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Περίληψη 
Τα Πειραµατικά ∆ίκτυα Τηλεεκπαίδευσης ABL AV & AW αποτελoύν αυτόνοµες δράσεις στα πλαίσια 
του προγράµµατος εκπαίδευσης από απόσταση Quali_Learn. Το πρόγραµµα Quali_Learn έχει αναπτύξει 
στο ΤΕΙ Αθήνας µια υποδοµή αποτελούµενη από κατάλληλο εξοπλισµό, χώρους και ανθρώπινο 
δυναµικό παράλληλα µε τη λειτουργία σειράς πειραµατικών δράσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης εξ' 
αποστάσεως. Τα δίκτυα ABL AV & AW εστιάζουν στην αξιοποίηση ετερογενούς υποδοµής πολλών 
διαφορετικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΤΕΙ-Αθήνας, 
Πανεπιστήµιο Brive la Galliard & Πανεπιστήµιο της Limoges για το δίκτυο ABL, ΤΕΙ Αθήνας & 
Πανεπιστήµιο Vaxjoe για το δίκτυο AV, TEI Αθήνας & Πανεπιστήµιο της Βιέννης για το δίκτυο AW) 
προκειµένου να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές διαδικασίες υψηλής διαδραστικότητας µε εισαγωγή 
τεχνολογίας τηλεδιάσκεψης. Οι δράσεις αυτές πέρα από την εξαγωγή των αντίστοιχων συµπερασµάτων 
έχουν ως στόχο να διαµορφώσουν και να αποδώσουν στους συνεργαζόµενους φορείς µία οργανωτική 
και υλική υποδοµή και µία µέθοδο διεξαγωγής on line εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε χρήση 
ετερογενών υποδοµών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν για την 
ανάπτυξη αυτών καθαυτών των δικτύων αλλά και για τη δηµιουργία και διαχείριση αναλόγων δράσεων. 
Λέξεις Κλειδιά: Ανοιχτή Εκπαίδευση, Εκπαίδευση από Απόσταση, Ανοικτό πανεπιστήµιο, 
Τηλεδιάσκεψη. 
 
Abstract 
The ALB, AV and AW experimental networks of distance learning, constitute autonomous activities 
within the distance-learning program Quality_Learn. The Quality_Learn program has developed in TEI 
of Athens an infrastructure comprise appropriate hardware, installations and human resources parallel to 
the operation of a series of experimental activities in the field of open and distance learning. ALB AV & 
AW networks concentrate in the valorization of different heterogeneous infrastructures of several third 
lever institutions in Greece and in Europe (TEI of Athens, University of Limoges, IUT of Brive la 
Galliard, for the ALB-net, University of Vaxjo, for the AV-net and University of Vienna for the AW-net) 
to support educational procedures of high interactivity by insertion of teleconference technology. The 
purpose of these activities beyond experiments conclusions is to form and provide to the various partners 
an organizational structure, a material configuration and a method to carry out educational operations 
using heterogeneous infrastructures in European scale. These results can be exploited as well for the 
development of these networks and for the development and the management of similar cases. 
Keywords: Open and Distance Learning, Open University, Virtual University, Teleconference. 
 
 
Εισαγωγή 
Το τµήµα πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και ευρωπαϊκά πανεπιστήµια (Limoges Γαλλίας, 
Vaxjoe Σουηδίας, Wien Αυστρίας) έχουν αναπτύξει από τα µέσα της δεκαετίας του 90 
συνεργασία σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις. Η συνεργασία αυτή σε σηµαντικό 
βαθµό υποστηρίζεται από το πρόγραµµα SOCRATES. Τα επιστηµονικά πεδία των κοινών 
αυτών δράσεων είναι η ανάλυση και σύνθεση εικόνας, τα πληροφοριακά συστήµατα, οι 
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βάσεις δεδοµένων και γνώσεων, η τεχνητή νοηµοσύνη, η µοντελοποίηση επιχειρησιακών 
διαδικασιών, η τεχνολογία λογισµικού και οι εφαρµογές τους. 
Η υποστήριξη αυτών των εκπαιδευτικών (αλλά και ερευνητικών) δράσεων µε τη χρήση 
συστηµάτων τηλεεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης. Εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα συµµετοχής σηµαντικά µεγαλύτερου αριθµού εκπαιδευοµένων και δίνει τη 
δυνατότητα γρήγορης επικαιροποίησης του περιεχοµένου των γνώσεων. 
Για τους παραπάνω λόγους δηµιουργήθηκαν εκπαιδευτικά δίκτυα µε υποστήριξη 
συστηµάτων τηλεεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης µεταξύ εκπαιδευτικών µονάδων του ΤΕΙ - 
Αθήνας (Αιγάλεω) του Πανεπιστηµίου της Limoges που βρίσκονται στη Limoges και στη 
Brive la Gaillard και των Πανεπιστηµίων Βιέννης (Αυστρία) και Vaxjoe (Σουηδία). Η 
πειραµατική λειτουργία του εκπαιδευτικών αυτών δικτύων εντάχθηκε στις δραστηριότητες 
του προγράµµατος Quali-Learn που συντονίζει το ΤΕΙ-Αθήνας. Τα αποτελέσµατα και 
συµπεράσµατα αυτής της πειραµατικής λειτουργίας πρόκειται να αξιοποιηθούν για την 
επέκταση των δραστηριοτήτων του τελικού δικτύου τόσο από άποψη περιεχοµένου (νέα είδη 
εκπαιδευτικών δράσεων, νέα αντικείµενα) όσο και για την παραπέρα γεωγραφική ανάπτυξη 
του µε την ένταξη και άλλων Πανεπιστηµιακών µονάδων. 
Επισηµαίνουµε ότι η γεωγραφική ή / και χρονική απόσταση που υπάρχει µεταξύ διδάσκοντος 
και διδασκοµένου έχει επιπτώσεις και στη φύση της εργασίας των διδασκόντων 
[Rowntree99]. Παρά το ότι το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να είναι καλά σχεδιασµένο, δεν 
µπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τον διδάσκοντα. Οι διδασκόµενοι είναι κάτι παραπάνω από 
σίγουρο ότι σε κάποια φάση της µαθησιακής τους πορείας θα χρειαστούν την επαφή µε τον 
διδάσκοντα. Ο λόγος αυτής της επαφή µπορεί να είναι η επίλυση αποριών, η παροχή 
διευκρινίσεων, η συζήτηση για οργανωτικά και άλλα θέµατα [Ματράλης98], η έκθεση των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν κλπ. Η µάθηση και η διδασκαλία σε online περιβάλλον 
συνιστούν την "online εκπαίδευση" (online education) [Paulsen98], [Roberts99]. Στην 
περίπτωση της online εκπαίδευσης, η φύση της τεχνολογίας παίζει σηµαντικότατο ρόλο, διότι 
αποτελεί το µέσο µε το οποίο διευκολύνεται και επιτυγχάνεται η µάθηση. 
Στα δίκτυα που θα παρουσιάσουµε παρακάτω επιχειρήθηκε να εφαρµοστούν σενάρια από 
αυτά που οι Hiltz και Benbunan-Fich [Hiltz97] παραθέτουν στην αντιστοιχία των δοµών 
επικοινωνίας στην "ιδεατή" (ηλεκτρονική) και στην παραδοσιακή τάξη και να αξιοποιηθεί η 
σχετική διεθνής γνώση [Haughey98], [Olhoff97] (Πίνακας 1). 
 

