ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΠ∆Ο)

Πτυχιακή εργασία

ΘΕΜΑ:

«Distance Learning»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ:
ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΜ: 15004
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ: 14418

Επιβλέπων καθηγητής
κ.Γκίκας ∆ηµήτριος

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2018

ii

iii

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΕΠ∆Ο)

Πτυχιακή εργασία

ΘΕΜΑ:

«Distance Learning»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ:
ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΜ: 15004

ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΜ: 14418

Επιβλέπων καθηγητής
κ.Γκίκας ∆ηµήτρης

iv

Μεσολόγγι 2018
Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολογγίου του
ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του
συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην επιστήµη της πληροφορικής µε την πάροδο των χρόνων, τόσο σε προσωπικό επίπεδο
αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο αναπτύχθηκε η ανάγκη της εκπαίδευσης από απόσταση. Η
ανάγκη αυτή δηµιουργήθηκε πρώτη φόρα όταν έπρεπε να υπάρξει ανταλλαγεί πληροφοριών
µεταξύ ατόµων χωρίς να υπάρχει επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο και η επικοινωνία γινόταν
µέσω ταχυδροµείου αλλά ο χρόνος καθυστέρησης ήταν αρκετά µεγάλος
Για τον λόγο αυτό η τεχνολογία όλο και εξελίσσετε µε αποτέλεσµα η εξ’αποστάσεως
εκπαίδευση πλέον να έχει σηµαντικό ρόλο στη ζωή µας. Με την πάροδο των χρόνων όσο η
τεχνολογία αναπτύσσετε τόσο και η τάση για µάθηση µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών
έρχεται αντιµέτωπη µε µεγαλύτερες προκλήσεις.
Σκοπός του έργου αυτού είναι ο εκσυγχρονισµός των προγραµµάτων µάθησης µε την
εισαγωγή της εκπαίδευσης από απόσταση. Η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση ανάλογα µε τις
λειτουργίες που παρέχει µπορεί να είναι επί πληρωµής ή ελεύθερη χωρίς καµία επιβάρυνση.
Τέλος η εκπαίδευση από απόσταση µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αξίζει να σηµειωθεί ότι
είναι πολύ µεγάλο µέρος της επιστήµης της πληροφορικής και αφορά κάθε χρήστη που
επιθυµεί να µάθει µε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή αρκεί να έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αναπτύσσεται µε ταχύτητα φωτός. Ο
όρος εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ) αφορά κάθε µορφή εκπαίδευσης που µπορεί να
εφαρµοστεί σε όλα τα επίπεδα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην οποία ο εκπαιδευτής
και ο εκπαιδευόµενος δεν έχουν επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο. Η µορφή αυτής εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης έχει εξελίχθη σε αντιστοιχία µε τα εκπαιδευτικά µέσα που
χρησιµοποιούµαι.
Στις µέρες µας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαχωρίζει τον εκπαιδευόµενο από τον
εκπαιδευτή και η επικοινωνία τους γίνεται µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (διαδικτύου) ή
τηλεφωνικός ή δια αλληλογραφίας αλλά και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιθυµούµε. Την
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση όλο και πιο συχνά την συναντάµε σε πανεπιστήµια έως και στον
χώρο τον επιχειρήσεων. Ακόµη διευκολύνει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και σπάει το
φραγµό της στέρησης.
Όσων αφορά τον εξοπλισµό πλέον εννέα στα δέκα σπίτια έχουν τουλάχιστον από ένα
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή Tablet ώστε να µπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Εποµένως
η εκπαίδευση έχει γίνει πιο προσιτή και ευχάριστη χωρίς να δεσµεύει κανέναν στο χρόνο και
χώρο που άλλοι επιθυµούν.
Τέλος η παρούσα εργασία έχει στόχο να µελετήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε
διάφορους τοµείς της καθηµερινότητας µας.
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

1

Η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση χωρίζεται σε τρεις περιόδους.
Στο διάστηµα πριν την τυπογραφία όπου οι πλούσιες οικογένειες έχοντας κάνει

φροντιστηριακή εκπαίδευση είχαν τις γνώσεις της τυπογραφίας, αυτό αναγράφεται
στην πρώτη περίοδο.
Η δεύτερη περίοδος έπειτα από την πρώτη όπου αναγράφεται από τον Γερµανό
Ιωάννη Γουτεµβέργιο που ήταν σιδηρουργός, χρυσοχόος, εκδότης και τυπογράφος,
έδωσε µία νέα ώθηση στα κολέγια στο να αναπτυχθούν µε την βιβλιοθήκη τους.
Η Τρίτη περίοδος εµφανίστηκε µε την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
για την εκπαίδευση αλλά στις µέρες µας στηρίζεται ακόµα στην ακαδηµαϊκή
εκπαίδευση.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας αναπτύσσεται µε τα µέσα επικοινωνίας,
ηλεκτρονικών υπολογιστών και το διαδίκτυο όπου το περιβάλλον µέσα σε αυτό
αλλάζει διαρκώς. Την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση την συναντήσαµε σε όλες τις
περιόδους αν και στις µέρες µας αναπτύσσεται όλο και περισσότερο όπου στο µέλλον
θα διεκδικήσει µεγαλύτερο χώρο στην εκπαίδευση.
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Στις αρχές του 18ου αιώνα τα πανεπιστήµια ξεκίνησαν την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση µε την χρήση του ταχυδροµείου όπου οι εκπαιδευτές λάµβαναν τις
εργασίες και τις απορίες των εκπαιδευόµενων, µε µεγάλο µειονέκτηµα ότι δεν υπήρχαν
άλλοι τρόποι επικοινωνίας εκτός από το ταχυδροµείο µε αποτέλεσµα την µεγάλη
καθυστέρηση επικοινωνίας µε τους εκπαιδευόµενους.
Η εξέλιξη της εκπαίδευσης µέσω της τεχνολογίας επιταχύνεται συνεχώς. Το
1922 ο Αµερικάνος εφευρέτης και επιχειρηµατίας Τόµας Έντισον είχε πρόβλεψη ότι η
κινούµενη εικόνα θα αντικατάσταση τα βιβλία στην εκπαίδευση. Στην συνέχεια η
εξ’αποστάσεως εκπαίδευση µε την εξέλιξη της πληροφορικής ξεκίνησε να
αναπτύσσεται όλο και πιο γρήγορα. Το 1960 συναντάµε την εκπαίδευση από
υπολογιστή και έτσι έχουµε µεγάλες ανατροπές στον χώρο της εκπαίδευσης. Στις αρχές
του 1990 η τεχνολογία του διαδικτύου σηµειώνει µεγάλη άνοδο παρέχοντας διαφόρους
τρόπους γνώσεις και πληροφοριών.
Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µία διαφορετική µέθοδος εκπαίδευσης
διότι ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόµενους δεν έχουν άµεση σχέση µεταξύ τους όπως
γίνεται στην παραδοσιακή µάθηση και στις µέρες µας έχει ονοµαστή ηλεκτρονική
µάθηση (E-learning).

1.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
2

Το µέλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκεται σίγουρα στο διαδίκτυο. Οι

χρήστες, καθώς εξοικειώνονται όλο και περισσότερο µε το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες
του, αρχίζουν να το διαµορφώνουν. Άλλωστε, αυτό που αναφέρεται ως Web 2.0 και
έχει εµπνεύσει και τον όρο e-Learning 2.0 είναι η ευκολία του χρήστη να συνεισφέρει
στη δηµιουργία και διαµόρφωση του περιεχοµένου του διαδικτύου.
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Όλο και περισσότερες υπηρεσίες του διαδικτύου επικεντρώνονται σε αυτό,
καθιστώντας ακόµα και τον σχετικά αρχάριο χρήστη σε εκπαιδευτή. Οι σύγχρονες
αυτές υπηρεσίες µπορεί να είναι τα δικτυακά ηµερολόγια (blog από τους όρους web
και log), υπηρεσίες δηµοσίευσης υλικού, όπως φωτογραφίες (www.flickr.com) και
βίντεο

(www.youtube.com),

και

τέλος

οι

ιστοσελίδες

wiki

(συλλογικές

εγκυκλοπαίδειες).
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών είναι η ευκολία χρήσης τους,
αλλά και η ευκολία περιήγησης στο περιεχόµενο. Έτσι, όχι µόνο υπάρχει µεγάλη
ποσότητα πληροφοριών, υλικού και γνώσης, αλλά ο χρήστης έχει και τη δυνατότητα να
τη διαχειριστεί.
Στη διαδικασία της εκπαίδευσης έχουν αρχίσει και ενσωµατώνονται ήδη
λειτουργίες του Web 2.0. Πιο πολύτιµες υπηρεσίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
είναι το wiki και τα δικτυακά ηµερολόγια και ήδη υπάρχει µεγάλος αριθµός
εκπαιδευτικών κοινοτήτων που αξιοποιεί της δυνατότητες τους. Πρέπει να αναφερθούν
και οι υπηρεσίες RSS (Really Simple Syndication), που συµβάλλουν στην
παρακολούθηση και ενηµέρωση των χρηστών για τα τελευταία νέα και αλλαγές σε ένα
δικτυακό τόπο. Ο συνδυασµός των τεχνολογιών αυτών µπορεί να αποτελέσει
εκπαιδευτική διαδικασία και χωρίς την ύπαρξη τυπικού οργανωµένου µαθήµατος.
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1.3

ΟΡΙΣΜΟΣ
3

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόµενος δεν έχουν

επαφή µεταξύ τους και βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο αλλά δεν αποτελεί απαραίτητα
διαφορετική µορφή εκπαίδευση.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται από τα µέσα επικοινωνίας όπως
(ταχυδροµείο ,ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση, υπολογιστές , ραδιόφωνο,
τηλεδιάσκεψη κ.α ) µε µικρή η καθόλου διαπροσωπική η σε τάξη επαφή µεταξύ
εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται και στην UNESCO,
ενώ από το 1999 προστίθεται µε την ίδια ακριβώς ερµηνεία στο λεξικό όρων του
MESH (Medical Subject Headings) της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αφορά ένα κλάδο εκπαίδευσης που έχει σχέση µε
την παιδαγωγική, την τεχνολογία και τον σχεδιασµό της εκπαιδευτικής δοµής που
ψάχνει την παροχή εκπαίδευσης, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στο χώρο που
αυτή λαµβάνει η χώρα. Ο ορισµός αυτός αναφέρει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως
µοναδικό κλάδο της εκπαίδευσης, κάτι το οποίο δεν είναι µεθοδολογικά αποδεκτό.
Στις µέρες µας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγµατοποιείται µόνο µε την
υποστήριξη του υπολογιστή και πιο συγκεκριµένα σε διαδικτυακό περιβάλλον. Για το
λόγο αυτό, τείνει να είναι ταυτόσηµη µε τις έννοιες ηλεκτρονική µάθηση (e-learning),
µάθηση υποβοηθουµένη από υπολογιστή (computer assisted learning), µάθηση µέσω
του διαδικτύου (online learning) διαδικτυακή εκπαίδευση (online education),
εκπαίδευση βασισµένη στο διαδίκτυο (web-based education). Η διαφορά των όρων
αυτών αρχίζει να υποβαθµίζεται και ο διαχωρισµός γίνεται πιο δύσκολος τόσο για τους
αρχάριους αλλά και τόσο για τους έµπειρους.
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1.4 ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Οι εκπαιδευτικές πρακτικές ήταν δεδοµένο ότι θα επηρεαστούν από την εξέλιξη τις
τεχνολογίας. Από το 1980 εµφανίζεται µεγάλο ποσοστό ενδιαφέροντος για την
αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για εκπαιδευτικούς λόγους, µε
αποτέλεσµα την εξέλιξη του εκπαιδευτικού-διδακτικού σχεδιασµού σχετικά µε τη
µάθηση. Στη συνέχεια το 1990, η θεωρία του εποικοδοµητισµού επηρέασε σε µεγάλο
βαθµό τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρακτικές, προάγοντας και ενθαρρύνοντας την
ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα.
Τέλος, ακολούθησε η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση του διαδικτύου σε
όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οπότε και στην εκπαίδευση µε τη
µορφή της ηλεκτρονικής µάθησης, δίνοντας νέα ώθηση στη σχεδίαση προγραµµάτων
εκπαίδευσης και µάθησης. ∆ιεθνώς, πολλά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν
πλέον ενσωµατώσει στις οργανωτικές τους δοµές σύγχρονες πλατφόρµες ηλεκτρονικής
µάθησης που παρέχουν στους φοιτητές τους δυνατότητες εξ’αποστάσεως µάθησης,
ενσωµατώνοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ.
Σήµερα, οι ΤΠΕ αποτελούν δυναµικά εργαλεία και µπορούν να παρέχουν
εκπαιδευτικές δυνατότητες που δεν υπήρχαν ποτέ πριν ή δεν µπορούσαν να
υλοποιηθούν σε πραγµατικούς χώρους και συνθήκες µάθησης. Η ενσωµάτωσή τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί µόνο µια σηµαντική καινοτοµία, αλλά
επηρεάζει τις αντιλήψεις µας για τη µάθηση και τη διδασκαλία και ταυτόχρονα
επηρεάζεται από αυτές, δίνοντας ώθηση σε νέες αναζητήσεις. Παράλληλα, η χρήση
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παρέχει στον εκπαιδευόµενο πρόσβαση σε πλούσιες πηγές
πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού, διεγείρει το ενδιαφέρον του, ενισχύει την
αυτοπεποίθησή του, ενώ µπορεί να κινητοποιήσει ακόµη και τους πιο αδύνατους
εκπαιδευόµενους.
Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι οι νέες τεχνολογίες συµβάλλουν πραγµατικά
στη µάθηση µόνον όταν χρησιµοποιούνται µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένες
δραστηριότητες και µε καθορισµένους στόχους, οι διάφορες εκπαιδευτικές εφαρµογές
των υπολογιστών οφείλουν να βασίζονται ρητά ή άρρητα σε θεωρίες µάθησης και
ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες. Η δυνατότητα των πληροφοριακών συστηµάτων να
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επηρεάζουν τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης δεν είναι αυτονόητη ούτε
εξασφαλίζεται µε την απλή διάθεση εξοπλισµού στα πανεπιστήµια.
Προκύπτει µέσα από προβληµατισµό σχετικά µε το τι χρειάζεται να αλλάξει,
πώς να αλλάξει και µε ποιους τρόπους θα επιτευχθούν οι αλλαγές αυτές.
Οι µετα-έρευνες της δεκαετίας του 1990 έδειξαν ότι ο υπολογιστής δρα
καταλυτικά σε όλα τα ζητήµατα, όταν εντάσσεται σε παιδαγωγικές µεθόδους, οι οποίες
οργανώνονται γύρω από συνεργατικά και εποικοδοµητικά µοντέλα µάθησης,
συµβάλλοντας στην κινητοποίηση των εκπαιδευόµενων και παρέχοντας ένα περίπλοκο
περιβάλλον, µε τη βοήθεια του οποίου µπορεί ο χρήστης να αποκτήσει καλύτερης
ποιότητας γνώση, αλλά και να εξασκήσει τη δεξιοτεχνία του.
Οι πλατφόρµες ηλεκτρονικής µάθησης που έχουν αναπτυχθεί ως τώρα, έχουν το
χαρακτηριστικό ότι εστιάζουν κυρίως στο εκπαιδευτικό υλικό και στις διαδικασίες
µετάδοσής του, γεγονός που συχνά οδηγεί στην υποχρησιµοποίηση των δυνατοτήτων
των ΤΠΕ που ενσωµατώνουν. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αδυναµία αυτή, την
τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί το πρότυπο του µαθησιακού σχεδιασµού, που
βασίζεται στις σύγχρονες εποικοδοµητικές και κοινωνικό-εποικοδοµητικές θεωρήσεις
για τη µάθηση, µετατοπίζοντας έτσι το ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική µάθηση προς την
εκπαιδευτική διαδικασία, τις µαθησιακές δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις
µεταξύ των εµπλεκοµένων εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων. Η σύγχρονη αυτή τάση
έχει οδηγήσει στην εξέλιξη των σύγχρονων πλατφόρµων ηλεκτρονικής µάθησης, έτσι
ώστε είτε να έχουν τη δυνατότητα να ενσωµατώνουν κατάλληλα σχεδιασµένες
µαθησιακές δραστηριότητες είτε να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται µε
ανεξάρτητα εργαλεία κατασκευής µαθησιακών δραστηριοτήτων που ενσωµατώνουν
αποτελεσµατικότερα τις ΤΠΕ. Έτσι οι πλατφόρµες αυτές παρέχουν µία ποικιλία από
µαθησιακές εµπειρίες στους εκπαιδευοµένους, ενσωµατώνοντας ταυτόχρονα και τις
αρχές του µαθησιακού σχεδιασµού.
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1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Σε διαφορετικές περιόδους έχουν εµφανιστεί αρκετοί ορισµοί για την ηλεκτρονική
µάθηση (e-learning). Κατά τον Rosenberg (2001), η ηλεκτρονική µάθηση ως έννοια
είναι η χρήση τεχνολογιών διαδικτύου για την παροχή µιας ποικιλίας λύσεων, που
ενισχύουν τη γνώση και την απόδοση. Ο Rosenberg διαπίστωσε πως η ηλεκτρονική
µάθηση χωρίζεται σε τρία χαρακτηριστικά:


Είναι δικτυακή, κάτι το οποίο δίνει την δυνατότητα για άµεση ενηµέρωση,
αποθήκευση, ανάκτηση, διανοµή και διαµοιρασµό της διδασκαλίας και της
πληροφορίας.



