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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως τηλεκπαίδευση ορίζεται η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία µε τη 

χρήση της νέας τεχνολογίας. (Οπτικοακουστικά µέσα 

συµπεριλαµβανοµένων των µαγνητικών µέσων, Η/Υ, 

τηλεπικοινωνιακά µέσα). 

Πρόκειται για µια µέθοδο η οποία εφαρµόζεται επιτυχώς σε 

διάφορες κατηγορίες επαγγελµατιών οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην 

παραγωγή αλλά που λόγω της συνεχούς εξέλιξης που υπάρχει στο 

αντικείµενο απασχόλησης τους, είναι αναγκασµένοι να 

ενηµερώνονται συνεχώς γ’ αυτές της εξελίξεις έτσι ώστε να της 

προλαβαίνουν, η ίδια µέθοδος εκπαίδευσης µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί σε σχολεία και πανεπιστήµια. 

Και  αυτό βεβαίως πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή της 

σύγχρονης τεχνολογίας έτσι ώστε να ενηµερώνονται σωστά, όσο το 

δυνατό συντοµότερα και µε το µικρότερο δυνατό κόστος για την 

επιχείρηση. 
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Γενικά χαρακτηριστικά 

 

 

 

� Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν απαιτεί την παρουσία του 

εκπαιδευτή και των εκπαιδευοµένων στον ίδιο χώρο. Μπορεί 

µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας να υπάρχει επικοινωνία 

µεταξύ τους είτε σε σύγχρονη είτε σε ασύγχρονη µορφή. 

� Έχουν αναπτυχθεί πολλά είδη εξ αποστάσεων διδασκαλίας. 

Κάποια από αυτά προσοµοιώνουν την διδασκαλία που 

γίνεται σε µια σχολική ή πανεπιστηµιακή αίθουσα, µε πλήρη 

επικοινωνία µεταξύ καθηγητή και µαθητών ή φοιτητών σε 

πραγµατικό χρόνο, ενώ υποστηρίζεται η ανεξάρτητη µάθηση 

που κατευθύνεται από τον εκπαιδευόµενο. 

� Βασικός στόχος της ανοιχτής και εξ’ αποστάσεως 

διδασκαλίας, είναι να δοθεί πρόσβαση σε κάθε είδους 

εκπαίδευσης σε άτοµα που αδυνατούν να συµµετάσχουν σε 

αυτή επειδή βρίσκονται σε άλλη τοποθεσία είτε λόγω  

επαγγελµατικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και να δοθεί η 

δυνατότητα διδασκαλίας σε άτοµα που βρίσκονται σε 

δύσβατες περιοχές όπου θα υπήρχαν πολλές αντικειµενικές 

δυσκολίες πρόσβασης στους καθηγητές για να µεταβούν και 

να διδάξουν. 

� Παλιότερα η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία γινόταν µέσω 

αλληλογραφίας. Για την πραγµατοποίηση της γινόταν χρήση 

κασετών ήχου και βιντεοκασετών οι οποίες αποστέλλονταν 

στους εκπαιδευόµενους µέσω ταχυδροµείου. Ένας άλλος 

τρόπος που είχε χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν ήταν η χρήση 

τηλεοπτικών συχνοτήτων, όπου παρουσιάζονταν σεµινάρια 

και κύκλοι µαθηµάτων υπό µορφή εκποµπών της 

τηλεόρασης. 
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� Σήµερα γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των 

δικτύων Η/Υ που δίνουν τη δυνατότητα αµφίδροµης 

επικοινωνίας και διευκολύνουν αυτήν να γίνεται εξ’ 

αποστάσεως. Επιπλέον όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται 

σε µορφή κειµένου, εικόνας, ήχου µετατρέπονται σε ψηφιακή 

µορφή. Κάτι που εξασφαλίζει µεγαλύτερη αξιοπιστία σε 

ψηφιακή µορφή. Κάτι που εξασφαλίζει µεγαλύτερη 

αξιοπιστία και ποιότητα εικόνας και ήχου. 