Τεχνολογία 
 πληροφορικής 

Χρήση Παραδοσιακό ανάλογο 

Ιδιωτικές συνδιασκέψεις  ∆ιαλέξεις και συζητήσεις στην 
αίθουσα διδασκαλίας 
Οµάδες εργασίας φοιτητών 

Αίθουσα διδασκαλίας 
Οµάδες µελέτης 

Μηνύµατα Φοιτητή προς φοιτητή 
Καθηγητής προς φοιτητή 

Συζητήσεις στο διάδροµο 
Ώρες γραφείου 

Συµµετοχή στην ιδεατή 
τάξη 

Κατανοµή και έλεγχος εργασιών Οπτική παρουσία (και 
επιβεβαίωση) 

Αποστολή συνηµµένων 
αρχείων  

Diagrams, Spread sheets, etc. Ανταλλαγή αποτελεσµάτων 
επεξεργασίας από Η/Υ 
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Κατάλογος µελών / 
συµµετεχόντων 

Εύρεση µελών µε κοινά 
ενδιαφέροντα 

Σχηµατισµός οµάδων κοινών 
ενδιαφερόντων 

Ανώνυµες "υπογραφές" Παρουσίαση λαθών 
Παίξιµο ρόλων 

Ανώνυµες παρουσιάσεις, 
Παίξιµο ρόλων 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ερώτηση / απάντηση Προώθηση ανεξάρτητης σκέψης και 

ενεργού συµµετοχής 
Συζήτηση ερωτήσεων πρόσωπο 
µε πρόσωπο 

"Ηλεκτρονική" Εξέταση Θέση ερωτήσεων για απάντηση σε 
καθορισµένο χρόνο 

Γραπτή εξέταση 

"Ηλεκτρονική" 
κατάσταση βαθµολογίας 

Πρόσβαση στους βαθµούς του 
φοιτητή 

Ερώτηση στον καθηγητή για τη 
βαθµολογία 

"Ηλεκτρονική" ψήφος Ανταπόκριση σε δοµηµένες 
ερωτήσεις 

Ερωτηµατολόγια, ανάταση των 
χειρών 

Αντιστοιχία δοµών επικοινωνίας "ιδεατής"/ παραδοσιακής τάξη (προσαρµογή από [Hiltz97]) 
Πίνακας 1 

Το κοινό χαρακτηριστικό των τριών δικτύων που παρουσιάζουµε ήταν η ετερογένεια των 
οργανωτικών και υλικών υποδοµών. Η ετερογένεια αυτή επέβαλε µια πρόσθετη προσπάθεια 
συντονισµού και συνεργασίας. Κυρίως επέβαλε τη δηµιουργία ανεξάρτητων και ευέλικτων 
οργανωτικών σχηµάτων και πρακτικών προσανατολισµένων και προσαρµοσµένων στην 
κάθε ειδική δράση. Η µορφή και το περιεχόµενο των εκπαιδευτικών δράσεων απαιτούσε 
ιδιαίτερη ένταση επικοινωνίας ανάµεσα σε όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Η υψηλή αυτή διαδραστικότητα απετέλεσε το δεύτερο σηµαντικό κοινό 
χαρακτηριστικό που καθόρισε τόσο τις υλικές όσο και τις οργανωτικές επιλογές που έγιναν. 
 