Παρέχεται στον εκπαιδευόµενο µέσω υπολογιστή και µε τη χρήση τυπικών
διαδικτυακών τεχνολογιών.



∆ίνει την δυνατότητα σε µία γενικευµένη θεώρηση για τη µάθηση, που
εξαπλώνεται πέρα από τα παραδοσιακά παραδείγµατα εκπαίδευσης.

Η Beetham (2004) όρισε την ηλεκτρονική µάθηση ως τη µάθηση που
διευκολύνεται και υποστηρίζεται µέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Επίσης, την χαρακτήρισε
ως µία αναβαθµισµένη µορφή µάθησης, που µπορεί να εµπλέκει την χρήση
οποιασδήποτε τεχνολογίας και πρακτικής µάθησης, προκειµένου η µάθηση να
καθίσταται πιο αποτελεσµατική.
Με βάση τους παραπάνω ορισµούς γίνεται ξεκάθαρο ότι η ηλεκτρονική µάθηση
συνδυάζεται µε την χρήση των ΤΠΕ και των διαδικτυακών τεχνολογιών για την
παροχή µάθησης στους εκπαιδευόµενους.
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1.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ

ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το σύστηµα διαχείρισης µάθησης (Σ∆Μ) επηρεάζεται από έναν σηµαντικό παράγοντα
πως οι εκπαιδευόµενοι στην εξ΄ αποστάσεως µάθηση είναι κυρίως ενήλικοι που
διαθέτουν εµπειρία και κρίση και όχι φοιτητές συµβατικών ιδρυµάτων οι οποίοι είναι
νεαροί και άπειροι.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι έχουν ως χαρακτηριστικό την τάση του αυτοκαθαρισµού
και την ενεργητική συµµετοχή όπου διαθέτουν από την εµπειρία τους και τις γνώσεις
που έχουν αποκτήσει και µε τον ταχύρυθµο τρόπο που έχουν για να µαθαίνουν.
Τα προγράµµατα εξ΄ αποστάσεως είναι ευέλικτα προγράµµατα και δεν υποχρεώνουν
τον εκπαιδευόµενο να συµµετέχει µε την φυσική του παρουσία σε κάποιο τµήµα και να
των υποχρεώνει για την παρακολούθηση µάθησης. Τέλος ένα Σ∆Μ στην εξ΄
αποστάσεως µάθηση θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τα παραπάνω ώστε οι
εκπαιδευόµενη να µαθαίνουν ανάλογα µε τον χρόνο και το χώρο που διαθέτουν και τον
ρυθµό που επιθυµούν.

1.7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ εξΑΕ
Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό για να καλύψει την διαφορά
στις βασικές λειτουργίες τις διδασκαλίας πρόσωπο µε πρόσωπο. Θα πρέπει να
σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο όπου ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον
τόπο, τον ρυθµό και τον χρόνο της µάθησης του. Με βάση αυτές τις παραπάνω
απαιτήσεις το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να:


Καθοδηγεί στη µελέτη.



Προάγει την αλληλεπίδραση εκπαιδευόµενου – µαθησιακού υλικού.



Επεξηγεί δύσκολα σηµεία και έννοιες.



Αξιολογεί και ενηµερώνει τον εκπαιδευόµενο για την πρόοδό του.



Εµψυχώνει και ενθαρρύνει για τη συνέχεια της µελέτης.



Επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να επιλέγει τον τόπο, τον χρόνο και το ρυθµό
της µελέτης του, υλοποιώντας τις αρχές της εξΑΕ.
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Έτσι, λοιπόν, προκειµένου το εκπαιδευτικό υλικό να ικανοποιεί τις ανάγκες της εξΑΕ
απέκτησε τα εξής χαρακτηριστικά:
 Αναφορά σαφώς διατυπωµένων στόχων και προσδοκώµενων αποτελεσµάτων
σε κάθε ενότητα του υλικού.
 Σαφές, επεξηγηµατικό και φιλικό κείµενο.
 Παραδείγµατα και µελέτες περίπτωσης.
 Ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.
 ∆ραστηριότητες και ασκήσεις για πρακτική άσκηση.
 Κατατετµηµένη παρουσίαση της ύλης.
 Σαφώς διατυπωµένη επίγνωση των δυσκολιών, που ίσως συναντήσει ο
εκπαιδευόµενος.
 Βιβλιογραφικές αναφορές και οδηγίες για περαιτέρω µελέτη.
 Οδηγίες µελέτης και χρήσης του υλικού.
 Χρήση πολλαπλών µορφών αναπαράστασης.
Τέλος, σύµφωνα µε το Λιοναράκη (2001), πολύ σηµαντική θέση στο εκπαιδευτικό
υλικό της εξΑΕ έχουν οι µαθησιακές δραστηριότητες, που διακρίνονται σε:
 Ανάδειξης και αξιοποίησης γνώσεων και εµπειριών.
 Επαλήθευσης και αυτοαξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
 Αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών, προάγοντας τη διερευνητική
µάθηση.
 Εφαρµογής, προάγοντας την ενεργητική µάθηση.
 Κριτικής σκέψης και δηµιουργικότητας.

1.8 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ο µαθησιακός σχεδιασµός αποτελεί εξέλιξη του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και έχει
κάνει την εµφάνισή του την τελευταία δεκαετία. Οι αρχές του εποικοδοµητισµού σε
συνδυασµό µε τις δυνατότητες που µπορούν να παρέχουν οι ΤΠΕ στο πεδίο της
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ηλεκτρονικής µάθησης, αποτέλεσαν τους κυριότερους λόγους εµφάνισης του
µαθησιακού σχεδιασµού.
Σύµφωνα µε τον Driscoll, οι ειδικοί εκπαιδευτικού σχεδιασµού σε περιβάλλοντα
ηλεκτρονικής µάθησης επηρεάστηκαν από τις ιδέες του εποικοδοµητισµού, όπως είναι
η ατοµική και συνεργατική επίλυση ρεαλιστικών προβληµάτων, η ανάγκη για
εξατοµικευµένη µάθηση και η ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στη µαθησιακή
διαδικασία. Αν και ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός µπορούσε να ενσωµατώσει τις
απαραίτητες ΤΠΕ προκειµένου να καλύψει αυτές τις ανάγκες, ωστόσο, επειδή εστίαζε
κυρίως στο µαθησιακό υλικό και στις διαδικασίες µετάδοσής του, συχνά οδηγούσε
στην υποχρησιµοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ που ενσωµατώνονταν. Το
πρόβληµα αυτό προσπαθεί να το λύσει ο µαθησιακός σχεδιασµός, µετατοπίζοντας το
ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική µάθηση προς την εκπαιδευτική διαδικασία, τις
µαθησιακές δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων
εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων.
Ο µαθησιακός σχεδιασµός αφορά µία ποικιλία δραστηριοτήτων, που σχετίζονται
µε την καλύτερη περιγραφή, κατανόηση, υποστήριξη και καθοδήγηση των πρακτικών
και των διεργασιών ενός παιδαγωγικού σχεδιασµού. Έτσι, λοιπόν, αφορά την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία διαχείρισης και ανταπόκρισης στις
νέες προοπτικές, παιδαγωγικές µεθόδους και µεθόδους εργασίας, οι οποίες προκύπτουν
από τις σύγχρονες χρήσεις της τεχνολογίας στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της
µάθησης.
Στην ηλεκτρονική µάθηση, ο µαθησιακός σχεδιασµός ορίζεται ως η περιγραφή της
διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης, η οποία πραγµατοποιείται στα πλαίσια µίας
µονάδας µάθησης (πχ. µίας ενότητας, ενός µαθήµατος ή µίας οποιασδήποτε
δραστηριότητας µάθησης, όπως µία αξιολόγηση ή ένα εργαστηριακό µάθηµα) µε τη
διαµεσολάβηση των ΤΠΕ. Η βασική αρχή του µαθησιακού σχεδιασµού είναι ότι
αναπαριστά τις µαθησιακές δραστηριότητες και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες, οι
οποίες εκτελούνται από τα διάφορα άτοµα (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευοµένους) που
συµµετέχουν στα πλαίσια µίας µονάδας µάθησης.
Σύµφωνα αυτό είναι φανερό ότι ο µαθησιακός σχεδιασµός εστιάζει κυρίως στις
µαθησιακές δραστηριότητες και στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης, σε

10

αντίθεση µε τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό που εστιάζει κυρίως στο µαθησιακό υλικό και
τις διαδικασίες µετάδοσής του.
Η Britain αναφέρει τις τρεις βασικές ιδέες του µαθησιακού σχεδιασµού, οι οποίες
µπορούν να προσφέρουν νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της ποιότητας και της
ποικιλίας της διδασκαλίας και της µάθησης στα πλαίσια της ηλεκτρονικής µάθησης:
Οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν καλύτερα όταν εµπλέκονται ενεργά κάνοντας

i.

κάτι (πχ συµµετέχουν σε µαθησιακές δραστηριότητες).
Οι µαθησιακές δραστηριότητες µπορούν να είναι ακολουθιακές, δηλαδή να

ii.

είναι δοµηµένες προσεκτικά και σκόπιµα, σχηµατίζοντας µία µαθησιακή ροή
(learning flow), προκειµένου να επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερη µάθηση.
Θα ήταν χρήσιµο να υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής των µαθησιακών

iii.

σχεδιασµών,

ώστε

να

µπορούν

να

διαµοιραστούν

και

να

επαναχρησιµοποιηθούν µελλοντικά.
Οι Boud και Prosser υποστηρίζουν ότι προκειµένου τα µαθησιακά σχέδια µε ΤΠΕ να
παρέχουν µάθηση υψηλής ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να
πληρούν τις εξής αρχές:


Να προσελκύουν και να εµπλέκουν ενεργά τους εκπαιδευόµενους,
λαµβάνοντας υπόψη τις πρότερες γνώσεις και τις προσδοκίες τους.



Να αποτελούν πρόκληση για τους εκπαιδευόµενους, απαιτώντας την ενεργή
συµµετοχή τους και ενθαρρύνοντας την αυτοκριτική.



Να λαµβάνουν υπόψη το µαθησιακό πλαίσιο, έχοντας εφικτό χρονοδιάγραµµα
και καθορισµένους µαθησιακούς στόχους, που σχετίζονται µε το πρόγραµµα
σπουδών των εκπαιδευόµενων.



Να παρέχουν δυνατότητες πρακτικής εφαρµογής, παρέχοντας στους
εκπαιδευόµενους δυνατότητες εφαρµογής και εξάσκησης της γνώσης.
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1.9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
4

Η εκπαίδευση στις µέρες µας όλο και επιταχύνει την εξέλιξη της µε αποτέλεσµα η

εξ’αποστάσεως εκπαίδευση να έχει µεγάλη ανταπόκριση σήµερα. Ας δούµε τα
πλεονεκτήµατα αλλά και τα µειονεκτήµατα που έχει αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης.
Τα πλεονεκτήµατα είναι τα εξής :


Ο εκπαιδευόµενος και ο εκπαιδευτής έχουν ελευθερία κίνησης.



Η ελευθερία χρόνου είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της
εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης διότι ο εκπαιδευόµενος δεν είναι υποχρεωµένος
να έχει συγκεκριµένη ώρα παρακολούθησης ,αρκεί µονό όταν βρει ελεύθερο
χρόνο οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ,οποιαδήποτε µέρα της εβδοµάδας.



∆εν χρειάζονται δίδακτρα ή και αν χρειαστεί το ποσό είναι ελάχιστο.



Μπορεί να συµµετάσχει στην εκπαίδευση από όπου και αν βρίσκεται αρκεί
µονό να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.



Πιστοποιηµένη γνώση που δίνει πολλά εφόδια.



Κρατική πιστοποίηση από το e-learning.



Πιστοποίηση µοριοδοτιµένη από τον ΑΣΕΠ.



Τα έξοδα µετακίνησης δεν υπάρχουν διότι µπορεί να γίνει από τα σπίτι ή από
οπουδήποτε βρίσκεται ο εκπαιδευόµενος.



Άτοµα µε αναπηρία ή κινητικά προβλήµατα έχουν ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες
στη µάθηση.



Έχει την επιλογή να παρακολουθεί πολλά µαθήµατα µαζί χωρίς να έχει το
άγχος στο αν συµπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας µεταξύ τους.

Τα µειονεκτήµατα είναι τα εξής :


Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να ξέρει να χειρίζεται το χρόνο του κάτι που ένα
ανήλικο άτοµο είναι δύσκολο να προσαρµόσει σε αντίθεση µε έναν ενήλικα.



Ο κατάλληλος εξοπλισµός είναι ακριβότερος από ότι η παραδοσιακή µέθοδος
διδασκαλίας



Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να είναι γνώστης Η/Υ και να ξέρει να χειρίζεται το
διαδίκτυο.

4

http://eyxeskaikataresdiadiktyou.blogspot.gr/2012/05/blog-post.html
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Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του µαθήµατος µπορεί να υπάρξει
πρόβληµα στη σύνδεση στο διαδίκτυο ή και ακόµη στον εξοπλισµό.



∆εν υπάρχει κοινωνικοποίηση του ατόµου όπως συµβαίνει σε µια αίθουσα
διδασκαλίας.

1.10 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ;
5

Παρακάτω θα δούµε επτά λόγους που πρέπει να επιλέξουµε την εξ’αποστάσεως

εκπαίδευση:


∆ιασκέδαση: Η µάθηση γίνεται ευχάριστα.



Ασφάλεια: Η ασφάλεια που παρέχει το σπίτι στο χρήστη είναι καταλυτική.



Μέλλον: Ιδρύµατα του εξωτερικού αλλά και εσωτερικού έχουν ενσωµατώσει
προγράµµατα διδασκαλίας.



∆ιαδραστικότητα: Εικόνες και ηλεκτρονικές παραποµπές είναι µπροστά στην
οθόνη µας.



Χρόνος: Εξοικονόµησε χρόνο εκπαιδευόµενος σπίτι σου.



Προσβασιµότητα: Ακόµη και το πιο αποµακρυσµένο σπίτι έχει το δικαίωµα
στη µόρφωση.



5

Εξοικονόµηση: ∆εν υπάρχουν περιττά έξοδα στις µετακινήσεις.

https://www.youtube.com/watch?v=AjZ2-OPhzNM
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2ο:

ΕΙ∆Η,

ΜΟΡΦΕΣ

KAI

ΜΕΣΑ

ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
2.1 ΕΙ∆Η ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
6

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο είδη στην σύγχρονη και ασύγχρονη

εκπαίδευση. Στην σύγχρονη εκπαίδευση η διαδικασία και η µάθηση γίνονται
σύγχρονος. Ο εκπαιδευτής κάνει την παράδοση του µαθήµατος σε ζωντανή σύνδεση,
όχι απαραίτητα αµφίδροµη, και ο εκπαιδευόµενος αν και βρίσκεται σε διαφορετικό
µέρος παρακολουθεί το µάθηµα στον ίδιο χρόνο.
Η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η πιο ευρέως γνωστή εκπαίδευση,
ο εκπαιδευόµενος διδάσκει όχι µόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά
και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης του κάθε µαθήµατος. Ένα
παράδειγµα είναι τα µαθήµατα που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτύου.
Στις µέρες µας συναντάµε διάφορους µεθόδους για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση που χρησιµοποιούνται και τα δυο είδη, όπου παρέχουν µια ολοκληρωµένη
εκπαιδευτική εµπειρία. Στην σύγχρονή εκπαίδευση υπάρχει το πλεονέκτηµα της
µάθησης στο χρόνο και το ρυθµό που επιθυµεί ο εκπαιδευόµενος, ενώ µε την χρήση
σύγχρονων συζητήσεων σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα , ο εκπαιδευτής κάνει
γνωριµίες µε τους µαθητές, ενώ οι εκπαιδευόµενοι έχουν επικοινωνία µεταξύ τους και
µε τον εκπαιδευτή και δεν νιώθουν αποµακρυσµένη από την εκπαιδευτική κοινότητα
και την διαδικασία.