� Τα δίκτυα υπολογιστών (µέσω σύγχρονης η ασύρµατης 

επικοινωνίας) συνδυάζονται και µε άλλα µέσα επικοινωνίας 

όπως η αµφίδροµη τηλεόραση (Interactive TV) ή η 

τηλεδιάσκεψη µε φωνή και εικόνα µέσω διαδικτύου µέσω 

του δικτυου υπολογιστών παρέχεται η δυνατότητα 

πραγµατοποίησης παρουσιάσεων κειµένων, εικόνων, 

γραφικών και ήχου καθώς επίσης να σχεδιάζονται 

παρουσιάσεις µαθηµάτων µε πολυµέσα. Με τη χρήση 

πολυµέσων σχεδιάζεται εκπαιδευτικό υλικό το ποιο σε 

συνδυασµό µε τα άλλα µέσα επικοινωνίας, χρησιµοποιείται 

έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη καθοδήγηση των 

εκπαιδευόµενων. 

 

Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της εξ’ αποστάσεως 

διδασκαλίας 
 

 Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης µπορούν να συνοψιστούν στα πιο κάτω: 

• Άρση φυσικών εµποδίων, κατάργηση γεωγραφικών συνόρων και 

διασπορά στη διάδοση της γνώσης 

• Προοπτικές οµοιόµορφης αντιµετώπισης της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας, στο σύνολο της επικράτειας δίνοντας ίσες ευκαιρίες 

σε όλους, σε ό,τι αφορά στην απόσταση και στην επιλογή του 

χρόνου εκπαίδευσης και στο γνωστικό αντικείµενο 

• Συνεχιζόµενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων των εκπαιδευοµένων 

• Επιτάχυνση της διαδικασίας µεταφοράς γνώσης από τους 

εκπαιδευτές στους εκπαιδευόµενους 

• Άµεση διασύνδεση ατόµων και οµάδων µε εξωτερικές πηγές 

γνώσεων (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, µουσεία κλπ) και αυξηµένες 

δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευόµενων και 

εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι γεωγραφικά διασπαρµένοι 

• ∆ηµιουργία µιας "ηλεκτρονικής τάξης" µε εξοµοίωση όλων των 

λειτουργιών µιας παραδοσιακής τάξης (παράδοση διαλέξεων, 
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επίλυση ασκήσεων, διόρθωση ασκήσεων, υποβολή ερωτήσεων 

κλπ) 

• Εξοικονόµηση χρόνου και εκπαιδευτικού προσωπικού 

• Αύξηση του αριθµού των εκπαιδευόµενων µε ταυτόχρονη µείωση 

των λειτουργικών αναγκών 

• Ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθµό µάθησης 

• Έλεγχος από την πλευρά του εκπαιδευόµενου για τον ρυθµό 

προόδου που σηµειώνει κατά τη µαθησιακή διαδικασία 

• Οικονοµικά οφέλη για κάθε εµπλεκόµενο, µε τη δυνατότητα 

ελαχιστοποίησης κόστους προς απόδοση (cost effectiveness) 

 

Χαρακτηριστικά εφαρµογών – Λειτουργίες 

Για να µπορέσει να κάνει κάποιος χρήση της τηλεκπαίδευσης θα πρέπει 

να διαθέτει: 

Από άποψη Υλικού (Hardware) 

� Έναν πολύ καλό προσωπικό υπολογιστή (PC) έως έναν µέτριων 

δυνατοτήτων  

� Video Capture Card / Κάρτα ήχου  

� Κάµερα / Μικρόφωνο / Ηχεία  

� Σύνδεση µε το Internet µόνιµη ή dial-up 

 

Από άποψη λογισµικού (Software):  

Έχουν δηµιουργηθεί πολλές εφαρµογές ορισµένες εκ’ των οποίον είναι:  

� Msn Messenger 

� Yahoo Messenger 

� NetMeeting 

� CUSeeMe  Pro  

� Intel ProShare  

� PictureTel LiveLAN 
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Ορισµένες από τις υπηρεσίες που παρέχει η τηλεκπαίδευση είναι: 

 

Εκπαίδευση από απόσταση.  

Αυτή  χωρίζεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. 