Βασικές αρχές της online µάθησης και διδασκαλίας 
Όπως κάθε µορφή εκπαίδευσης, έτσι και η online διέπεται από κάποιες αρχές που πρέπει να 
είναι γνωστές στο διδάσκοντα. Η φύση της online εκπαίδευσης είναι πολύ διαφορετική από τη 
συµβατική και οι απαιτήσεις που προβάλλονται προς τον διδάσκοντα περισσότερες και, 
κυρίως, πολύ πιο σύνθετες. Η online εκπαίδευση δίνει µεγάλη έµφαση στην αλληλεπίδραση 
µεταξύ των συµµετεχόντων. Η αλληλεπίδραση αυτή επιτυγχάνεται µέσω ενός µεγάλου 
φάσµατος διδακτικών δραστηριοτήτων που µπορεί να είναι από µια σειρά προβληµάτων προς 
επίλυση έως µια συζήτηση µε επιλεγµένο θέµα ή ένας "καταιγισµός ιδεών" (brainstorming). 
Το ποια µέθοδος θα επιλεγεί εξαρτάται από τους σκοπούς που έχει ο διδάσκων για τους 
φοιτητές του. Οι σκοποί αυτοί µπορεί να είναι : 
Τι χρειάζεται να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι. Όταν οι εκπαιδευόµενοι πρέπει, µε τη λήξη, του 
µαθήµατος, να έχουν αποκτήσει προκαθορισµένες δεξιότητες, ο διδάσκων δοµεί τη 
µαθησιακή διαδικασία, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη σαφήνεια, την αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων και την ανατροφοδότηση. Μια σειρά από προβλήµατα / θέµατα ή ερωτήσεις 
διευκολύνουν την αναγκαία αλληλεπίδραση µεταξύ των εµπλεκοµένων. Η ενσωµάτωση νέας 
γνώσης σε αυτά που ήδη γνωρίζουν οι εκπαιδευόµενοι. Ο διδάσκων προσφέρει ευκαιρίες για 
ανάκληση στη µνήµη προηγούµενων σχετικών εµπειριών, προωθεί την εύρεση νέων τρόπων 
αναζήτησης πληροφοριών και αφήνει τους εκπαιδευόµενους να ελέγξουν και να 
αποκρυσταλλώσουν τη νέα γνώση. Μια δοµηµένη συζήτηση στην οποία όλοι καλούνται να 
συµµετάσχουν, επιτρέπει στους φοιτητές να δηµιουργήσουν ένα νέο "σώµα" γνώσης µέσω της 
αλληλεπίδρασης µε τους άλλους και των διαφορετικών απόψεων και εµπειριών τους. Η 
διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα των εκπαιδευοµένων. Στην περίπτωση αυτή, ο διδάσκων 
προσφέρει στους φοιτητές ευκαιρίες να αναθεωρήσουν τις ιδέες τους και τους παροτρύνει να 
εξετάσουν και να αξιολογήσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις. Ο "καταιγισµός ιδεών" είναι ένας 
τρόπος που ενθαρρύνει τους εκπαιδευόµενους να σκεφτούν µα διαφορετικό τρόπο για ένα 
συγκεκριµένο θέµα. 
Η αλληλεπίδραση µεταξύ των εµπλεκοµένων στην online εκπαιδευτική διαδικασία, έχει 
αποδοθεί µε τον όρο "συνεργατική µάθηση" (cooperative learning). Οι Johnson και Johnson 
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[Johnson89] προτείνουν πέντε βασικές αρχές προκειµένου να ενθαρρύνεται η συνεργατική 
µάθηση από το διδάσκοντα. Σύµφωνα µε αυτές, ο διδάσκων πρέπει να "Απαιτεί" από τους 
φοιτητές να συµµετέχουν. Ζητά από όλους να επεξεργαστούν το διδακτικό υλικό, ελέγχει (µε 
έµµεσο τρόπο) τον καθένα ξεχωριστά. Ανταµείβει τη συµµετοχή στις οµαδικές δραστηριότητες. 
Αυτό µπορεί να το επιτύχει βασίζοντας την ανταµοιβή στην απόδοση των οµάδων εργασίας 
µικρού µεγέθους (2 ή τριών ατόµων) µε έλεγχο της συµβολής των συµµετεχόντων. 
Ενθαρρύνει την αλληλεξάρτηση µεταξύ των µελών των οµάδων. ∆ηµιουργώντας οµάδες από 
άτοµα διαφορετικών ικανοτήτων. Ζητεί τη συνεργασία µεταξύ των οµάδων. µε παροχή 
κατάλληλων ερεθισµάτων και σχεδιασµό δραστηριοτήτων που οδηγεί στη συνεργασία µεταξύ 
των οµάδων. Αξιολογεί τη λειτουργία των οµάδων. Παρέχει ανατροφοδότηση µετά τη λήξη 
κάθε δραστηριότητας και αναζητεί, µαζί µε τους φοιτητές, τους λόγους για τους οποίους 
µερικές οµάδες δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. 
Αυτές οι βασικές αρχές και η έµφαση που δίνεται στη συνεργατική µάθηση προσδιορίζουν, µε 
τη σειρά τους, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύστηµα online εκπαίδευσης : 
Εστίαση σε θέµατα ή ερωτήσεις που οι φοιτητές πρέπει να επεξεργαστούν δηµιουργικά και να 
δοµήσουν ένα "σώµα" γνώσης που θα τους επιτρέψει να φτάσουν στην επιτυχία. 
∆ραστηριότητες που είναι παρόµοιες σε καταστάσεις που συναντούµε στην πραγµατικότητα. 
Πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και γνώσεις που χρησιµοποιούνται από επαγγελµατίες 
του, αντίστοιχου µε το µάθηµα, γνωστικού πεδίου. Θέση προβληµάτων ή ζητηµάτων που 
απαιτούν ένα µεγάλο εύρος γνώσεων, ικανότητας κριτικής σκέψης για την ενδεικνυόµενη 
εφαρµογή των γνώσεων αυτών και δεξιότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων, ακριβούς 
προσδιορισµού προβληµάτων και εύρεσης των λύσεων. 
 
ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ των δικτύων ALB, AV & AW 
Πλαίσιο 
Οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι της συνεργασίας µέσω των δικτύων ALB, AV & AW είναι η 
εξυπηρέτηση και υποστήριξη των παρακάτω δραστηριοτήτων: 
1. Ο συντονισµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ενοτήτων πληροφοριακών συστηµάτων, 
τεχνολογίας λογισµικού και βάσεων δεδοµένων. Ο συντονισµός αυτός θα περιλαµβάνει (α) 
αµοιβαίες παρεµβάσεις εκπαιδευτικών σε εξειδικευµένα αντικείµενα (β) δηµιουργία µικτής 
εικονικής τάξης (Virtual Class) προκειµένου να διδαχθούν επιλεγµένα θέµατα. 
2. Η συµµετοχή σε κοινά σεµινάρια (ερευνητικού τύπου) ειδικών θεµάτων πληροφοριακών 
συστηµάτων, ειδικών θεµάτων τεχνολογίας λογισµικού (π.χ software architectures, component 
based software development) και βάσεων δεδοµένων καθώς και µοντελοποίησης 
επιχειρησιακών διαδικασιών µε χρήση προηγµένων εργαλείων. 
3. Η υποστήριξη-αξιολόγηση εργασιών φοιτητών που βρίσκονται σε µετακίνηση και 
πραγµατοποιούν µέρος των σπουδών τους σε ίδρυµα υποδοχής (δράσεις τύπου SOCRATES). 
Οι κοινές αυτές εκπαιδευτικές δραστηριότητες προϋποθέτουν ένα πρώτο πειραµατικό στάδιο 
προκειµένου να λειτουργήσουν κανονικά. Το πρώτο αυτό πειραµατικό στάδιο 
πραγµατοποιήθηκε ήδη τα τελευταία δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα και περιέλαβε: 
(1) Σειρά παρεµβάσεων-διαλέξεων εκπαιδευτικών όλων των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων στα 
προαναφερθέντα αντικείµενα. Συγγραφή και διανοµή υποστηρικτικού υλικού. Πειραµατική 
λειτουργία κοινού σεµιναρίου µε την µορφή τηλεδιάσκεψης. (2) ∆ηµιουργία µηχανισµού 
συνεργασίας εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων βασιζόµενη στο διαδίκτυο. (3) Υποστήριξη 
εργασιών σπουδαστών-συµµετεχόντων (ελλήνων και ξένων). Η δηµόσια υποστήριξη και 
αξιολόγηση των εργασιών αυτών πραγµατοποιήθηκε σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης µε την 
συµµετοχή εκπαιδευτικών περισσοτέρων ιδρυµάτων. 
Υποστηριζόµενες Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες 
Υποστήριξη Πτυχιακών Εργασιών & (projects) Πρακτικής Άσκησης. 
Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν την παρακολούθηση, καθοδήγηση και αξιολόγηση 
εργασιών σπουδαστών από µικτές επιτροπές εκπαιδευτικών. Οι εργασίες είναι τύπου project, 



168  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 

 

Renater

GU-Net

ΑΘΗΝΑ

BRIVE

1/2 lines ISDN
128 /256Kbps

512 Kbps

1/2 lines ISDN
128 /256Kbps

LIMOGES

πτυχιακές εργασίες ή ακόµα και πρακτικές στο µέτρο που γίνονται στα πλαίσια των 
συνεργαζοµένων ιδρυµάτων των δικτύων ALB, AV & AW ή οργανισµών που διαθέτουν 
ανάλογο εξοπλισµό. 
Συντονισµένη ∆ιεξαγωγή Εκπαιδευτικών Ενοτήτων. 
Αφορά την διεξαγωγή εκπαιδευτικών ενοτήτων αντιστοίχου περιεχοµένου και επιπέδου σε 
συντονισµό µε τα συνεργαζόµενα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ο συντονισµός αφορά τη 
διδασκαλία µέρους της ύλης (περιορισµένος αριθµός παρεµβάσεων) από τον συνεργαζόµενο 
εκπαιδευτικό. Με τον τρόπο αυτό ανανεώνονται ευκολότερα και γρηγορότερα τα περιεχόµενα 
εκπαιδευτικών ενοτήτων αιχµής. Αφορά επίσης την διεξαγωγή εκπαιδευτικών ενοτήτων εξ' 
ολοκλήρου από το συνεργαζόµενο εκπαιδευτικό ιδρύµατα. Ο κύριος εκπαιδευτικός βρίσκεται 
µακριά, υπάρχει ένας επικουρικός που συµβάλει στην διαχείριση της Τάξης. 
∆ιεξαγωγή κοινού Σεµιναρίου Εξειδίκευσης, (ή Έρευνας). 
Αφορά τη διεξαγωγή σεµιναρίων µε παρουσιάσεις εργασιών, παρεµβάσεις συµµετεχόντων 
τόσο εκπαιδευτικών όσο και εκπαιδευοµένων. 
 
ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Υποδοµή και Γεωγραφία του ∆ικτύου. 
Η υποδοµή του Εκπαιδευτικού ∆ικτύου ALB περιλαµβάνει: (α) Εργαστήριο τηλεεκπαίδευσης 
ΤΕΙ-Αθήνας (Quali-learn), (β) Αίθουσα τηλεεκπαίδευσης φυσικοµαθηµατικής σχολής Πανεπ. 
Limoges, (γ) Αίθουσα τηλεδιάσκεψης IUT Brive la Gaillard �Πανεπ. Limoges. Η Γεωγραφική 
τοπολογία του δικτύου περιλαµβάνει τις τρεις προαναφερόµενες µονάδες (Sites) σε δύο 
Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα-Γαλλία) στις περιφέρειες Αττικής και Limousine που βρίσκονται 
αντίστοιχα στις πόλεις Αθήνα, Limoges και Brive la Gaillard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆οµή ∆ικτύου Τηλεεκπαίδευσης ABL 
Σχήµα  1 