6

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%
CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83
%CE%B5%CF%89%CF%82#.CE.A7.CE.B1.CF.81.CE.B1.CE.BA.CF.84.CE.B7.CF.81.CE.B9.CF.83.CF.84.C
E.B9.CE.BA.CE.AC
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2.2 ΜΟΡΦΕΣ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
7

Η µορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι οι εξής:


Αλληλογραφία που πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.



Ραδιοφωνική µετάδοση µέσω της οποίας λαµβάνουν χώρα τηλεµαθήµατα των
οποίων τα µηνύµατα µεταδίδονται µέσω του ραδιοφώνου.



Μέσω της τηλεόρασης, µε χρήση CD-ROM.



Και τέλος µε την χρήση των υπολογιστών οπού ο σπουδαστής έχει πρόσβαση
στο περιεχόµενο σειράς µαθηµάτων που αποθηκεύεται σε µία κινητή συσκευή ή
µέσω ενός ασύρµατου υπολογιστή.

7

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%
CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83
%CE%B5%CF%89%CF%82#.CE.A7.CE.B1.CF.81.CE.B1.CE.BA.CF.84.CE.B7.CF.81.CE.B9.CF.83.CF.84.C
E.B9.CE.BA.CE.AC
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2.3 ΜΕΣΑ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
8

Τα µέσα που έχουν χρησιµοποιηθεί και χρησιµοποιούνται στην εξ αποστάσεως

εκπαίδευση είναι τα εξής:


Κινούµενη εικόνα.



Ηλεκτρονικές συλλογές υλικού που διαχειρίζονται χρήστες ή εκπαιδευτές
(ePortfolios).



Ηλεκτρονικό σύστηµα υποστήριξης της απόδοσης (electronic performance
support system) όπου είναι το πρόγραµµα που διευκολύνει την πρόσβαση σε
πληροφορίες.



Προσωπικοί υπολογιστές παλάµης (PDA).



Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων ήχου µε υποστήριξη πολυµέσων.



Εκπαιδευτικό υλικό βασισµένο στις τεχνολογίες του διαδικτύου.



Ψηφιακοί δίσκοι πολυµέσων (multimedia CD-ROM).



Ιστοσελίδες και κοινότητες (web 2.0).



Ηλεκτρονικοί χώροι ασύγχρονης συζήτησης.



Λογισµικό υποστήριξης συνεργασίας.



Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.



Ηµερολόγια διαδικτύου (blogs).



Εγκυκλοπαίδειες διαχειριζόµενες από τους χρήστες.



Σύγχρονη συζήτηση µε κείµενο.



Αξιολόγηση υποβοηθούµενη από υπολογιστή.

8

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%
CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83
%CE%B5%CF%89%CF%82#.CE.A7.CE.B1.CF.81.CE.B1.CE.BA.CF.84.CE.B7.CF.81.CE.B9.CF.83.CF.84.C
E.B9.CE.BA.CE.AC
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Εκπαιδευτικό κινούµενο σχέδιο.



Εξοµοιωτές



Παιχνίδια



Σύστηµα διαχείρισης µάθησης (LMS) ή Εικονικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης
(Virtual Learning Environment).



Ηλεκτρονικά συστήµατα ψηφοφορίας.



∆ιανοµή συλλογών ψηφιακών αρχείων σε πολλούς παραλήπτες µε υπηρεσίες
του διαδικτύου.

Το πιο διαδεδοµένο σύστηµα που χρησιµοποιείται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
στην ανώτατη εκπαίδευση είναι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Μάθησης ή Εικονικό
Περιβάλλον Εκπαίδευσης Οι όροι χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν το λογισµικό
που σχεδιάστηκε για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης. Εξέλιξη τους
είναι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (LCΜS) που προσθέτει τη
λειτουργικότητα της επαναχρησιµοποίησης του υλικού ή µέρους του.
Οι λειτουργίες που µπορεί να εµπεριέχουν εκτός φυσικά από την παροχή του
µαθήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι:


Εγγραφή χρήστη



Ηµερολόγιο µαθηµάτων



Ροή κατάρτισης



∆ιαχείριση χρηστών



Αξιολόγηση εκπαιδευοµένων



Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης



Συνεργατική µάθηση (συζητήσεις και ανταλλαγή αρχείων)
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήµατα προόδου στην ένταξη δηµόσιας
εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Βέβαια δεν πρέπει να σταµατήσει αυτή η
προσπάθεια και πρέπει να σχεδιαστούν προγράµµατα τα οποία είναι κατάλληλα για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Η ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην
εκπαίδευση των ατόµων αυτών απευθύνεται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και
σπάει τα εµπόδια µειονεξίας.
Πάνω από 750 εκατοµµύρια άτοµα στον κόσµο ανήκουν στην κατηγορία των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες (ή αναπηρία). Στην χώρα µας 1 στα 10 παιδιά ανήκουν στην
κατηγορία αυτή και τα προβλήµατα που υπάρχουν είναι η αρνητική στάση και η
προκατάληψη της κοινωνίας. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν και να αναθεωρηθούν
στερεότυπα, νοοτροπίες, και συµπεριφορές.
Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν σεβασµό στον συνάνθρωπο τους και να µπορούν να
δεχτούν τη διαφορετικότητα και την ίση µεταχείριση ,και πρέπει να τονίσουµε πως
πρέπει να υπάρχει ισότητα ευκαιριών.
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3.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
9

Τα τελευταία δέκα χρόνια στρέφεται το ενδιαφέρον στα άτοµα µε ειδικές

ανάγκες και στα δικαιώµατα µάθησης τους. Στην δεκαετία του 80΄ τα Ηνωµένα έθνη
έθιξαν το θέµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. υπο την άποψη των δικαιωµάτων τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το 1975 εγκρίθηκε ένα ψήφισµα το οποίο απευθυνόταν στα
δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Το γεγονός που οδήγησε αργότερα στην
ανάπτυξη των πολιτικών και των οδηγιών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ήταν ο
προσδιορισµός τους από την γενική συνέλευση το 1981 ως διεθνές έτος των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες και επακόλουθο άνοιγµα της δεκαετίας του 1983- 1992 ως δεκαετία
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Το 1982 ψηφίστηκε ο νόµος όπου δίνει ισάξια δικαιώµατα και επιλογές στους
απλούς πολίτες και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες., το οποίο καθορίζει τις σηµαντικές
αρχές στον τοµέα της πρόληψης και της αποκατάστασης. Στο χρονικό διάστηµα αυτό
δόθηκε µεγαλύτερη ώθηση στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς η γενική συνέλευση
των ΗΕ ενέκρινε ένα ψήφισµα για τυποποιηµένους κανόνες σχετικά µε την εξίσωση
των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Αν και οι πολιτικοί δεν είχαν δεσµευτεί νοµικά µε τα ψήφισµα του νόµου, οι
κυβερνήσεις είχαν υιοθετήσει τη χορήγηση των ίσων δικαιωµάτων και των ευκαιριών,
καθώς και τα ίσα καθήκοντα στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στις 20 ∆εκεµβρίου 1993
τα ΗΕ δηµιούργησαν ένα σύνολο τυποποιηµένων κανόνων που προβλέπουν ίσες
ευκαιρίες στα άτοµα αυτά. Καλύπτουν όλες τις πλευρές ενός ατόµου µε ειδικές
ανάγκες και είναι δοµηµένο σε 22 κανόνες που οµαδοποιούνται κάτω από 4
προσεγγίσεις.
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Βασικοί όροι για µια πλήρη συµµετοχή



Τοµείς που εξετάζονται για µια πλήρη συµµετοχή



Ενέργειες που λαµβάνονται



Μηχανισµοί

http://users.sch.gr/stefanski/amea/fytros_cor1.pdf
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Το σύνολο των κανόνων είναι βασισµένο στις επεµβάσεις και στην προσφορά

των υπηρεσιών που απαιτείται για να εξασφαλίσει ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε θεµελιώδη δικαιώµατα. Να βελτιωθεί η πληροφόρηση
των ατόµων ως προς την δυνατότητα τους , οι τοπικές πρωτοβουλίες και ενισχυτικές
εγκαταστάσεις για την συµµετοχής τους στην κοινωνική ζωή. Καθιερώνει την ανάγκη
να δοθεί όλη η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για την αποκατάσταση δηλαδή την
διαδικασία που στοχεύει στην διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες για να
βελτιώσει τις φυσικές, αισθητηριακές, διανοητικές και κοινωνικές δυνατότητες τους.
Επίσης να δοθούν τα εργαλεία και η απαραίτητη βοήθεια για να επιτύχει και να
διατηρήσει τα δίκαια πρότυπα ζωής. Στους τοµείς επέµβασης εξετάζονται τα
δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε διάφορα σηµεία της κοινωνικής ζωής:
φυσική δυνατότητα πρόσβασης στις θέσεις και πρόσβαση στις πληροφορίες, δικαίωµα
στη µάθηση, δικαίωµα στην εργασία και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες.
Πρόσβαση στην ενηµέρωση και την επικοινωνία:


Πληροφορίες για τα προγράµµατα



Θεραπεία



Ενισχυτικές πολιτικές
Αυτό υπονοεί την εκµετάλλευση των τεχνολογιών πληροφορίας και

επικοινωνίας. Το δικαίωµα να µελετήσει πρέπει να χορηγηθεί µε την εισαγωγή των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις κανονικές σχολικές βαθµίδες, όσο είναι εφαρµόσιµο.
Οι ειδικές σειρές µαθηµάτων πρέπει να καθιερωθούν οπότε το σχολικό σύστηµα δεν
µπορεί να αφήσει ένα µαθητή µε ειδικές ανάγκες να τοποθετηθεί σε ένα κανονικό
σχολείο.
Το Ιούλιο του 1996 (εποχή που µπαίνει το internet στην ζωή µας) η Επιτροπή
εξέδωσε µια ανακοίνωση σχετικά µε την ισότητα της ευκαιρίας για τους ανθρώπους µε
ειδικές ανάγκες ως «νέα στρατηγική».
Η διακήρυξη της Μαδρίτης (τις 23 Μαρτίου 2002 στην Μαδρίτη) είναι ένα
χειροπιαστό αποτέλεσµα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την αναπηρία, που
προσδιορίζει το εννοιολογικό πλαίσιο δράσης για το 2003 σε ευρωπαϊκό, εθνικό,
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και υποδεικνύει συγκεκριµένες προτάσεις προς

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, που θα επιφέρουν ισότητα για όλες τις κατηγορίες
ατόµων µε αναπηρία και τις οικογένειες τους.
Στην Ελλάδα και για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άτοµο µε ειδικές
ανάγκες είναι εκείνο που ξεχωρίζει, που διαφέρει αισθητά από τους άλλους, που
διαφέρει από το κανονικό. Η απόκλιση αυτή µπορεί να είναι προς τα άνω ή προς τα
κάτω. Γενικά άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι όλα τα άτοµα µε µειονεκτήµατα στο
σύνολο της προσωπικότητας τους.
Οι κυριότερες κατηγορίες αφορούν άτοµα µε προβλήµατα:
 ∆ιαταραχές στην Όραση
 Ελαττωµατική Ακοή
 Σωµατική Αναπηρία
 ∆ιαταραχές του Λόγου
 ∆ιαταραχές στην Μάθηση
 ∆ιαταραχές στην συµπεριφορά
 Νοητική Ανεπάρκεια
Όπου πρέπει να υπάρξουν προσθέσεις και τις ενισχύσεις που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να µειώσουν τα µειονεκτήµατα που προέρχονται από την
ανικανότητα και προσαρµοσµένα σχέδια βοήθειας.
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3.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΝΩΣΗΣ
Οι τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχουν επιφέρει σηµαντικές
αλλαγές στην εργασία και στην καθηµερινή ζωή. Αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο
της σύγχρονης εκπαίδευσης. Λειτουργούν καταλυτικά, επηρεάζουν τη δοµή του
σχολείου και ουσιαστικά συµβάλλουν στην αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας έχουν εισαχθεί στο ελληνικό
σχολείο από το 1984. Ξεκίνησαν µε την εισαγωγή του µαθήµατος Πληροφορικής ως
γνωστικό αντικείµενο σε κάποιες τάξεις του γυµνασίου και του λυκείου. Βέβαια έχει
αναπτυχθεί η ανάγκη της επαγγελµατικής κατάρτισης και η εξέλιξη σε γενικευµένη
εισαγωγή. Προγραµµατίστηκαν και υλοποιήθηκαν µια σειρά έργων για την επέκταση
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας ως εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης
για όλα τα γνωστικά αντικείµενα.
Η λειτουργία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην ειδική αγωγή
συνίσταται στην εκµετάλλευση των θετικών στοιχείων που παρέχουν ανάλογα µε το
διδακτικό αντικείµενο και τους στόχους σε συνάρτηση µε τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες κάθε κατηγορίας µαθητών.
Η τεχνολογία µπορεί να υποκαταστήσει σε µεγάλο επίπεδο στοιχεία της
µειονεξίας ή της αναπηρίας φέρνοντας το µαθητή πιο κοντά στο γνωστικό αγαθό αλλά
και στην κοινωνική πραγµατικότητα αφού του δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας µε
το περιβάλλον του και την αλληλεπίδραση του µε αυτό. Με αυτό τον τρόπο αλλάζει η
φύση της µειονεξίας ή της αναπηρίας και το άτοµο έρχεται πιο κοντά στην σχολική
ένταξη και την κοινωνική ενσωµάτωση.
Η χρήση των ΤΠΕ έχει προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις µεταξύ των ειδικών
της εκπαίδευσης που µπορούν να συνοψισθούν σε τρεις βασικές οµάδες:
 Στην οµάδα που είναι απόλυτα υπέρ της εισαγωγής τους χωρίς να λάβουν
υπόψη τους τα χαρακτηριστικά από τις οµάδες των παιδιών.
 Στην οµάδα που οι ίδιοι ενώ είναι µη εξοικειωµένοι µε τις ΤΠΕ αντιστέκονται
σθεναρά µε άκρατο συντηρητισµό στην είσοδο και τη χρήση σε οποιοδήποτε
επίπεδο της εκπαίδευσης.
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Στην οµάδα εκείνων που συνηγορούν στην είσοδο των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία για λόγους οικονοµικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς,
ψυχολογικούς και εκπαιδευτικούς.
Για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, οι αλλαγές και οι εξελίξεις, όσον αφορά το

νέο σύστηµα µε την χρήση των ΤΠΕ σαν ένα µέσο-εργαλείοο, αναγνωρίζουν το ρόλο
των γονέων, την ατοµικότητα των παιδιών, την ανάγκη για υποστηρικτικά συστήµατα,
ώστε το σύστηµα αυτό να παρέχει βοήθεια σε όλα τα παιδιά.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι χρειάζεται µια ενιαία εκπαίδευση για όλους, µε έµφαση
στην αρχή: το σύστηµα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών και δεν θα
πρέπει να ταιριάξουµε το παιδί στο σύστηµα, ούτε πρέπει να αλλάξουµε ένα τµήµα του
συστήµατος για να εξυπηρετηθεί ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων, δηλαδή αφορά το
σύνολο του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Ο βασικός εκπαιδευτικός στόχος είναι όλα τα παιδιά να επιτύχουν αυτονοµία,
ικανότητα για επικοινωνία, πρόσβαση στην πληροφορία, κοινωνικοποίηση και
αντίστοιχη ακαδηµαϊκή πρόοδο. Μία πρόοδο που συµβαδίζει µε την σχολική εξέλιξη.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν πρέπει να διαχωρίζει την ειδική από την
γενική εκπαίδευση. Πρέπει να υπάρχει ένας υποστηρικτικός µηχανισµός , νόµος
πλαίσιο, που να προστατεύει, να ελέγχει και να αξιολογεί το σύστηµα ώστε να
εξελίσσεται. Το παιδί πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες και δικαιώµατα πρόσβασης στην
εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία.
Οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι:
Η έγκαιρη διάγνωση των ειδικών αναγκών του παιδιού. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο
γιατί πρέπει να εξεταστούν οι ανάγκες του παιδιού τόσο στο παρόν στάδιο αλλά και
στο στάδιο που αφορά τις µελλοντικές του ανάγκες. Η συνεργασία των γονέων, των
ειδικευµένων εκπαιδευτών, των ειδικών υποστηρικτών αλλά και της πληροφορικής
µέσω ειδικών προγραµµάτων, µπορούν να συµβάλλουν στην διάγνωση αλλά και
αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για πρόοδο. Ειδικά σχεσιακές βάσεις
δεδοµένων µπορούν να δώσουν σηµαντική βοήθεια τόσο για την διάγνωση αλλά και
στην κατηγοριοποίηση του παιδιού. Οι βάσεις δεδοµένων συντηρούνται από
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ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασίες µε άλλες σχολικές κοινότητες, εµπειρίες και
προτάσεις από άλλες χώρες.
Στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι

µεγαλύτερη η πρόκληση

της

αξιοποίησης των ΤΠΕ για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις
αυξανόµενες απαιτήσεις του σχολικού προγράµµατος, αλλά και στον τρόπο σύνδεσης –
σχέσης της εµπειρία του καθηγητή για την µεταφορά γνώσεων στο ενιαίο σχολείο
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Η αλλαγή του ρόλου του δασκάλου / καθηγητή αφορά κυρίως στο περιεχόµενο
γνωστικών αντικειµένων και στους τρόπους µάθησης. Ο υπολογιστής µετατρέπεται σε
εργαλείο γνώσης και εργασίας. Ο ρόλος του µαθητή µε ειδικές ανάγκες αλλάζει από
παθητικός δέκτης γνώσεων γίνεται δηµιουργός της δικής του γνώσης, γίνεται µέλος
οµάδας σε συλλογικές εργασίες, επικοινωνεί µε τους συµµαθητές του, έχει πρόσβαση
σε πηγές και υλικό.
Κριτήριο επιτυχίας είναι η επιτυχία της εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές
του σχολείου. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών µέσω ειδικών
προγραµµάτων προωθούν την ανεξαρτησία του µαθητή και δεν είναι ο µαθητής πλέον
ένας απλός χρήστης αλλά είναι το κλειδί στην ενσωµάτωση.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ αφορά στην συµµετοχή τους ως φοιτητές, ερευνητές ή
υποψήφιοι διδάκτορες. Ειδικά στο θέµα των διαγωνισµών και των εξετάσεων, η
πανεπιστηµιακή κοινότητα πρέπει να υποστηρίζει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό
προϋποθέτει

ένας

ειδικός

σχεδιασµός

αλλά

και

διδακτικές

εφαρµογές

µε

προσαρµοσµένη µελέτη υλικών. Μπορεί δηλαδή ο φοιτητής µε ειδικές ανάγκες να
επιλέξει την αξιολόγηση του αν είναι προφορική ή γραπτή, αλλά και η πανεπιστηµιακή
κοινότητα να επεκτείνει τις εξετάσεις στο µεγαλύτερο µέρος του ακαδηµαϊκού έτους.
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4 ο:

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε την υποστήριξη της πληροφορικής έχει συγκεκριµένες
τεχνικές απαιτήσεις τόσο σε λογισµικό όσο και σε εξοπλισµό.

4.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Το απαιτούµενο λογισµικό αφορά την όλη διαδικασία της δηµιουργίας του συστήµατος
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από τη δηµιουργία του µέχρι την ολοκλήρωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον εκπαιδευόµενο. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε όλα τα
παραπάνω επίπεδα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί λογισµικό ανοικτού κώδικα που
διατίθεται δωρεάν.
Το λογισµικό αυτό περιλαµβάνει:


Λειτουργικό σύστηµα εξυπηρετητή (server) και πελάτη (client), π.χ. κάποια
διανοµή Linux.



Λογισµικό εξυπηρετητή, π.χ. Apache Server.



Λογισµικό δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, π.χ. OpenOffice.



Λογισµικό

∆ιαχείρισης

της

Μάθησης

ή

Εικονικού

Περιβάλλοντος

Εκπαίδευσης, πχ ATutor, Claroline, Efront, Dokeos ή Moodle.


Περιηγητή διαδικτύου, π.χ. Mozilla Firefox. Τις περισσότερες φορές το
λογισµικό αυτό είναι το µόνο απαραίτητο για τον εκπαιδευόµενο, ώστε να έχει
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον
εκπαιδευτή, που µπορεί να διαχειριστεί και να ανεβάσει το εκπαιδευτικό υλικό
µόνο µε τη χρήση ενός περιηγητή διαδικτύου.



Λογισµικό υποστήριξης πληροφοριών που χρησιµοποιούνται από το Σύστηµα
∆ιαχείρισης της Μάθησης ή το Εικονικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης, πχ. Java,
Flash, RealMedia, Quicktime, Windows Media Files.
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4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι απαιτήσεις σε επίπεδο εξοπλισµού είναι:


Εξυπηρετητής ιστού (web server)



Εξυπηρετητής αρχείων (file server)



Τερµατικά



Σύνδεση δικτύου ή διαδικτύου για όλους τους παραπάνω υπολογιστές

Μια τυπική αίθουσα ενός άκρου τηλεδιάσκεψης έχει τον παρακάτω εξοπλισµό:


Η/Υ µε ειδικό Λογισµικό Τηλεδιάσκεψης



Ειδική WEB Camera και µικρόφωνο



Βιντεοκάµερα



Σύστηµα Προβολής Οθόνης (Βιντεοπροβολέας) µε Οθόνη



Ειδικός Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός (ADSL over PSTN/ISDN router )



Γραµµή ADSL
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5 ο:

ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΜΑΘΗΣΗ

ΣΕ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
5.1 ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 BAOL-British association for Open Learning
http://www.baol.co.uk/
Η Βρετανική Ένωση για την Ανοικτή Εκπαίδευση, στοχεύει στην προώθηση ποιοτικών
προδιαγραφών και προτύπων ανοικτής, προσαρµόσιµης και εξ’αποστάσεως µάθησης σε
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Αγγλία, στην Ευρώπη και σε
παγκόσµιο επίπεδο.
 EDEN - European Distance Education Network
http://www.eden.bme.hu/
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη.
 Center for Online studies at the University of Linz
http://www.esc.ac.at
Το Κέντρο αυτό δίνει τη δυνατότητα πανεπιστηµιακών σπουδών εξ αποστάσεως. Ανήκει
στο Πανεπιστήµιο του Linz και είναι πλήρως ενσωµατωµένο στη δοµή του εκπαιδευτικού
συστήµατος της Αυστρίας.
 Center for Online Studies at University Level (Switzerland)
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http://www.fernuni.ch/
Το Κέντρο Εξ αποστάσεως σπουδών πανεπιστηµιακού επιπέδου στην Ελβετία αριθµεί
είκοσι έξι µέλη (οργανισµούς, ινστιτούτα, κ.α) και ελέγχεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών της Ελβετίας.
 International Distance Learning Course Finder
http://www.internet-course-finder.com/
Το ∆ιεθνές Ευρετήριο Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως είναι η µεγαλύτερη βάση σε διεθνές
επίπεδο µαθηµάτων που παρέχονται εξ αποστάσεως (περισσότερα 50.000 µαθήµατα) από
Πανεπιστήµια, Κολλέγια και Εταιρείες από 65 χώρες.
 National University of Online Education [Universidad National de Educacion a
Distancia - UNED]
http://www.uned.es/webuned/areasgen/info/english.htm
Το UNED είναι το επίσηµα αναγνωρισµένο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο της Ισπανίας.
Αποτελεί έναν αυτόνοµο οργανισµό που παρέχει µαθήµατα αποκλειστικά εξ αποστάσεως
και έχει τη δικαιοδοσία να απονείµει τίτλους σπουδών
 Open University Germany [Fern Universitaet]
http://www.fernuni-hagen.de
Αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισµό αναγνωρισµένο από το εκπαιδευτικό σύστηµα της
∆ανίας, και αριθµεί 13 Πανεπιστήµια και 80 Ινστιτούτα Ανώτατης Επαγγελµατικής
Κατάρτισης.
 Open University Nederland [Open Universiteit Nederland]
http://www.ou.nl/info-alg-english-introduction/index.htm
Αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισµό αναγνωρισµένο από το εκπαιδευτικό σύστηµα της
∆ανίας, και αριθµεί 13 Πανεπιστήµια και 80 Ινστιτούτα Ανώτατης Επαγγελµατικής
Κατάρτισης.
 The Open University (UKOU)
http://www.open.ac.uk/frames.html
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Το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο είναι πρωτοπόρο στην παροχή ανοιχτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης στην Αγγλία. Αποτελεί ένα ανεξάρτητο και αυτόνοµο οργανισµό,
αναγνωρισµένο από το Αγγλικό κράτος, που έχει την εξουσία να απονέµει δικούς του
τίτλους σπουδών.
 The University of Aberta [Universidade Aberta]
http://www.univ-ab.pt
Το Πανεπιστήµιο της Aberta είναι το επίσηµα αναγνωρισµένο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο της
Πορτογαλίας. Υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας αλλά έχει ερευνητική, διοικητική και
οικονοµική αυτονοµία.
 University of Plymouth
http://www.fae.plym.ac.uk/tele/tele.html
Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση περιέχει µια ολοκληρωµένη ενότητα για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και τις σχετιζόµενες τεχνολογίες. Επίσης, περιέχει ένα πακέτο
χρήσιµων ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
σχετικά περιοδικά, αντίστοιχα ιδρύµατα και οργανισµούς, σχετικά έργα και συνέδρια. Το
Πανεπιστήµιο του Plymouth προωθεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ανοιχτή και
εξ αποστάσεως µάθηση και παρέχει µαθήµατα στους φοιτητές του µέσω του Internet.
 ICDE - International Council for Open and Distance Education
http://www.icde.org
Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αποτελείται
παγκοσµίως από µέλη εκπαιδευτικών οργανισµών, εθνικών και περιφερειακών
οργανισµών, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές δηµόσιες υπηρεσίες και διευθύνσεις, που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της ανοιχτής και εξ αποστάσεως και δια βίου µάθησης.
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5.2 ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

5.2.1

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ)
Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και µεταπτυχιακής
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού και µεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π.
εντάσσεται η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας
και µεθοδολογίας στο πεδίο της µετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΕ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΚΑΙ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΠ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2000/01

13.475

10.317

23.792

2004/05

35.697

30.282

65.979

2009/10

33.347

40.954

74.301

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

H προσφορά των σπουδών γίνεται µε τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση
τουλάχιστον 12 Θεµατικών Ενοτήτων σε 4 έτη. Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
γίνονται πέντε οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 9 πόλεις (Αθήνα Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα - Κοµοτηνή - Ξάνθη - Πειραιά - Λάρισα).
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Ο κάθε φοιτητής, απ’ όπου κι αν βρίσκεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, µπορεί , µε
τον κωδικό του :
1. να βλέπει την βαθµολογία του, είτε κατά µάθηµα, είτε για τις εργασίες του, ανά
πάσα στιγµή.
2. να αντλεί το διδακτικό του υλικό.
3. να δηλώνει τις θεµατικές του ενότητες και αυτοµάτως η µονάδα διακίνησης
υλικού να του αποστέλλει κατ’ οίκον, το απαιτούµενο εκπαιδευτικό υλικό.
Συνοπτική Παρουσίαση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών

16.763

Αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών

11.305

Συνολικά αποφοιτήσαντες (προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί)

8.320

Αριθµός υποτροφιών από το 1998 µέχρι σήµερα

2.841

Εκτίµηση του συνολικού αριθµού των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν µια θέση
στο νέο κύκλο σπουδών του ΕΑΠ

70 – 80.000

Η υποβολή αιτήσεων για τα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του
ΕΑΠ γίνεται ηλεκτρονικά από 1 Νοεµβρίου έως 10 ∆εκεµβρίου εκάστου έτους. Η
επιλογή των φοιτητών γίνεται µε δηµόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία
(κλήρωση). Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής για ένα µόνο
πρόγραµµα. Αν κάποιος υποβάλει περισσότερες από µια αιτήσεις, στον έλεγχο που θα
γίνει θα απορριφθεί, ακόµα και αν µετά την ηλεκτρονική κατάταξη βρίσκεται µεταξύ
των προσωρινώς επιλεγέντων.
Κάθε χρόνο 70 – 80.000 υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις διεκδικώντας µια θέση
στα προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Για κάθε ακαδηµαϊκό έτος
το Ε.Α.Π. προσφέρει 6 Προπτυχιακά (4.200 θέσεις) και 26 Μεταπτυχιακά
Προγράµµατα Σπουδών (3.500 θέσεις).
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΣΧΟΛΗ

160

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση
Αγγλικής Γλώσσας

Καθηγητών 100

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση
Γαλλικής Γλώσσας

Καθηγητών 90

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση
Γερµανικής Γλώσσας

Καθηγητών 70

Σπουδές στην Εκπαίδευση

38

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

90

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
∆ιασφάλιση Ποιότητας

270

∆ιαχείριση Αποβλήτων

120

∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων

190

Κατάλυση
και
περιβάλλοντος

προστασία

του 45

Μεταπτυχιακές
Μαθηµατικά

Σπουδές

στα 60

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση
Φυσικών Επιστηµών

Καθηγητών 120

Μεταπτυχιακή
Εξειδίκευση
Πληροφοριακά Συστήµατα

στα 150

Περιβαλλοντικός
Υποδοµής

Σχεδιασµός

Έργων 90

Περιβαλλοντικός
και Κτιρίων

Σχεδιασµός

Πόλεων 100

Προχωρηµένες Σπουδές στη Φυσική

60

Σεισµική Μηχανική και Αντισεισµικές 90
Κατασκευές
Τεχνολογία Υλικού και Λογισµικού

60
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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

270

∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας

210

∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.

30

∆ιοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων

240

∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

120

Τραπεζική

280

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφικές
Τέχνες
Σχεδιασµός

–

Πολυµέσα 60

Φωτισµού – Πολυµέσα

45

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

3500

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό

800

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό

800

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισµός

100

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορική

1000

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήµες

500

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών

1000

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

4200

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

7,700

Το Ε.Α.Π. παρέχει Πτυχία, Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα Ειδίκευσης (Masters),
∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα, Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιµόρφωσης, Πιστοποιητικά
Μεταπτυχιακής

Επιµόρφωσης,

Πιστοποιητικά

Παρακολούθησης

Θεµατικών

Ενοτήτων. Συγκεκριµένα:
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Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση
τουλάχιστον 12 Θ.Ε. Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου
απόλυσης Λυκείου ή ισότιµου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.



Για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή
δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειµένου, επιτυχής
παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεµατικών Ενοτήτων
και εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας.



Για την απόκτηση ∆ιδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η κατοχή συγγενούς
µεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή διδακτορικής διατριβής.



Τα

Πιστοποιητικά

προπτυχιακούς

Προπτυχιακής

φοιτητές

που

Επιµόρφωσης

έχουν

εισαχθεί

απονέµονται
στο

Ε.Α.Π.

στους
για

να

παρακολουθήσουν Πρόγραµµα προπτυχιακής επιµόρφωσης συγκεκριµένης
χρονικής διάρκειας, το οποίο περιλαµβάνει από 1 έως 11 Θ.Ε.


Τα Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιµόρφωσης µπορεί να απονέµεται σε
πτυχιούχους ή διπλωµατούχους ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί
στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν πρόγραµµα µεταπτυχιακής επιµόρφωσης
συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου
και πάντως µικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης.



Τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θ.Ε. παρέχονται σε φοιτητές του Ε.Α.Π.
ύστερα από αίτησή τους και δήλωσή τους ότι δεν επιθυµούν να
ολοκληρώσουν κάποιο από τα Προγράµµατα Σπουδών, µε την προϋπόθεση
επιτυχούς εξέτασης σε µια ή περισσότερες Θ.Ε.

