εκπαιδευτή
για την εύκολη εισαγωγή του στο σύστηµα.
4. ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ανάλογες προσπάθειες τηλεκπαίδευσης πραγµατοποιούνται τόσο σε άλλα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού, όσο και σε διεθνείς οργανισµούς οι οποίοι έχουν
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συσταθεί ακριβώς για τη διάδοση της τηλεκπαίδευσης. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά
ορισµένες από αυτές τις προσπάθειες.
Πανεπιστήµιο Αιγαίου: Λόγω της ιδιόµορφης χωροταξικής ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου στην Αθήνα και στα νησιά του Αιγαίου, η υπηρεσία της τηλεκπαίδευσης
χρησιµοποιείται µε ιδιαίτερη έµφαση για την αποφυγή µετακινήσεων του επιστηµονικού
προσωπικού και την εκµετάλλευση των αιθουσών και εργαστηρίων στα διάφορα κτίρια του
Πανεπιστηµίου.
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών: Η συνεργασία των τριών αυτών Ακαδηµαϊκών
Ιδρυµάτων µέσω του έργου «∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων» του
προγράµµατος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία της πρώτης εικονικής
αίθουσας τηλεδιδασκαλίας. Η αίθουσα αυτή απαρτίζεται από τρεις άρτια εξοπλισµένες
αίθουσες τηλεκπαίδευσης - µια ανά Ίδρυµα -, οι οποίες επιτρέπουν πλήρη αµφίδροµη
επικοινωνία και υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης, προσοµοιώνοντας όλες τις λειτουργίες που
λαµβάνουν χώρα σε κανονικές αίθουσες διδασκαλίας. Η προηγµένη αυτή πλατφόρµα
ηλεκτρονικής µάθησης παρουσιάσθηκε τον Ιούνιο του 2000 µε σκοπό την έναρξη µαθηµάτων
µεταξύ αυτών των Ιδρύµατα το ερχόµενο ακαδηµαϊκό έτος.
University of South Africa: Σε αυτό το Πανεπιστήµιο γίνεται ίσως µία από τις µεγαλύτερες
προσπάθειες για την διάδοση και ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης. Στην Νότια Αφρική
υπάρχει µεγάλη ανάγκη µείωσης των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, όχι µόνο αυτών που
προκύπτουν από την απόσταση, αλλά και από τις διαφορετικές φυλές, θρησκείες, µορφωτικό
επίπεδο, κ.ά. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες, η World Bank,
επιχορηγεί και προωθεί έντονα την προσπάθεια αυτή.
Αλλά Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα που ασχολούνται µε την ανάπτυξη εφαρµογών τηλεκπαίδευσης
είναι και τα παρακάτω:
Open University, Αγγλία
The Open University of Isreal, Ισραήλ Open University of the Netherlands, Ολλανδία Open
Learning Australia, Αυστραλία
Southern California University for Professional Studies, Αµερική Sukhothai Thammathirat
Open University (STOU), Nonthaburi, Ταϊλάνδη
Allama Iqbal Open University, Πακιστάν Asia International Open University (Macau)Ο
οργανισµός Commonwealth of Learning είναι ένας κυβερνητικός εσωτερικός οργανισµός της
Αγγλίας, ο οποίος έχει δηµιουργηθεί για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και διάδοση της
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των διαφόρων τεχνολογιών,
προκειµένου τα έθνη να έχουν πρόσβαση σε µία ποιοτική εκπαίδευση [6]. Άλλος σηµαντικός
οργανισµός είναι ο ACSDE (American Center for the Study of Distance Education).
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην περίπτωση της διδασκαλίας των γεωπονικών επιστηµών, οι διαδικτυακές εφαρµογές
τηλεκπαίδευσης θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές για την πληρέστερη διδασκαλία τους, διότι
παρέχουν γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις στις περιπτώσεις που χρειάζεται να
αντιµετωπισθεί το πρόβληµα των διαφορετικών χώρων µεταξύ εκπαιδευτή ή εκπαιδευοµένων
(π.χ. διεξαγωγή πειραµάτων σε εργαστήρια) ή της απόστασης και του κόστους µετάβασης (π.χ.
µεταφορά εικόνας από γεωργικές καλλιέργειες ή κτηνοτροφικές µονάδες). Επιπλέον, παρέχουν
τη δυνατότητα µεταφοράς τεχνογνωσίας από εξειδικευµένους επιστήµονες άλλων
Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων.
Οι εφαρµογές τηλεκπαίδευσης θα πρέπει να µελετηθούν προσεχτικά ώστε να µπορούν να
προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους τον βέλτιστο συνδυασµό των πλεονεκτηµάτων των
σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας. Θα
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι υποχρέωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας να διευρύνει
τη σηµερινή µορφή της διδασκαλίας προκειµένου να ενθαρρύνει ένα νέο τύπο
εκπαιδευόµενου και να διαχειριστεί ένα νέο περιβάλλον µάθησης, αναπτύσσοντας και
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ενσωµατώνοντας τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στα
εκπαιδευτικά της προγράµµατα για την είσοδο της χώρας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η τεχνολογική υποδοµή υποστήριξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης δεν εγγυάται την επιτυχή
διεξαγωγή µαθηµάτων τηλεκπαίδευσης. Ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτής θα πρέπει να
αποκτήσει γνώση σε ορισµένα θέµατα τηλεκπαίδευσης, να προσδιορίσει λεπτοµερώς τις
εκπαιδευτικές του ανάγκες τους, να επιθυµεί τη ριζική αναβάθµιση του τρόπου διδασκαλίας
του µαθήµατός του, να οργανώσει συγκεκριµένα σενάρια χρήσης και µορφών εκπαιδευτικών
προσεγγίσεων που επιθυµεί να ακολουθήσει για το µάθηµά του, να αξιολογείται η νέα µορφή
διδασκαλίας από τους εκπαιδευόµενους κλπ.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί και στο ρόλο της τηλεκπαίδευσης γεωπονικών επιστηµών
µέσω ∆ιαδικτύου στον αγροτικό πληθυσµό της χώρας ώστε να αντιµετωπισθούν ορισµένα
από τα προβλήµατα της αγροτικής βιοµηχανίας λόγω του έντονου ανταγωνισµού από
διάφορες περιοχές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική σηµασία της
γεωπονικής τηλεκπαίδευσης ενισχύεται από το γεγονός ότι ο αγροτικό κλάδος αποτελεί κύρια
πηγή εισοδήµατος για ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Η γεωπονική
τηλεκπαίδευση µπορεί να συνεισφέρει στη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων για
εκπαιδευόµενους διαφορετικής ηλικίας και ειδικών αναγκών, στην αύξηση των
εκπαιδευοµένων και στην διευκόλυνση της δια βίου εκπαίδευσης η οποία αποδεικνύεται
απαραίτητη στην προσπάθεια του σηµερινού εκπαιδευόµενου (αγρότη) να ανταποκριθεί στις
τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις.
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