Η επικοινωνία µεταξύ των τριών σταθµών γίνεται µε την παρεµβολή των αντίστοιχων 
πανεπιστηµιακών δικτύων GU-Net και Renater όσο και µε την χρήση µισθωµένων ευθειών 
(Limoges - Brive). Υπάρχει επίσης επικοινωνία για σκοπούς τηλεεκπαίδευσης - 
τηλεδιάσκεψης µέσω τηλεφωνικού δικτύου ISDN (Αναλυτική τεκµηρίωση [Μιαούλης00]). 
Η Υποδοµή του ∆ικτύου 
Ο Σταθµός της Limoges περιλαµβάνει ένα χώρο µε 24 θέσεις εκπαιδευοµένων - 
συµµετεχόντων διατεταγµένες αµφιθεατρικά. Ο χώρος µπορεί να λειτουργήσει τόσο τοπικά 
όσο και σε τηλεδιάσκεψη. Ο Σταθµός της Brive la Galliard διαθέτει ένας ειδικός εξοπλισµός 
τηλεδιάσκεψης Picturetel Venue 2000 model 30 ο οποίος µπήκε σε λειτουργία την 5η 
Οκτωβρίου του 1998 και είναι εφοδιασµένο µε µία κάρτα 128 kbits/s (15 εικόνες /sec ). Ο 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
∆ΙΚΤΥΟΥ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΗΛΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΕΚ
ΠΑ
Ι∆Ε
ΥΤ
ΙΚΟ

 ∆Ι
ΚΤ
ΥΟ
Υ

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΗΛΕ-∆ΡΑΣΕΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ
 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ
∆ΟΜΕΣ

Σταθµός της Αθήνας (Εργαστήριο Τηλεεκπαίδευσης Quali_Learn) διαθέτει (α) Χώρο 
Προσωπικής Τηλεδιάσκεψης (ΧΠΤ) µε ειδικό σταθµό εργασίας ο οποίος έχει πρόσβαση στο 
τοπικό δίκτυο και στο Internet και συνεργάζεται µε την Ηλεκτρονική Αίθουσα. (β) 
Ηλεκτρονική Αίθουσα (ΗΑ) εξοπλισµένη µε PCs συνδεδεµένα στο δίκτυο του Quali_Learn 
και το Internet, µε οµαδικό σύστηµα τηλεδιάσκεψης της SONY (για IP ή ISDN), µε συσκευή 
VCR και Document Camera. 
Η Οργάνωση του ∆ικτύου 
Το δίκτυο ABL περιλαµβάνει φυσικές και οργανωτικές υποδοµές (δίκτυο υπευθύνων µε 
διαφορετικούς ρόλους και αρµοδιότητες) (Σχήµα 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οργάνωση του ∆ικτύου 