5.2.2

Σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου είναι κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που
παρέχει

πτυχιακά

και

µεταπτυχιακά

προγράµµατα,

καθώς

επίσης

και

εκπαιδευτικά/επιµορφωτικά προγράµµατα σύντοµης διάρκειας, µε τη µέθοδο της
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο είναι ισότιµο µε
όλα τα αναγνωρισµένα πανεπιστήµια του κόσµου, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία που
χρησιµοποιούν - συµβατική ή µη. Τα προγράµµατά του είναι δοµηµένα µε το σύστηµα
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των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και έτσι δίδεται η δυνατότητα στους
φοιτητές να έχουν αµφίδροµη σχέση µεταξύ των συµβατικών πανεπιστηµίων και του
Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
Ο φοιτητής του Ανοικτού Πανεπιστηµίου δεν είναι αναγκασµένος να
παρευρίσκεται σε αίθουσες διδασκαλίας για να παρακολουθήσει διαλέξεις και
φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, αλλά έχει τη δυνατότητα να σπουδάζει
οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, από το χώρο διαµονής του, ανεξαρτήτως της απόστασης
από την έδρα του Πανεπιστηµίου.
Τα Προγράµµατα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι δοµηµένα
στη βάση Θεµατικών Ενοτήτων (Θ.Ε.), µε την εφαρµογή του συστήµατος των
Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System – ECTS). Η
Θεµατική Ενότητα αποτελεί τη βασική λειτουργική µονάδα των Προγραµµάτων
Σπουδών, και καλύπτει ένα συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο σε πτυχιακό ή
µεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε Θ.Ε. περιλαµβάνει ύλη που αντιστοιχεί σε τρία περίπου
µαθήµατα συµβατικού πανεπιστηµίου και διαρκεί ένα ακαδηµαϊκό έτος (δηλ. 10 µήνες
περίπου).
Στους φοιτητές εξασφαλίζεται πρόσβαση στην Πλατφόρµα Τηλεκπαίδευσης, στην
οποία φορτώνονται όλες οι πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής φύσεως για το
Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου και τα Προγράµµατα Σπουδών. Εκεί αναφέρονται οι
στόχοι του Προγράµµατος, οι Θεµατικές Ενότητες τις οποίες περιλαµβάνει, οι στόχοι
κάθε Θ.Ε., η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, και το χρονοδιάγραµµα µελέτης και
υποβολής γραπτών εργασιών.
Οι διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης στα πλαίσια της ανοικτής και εξ’αποστάσεως
εκπαίδευσης πραγµατοποιούνται αξιοποιώντας:


το ειδικά διαµορφωµένο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, το οποίο λαµβάνει ο
φοιτητής είτε µέσω του επίγειου /δορυφορικού διαδικτύου (INTERNET),είτε σε
CD/DVD, είτε ακόµη σε έντυπη µορφή,



τη δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων µέσω του διαδικτύου ή και της
συνδροµητικής τηλεόρασης - σε µελλοντικό στάδιο - σε συγκεκριµένα ωράρια
που καθορίζει ο καθηγητής.

Πλατφόρµα Τηλεκπαίδευσης µέσω της οποίας ο φοιτητής µπορεί:
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να αντλήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις Θεµατικές Ενότητες που
παρακολουθεί,



να έρθει σε επαφή µε τον καθηγητή του µέσω σύγχρονης και ασύγχρονης
τεχνολογίας (chat, videochat, forum),



να ανταλλάξει ιδέες µε άλλους φοιτητές που παρακολουθούν την ίδια Θεµατική
Ενότητα,



Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για την απευθείας επικοινωνία του καθηγητή µε
τους φοιτητές ή/και το τηλέφωνο σε προκαθορισµένες ώρες.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΕΝΟΣ

ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2011-ΟΡΟΙ

ΚΑΙ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ξεκινά τον Ιανουάριο του 2011 µεταπτυχιακό πρόγραµµα
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στον τοµέα των Επιστηµών της
Αγωγής.
Το πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα σε όσους διαθέτουν τουλάχιστον ένα πρώτο
καταληκτικό τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακού επιπέδου, συναφή µε το χώρο της
πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος,
να αποκτήσουν µεταπτυχιακό τίτλο master στις Επιστήµες της Αγωγής, µε κατεύθυνση
(α) την Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση, ή (β) τα Αναλυτικά Προγράµµατα, ή (γ) την
Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει µε βάση τις διαδικασίες µοριοδότησης που
εφαρµόζει το Πανεπιστήµιο, οι οποίες διαλαµβάνουν µεταξύ άλλων την κατοχή ενός
πρώτου καταληκτικού τίτλου σπουδών, απασχόληση σε αντικείµενο που σχετίζεται µε
το χώρο της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σχετική εργασιακή
εµπειρία.
Το εν λόγω πρόγραµµα σπουδών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2011. Τα
δίδακτρα ανέρχονται σε 1750 Euro για κάθε Θεµατική Ενότητα (4 Θεµατικές
Ενότητες). Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο είναι κρατικό Πανεπιστήµιο της Κύπρου,
πλήρως αναγνωρισµένο, και παρέχει σπουδές αποκλειστικά µε τη µεθοδολογία της
Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 θα προσφερθεί το πτυχιακό πρόγραµµα
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό» και τα µεταπτυχιακά «Επιστήµες της Αγωγής»,
«∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας», «Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα». Επίσης θα
προσφερθεί

το

αυτοχρηµατοδοτούµενο

µεταπτυχιακό

Πρόγραµµα

«∆ιοίκηση

Επιχειρήσεων» µε δύο κατευθύνσεις: "∆ιοίκηση Επιχειρήσεων" και "Τραπεζική /
Χρηµατοοικονοµική".
Κατά µέσο όρο κάθε Θεµατική Ενότητα απαιτεί µελέτη περίπου 10-14 ωρών την
βδοµάδα. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από το κάθε άτοµο. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν µέχρι 2 Θεµατικές Ενότητες ανά ακαδηµαϊκό έτος.
Αναλόγως των υποχρεώσεων του, κάθε φοιτητής είναι σηµαντικό να κρίνει πόσο χρόνο
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µπορεί να διαθέσει για µελέτη και ακολούθως να αποφασίσει για το πόσες, Θεµατικές
Ενότητες θα πάρει. Αυτή η απόφαση είναι πολύ σηµαντική γιατί η αποχώρηση από
Θεµατική Ενότητα στο µέσο του ακαδηµαϊκού έτους δεν είναι εφικτή και δυνατό να
οδηγήσει σε απώλεια των διδάκτρων για τη Θεµατική Ενότητα.
Οι γλώσσες διδασκαλίας του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι οι επίσηµες
γλώσσες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Ελληνική και Τουρκική. Βασική γλώσσα
διδασκαλίας είναι η Ελληνική.
5.2.3

Το ∆ιεθνές Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο - UNINETTUNO
Το Πανεπιστήµιο χωρίς Σύνορα.
Το ∆ιεθνές Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο UNINETTUNO αποτελεί επίσης ένα από
σηµαντικότερα Ανοικτά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Η εκπαίδευση λαµβάνει χώρα µέσα
από ειδικές εκπαιδευτικές πλατφόρµες και το διαδίκτυο σε πέντε διαφορετικές γλώσσες
στις οποίες έχουν προστεθεί και τα Ελληνικά. Η διαδικασία φοίτησης διενεργείται εξ΄
ολοκλήρου από το Πανεπιστήµιο που εδρεύει στη Ρώµη της Ιταλίας και αποκλειστικά
από αυτό. Ειδικά για τους Έλληνες φοιτητές που επιθυµούν να σπουδάσουν από
απόσταση “το

∆ιεθνές

Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο

προσφέρει

µία µοναδική

εναλλακτική ευκαιρία, ιδιαίτερα µετά την ενσωµάτωση των ελληνικών ως µία από τις
επίσηµες γλώσσες διδασκαλίας του” (∆ρ. Κυριάκος Κουβελιώτης - ∆ιευθυντής
Τηλεµατικού Πόλου του Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα).
Αναγνώριση Πανεπιστηµίου
Το Τµήµα Α΄ Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ιεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆ΟΑΤΑΠ) οµόφωνα αποφάσισε, µετά από εισήγηση των Ακαδηµαϊκών Συµβούλων
και τη σύµφωνη γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής που µελέτησαν τους Οδηγούς
Σπουδών και τα στοιχεία που υπάρχουν στην Υπηρεσία, την αναγνώριση του
Ιδρύµατος ως Οµοταγούς προς τα ελληνικά ΑΕΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 92 της Συνεδρίας της
12ης Μαρτίου 2010).
Tρόπος Οργάνωσης
To ∆ιεθνές Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο UNINETTUNO είναι από τα µοναδικά
ιδρύµατα που δραστηριοποιείται σε παγκόσµια κλίµακα. Στο UNINETTUNO,
διδάσκουν διακεκριµένοι καθηγητές από τα πιο σηµαντικά Πανεπιστήµια του κόσµου
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όπου υλοποιούνται προγράµµατα σε διάφορες γλώσσες τόσο σε πραγµατικές αίθουσες
όσο και σε εικονικές οι οποίες βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο φοιτητής µπορεί να
παρακολουθήσει το ∆ιεθνές Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο UNINETTUNO από όπου και
αν βρίσκεται. Η απόσταση, ο χώρος και ο χρόνος δεν αποτελούν κανένα εµπόδιο.
Η δοµή του Πανεπιστηµίου περιλαµβάνει το ∆ιεθνές Κέντρο, Σχολές,
Προγράµµατα Σπουδών και Τεχνολογικά Κέντρα / Πόλοι. Τα Τεχνολογικά Κέντρα/
Πόλοι βρίσκονται στην Ιταλία και στο εξωτερικό και προσφέρουν υπηρεσίες
υποστήριξης και πληροφόρησης προς τους φοιτητές. Είναι εξοπλισµένα µε την
τεχνολογία που είναι απαραίτητη έτσι ώστε η φοίτηση στα εξ’ αποστάσεως
προγράµµατα να είναι απρόσκοπτη. Ως αποτέλεσµα, οι φοιτητές µπορούν να
συµµετέχουν σε διδακτικές δραστηριότητες µέσω τηλεδιασκέψεων και άλλων
σύγχρονων και καινοτόµων µορφών εκπαιδευτικής µεθοδολογίας.
Αυτές οι τοποθεσίες αποτελούν ένα πραγµατικό σηµείο συνάντησης για φοιτητές,
καθηγητές και βοηθούς καθηγητές. Τα διοικητικά όργανα είναι η Επιτροπή των
Προέδρων, ο Πρόεδρος, ο Πρύτανης, η Ακαδηµαϊκή Σύγκλητος, τα Συµβούλια των
Σχολών / Κοσµητείες, η Οµάδα Αξιολόγησης και η Επιτροπή των Εξεταστών.
Στο Πανεπιστήµιο λειτουργούν έξι Σχολές / Κοσµητείες - Faculties:


Σχολή Οικονοµικών Σπουδών



Σχολή Νοµικών Σπουδών



Σχολή Μηχανικής



Σχολή Φιλολογίας



Σχολή Ψυχολογίας



Σχολή Επιστηµών Επικοινωνίας

Οι τελικές εξετάσεις του κάθε µαθήµατος για το επιλεγµένο πρόγραµµα µελέτης
ολοκληρώνονται

σε

προσωπικό

επίπεδο

ακολουθώντας

ένα

προσχεδιασµένο

πρόγραµµα όπως έχει αποφασιστεί από την Επιτροπή Καθηγητών και από τους
διευθύνοντες του ∆ιεθνούς Τηλεµατικού Πανεπιστηµίου UNINETTUNO. Το
Πανεπιστήµιο αναγνωρίζει τµήµατα σπουδών / διδακτικές µονάδες που έχουν
πραγµατοποιηθεί σε άλλα ανώτατα ιδρύµατα και χρησιµοποιεί το σύστηµα διδακτικών
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µονάδων ECTS. Η αξιολόγηση κάθε διδακτικής / θεµατικής ενότητας περιλαµβάνει διά
ζώσης γραπτές εργασίες και γραπτές εξετάσεις.
5.2.4

Πανεπιστήµιο Αθηνών - Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη
δυνατότητα παρακολούθησης προγραµµάτων συµπληρωµατικής εκπαίδευσης µε την
χρήση καινοτόµων µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τα προγράµµατα e-Learning υλοποιούνται µε τη χρήση απλού λογισµικού
(εκπαιδευτική πλατφόρµα), προσαρµοσµένου στις αρχές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική πλατφόρµα που χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή των
προγραµµάτων αποτελεί στην ουσία έναν διαδικτυακό τόπο, µέσω του οποίου γίνεται η
διαχείριση των ηλεκτρονικών τάξεων και παρέχεται η πρόσβαση των χρηστών σε
αυτές.
Κάθε ηλεκτρονική τάξη αποτελεί προσοµοίωση µιας φυσικής, παραδοσιακού
τύπου αίθουσας διδασκαλίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν
µέσω προσωπικού κωδικού και µπορεί να πλοηγηθεί ανάλογα µε την εκάστοτε ανάγκη
του στη διδακτέα ύλη, στις ανακοινώσεις, στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τα τεστ
αξιολόγησης.
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική
ενότητα µέσω των ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε µαθήµατος
αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας ανακοινώσεις, όπως:


Το Χρονοδιάγραµµα υποβολής των ασκήσεων το οποίο περιλαµβάνει τις
ηµεροµηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσµίες υποβολής των
αντίστοιχων tests.



Ο Οδηγός Μελέτης ανά ∆ιδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της
οργάνωσης της µελέτης του εκπαιδευόµενου.



Η Τελική Εργασία η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση του µαθήµατος
(εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης.

Ο εκπαιδευόµενος, αφού ολοκληρώσει τη µελέτη της εκάστοτε διδακτικής
ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά και βάσει του χρονοδιαγράµµατος που
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έχει ανακοινωθεί από τον εκπαιδευτή του, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαµβάνουν
ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς
δήλωσης, ή upload όπου ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει
την απάντησή του.
Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδοµένου ότι ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ορισµένο εκπαιδευτή του,
µέσω ενσωµατωµένου στην πλατφόρµα ηλεκτρονικού συστήµατος επικοινωνίας, για
την επίλυση αποριών σχετιζόµενων µε τα µαθήµατα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.
Μέσω του προαναφερόµενου συστήµατος επικοινωνίας, ο εκπαιδευόµενος έχει επίσης
τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην ∆ιοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του
προγράµµατος, ανάλογα µε τη φύση του ζητήµατος που τον απασχολεί.
Ο καινοτόµος χαρακτήρας των προγραµµάτων του ΕΚΠΑ συνδέεται µε τον τρόπο
διενέργειας των προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα
διατίθενται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρµας, χωρίς να
απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευόµενων, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία
βασίζεται στη συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη των εκπαιδευόµενων. Οι
εκπαιδευτές κάθε προγράµµατος φροντίζουν για την υποστήριξη των εκπαιδευοµένων,
ανταποκρινόµενοι άµεσα σε 24 ώρες σε κάθε τους απορία ή διευκρίνιση σηµείων του
προγράµµατος και της ύλης.
Τα επιµορφωτικά προγράµµατα (e-learning) του ΕΚΠΑ, από τον Σεπτέµβριο του
2009, και µετά από σχετική αξιολόγησή τους από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α), διαθέτουν Πιστοποίηση και ως εκ τούτου
θεωρούνται πιστοποιηµένα προγράµµατα επιµόρφωσης. Η συγκεκριµένη πιστοποίηση
τεκµηριώνει µε αντικειµενικό τρόπο την ικανότητα του Οργανισµού να παρέχει
εκπαιδευτικά προγράµµατα µε συνέπεια, εξασφαλίζοντας στα στελέχη των δηµοσίων
υπηρεσιών την απαιτούµενη µοριοδότηση.
Το ΕΚΠΑ στα πλαίσια του προγράµµατος επιµόρφωσης του στελεχικού
δυναµικού των δηµοσίων υπηρεσιών προσφέρει δύο εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα υλοποιούνται µε ασύγχρονη τηλεκπαίδευση e-learning και
αφορούν τα ακόλουθα πεδία.
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 Ανάπτυξη

Ικανοτήτων

Αποδοτικότερης

∆ιοίκησης

και

Εκπαίδευσης

Ανθρώπινου ∆υναµικού για το ∆ηµόσιο Τοµέα (Υπουργεία, Νοµαρχίες, ∆ήµοι
και Κοινότητες, ∆ΕΚΟ, Ινστιτούτα κ.α.)
 Σχεδιασµός Οργάνωση, Υλοποίηση και ∆ιοίκηση Προγραµµάτων και
Ενεργειών ∆ηµοσίων Σχέσεων για το ∆ηµόσιο Τοµέα (Υπουργεία, Νοµαρχίες,
∆ήµοι και Κοινότητες, ∆ΕΚΟ, Ινστιτούτα κ.α.)
Καθιερώθηκε το Σύστηµα Πιστοποίησης της Επιµόρφωσης των υπαλλήλων του
∆ηµοσίου, των ΝΠAA και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού.
Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση µοριοδοτείται και αποτελεί ένα από τα κριτήρια για
το σχηµατισµό της κρίσης των υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταµένων Γενικών
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων.