 

� Σύγχρονη 
Αυτή προϋποθέτει την ταυτόχρονη συµµετοχή των συµµετεχόντων 

και κατά την διάρκεια της πραγµατοποιείτε ανταλλαγή τόσο  απόψεων 

και πληροφοριών όσο και εκπαιδευτικού υλικού σε πραγµατικό 

χρόνο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε µε την ταυτόχρονη παρουσία 

τους στον ίδιο τόπο (σχολική - πανεπιστηµιακή αίθουσα) είτε εξ’ 

αποστάσεως µε την χρήση δικτύου µέσω του οποίου υπάρχει 

ανταλλαγή ήχου και εικόνας ή ακόµα και αρχείων. 

 

� Ασύγχρονη 
Πρόκειται για ένα είδος εκπαίδευσης κατά την οποία δεν απαιτείται η 

ταυτόχρονη παρουσία του εκπαιδευτή και των συµµετεχόντων οι 

οποίοι αντίθετα µπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το χρονικό πλαίσιο 

και το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

∆ιαπροσωπική επικοινωνία 

Μέσω αυτής οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να παρακολουθούν ένα µάθηµα 

οµαδικά έτσι ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων µε σκοπό την 

επίλυση προβληµάτων ή ακόµα και δηµιουργία εργασιών. 

 
Λειτουργίες: 

 

� Τηλεδιάσκεψη Σηµείου προς Σηµείο 
Η τηλεδιάσκεψη σηµείου προς σηµείο είναι µορφή ηχητικής και 

οπτικής συνδιάσκεψης αποκλειστικά µεταξύ δύο σταθµών 

εργασίας. Στην περίπτωση της τηλεκπαίδευσης, ο ένας σταθµός 

είναι ο σταθµός του εκπαιδευτή µε ή χωρίς εκπαιδευόµενους και ο 

άλλος είναι ο σταθµός των εκπαιδευοµένων.  
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� Τηλεδιάσκεψη Σηµείου προς Πολλαπλά Σηµεία 
Στην τηλεδιάσκεψη σηµείου προς πολλαπλά σηµεία υπάρχει 

µονόδροµη ροή ηχητική και οπτική από τον έναν σταθµό σε 

πολλούς σταθµούς εργασίας που στην περίπτωση της 

τηλεκπαίδευσης αποτελούν τον εκπαιδευτή και τους 

εκπαιδευόµενους αντίστοιχα.  

� Τηλεδιάσκεψη Πολλαπλών Σηµείων 
Στην τηλεδιάσκεψη πολλαπλών σηµείων υπάρχει ηχητική και 

οπτική συνδιάσκεψη µεταξύ παραπάνω των δύο σταθµών. Στην 

περίπτωση της τηλεκπαίδευσης προσοµοιώνεται µία αίθουσα 

διδασκαλίας, όπου παρόλου που χωροταξικά εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόµενοι βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές 

εκτελούνται οι ίδιες διαδικασίες που εκτελούνται σε µία 

πραγµατική αίθουσα διδασκαλίας.  

 

 

 

Μοντέλα υλοποίησης 
 

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

 

Υλοποιείται µε τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων καθώς 

και µε την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του διαδικτύου.  

Οι βασικές προδιαγραφές που παρέχει η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι: 

 

 

• η υπηρεσία παροχής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού και 

νέων τρόπων επικοινωνίας µεταξύ µαθητών και καθηγητή ή 

µαθητών µεταξύ τους για ανταλλαγή απόψεων, επίλυση αποριών 

και ενηµέρωση. 

• δυνατότητα παρακολούθησης µαγνητοσκοπηµένων µαθηµάτων και 

παροχής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως 

• υπηρεσία παροχής αµιγώς on-line µαθηµάτων µε ασύγχρονο τρόπο 

• υπηρεσία παροχής δια βίου κατάρτισης και εκπαίδευσης 

εργαζοµένων ή ανέργων 
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Σύγχρονη τηλεκπαίδευση 
 

Υλοποιείται τόσο µε τη χρήση αµφίδροµης όσο και µονόδροµης 

oπτικοακουστικής επικοινωνίας. Στην αµφίδροµη επικοινωνία 

ανταλλάσσονται εικονοροές µεταξύ της κύριας αίθουσας 

τηλεκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτής, και µίας άλλης 

αίθουσας (ή περισσοτέρων αιθουσών) στην οποία βρίσκονται οι 

αποµακρυσµένοι εκπαιδευόµενοι. 