Σχήµα 2 

Ιδρυµατικές ∆οµές: 
∆ιοικητικοί Υπεύθυνοι Υποδοµής Τηλεεκπαίδευσης - Τηλεδιάσκεψης σε Επίπεδο Ιδρυµάτων 
(ΤΕΙ-Αθήνας -Πανεπιστήµιο Limoges). Τεχνικοί Υπεύθυνοι Υποδοµής Τηλεεκπαίδευσης - 
Τηλεδιάσκεψης σε Επίπεδο Μονάδων Ιδρυµάτων (ΤΕΙ-Αθήνας - Faculté des Sciences 
Limoges - IUT Site de Brive) 
Κατανοµή Αρµοδιοτήτων ∆ικτύου ALB: 
Συντονιστής ∆ικτύου ALB (ΤΕΙ-Α) Είναι ο γενικός υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου. 
Επιτροπή Εκπαιδευτικού Συντονισµού (µικτή σε επίπεδο µονάδων) που αναλαµβάνει τον 
προγραµµατισµό, συντονισµό και έλεγχο της όλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 
Εκπαιδευτικοί Ειδικών ∆ράσεων : Αποτελείται από εκπαιδευτικούς ενηµερωµένους σε 
θέµατα τηλεεκπαίδευσης που αναλαµβάνουν κατά περίπτωση εκπαιδευτικές δράσεις στα 
πλαίσια του ∆ικτύου ABL 
H ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Η διεξαγωγή των πειραµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που ολοκληρώθηκαν στο 
τέλος Ιουνίου του 2000, περιλαµβάνει τρεις κύριες φάσεις (Προγραµµατισµό, Υλοποίηση και 
Αξιολόγηση) οι οποίες αναλύονται σε επιµέρους δραστηριότητες ως εξής: 
Α. Για το δίκτυο ALB 
Φάση 1η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ο Σχεδιασµός ∆ικτύου ALB αφορούσε τον σχεδιασµό της απαραίτητης οργανωτικής και 
τεχνικής υποδοµής του δικτύου καθώς και την αποκρυστάλλωση του τρόπου λειτουργίας του. 
Περιελάµβανε επίσης τις απαραίτητες επαφές και συνεννοήσεις µε τους υπευθύνους των 
ιδρυµάτων. Ο Εκπαιδευτικός Συντονισµός αφορούσε τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό και 
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προγραµµατισµό των δράσεων του δικτύου. Έγινε σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς που 
αποτελούν την επιτροπή εκπαιδευτικού συντονισµού του δικτύου. Μελετήθηκαν επίσης οι 
εκπαιδευτικές διαδικασίας και τα σενάρια που θα υλοποιούνταν µε χρήση των συγκεκριµένων 
υποδοµών των ιδρυµάτων. Έγινε ο απαραίτητος χρονοπρογραµµατισµός των δράσεων. Ο 
Τεχνικός Συντονισµός αφορούσε τον συντονισµό της οµάδας των τεχνικών (περιελάµβανε 
και επίσκεψη Γάλλου Τεχνικού Συντονιστή στην Αθήνα). Έγινε η µελέτη των τεχνικών 
εγχειριδίων και οι απαραίτητες προσαρµογές προκειµένου να υποστηριχθούν τα αντίστοιχα 
σενάρια. ∆ιαµόρφωση Εκπαιδευτικού Υλικού όπου έγινε επιλογή και συγγραφή του 
κατάλληλου υλικού για τους σπουδαστές και προτάθηκε βιβλιογραφία. 
Φάση 2η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Σεµινάριο Visual Information System : Η δραστηριότητα αυτή αφορούσε τη διεξαγωγή 
διαλέξεων σε µικρό αριθµό συµµετεχόντων και περιελάµβαναν συνεργασία µε τους 
εκπαιδευόµενους, συζήτηση και καθοδήγηση των εργασιών τους. Ο χαρακτήρας των 
διαλέξεων ήταν υποστηρικτικός της δραστηριότητας της τηλε-συνεργασίας µε τους 
εκπαιδευτικούς του σταθµού της Brive. Για τον λόγο αυτό συντονίστηκαν µε τις αντίστοιχες 
τηλεδιασκέψεις. 
2. Εκπαιδευτική Τηλε-συνεργασία : Η εκπαιδευτική τηλε-συνεργασία αφορούσε την 
επίβλεψη, διόρθωση και αξιολόγηση της εργασίας των σπουδαστών. 
Φάση 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η τελευταία αυτή δραστηριότητα αφορούσε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων. Η 
αξιολόγηση στηρίχθηκε σε ελεύθερη συζήτηση µε τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευόµενους. 
Ως θεµατικό αντικείµενο της πρώτης πειραµατικής υλοποίησης επιλέχθηκε η εισαγωγή στα 
Πληροφοριακά Συστήµατα Εικόνας (Visual Information Systems) και η ευαισθητοποίηση στις 
αντίστοιχες κατηγορίες εφαρµογών. Οι εφαρµογές αφορούσαν πληροφοριακά συστήµατα και 
βάσεις δεδοµένων εικόνων που υποστηρίζουν ευφυή εργασία διαγνωστική (ιατρική), τεχνική 
ή καλλιτεχνική σύλληψη (επιστήµες µηχανικού, εφαρµοσµένες τέχνες). 
Β. Για το δίκτυο AV 
Η διεξαγωγή των πειραµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων έγινε µε ανάλογο τρόπο, όπως 
και στο δίκτυο ALB. Ειδικότερα για το δίκτυο αυτό πρέπει να αναφέρουµε: 
Προηγούµενες συναφείς δραστηριότητες. 
Μια βάση για το πρόγραµµα αυτό αποτέλεσε η προηγούµενη εµπειρία µας από την ανοικτή εξ 
αποστάσεως διδασκαλία σε σπουδαστές του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας του 
µαθήµατος IVB711 - Intra-/Internet and Network Computing που περιλαµβάνεται στο 
πρόγραµµα σπουδών του σουηδικού Vaxjo University - Department of mathematics, statistics 
and computer science. Το µάθηµα (course) αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της θεµατικής 
ενότητας (subject) INFORMATICS, αποτελεί µέρος του 3ου ή του 4ου έτους σπουδών και 
παρακολουθήθηκε επιτυχώς από 4 σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας (εαρινό εξάµηνο 1999). 
Το πλαίσιο 
Πλαίσιο για το µάθηµα αποτέλεσε το αντίστοιχο προπτυχιακού επιπέδου µάθηµα Software 
Architecture που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών του Vaxjo (προαναφερόµενο 
τµήµα). Το µάθηµα εντάσσεται στα πλαίσια της ίδιας θεµατικής ενότητας INFORMATICS. 
Σύντοµη περιγραφή της διαδικασίας 
Για τις ανάγκες του µαθήµατος δόθηκαν από τον Senior Lecturer Ulf Cederling τρεις πρώτες 