5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
5.3.1

Το πρόγραµµα “e-Learning” του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει αναπτύξει µία σηµαντική
εµπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δράσεων “e-Learning”.
Οι πρώτες προσπάθειες οργάνωσης και υποστήριξης προγραµµάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης µε την χρήση νέων τεχνολογιών , και ειδικότερα της µεθοδολογίας “elearning”, ξεκίνησαν το 1998 σε πιλοτικό στάδιο και συνεχίζονται µέχρι και σήµερα σε
τέσσερα επίπεδα , τα οποία είναι τα εξής :


Οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων µε την χρήση
µεθοδολογίας “e-Learning”.



∆ηµιουργία οµάδας παραγωγής και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού για
την εκπαιδευτική υποστήριξη των προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων µε την
χρήση “e-Learning”.



∆ηµιουργία και συνεχή βελτίωση µεθοδολογίας e-Learning µε την ανάπτυξη
της αντίστοιχης τεχνολογικής υποδοµής ( χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρµας ,
απόκτηση διακοµιστών κ.α).



Υιοθέτηση της τεχνολογίας “e-books” η οποία βασίζεται σε µία τεχνολογική
πλατφόρµα

διαχείρισης

πνευµατικών

δικαιωµάτων

(Digital

Rights
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Management), και εξασφαλίζει την ασφαλή διακίνηση του πνευµατικού υλικού
µέσω του διαδικτύου για τα προγράµµατα “e-Learning”.
Το 1998 υλοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης από απόσταση σε
θέµατα οικονοµικών , ∆ιοίκησης και Πληροφορικής µε χρήση νέων τεχνολογιών , το
οποίο είχε ως πρωταρχικό του στόχο τη δηµιουργία ενός προγράµµατος σπουδών από
απόσταση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πτυχιούχων , προ - πτυχιακών και
µεταπτυχιακών φοιτητών διαφόρων επιστηµονικών ειδικεύσεων που ενδιαφέρονται να
επιµορφωθούν στα συγκεκριµένα αντικείµενα , παρέχοντας τους τις απαραίτητες
γνώσεις και ικανότητες σε θέµατα οικονοµίας , οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
µε τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Τον Οκτώβριο του 2001 το ΕΚΠΑ ξεκίνησε την παροχή προγραµµάτων
συµπληρωµατικής εκπαίδευσης µε τη χρήση καινοτόµων µεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (e-Learning), τα οποία συνεχίζονται µέχρι και σήµερα . Τα εν λόγω
προγράµµατα υλοποιούνται από το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνέχεια της υλοποίησης των
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων , (ΕΠΕΑΕΚ Α ́ )
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης , καλύπτοντας τους
επιστηµονικούς τοµείς της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης , της Τραπεζικής
∆ιοίκησης και της Ανάπτυξης της Επιχειρηµατικότητας . Η επιτυχής παρακολούθηση
των

συγκεκριµένων

προγραµµάτων

οδηγεί

στην

απονοµή

από

το

ΕΚΠΑ

πιστοποιητικών εξειδίκευσης.
Από τις 25 Φεβρουαρίου 2002 έως τις 5 Σεπτεµβρίου του 2003 οργανώθηκε
πρόγραµµα ασύγχρονης και σύγχρονης µορφής “e-Learning” µε τίτλο « Επιχειρησιακή
∆ιοίκηση » για την επιµόρφωση εξήντα στελεχών του Στρατού Ξηράς Το πρόγραµµα
υλοποιήθηκε µε την συνεργασία του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών και την Σχολή Αξιωµατικών Έρευνας Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου
Στρατού. Επιπλέον , το ΕΚΠΑ , στα πλαίσια της προσπάθειας διάχυσης της Ιδέας της
επιχειρηµατικότητας στον Ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο οργάνωσε και υλοποίησε
δωρεάν

πιλοτικό

επιµορφωτικό

πρόγραµµα

εκπαίδευσης

καθηγητών

µέσης

εκπαίδευσης , στη διδασκαλία της Επιχειρηµατικότητας στα ΤΕΕ /ΙΕΚ και ΣΑΕΚ . Το
πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε την χρήση µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης “elearning” ( µε ασύγχρονη συνεργασία ), το παρακολούθησαν 104 καθηγητές από 87
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ΤΕΕ και 3 δηµόσια ΙΕΚ , και κάλυψε τις βασικές αρχές για την διδασκαλία της
επιχειρηµατικότητας στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Τα µαθήµατα στο διαδίκτυο συνοδεύονται από έντυπο υλικό µε τη µορφή
παραδοσιακών βιβλίων. Τα βιβλία γράφονται συνήθως από καθηγητές πανεπιστηµίου
και στελέχη της αγοράς µε εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων , δίνοντας τη
δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να προσφύγει σε αυτά είτε αν πιστεύει ότι δεν έχει
καλυφθεί από το υλικό που διάβασε στην ''ηλεκτρονική τάξη '', είτε για να λάβει
επιπρόσθετη γνώση για το θέµα που πραγµατεύεται η διδακτική ενότητα. Επίσης ,
πραγµατοποιούνται διαλέξεις σε αµφιθέατρο από καθηγητές ΑΕΙ και επαγγελµατίες
στον γνωστικό πεδίο που αναφέρεται το µάθηµα , και για όσους εκπαιδευόµενους η
παρουσία είναι δύσκολη λόγω αντικειµενικών δυσκολιών υπάρχει η δυνατότητα της
παρακολούθησης µέσω τηλεδιάσκεψης.

44

Tα προγράµµατα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης για ενήλικες µε τη χρήση
µεθοδολογίας

e-Learning συντίθενται

από

τις

ακόλουθες

αλληλένδετες

και

συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές δυνατότητες:


Το e-Υλικό , που διατίθεται από την ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας µέσω
του διαδικτύου . Περιλαµβάνει , εκτός της ύλης του µαθήµατος ,
υποδειγµατικές ασκήσεις , ασκήσεις αυτοαξιολόγησης , µελέτες περιπτώσεων ,
και υπερσυνδέσεις.



Το πλήρες έντυπο υλικό του µαθήµατος και σηµειώσεων , τα οποία
αποστέλλονται στον εκπαιδευόµενο.



Τις αλληλοεπιδρούµενες (Interactive) ακαδηµαϊκές ασκήσεις και εργασίες που
επιτρέπουν την επικοινωνία και τον έλεγχο της προόδου του εκπαιδευόµενου.



Τις ζωντανές διαλέξεις για κάθε εκπαιδευτικό αντικείµενο , οι οποίες θα
διατίθενται στο διαδίκτυο είτε ''ζωντανά'' είτε τη στιγµή που επιθυµεί ο
εκπαιδευόµενος.

Στατιστικά δεδοµένα και διαδικασίες αξιολόγησης.
Στα προγράµµατα e-Learning του ΕΚΠΑ έχουν συµµετάσχει και ολοκληρώσει
προγράµµατα εκπαίδευσης 1005 εκπαιδευόµενοι ενώ µέχρι το τέλος του 2003 ο
αριθµός αυτός θα φτάσει στους 1.700.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ
Κύκλος

Εκπαιδευόµενοι

1ος
(1/10/200130/6/2002)

150

2ος
(1/1/200230/10/2002)

240

3ος
30/3/2003)

(1/6/2002-

240

4ος
31/1/2004)

(1/4/2003-

ΣΥΝΟΛΟ

375( µέχρι 10/2003)
1005
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Οι εκπαιδευόµενοι που µέχρι στιγµής έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους
στα προγράµµατα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης παρουσιάζουν την εξής διάρθρωση
ως ποσοστό επί τοις εκατό µε βάση την επαγγελµατική τους κατάσταση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κατανοµή εκπαιδευοµένων µε βάση την επαγγελµατική τους κατάσταση
Κατηγορίες Επαγγελµάτων:
Κατηγορίες επαγγελµάτων

0%

Τραπεζικός Υπάλληλος

21%

Σύµβουλος Επιχειρήσεων

6%

Λογιστής

6%

Εκπαιδευτικός

1%

Ερευνητής

1%

Υπάλληλος Χρηµατιστηριακής

10%

∆ηµόσιος Υπάλληλος

2%

∆ικηγόρος

2%

Μηχανικός

3%

Υπεύθυνος Πωλήσεων

3%

∆ιευθυντής Επιχείρησης

8%

∆ιοικητικός Υπάλληλος

14%

Προϊστάµενος Τµήµατος

3%

Άλλα επαγγέλµατα

8%

Άνεργος

12%

Μελετώντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα συµπεραίνουµε ότι το 88% των
εκπαιδευόµενων ήταν εργαζόµενοι . Το υπόλοιπο 12% ήταν άνεργοι .
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Η κατανοµή των εκπαιδευοµένων ως ποσοστό επί τοις εκατό µε βάση την ηλικία
τους είναι η εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κατανοµή εκπαιδευόµενων µε βάση την ηλικία τους
Ηλικίες

%

18-25

9%

26-30

38%

31-35

26%

36-45

19%

46-άνω

8%

Αυτό που παρατηρούµε από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ότι το
µεγαλύτερο µέρος των εκπαιδευόµενων είναι ηλικίας 26-30 ετών , ενώ οι ηλικίες
µεταξύ 31-35 καταλαµβάνουν ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό . το 64% των
συµµετεχόντων είναι κάτοικοι Αττικής , το υπόλοιπο 36% διασπείρεται στο σύνολο της
επικράτειας , ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό συµµετοχής από την Κύπρο (7 άτοµα ).
Η αξιολόγηση των προγραµµάτων κινείται σε δύο κατευθύνσεις:


Τεχνολογική αξιολόγηση συστήµατος , όπου αξιολογείται το σύστηµα από
πλευράς

τεχνολογικής

λειτουργικότητας

και

αποτελεσµατικότητας

(

προβλήµατα λογισµικού , σταθερότητας , ταχύτητας , κτλ ).


Εκπαιδευτική

αξιολόγηση

συστήµατος

,

όπου

αξιολογείται

η

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος από εκπαιδευτικής πλευράς ( επίπεδο
γνώσεων χρηστών , αποδοχή από χρήστες-εκπαιδευτές , κτλ ).
Η αξιολόγηση γίνεται µε τρεις τρόπους :


Μέσω ερωτηµατολογίων που συµπληρώνεται από τους εκπαιδευόµενους.



Μέσω στατιστικών στοιχείων για την ετοιµότητα και σωστή λειτουργία του
εκπαιδευτικού συστήµατος.



Από την παρουσίαση των ερευνητικών αποτέλεσµα των σε συνέδρια και
επιστηµονικά περιοδικά.
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Οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων από τη µια µεριά και τα στατιστικά στοιχεία από
την άλλη , αποδεικνύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και την αποδοτικότητα της µεθόδου ,
η οποία εκφράζεται άµεσα από την προσωπική ικανοποίηση τους.
Η τεχνολογική αξιολόγηση του συστήµατος στηρίχθηκε αφενός στις αναφορές
που λαµβάνονταν από την πλατφόρµα καθώς και από τις παρατηρήσεις των
διαχειριστών του συστήµατος . Το σύνολο των συµµετεχόντων στα προγράµµατα δεν
είχε ιδιαίτερο πρόβληµα µε την πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρµα . Με βάση τις
αναφορές η συµµετοχή στην ηλεκτρονική τάξη κυµάνθηκε κατά µέσο όρο στο 70%.
Αυτό βασικά σηµαίνει ότι ο µέσος εκπαιδευόµενος αφιέρωνε τουλάχιστον τέσσερις
ώρες την εβδοµάδα για να µελετήσει το υλικό στην ηλεκτρονική τάξη.
Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι έχοντας και
έντυπο υλικό µπορούσαν να µελετήσουν και να προετοιµαστούν για τις ασκήσεις
αξιολόγησης και το on-line διαγώνισµα ανά µάθηµα χωρίς απαραίτητα να
προσφεύγουν στο υλικό της ηλεκτρονικής τάξης . Κατά την διάρκεια των αργιών
(Πάσχα κλπ ) αλλά κυρίως τα Σαββατοκύριακα παρατηρείται υπερφόρτωση του
συστήµατος , γεγονός που αναµένεται διότι οι συµµετέχοντες - ως εργαζόµενοι - τότε
είχαν αρκετό χρόνο να ασχοληθούν µε τις απαιτήσεις των προγραµµάτων.
Πολλά χρήσιµα συµπεράσµατα για την αξιολόγηση του προγράµµατος
προέκυψαν από την ανάλυση του ερωτηµατολογίου το οποίο συµπλήρωσαν οι
εκπαιδευόµενοι . Οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν ουσιαστικά τριών κατηγοριών :


Γενικές ερωτήσεις γύρω από την µεθοδολογία του προγράµµατος , την ποιότητα
του υλικού και την διαθεσιµότητα των εκπαιδευτών.



Ερωτήσεις αλληλεπίδρασης.



Ερωτήσεις για τα µαθήµατα . Με βάση λοιπόν τις απαντήσεις που
συγκεντρώθηκαν και την ανάλυση των 300 ερωτηµατολογίων που έχουν
συγκεντρωθεί διαπιστώθηκαν τα εξής :

Το 98% των συµµετεχόντων δεν είχαν εκπαιδευθεί ξανά µε την µέθοδο της
εκπαίδευσης από απόσταση , µε το 61% να δηλώνει ότι οι εντυπώσεις τους ήταν πολύ
θετικές , το 30% αρκετά θετικές ενώ ένα 9% δήλωσε ότι δεν έµεινε ικανοποιηµένο.
Το 43% των συµµετεχόντων στελεχών δήλωσαν ότι η µέθοδος e-Learning τους
εξυπηρετεί , διότι λόγω της εργασίας τους δεν τους αποµένει ιδιαίτερος χρόνος για
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επιπλέον εκπαίδευση . Ένα σηµαντικό τµήµα των εκπαιδευοµένων , ( το 38%), δήλωσε
ότι ένας από τους βασικούς λόγους που παρακολούθησαν το πρόγραµµα ήταν διότι το
πρόσφερε ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα και δεν ήταν απλά ένα εσωτερικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης που οργάνωσε ή ένα σεµινάριο που οργανώνεται από αµφίβολης
ποιότητας ιδιωτικό φορέα.
Η

διαδικασία

της

εκπαίδευσης

φάνηκε

ιδιαίτερα

πρωτότυπη

στους

εκπαιδευόµενους . Για πολλούς εξ ` αυτών η « ηλεκτρονική » τάξη της ασύγχρονης
συνεργασίας καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτή αποτέλεσε µια
πρωτόγνωρη και διασκεδαστική εµπειρία , η οποία πήρε την σωστή της διάσταση όταν
οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του προγράµµατος µεγάλωσαν ( εργασίες , ασκήσεις
κλπ.). Φάνηκε έτσι ότι οι συµµετέχοντες συνειδητοποίησαν πως δεν επρόκειτο για µία
απλή και συνηθισµένη πρακτική αλλά για ολοκληρωµένη και άρτια ακαδηµαϊκή
διαδικασία.
Το 80% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι η ποιότητα του υλικού ήταν εξαιρετική
αλλά ζήτησαν περισσότερη ανάλυση σε έννοιες που ο συγγραφέας θεωρούσε
αυτονόητες , καθώς και την δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκες για την παροχή
πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού. Το 65% δήλωσε ότι θα επιθυµούσε στις ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης στις οποίες δίνει λάθος απάντηση , να λαµβάνει αιτιολόγηση ώστε να
κατανοεί την αιτία του λάθους , ενώ το 30% των συµµετεχόντων θεωρεί ότι ο χρόνος
που διήρκησε το πρόγραµµα ήταν δυσανάλογος