 

Η πρακτική έχει δείξει ότι εκπαιδευτικό νόηµα έχει η ταυτόχρονη 

διασύνδεση µέχρι το πολύ τριών αιθουσών τηλεκπαίδευσης όταν σκοπός 

της επικοινωνίας είναι η εκπαίδευση. Το κύριο σενάριο χρήσης 

προβλέπεται να είναι η διασύνδεση δύο µόνο αιθουσών τηλεκπαίδευσης. 

Πάντως, η διασύνδεση περισσοτέρων από τρεις αίθουσες 

τηλεκπαίδευσης έχει νόηµα για τους σκοπούς ηµερίδων ή άλλων 

εκδηλώσεων. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι άλλο θέµα είναι η τηλεδιάσκεψη (video 

conferencing) και άλλο η τηλεκπαίδευση της οποίας οι απαιτήσεις 

αποτελούν ένα υπερσύνολο αυτών της τηλεδιάσκεψης. Αυτό ερµηνεύεται 

µε το ότι απαιτείται επιπλέον εξοπλισµός µε επιπλέον λειτουργικά 

χαρακτηριστικά για την τηλεκπαίδευση από αυτά που προσφέρουν τα 

προϊόντα για τηλεδιάσκεψη. 

 

Στη µονόδροµη επικοινωνία (web casting) µεταδίδεται µία εικονοροή 

από τον κύριο χώρο (αίθουσα) τηλεκπαίδευσης προς τους 

αποµακρυσµένους χρήστες, οι οποίοι παρακολουθούν τη διάλεξη σε 

προσωπικό Η/Υ συνδεδεµένο στο διαδίκτυο µε χαµηλού ρυθµού γραµµή. 

Οι τελευταίοι δεν έχουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε τον καθηγητή. Η 

µονόδροµη επικοινωνία, είναι αρκετά συνηθισµένη, θα πρέπει όµως να 

θεωρείται ως συµπληρωµατική προς την αµφίδροµη επικοινωνία, και όχι 

ως κύριος τρόπος υλοποίησης της υπηρεσίας της σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. 
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Παρεχόµενες υπηρεσίες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα 
 

Συνήθως στις ΗΠΑ παρέχονται υπηρεσίες αµφίδροµης 

(Teleconferencing) και µονόδροµης οπτικοακουστικής επικοινωνίας 

(Web Casting) για τηλεκπαίδευση ενώ στην Ευρώπη η τηλεκπαίδευση 

µόλις τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται.  

 

Ορισµένες από τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης είναι: 

• η τεχνική υποστήριξη του οπτικοακουστικού εξοπλισµού των 

αιθουσών 

• η παραγωγή video 

• η ψηφιοποίηση video 

• η αναπαραγωγή video 

• η εικονογραφία κατά απαίτηση (Video on Demand) 

• η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

Στη χώρα µας, υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι και εξοπλισµένοι χώροι 

τηλεκπαίδευσης σε τέσσερα τουλάχιστον ιδρύµατα (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, 

ΟΠΑ) ενώ είναι σε εξέλιξη η δηµιουργία µίας τέτοιας αίθουσας 

τηλεκπαίδευσης σε κάθε ανώτατο ίδρυµα στα πλαίσια της Πρόσκλησης 7 

της ΚτΠ και του ΥΠΕΠΘ. 

 

Μετά το τέλος αυτής της δράσης θα είναι σε λειτουργία ένα βασικό 

πλέγµα αιθουσών τηλεκπαίδευσης το οποίο θα µπορεί να υποστηρίξει 

οριζόντιες εκπαιδευτικές δράσεις, τόσο για τις ανάγκες της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στην χώρα µας όσο και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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ΠΗΓΕΣ 

 

 

o http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.ht

ml?article_id=296 

o http://www.noc.uth.gr/main/services/videoconferenc

e/thle1.html 

o http://www.sch.gr/ 

 

� Βιβλίο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ 

 

� Microsoft Word 2000 

� Microsoft Photo Editor 