διαλέξεις / παραδόσεις στην Ελλάδα, στο χώρο του ΤΕΙ Αθήνας και στη συνέχεια σε Η/Υ του 
σουηδικού Πανεπιστηµίου στήθηκε web server (στα αγγλικά) µε στόχο να λειτουργήσει 
πειραµατικά παρέχοντας πρόσβαση και εκπαίδευση από απόσταση στους έλληνες σπουδαστές 
του Τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας που παρακολούθησαν τις πρώτες διαλέξεις. 
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Στις πρώτες διαλέξεις παράλληλα µε την ανάπτυξη της ύλης του µαθήµατος αναλύθηκαν και 
θέµατα όπως : Πρόγραµµα σπουδών (Curriculum), βιβλιογραφία (Literature) - επισκόπηση, 
παρουσίαση κτλ., κατευθύνσεις µελέτης (Reading directions), σχεδιασµός των µαθηµάτων 
(Course planning). Παράλληλα στον web server τοποθετήθηκαν ο τρέχων 
χρονοπρογραµµατισµός (Current schedule : Lectures, Assignments), η τρέχουσα σειρά 
µαθηµάτων (Current series of lectures), οι τρέχουσες ασκήσεις (Current Assignements) 
Σε εθελοντική βάση και µετά από σχετικές συζητήσεις ενδιαφέρθηκαν να δοκιµάσουν την 
πειραµατική λειτουργία και να συµµετέχουν στα µαθήµατα δέκα (10) τελειόφοιτοι 
σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας οι οποίοι και χωρίστηκαν σε οµάδες των δύο ατόµων. Στη 
συνέχεια έγιναν ενέργειες για την αρτιότερη οργάνωση της εκπαίδευσης. Συγκεντρώθηκε ένα 
αρχικό υλικό µελέτης (κείµενα πρώτων διαλέξεων κτλ). Έγινε προµήθεια του course book και 
άλλων σχετικών βιβλίων. Σχηµατίστηκε µία ενδιαφέρουσα συλλογή άρθρων και µοιράστηκε 
στους σπουδαστές. Εντοπίσαµε και �κατεβάσαµε� από το διαδίκτυο επιπρόσθετο 
εκπαιδευτικό υλικό (κυρίως άρθρα από σχετικούς τόπους του διαδικτύου). Καθορίστηκε η 
διαδικασία της (εβδοµαδιαίας ) επικοινωνίας µε τον επιβλέποντα από πλευράς ΤΕΙ Αθήνας. 
Στη συνέχεια οι σπουδαστές µελέτησαν, �κατέβασαν� τη σειρά των διαλέξεων, 
διεκπεραίωσαν σειρά ασκήσεων και έγραψαν ένα state-of-the-art report για να ολοκληρώσουν 
τη συµµετοχή τους στην πειραµατική εκπαιδευτική λειτουργία. 
Γ. Για το δίκτυο AW 
Η οργάνωση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι παρόµοια µε τις προηγούµενες, ενώ η 
πραγµατοποίηση της χαρακτηρίζεται από την επιλογή να µεταφερθεί στον µέγιστο δυνατό 
βαθµό µεταφορά τεχνογνωσίας από το Univ. of Wien � Department of Knowledge 
Engineering στον τοµέα της µοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών. Έτσι 
εγκαταστάθηκε το εργαλείο ADONIS (προϊόν ερευνητικής προσπάθειας του Παν. της Βιέννης 
- ∆. Καραγιάννης) στο εργαστήριο Quali_Learn του ΤΕΙ Αθήνας και πραγµατοποιήθηκε 
σειρά διαλέξεων τόσο στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο όσο και στη χρήση του 
ειδικού αυτού λογισµικού για την µοντελοποίηση, προσοµοίωση, αναδιοργάνωση και 
τεκµηρίωση επιχειρησιακών διαδικασιών µε εφαρµογή της µεθοδολογίας BPMS. Ιδιαίτερη 
έµφαση δόθηκε σε case-studies από διάφορους χώρους µε έµφαση στις διαδικασίες 
πιστοποίησης τεχνικών διαδικασιών (π.χ για την ανάπτυξη λογισµικού κλπ.). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Για το δίκτυο ALB 
Η λειτουργία του πρώτου πειραµατικού σταδίου του δικτύου ALB µας έδωσε την ευκαιρία να 
διαπιστώσουµε τη δυνατότητα λειτουργίας ενός δικτύου µε ετερογενείς τεχνικές και 
οργανωτικές υποδοµές τηλεδιάσκεψης προκειµένου να υποστηρίξουµε εκπαιδευτικές 
διαδικασίες υψηλής διαδραστικότητας. 
Η οργανωτική δοµή που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξασφάλισε επάρκεια τόσο στον 
εκπαιδευτικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό όσο και στην υλοποίηση του προγράµµατος. Η 
λειτουργία του δικτύου κρίνεται ικανοποιητική και από τις δύο πλευρές και ικανή χωρίς 
αξιοσηµείωτες µεταβολές να υποστηρίξει τις σχεδιαζόµενες εκπαιδευτικές δράσεις για το 
επόµενο στάδιο. 
Η χρήση και αξιοποίηση από µέρους των σπουδαστών της υποδοµής έγινε χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήµατα. Έδειξε ότι µε την προσθήκη πιθανώς κάποιων εγχειριδίων στην αγγλική και 
ελληνική γλώσσα µπορεί να επιτευχθεί πολύ γρήγορη εξοικείωση των εκπαιδευοµένων 
(πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι πρόκειται για σπουδαστές ή αποφοίτους πληροφορικής) 
Η χρήση και αξιοποίηση της υποδοµής από µέρους των εκπαιδευτικών έγινε επίσης χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήµατα. Κρίνεται αναγκαίο όµως να διαµορφωθεί ένα βραχύτατο σεµινάριο 
διεξαγωγής εκπαιδευτικών δράσεων µε τεχνολογική υποστήριξη που θα απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς µε βάση τους ρόλους τους και θα χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη θα 
απευθύνεται σε συντονιστές εκπαιδευτικών δικτύων και προγραµµάτων, όπου ενηµέρωση σε 
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θέµατα τεχνολογίας αλλά και εκπαιδευτικής πρακτικής πρέπει να είναι πιο ολοκληρωµένη. Η 
δεύτερη θα απευθύνεται σε συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς και µπορεί να είναι ταχύτατη και 
επικεντρωµένη στη χρήση των εργαλείων για συγκεκριµένους σκοπούς (παρουσίαση 