( µικρότερος ) της ύλης που

διδάχθηκε.
Αξιοσηµείωτες είναι οι απαντήσεις στην ερώτηση « πόσες ώρες την εβδοµάδα
ασχοληθήκατε µε το πρόγραµµα ». Το 45% δήλωσε ότι δαπανούσε 15-20 ώρες την
εβδοµάδα , το 38% 10-15 ώρες την εβδοµάδα , το 10% πάνω από 20 ώρες ενώ µόνο το
7% δήλωσε ότι µελετούσε από µία έως πέντε ώρες την εβδοµάδα . Το γεγονός αυτό
αποδεικνύει το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι εκπαιδευόµενοι καθ όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος.
Η παραπάνω διαπίστωση ότι οι συµµετέχοντες δαπανούσαν 1-3 ώρες κάθε µέρα
για µελέτη µπορεί να συσχετιστεί µε το γεγονός ότι το 86% χρησιµοποιούσε
υπολογιστή από το σπίτι για την παρακολούθηση των µαθηµάτων . Μάλιστα το 67%
των συµµετεχόντων διαπιστώθηκε ότι διέθετε γραµµή ISDN. Συνακόλουθα φαίνεται
λογικό το γεγονός ότι το 98% δήλωσε ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο
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διδάσκονται τα µαθήµατα φαίνεται ιδιαίτερα εύχρηστο . Μάλιστα , τα σχόλια των
συµµετεχόντων στην πλειοψηφία τους έδειξαν ότι η πλοήγηση στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον ήταν εύκολη και η « µεταφορά » σε οποιοδήποτε σηµείο του
προγράµµατος αρκετά χρήσιµη .
5.3.2

Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-learning Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής
και Τραπεζικής ∆ιοικητικής
Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς

λειτουργεί

Πρόγραµµα

Εξ

Αποστάσεως

Εκπαίδευσης

στη

Χρηµατοοικονοµική & Τραπεζική µε τη χρήση νέας γενιάς προϊόντων εκπαίδευσης
που βασίζονται στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(e-learning).
Οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν, µέσω της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, σε επαφή µε όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόµες µεθόδους που
εφαρµόζονται στους τοµείς των χρηµαταγορών και του τραπεζικού συστήµατος και
έτσι είτε να αποκτήσουν για πρώτη φορά τις σχετικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν
να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας είτε να επεκτείνουν τις γνώσεις
τους στα πλαίσια του επαγγελµατικού τους χώρου.
Το Πρόγραµµα Σπουδών αποτελείται από 5 ∆ιδακτικές Θεµατικές Ενότητες και
δύο ξεχωριστές κατηγορίες µαθηµάτων Αγγλικών και Πληροφορικής. Κάθε µία
Ενότητα αποτελείται από ένα συγκεκριµένο αριθµό υπο-ενοτήτων. Ο εκπαιδευόµενος
έχει τη δυνατότητα είτε να συµπληρώσει όλο τον αριθµό των υπο-ενοτήτων, για να
πάρει πιστοποιητικό παρακολούθησης της συγκεκριµένης Θεµατικής Ενότητας, είτε να
παρακολουθήσει κάποια συγκεκριµένη υπο-ενότητα που τον/την ενδιαφέρει και εάν δε
συνεχίσει, να πάρει πιστοποιητικό παρακολούθησης της συγκεκριµένης υπο-ενότητας.
Ο εκπαιδευόµενος πρέπει:


να µελετά την ύλη και τις σηµειώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση.



να µελετά τα παραδείγµατα και τις ασκήσεις του µαθήµατος.



να µελετά τις πρακτικές περιπτώσεις που σχετίζονται µε την ύλη του
µαθήµατος.
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να µελετά τη βιβλιογραφία του µαθήµατος.



να κάνει τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.



να χρησιµοποιεί τις συνδέσεις που σχετίζονται µε την ύλη του µαθήµατος.

Τρόπος Λειτουργίας του Προγράµµατος
Η συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στο πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα να το
παρακολουθούν ανεξαρτήτως του προσωπικού χρόνου που διαθέτουν και ανεξαρτήτως
του χώρου στον οποίο βρίσκονται.
Όταν ένας υποψήφιος γίνεται αποδεκτός στο Πρόγραµµα, παραλαµβάνει και
χρησιµοποιεί ένα κωδικό πρόσβασης που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη υπο-ενότητα
και µέσω του οποίου έχει την δυνατότητα να εισέρχεται στον χώρο του προγράµµατος
και στις δραστηριότητες που περιγράφονται κατωτέρω. Ο εκπαιδευόµενος σε κάθε
υπο-ενότητα πρέπει να έχει πρόσβαση στις ακόλουθες ηλεκτρονικές πλατφόρµες:


Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στην αντίστοιχη
περιοχή και µέσω του οποίου µπορεί να πληροφορηθεί ο ενδιαφερόµενος όλες
τις λεπτοµέρειες του προγράµµατος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.



Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην
Ηλεκτρονική Αίθουσα ∆ιδασκαλίας (σε µορφή παρουσιάσεων Power Point) και
περιλαµβάνει τις εκπαιδευτικές σηµειώσεις του µαθήµατος, καθώς και
υποδειγµατικές ασκήσεις που πρέπει να επιλύονται σε τακτές χρονικές φάσεις
λειτουργίας του προγράµµατος (και σε συνεννόηση µε τον εκπαιδευτή).



Ηλεκτρονικό υλικό εργασιών, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στη Ηλεκτρονική
Αίθουσα Εργασιών (σε µορφή Word ή PDF) και περιλαµβάνει τις εργασίες που
πρέπει να αναλύονται και να παραδίδονται στα χρονικά διαστήµατα που έχει
ορίζει.



Ηλεκτρονικό υλικό ασκήσεων εκπαίδευσης, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην
Ηλεκτρονική Αίθουσα Εναλλακτικών Ασκήσεων (σε µορφή Word) και
περιλαµβάνει πλήθος ασκήσεων, καθώς και τις απαντήσεις τους µέσω των
οποίων µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να ελέγχει την απόδοσή του (µε τη µορφή
αυτοαξιολόγησης) όσον αφορά την ικανότητα αφοµοίωσης του υλικού που του
έχει προσφερθεί.
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Ηλεκτρονικό υλικό πρακτικών περιπτώσεων, Cases (σε µορφή Word ή PDF ή
Power Point) µέσω του οποίου οι εκπαιδευόµενοι έρχονται σε επαφή µε
περιπτώσεις από την καθηµερινή δραστηριότητα των αγορών ή των
επιχειρήσεων και κατανοούν πώς η δραστηριότητα αυτή αντανακλά το
εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκονται.



Συγκεκριµένες Συνδέσεις (Links) µε τοποθεσίες στο ∆ιαδίκτυο, όπου οι
εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να βρίσκουν υλικό (άρθρα, στατιστικά στοιχεία,
διαλέξεις, οµιλίες, περιοδικά, εφηµερίδες κλπ) σχετικά µε τις εργασίες που θα
έχουν να κάνουν και ό,τι άλλο βοηθά την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα.



Μια Πλατφόρµα Συζητήσεων (Discussion Platform) µέσω της οποίας οι
εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να συζητούν θέµατα που άπτονται της
εκπαιδευτικής τους διαδικασίας είτε µε συναδέλφους τους είτε µε καθηγητές
του τµήµατος.

Ο υπεύθυνος-εκπαιδευτής κάθε υπο-ενότητας, ο οποίος είναι µέλος ∆ΕΠ του
Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς, καθορίζει το χρονοδιάγραµµα µελέτης, καθώς και το χρονοδιάγραµµα
υποβολής των ασκήσεων ή/και των εργασιών.
Ο εκπαιδευόµενος υποβάλλει τις απαντήσεις είτε των ασκήσεων είτε των εργασιών
του ηλεκτρονικά και πάντα µέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί από το
χρονοδιάγραµµα µελέτης.
ο υπεύθυνος κάθε υπο-ενότητας έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό, την υλοποίηση,
το υλικό και την παρακολούθηση της υπο-ενότητας και πρέπει να ανακοινώνει ώρες
και τρόπους επικοινωνίας µε τους εκπαιδευόµενους.
Ποιοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί – Προαπαιτούµενα
Η έναρξη του Προγράµµατος ανακοινώνεται µε αγγελία στον ηµερήσιο Τύπο και στο
∆ιαδίκτυο (µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς), ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται και ηλεκτρονικά σε όλους τους
επαγγελµατικούς φορείς που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το εν λόγω Πρόγραµµα.

52

Το Πρόγραµµα δέχεται αιτήσεις από:
1. Πτυχιούχους και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας που είτε δεν
εργάζονται είτε έχουν θέση απασχόλησης σε τοµείς ή θέσεις που άπτονται του
αντικειµένου επιλογής του προγράµµατος, αλλά θέλουν να ενηµερωθούν για όλες
τις εξελίξεις του χώρου και πιστεύουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει επιπλέον στην
καριέρα τους.
2. Αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που η συµµετοχή τους στο πρόγραµµα
θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν συγκεκριµένες έννοιες στη χρηµατοοικονοµική
έχοντας ή µη γνώσεις πάνω στο αντικείµενο αυτό και πιστεύουν ότι πέρα από την
απόκτηση

γνώσης,

αυτό

θα

τους

βοηθήσει

στη

µεγιστοποίηση

της

αποτελεσµατικότητας των χρηµατοοικονοµικών τους αποφάσεων.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του
Προγράµµατος.
Η συµµετοχή φοιτητών του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής
∆ιοικητικής σε µαθήµατα E-Learning ίδιου αντικειµένου µε αντίστοιχα µαθήµατα του
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος θα είναι δυνατή µόνο όταν στα µαθήµατα αυτά
οι φοιτητές έχουν ήδη επιτύχει προβιβάσιµο βαθµό.
Όλοι οι υποψήφιοι προ-απαιτείται να έχουν ιδιωτική πρόσβαση σε υπολογιστή και
να διαθέτουν βασικές γνώσεις διαχείρισης αρχείων (σε Word, Excel και Internet).
Τίτλος Σπουδών – Πιστοποιητικά και Βεβαίωση Παρακολούθησης
Η επιτυχής συµπλήρωση (κατόπιν εξετάσεων) είτε µιας ολόκληρης θεµατικής ενότητας
ή µιας υπο-ενότητας οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης
Θεµατικής Ενότητας και Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Υπο-ενότητας αντίστοιχα.
Εάν η επιτυχής περάτωση µιας υπο-ενότητας δεν γίνει εφικτή λόγω αποτυχίας στις
εξετάσεις, το Τµήµα χορηγεί µια απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης. Το Πιστοποιητικό
Θεµατικής Ενότητας παρέχεται σε αυτούς που παρακολουθούν µια σειρά µαθηµάτων
(ένα σύνολο υπο-ενοτήτων) που συνιστούν µια ολοκληρωµένη Θεµατική Ενότητα.
Αντίθετα, το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Υπο-ενότητας παρέχει απόδειξη για την
επιτυχή περάτωση ενός µόνον µαθήµατος ή υπο-ενότητας. Τέλος, η Βεβαίωση
Παρακολούθησης συνιστά αποδεικτικό παρακολούθησης µιας συγκεκριµένης υποενότητας, η οποία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς µέσω εξετάσεων.
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5.3.3

ΤΕΙ Καβάλας - Athabasca University
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας σε συνεργασία µε το Κρατικό
Πανεπιστήµιο του Καναδά Athabasca University, ένα από τα τρία καλύτερα στον
κόσµο, καινοτοµεί προσφέροντας τη δυνατότητα φοίτησης από το σπίτι για την
απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου MASTER αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ (τέως
∆ΙΚΑΤΣΑ) στο αντικείµενο της «Εκπαίδευσης από Απόσταση».
Το Μεταπτυχιακό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι
ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε θέµατα Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, τις
µεθοδολογίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, το σχεδιασµό εκπαιδευτικών
προγραµµάτων κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ
Καβάλας www.teikav.edu.gr ή στο http://www.teikav.edu.gr/mde/mde.html

5.3.4

Ιδιωτικοί Φορείς
Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια αρκετοί
ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν διάφορα, επαγγελµατικού χαρακτήρα συνήθως,
προγράµµατα, ξένες γλώσσες κλπ. Για τη συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά υπάρχουν
δίδακτρα

και

η

ολοκλήρωσή

τους

προσφέρει

στον

σπουδαστή

βεβαίωση

παρακολούθησης.
Για παράδειγµα η εταιρεία Master-D (http://www.masterd.gr/courses/init.action)
προσφέρει µια σειρά εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα 54 κέντρα σπουδών της σε
Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βραζιλία και Κίνα (Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια,
Στέλεχος ∆ιοίκησης, Τεχνικός Η/Υ κλπ).
Η Ελληνοαµερικανική Ένωση (http://www.hau.gr/?i=hau.el.home) προσφέρει
online προγράµµατα στην Αγγλική γλώσσα µε τη βοήθεια της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως Blackboard, η οποία προσφέρει διάφορες
δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε τον καθηγητή και τους υπόλοιπους
συµµετέχοντες.
Η παρακολούθηση στα περισσότερα online προγράµµατά είναι ασύγχρονη, δεν
απαιτείται δηλαδή η ταυτόχρονη παρακολούθηση από όλους. Ενδεικτικά κάποια από
τα Οn line προσφερόµενα προγράµµατα : Σεµινάρια ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων -
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∆ιαχείριση κρίσης: οδηγώντας το πεπρωµένο της επιχείρησης - ∆ηµιουργία µοντέλων
για πρόβλεψη εσόδων - Αγγλικά για Επιχειρήσεις κλπ.
Το webschool.edu.gr (http://www.webschool.edu.gr/elearning.aspx), ένα ελληνικό
portal προώθησης και ηλεκτρονικής διάθεσης υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,
είναι εφοδιασµένο µε µια τέτοια πλατφόρµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning
software platform) η οποία περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για διάφορους τοµείς
εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν µε χρήση του διαδικτύου (internet) µέσα από τις υπηρεσίες
του webschool.edu.gr µπορείτε να εκπαιδευτείτε εξ αποστάσεως χωρίς την παρέµβαση
καθηγητή έχοντας πρόσβαση σε µοναδικό εκπαιδευτικό περιεχόµενο όταν ακριβώς το
χρειάζεστε.
Το http://www.italika.gr/ είναι ιδιαίτερα µαθήµατα Live µε Εικόνα και Ήχο µέσω
Internet ενώ υπάρχει σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος οπτική & ηχητική Επαφή για
άµεση εξήγηση. Τα µαθήµατα γίνονται µε τα πιο Σύγχρονα ∆ιδακτικά Βιβλία που
υπάρχουν ( µαζί µε τον καθηγητή ) και όχι µέσω κάποιου ηλεκτρονικού προγράµµατος
για PC.

5.4 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η ισοτιµία των τίτλων που απονέµονται από Ιδρύµατα τύπου «ανοικτού
πανεπιστηµίου», «σπουδών εξ αποστάσεως» και «εξωτερικών πτυχίων» αναγνωρίζεται
υπό τον όρο ότι τα συγκεκριµένα Ιδρύµατα έχουν ειδικό πρόγραµµα σπουδών για τον
σκοπό αυτό.
Ειδικότερα, αν το πρόγραµµα παρέχεται από Ίδρυµα που προσφέρει σπουδές
τακτικής παρακολούθησης και εξ αποστάσεως σπουδές θα πρέπει το εξ αποστάσεως
πρόγραµµα να προσφέρεται και µε συµβατικό τρόπο και µε τα ίδια ποιοτικά
χαρακτηριστικά.
Η διάρκεια των σπουδών και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των
σπουδαστών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και
ειδικότερα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π).
Ειδικότερα, το πρόγραµµα θα πρέπει :
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να περιλαµβάνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις δια ζώσης/inpresentia (εκτός
των εργασιών ) των οποίων η επίβλεψη και η αξιολόγηση γίνεται από το
επιστηµονικό προσωπικό του εν λόγω ιδρύµατος.



οι καθηγητές/αξιολογητές/επιβλέποντες του προγράµµατος να είναι µέλη ή
επίσηµοι εξωτερικοί συνεργάτες του ακαδηµαϊκού προσωπικού του ιδρύµατος .