εκπαιδευτικού υλικού, τηλε-συνεργασία, τηλε-αξιολόγηση κλπ.). Οι εκπαιδευτικές και 
επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες των νέων διαδικασιών πρέπει επίσης να διερευνηθούν σε βάθος 
ώστε να πετύχουµε µεγαλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του δικτύου. 
Είναι σηµαντικό να συµπληρωθεί η τεχνολογική υποδοµή (βελτίωση ποιότητας της εικόνας), 
και να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισµικού. Να εξασφαλιστεί η 
λειτουργία σε κοινή αίθουσα του ελάχιστου εξοπλισµού τηλεδιάσκεψης προκειµένου να 
συµµετάσχει πολυπληθέστερο κοινό. Να δοθεί η δυνατότητα λειτουργικότερης διαµόρφωσης 
του σταθµού εργασίας των συµµετεχόντων κυρίως σε δραστηριότητες τηλεσυνεργασίας µε τη 
διάθεση τριών εικόνων (εισερχόµενης, εξερχόµενης και τρίτου σηµείου). 
Σηµαντική (για την επιβίωση και διάδοση του) είναι η προβολή του όλου εγχειρήµατος, η 
διάδοση των αποτελεσµάτων και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Πρέπει να σηµειωθεί η 
έκταση που δόθηκε από το πανεπιστήµιο της Limoge όπου το εθνικό δίκτυο της Γαλλικής 
τηλεόρασης FR3 κατέγραψε και πρόβαλε την διαδικασία της παρουσίασης εργασιών 
σπουδαστών από απόσταση καθώς και την τηλε-αξιολόγηση. 
Για το δίκτυο AV 
Αποτελέσµατα σπουδαστών 
Από τους δέκα συµµετέχοντες σπουδαστές στις τρεις πρώτες διαλέξεις συνέχισαν αρχικά οι 6 
οι οποίοι και παρέδωσαν την πρώτη άσκηση. Στη συνέχεια εγκατέλειψε ακόµη ένας 
σπουδαστής, επειδή ολοκλήρωσε τις σπουδές του και πήρε το πτυχίο του. Τελικά 5 
σπουδαστές συµµετείχαν µέχρι το τέλος και η επίδοση τους κρίνεται ως επαρκής. Πιο 
συγκεκριµένα, οι σπουδαστές αυτοί έστειλαν έγκαιρα τις ασκήσεις και κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν και να αποστείλουν και την τελική εργασία τους (report). 
Ανασταλτικοί παράγοντες που καταγράφηκαν 
Κύριος ανασταλτικός παράγων ήταν ο εθελοντικός χαρακτήρας της συµµετοχής τους 
δεδοµένου ότι όλοι οι σπουδαστές είναι τελειόφοιτοι και προσπαθούν να ολοκληρώσουν τον 
απαιτούµενο αριθµό µαθηµάτων για να αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση. 
Πρόβληµα υπήρξε η έλλειψη προηγούµενης εµπειρίας στα ειδικά θέµατα που διδάσκονταν 
δεδοµένου ότι οι σπουδαστές δεν διδάσκονται την αντίστοιχη ύλη στο ΤΕΙ Αθήνας. 
Σε έναν από τους σπουδαστές ένα πρόσθετο πρόβληµα ήταν η έλλειψη ελληνικής 
βιβλιογραφίας (δυσκολία χρήσης ξένης βιβλιογραφίας). ∆ιαπιστώθηκε η µικρή εξοικείωση 
των σπουδαστών µε το πολλαπλό σύγγραµµα, µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και µε την 
εµπλοκή σε ερευνητική δραστηριότητα. 
Ενισχυτικοί παράγοντες 
Όπως αναφέρθηκε το πρόβληµα ήταν η έλλειψη προηγούµενης εµπειρίας σε θέµατα που δεν 
εµπίπτουν στην ύλη µαθηµάτων στο ΤΕΙ Αθήνας. Αυτό όµως ήταν και το δέλεαρ για τους 
σπουδαστές και την εθελοντική συµµετοχή τους. 
Η µεγάλη εξοικείωση µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και το διαδίκτυο όλων των 
σπουδαστών. Κάποιοι από τους σπουδαστές έψαξαν καλά για περαιτέρω ενηµέρωση και 
εντόπισαν πρόσθετη βιβλιογραφία και πηγές του διαδικτύου. ∆εν χρειάστηκε η εκτύπωση ή η 
εγγραφή και διανοµή σε οπτικό δίσκο µαθηµάτων του διδάσκοντος (slides στο 
POWERPOINT). Οι σπουδαστές δεν είχαν κανένα πρόβληµα να βρούν και να κατεβασουν το 
εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό αυτό είναι προσβάσιµο µέσα από τους γνωστούς browsers. 
Για το δίκτυο AW 
Στην πειραµατική αυτή φάση λειτουργίας του δικτύου υπερίσχυσε η παραδοσιακή θεωρητική 
και εργαστηριακή διδασκαλία συνεπικουρούµενη από τη χρήση του διαδικτύου για 
ανταλλαγή πληροφόρησης και επίλυση αποριών, ενώ η χρήση τεχνικών τηλεδιάσκεψης είχε 
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περισσότερο ενηµερωτικό χαρακτήρα και επιβεβαίωση της δυνατότητας επικοινωνίας των 
συσκευών τηλεδιάσκεψης εργαστηρίου Quali_Learn του ΤΕΙ Αθήνας αυτών του University of 
Wien. Η τεχνολογική υποδοµή του Πανεπιστηµίου της Βιέννης στο τµήµα Knowledge 
Engineering είναι τέτοια που επιτρέπει την επικοινωνία του καθηγητή από το γραφείο τόσο µε 
εργαστηριακούς χώρους όσο και µε αµφιθέατρα των εκεί εγκαταστάσεων. Η ISDN 
τηλεδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε ήδη µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ορατή και 
αξιοποιήσιµη σε πραγµατική τάξη εκπαιδευοµένων και προσοµοιάζει µε αυτήν που έγινε στο 
δίκτυο ALB. 
Τελικός στόχος της επόµενης φάσης των προσπαθειών µας είναι η ενοποίηση των 
τεχνολογικών δικτύων, η διεύρυνση τους και µε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς και βέβαια η 
διατήρηση και επαύξηση του υπάρχοντος ανθρωποδικτύου µεταξύ των συνεργαζοµένων 
ιδρυµάτων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κοινού 
ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα θα αναληφθούν εξειδικευµένες δράσεις επαγγελµατικής 
κατάρτισης, εξειδίκευσης κλπ προπτυχιακού και µεταπτυχιακού χαρακτήρα αξιοποιώντας 
τόσο την τεχνολογική υποδοµή όσο και το ειδικό εκπαιδευτικό λογισµικό που έχει αναπτυχθεί 
για µαθήµατα κατάρτισης από απόσταση. 
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