Τέλος, σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ του ∆ΟΑΤΑΠ, η «ισοτιµία και αντιστοιχία»
τίτλων που έχουν αποκτηθεί µε την διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
χορηγείται µόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών στο Ε.Α.Π και
κατόπιν σύγκρισης του προγράµµατος σπουδών της σχολής στην ηµεδαπή µε αυτό της
σχολής στην αλλοδαπή. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι για αναγνώριση της αντιστοιχίας
µε σχολές 4ετούς φοίτησης στην ηµεδαπή απαιτείται συνεκτίµηση βασικού και
µεταπτυχιακού τίτλου. Η συνεκτίµηση αφορά σε τίτλους που έχουν αποκτηθεί µε
σπουδές «όµοιου τύπου» (ή εξ αποστάσεως ή συµβατικά). Τόσο οι προπτυχιακοί
τίτλοι

όσο και οι µεταπτυχιακοί αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους

απονεµόµενους από το Ε.Α.Π .
Συµπληρωµατικά δικαιολογητικά για εξ αποστάσεως σπουδές
Οι ενδιαφερόµενοι αποστέλλουν στο Ίδρυµα της αλλοδαπής το ερωτηµατολόγιο
που ακολουθεί και το Ίδρυµα θα πρέπει να το στείλει απευθείας στον Οργανισµό
,συµπληρωµένο και ενυπόγραφο από τον υπεύθυνο διεξαγωγής του προγράµµατος
,ώστε τα αρµόδια όργανα του φορέα να αποφανθούν για το αν µπορεί να τύχει
ακαδηµαϊκής αναγνώρισης.
Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο είδος των
σπουδών τους (βασικό, µεταπτυχιακό, συνεκτίµηση) εκτός από την βεβαίωση για τον
τόπο των σπουδών.
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Για όσους προτίθενται να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας και
µάθησης από ιδρύµατα τύπου «ανοικτού πανεπιστηµίου» (open university), «σπουδών
εξ’ αποστάσεως»(distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees) θα
πρέπει να ελέγχουν τα παρακάτω, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις .
Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής
αναγνωρίζονται από τον Οργανισµό ως «ισότιµοι» ή ως «ισότιµοι και αντίστοιχοι».
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1. Η «ισοτιµία» αναγνωρίζεται εφόσον:
i.

Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης και οι όροι
αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις
απαιτήσεις των πανεπιστηµίων και των τεχνολογικών ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της
διαδικασίας της διδασκαλίας και µάθησης τα ιδρύµατα τύπου «ανοικτού
πανεπιστηµίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance
learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα
συγκεκριµένα ιδρύµατα έχουν ειδικό πρόγραµµα σπουδών για το σκοπό
αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράµµατος
γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυµα που απονέµει τον τίτλο και όχι από άλλο
µε οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόµενο µε αυτό ίδρυµα και ότι η
αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται µε βάση διαφανείς και
αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες µε αυτές που ισχύουν στα άλλα
προγράµµατα σπουδών µε παρακολούθηση.

ii.

Όλο το πρόγραµµα σπουδών έχει διανυθεί σε οµοταγή εκπαιδευτικά ιδρύµατα
και τουλάχιστον το 1/2 του προγράµµατος έχει πραγµατοποιηθεί στο ίδρυµα
που απονέµει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό
σπουδών µπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα
συνεργασίας αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η διάρκεια των
σπουδών υπολογίζεται σε ακαδηµαϊκά έτη, εξάµηνα ή διδακτικές µονάδες ή
σε συνδυασµό αυτών.

2. Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται
µετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράµµατα της ηµεδαπής
προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιµία» ή «ισοτιµία και
αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου
είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος. Στην περίπτωση αυτή δεν
αναγνωρίζεται

«ισοτιµία»

του

µεταπτυχιακού

διπλώµατος.

Η

κατοχή

µεταπτυχιακού τίτλου δεν κρίνεται απαραίτητη προκειµένου για ισοτιµία µε πτυχίο
τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών
προγραµµάτων της

αλλοδαπής

τριετούς

διάρκειας,

όταν τα αντίστοιχα

πανεπιστηµιακά προγράµµατα της ηµεδαπής είναι τετραετούς διάρκειας, είναι
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δυνατόν µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Τµήµατος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου (∆.Σ.) του Οργανισµού, να χορηγηθεί «ισοτιµία» ή «ισοτιµία και
αντιστοιχία»

στο

πτυχίο

χωρίς

παράλληλη

συνεκτίµηση

µεταπτυχιακού

διπλώµατος. Στη σχετική απόφαση λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένα ποιοτικά
και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές µονάδες (credits) του προγράµµατος
σπουδών του αλλοδαπού ιδρύµατος και η τυχόν αξιολόγηση ή πιστοποίηση του
από αναγνωρισµένους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή
δηµοσιοποιείται.
3. «Ισοτιµία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για
την αναγνώριση της «ισοτιµίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο
ενδιαφερόµενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά µαθήµατα του
οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής. Ο Οργανισµός µπορεί να
απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συµπληρωµατικό αριθµό µαθηµάτων σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. Τα συµπληρωµατικά µαθήµατα
δεν µπορούν να υπερβαίνουν ταΞΚΛΛΞ∆ΒΞηκπλ έξι. Ο αριθµός αυτός µπορεί να
αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής
αντίστοιχων µε τίτλους, που αποκτώνται στην ηµεδαπή µετά από σπουδές
τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράµµατος σπουδών της
ηµεδαπής από το πρόγραµµα της αλλοδαπής είναι τόσο σηµαντική ώστε να µη
µπορεί να χορηγηθεί «ισοτιµία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε µε τη
συµπληρωµατική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα µαθήµατα, τότε αναγνωρίζεται
«ισοτιµία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. Τα
συµπληρωµατικά µαθήµατα ορίζονται από το οικείο Τµήµα του ∆.Σ. του
Οργανισµού µετά από εισήγηση της αρµόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).
4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να δέχονται, µέσα στις δύο
επόµενες από την υποβολή στο ίδρυµα της σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου
εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέµπονται από τον Οργανισµό για
εξέταση σε συµπληρωµατικά µαθήµατα σε αριθµό τουλάχιστον ίσο µε το 10% των
εισακτέων στα αντίστοιχα Τµήµατα κατά το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος.
Παράλειψη της υποχρεώσεως τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.
5. Ο Οργανισµός σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά τµήµατα
ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση
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των απαιτούµενων συµπληρωµατικών µαθηµάτων και για τον έλεγχο των
γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιµο. Οι εξετάσεις µπορεί να γίνονται και µε τη
µέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθµολογία των δοκιµίων των
εξεταζοµένων µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη
προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει για ένα έτος, ανακοινώνεται δηµοσίως και
έχει το αντίστοιχο επιστηµονικό επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα
ηµεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα γα την απόκτηση του αντίστοιχου
πτυχίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων οι εξετασθέντες έχουν
δικαίωµα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρµόδια όργανα του
Οργανισµού και την επαναβαθµολόγησή του, εάν προκύψει σφάλµα ή παράλειψη
στην αρχική βαθµολόγηση. Ειδικότερα θέµατα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των
εξετάσεων και τη διαδικασία επαναβαθµολόγησης ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του ∆.Σ. του
Οργανισµού κατά το άρθρο 15 παρ. 2. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις
καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισµό.
6. Η «ισοτιµία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται
συµπληρωµατικά µαθήµατα αναγνωρίζεται µετά την υποβολή στοιχείων που
αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω µαθήµατα.
7. Οι µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται µόνο ως ισότιµοι.
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5.5 USE CASE DIAGRAM-DISTANCE LEARNING
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
12

Σύµφωνα µε τον Moore (1977), υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες διδακτικών

µεθόδων. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες όπου ο
καθηγητής έχει ταυτόχρονη και φυσική παρουσία µέσα στην τάξη µε τους
εκπαιδευµένους και ο βασικός τρόπος επικοινωνίας είναι η φωνή (Moore, 1997; Kayne
and Rubmle 1979).
Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες όπου
υπάρχει χωρικός ή χρονικός διαχωρισµός καθηγητή και εκπαιδευµένων και η µεταξύ
τους επικοινωνία διεξάγεται µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (Moore, 1977; Keegan,
1996,ρ.8). Ο Moore περιγράφει τις διαδικασίες αυτές µε τον όρο "εξ' αποστάσεως
διδασκαλία".
Οι σπουδές µέσω αλληλογραφίας, οι ανοιχτές και οι ανεξάρτητες σπουδές είναι
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της δεύτερης αυτής οικογένειας µε κύρια
χαρακτηριστικά την ανεξαρτησία των· εκπαιδευοµένων όσο αφορά το χρόνο, τη
διάρκεια, το περιεχόµενο και το ρυθµό εκπαίδευσής τους (Keith, Keegan and Magnus
1993).
Ο όρος εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συµπεριλαβαίνει δραστηριότητες που
αφορούν τόσο τη διαδικασία της. εξ' αποστάσεως διδασκαλίας όσο και της εξ'
αποστάσεως µάθησης (Keegan, 1996, ρ. 38). Σαν όρος, υποδηλώνει τα βασικά
χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου εκπαίδευσης όπως ο διαχωρισµός εκπαιδευτή και
εκπαιδευόµενου, χαρακτηριστικό σηµείο διαφοροποίησης από το µµοντέλο της
παραδοσιακής εκπαίδευσης, τόσο στη διαδικασία ανάπτυξης και παράδοσης των
µαθηµάτων (εξ' αποστάσεως διδασκαλία) όσο και στη διαδικασία υποστήριξης της
εκπαίδευσης των εκπαιδευοµένων (εξ' αποστάσεως µάθησης).

12
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13

∆ύο κατηγορίες εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης µπορούν να διακριθούν µε βάση το

χρόνο και τον τρόπο αλληλεπίδρασης καθηγητή και εκπαιδευοµένων:
Η σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, που περιλαµβάνει αλληλεπιδράσεις σε
πραγµατικό χρόνο µε τη χρήση τεχνολογιών αποστολής βίντεο και φωνής
(videoconference),

όπου

οι

εκπαιδευόµενοι

πρέπει

να

παρευρίσκονται

σε

συγκεκριµένες ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες, σε συγκεκριµένο χρόνο, ώστε να
µετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, που περιλαµβάνει αλληλεπιδράσεις σε
µη πραγµατικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία καθηγητή και
εκπαιδευµένων σε συγκεκριµένο τόπο και

χρόνο ενώ οι αλληλεπιδράσεις

περιλαµβάνουν επικοινωνίες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή συνεδρίων σε
περιβάλλον Ιστού. Με τον τρόπο αυτό τα µαθήµατα γίνονται διαθέσιµα σε κάθε
εκπαιδευόµενο ανεξάρτητα από οποιοδήποτε χωρικό ή χρονικό περιορισµό
(Wedemeyer, 1981).
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6.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
14

Ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης από απόσταση µπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικές

βαθµίδες εκπαίδευσης , σε ανήλικους και ενήλικους εκπαιδευόµενους . Όπως είναι
γνωστό , οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες , διαφορετικής
φύσης από τους υπόλοιπους, µε συνέπεια να έχουν και ειδικές απαιτήσεις από ένα
σύστηµα µάθησης από απόσταση . Βάσει αυτού του γεγονότος είναι εξαιρετικά
σηµαντικό να εντοπιστούν οι ανάγκες τους , έτσι ώστε να ληφθούν και τα κατάλληλα
πρόσθετα µέτρα τα οποία θα τις ικανοποιούν σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό .
Πιο συγκεκριµένα , και σύµφωνα µε τον M. S. Knowles (1978), κάποια από τα
βασικότερα µέτρα είναι :


Η δηµιουργία ενός συνεργατικού µαθησιακού κλίµατος (cooperative learning
climate).



Η εξασφάλιση µηχανισµών για αµοιβαίο σχεδιασµό εκπαιδευοµένων και
εκπαιδευτών (mutual planning).



Ο εντοπισµός των ιδιαίτερων αναγκών και των ενδιαφερόντων του
εκπαιδευόµενου (learner needs and interests).



Ο προσδιορισµός εκπαιδευτικών στόχων σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των ενηλίκων που έχουν εντοπιστεί.



Ο σχεδιασµός εποικοδοµητικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη των
αντικειµενικών στόχων.



Η υλοποίηση του σχεδιασµού µε την επιλογή µεθόδων , εκπαιδευτικού υλικού
και απαιτούµενων πόρων (execution of planning).



Η αξιολόγηση της ποιότητας της µαθησιακής εµπειρίας που αποκτήθηκε µε
ταυτόχρονη επαναδιάγνωση αναγκών για περαιτέρω εκπαίδευση.

14
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15

Για να µπορέσει η µάθηση από απόσταση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις όλων

των ειδών των εκπαιδευοµένων και να επιτύχει τον στόχο της ως ένα νέο εκπαιδευτικό
παράδειγµα το οποίο θα υποστηρίζει την συνεργατική µάθηση και την ενεργητική
συµµετοχή των εκπαιδευοµένων.
Πρέπει να εµπεριέχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά (key elements) και να
ακολουθεί κάποιες αρχές (principles), οι οποίες , σύµφωνα µε τον Broady (1996),
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε συνιστώσες :
Εκπαιδευτικοί στόχοι και παρουσίαση περιεχοµένου (Learning goals and content
presentation).


Αλληλεπιδράσεις (Interactions).



Εκτίµηση και µέτρηση (Assessment and measurement).



Εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία (Instructional media and tools).



Υποστήριξη του εκπαιδευόµενου και παροχή υπηρεσιών (Learner support and
services).

16

Όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης ενός συστήµατος µάθησης από απόσταση

µπορούµε να θεωρήσουµε τρία βασικά µοντέλα . ∆ιακριτικό στοιχείο των µοντέλων
είναι ο έλεγχος σε σχέση µε τον χώρο και τον ρυθµό της καθοδήγησης . Έτσι υπάρχουν
µοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση που ο έλεγχος εναπόκειται απόλυτα στον
εκπαιδευόµενο ο οποίος έχει και την ευθύνη για την πρόοδο του , ενώ άλλα µοντέλα
βασίζονται στον « στενό» έλεγχο που ασκείται από τον εκπαιδευτή ή από κάποιο
κεντρικό όργανο (Bourdeau and Bates, 1996).
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EARNING_EDUCATION_IN_GREECE
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Τα τρία βασικά µοντέλα που εφαρµόζονται σε διεθνές επίπεδο είναι τα ακόλουθα:
Α) Το µοντέλο της κατανεµηµένης τάξης.
Το µοντέλο αυτό ουσιαστικά προεκτείνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που
προσφέρεται σε µια παραδοσιακή τάξη σε µια οµάδα εκπαιδευόµενων σε ένα ή
περισσότερα αποµακρυσµένα σηµεία , χρησιµοποιώντας προηγµένες διαλογικές
τεχνολογίες επικοινωνίας . Η µορφή της διδασκαλίας µιµείται τον τρόπο της
παραδοσιακής τάξης τόσο για τον εκπαιδευόµενο όσο και για τον εκπαιδευτή . Είναι
ευνόητο πως σε αυτό το µοντέλο ο έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ασκείται
κεντρικά.
Β) Το µοντέλο της ανεξάρτητης µάθησης.
Αυτό το µοντέλο απαλλάσσει τους εκπαιδευόµενους από την ανάγκη παρουσίας τους
σε ένα συγκεκριµένο τόπο για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα . Στους
εκπαιδευόµενους παρέχεται µια αρκετά µεγάλη ποικιλία υλικού , που περιλαµβάνει
έναν οδηγό του προγράµµατος και πρόσβαση σε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού
. Το µέλος του διδακτικού προσωπικού στο οποίο έχει πρόσβαση ο εκπαιδευόµενος
παρέχει καθοδήγηση , λύνει απορίες και αξιολογεί την εργασία του . Η επικοινωνία
µεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου µπορεί να γίνει µε έναν ή µε
συνδυασµούς τρόπων που περιλαµβάνουν: τηλεφωνική επικοινωνία , ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο , τηλεδιάσκεψη µέσω υπολογιστή , παραδοσιακό ταχυδροµείο και
προγράµµατα συζήτησης.
Γ) Το µοντέλο της ανοικτής µάθησης και τάξης.
17

Με την χρήση του µοντέλου αυτού συνδυάζεται η χρησιµότητα ενός τυπωµένου

οδηγού του µαθήµατος µε πρόσθετο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό , προκειµένου να
επιτραπεί στον µεµονωµένο εκπαιδευόµενο να πραγµατοποιήσει την µελέτη του µε
βάση τους δικούς του ρυθµούς . Το µοντέλο ολοκληρώνεται µε την χρήση τεχνολογιών
επικοινωνιών για την πραγµατοποίηση εικονικών οµαδικών συναντήσεων µεταξύ των
εκπαιδευόµενων . Στο µοντέλο αυτό , το υλικό που διδάσκεται είναι διαθέσιµο σε

17

http://www.researchgate.net/publication/268188468_EDUCATION__TECHNOLOGY_THE_DISTANCE_LE
ARNING_EDUCATION_IN_GREECE
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διάφορες µορφές και µπορεί να µελετηθεί σε τόπο και χρόνο της αποκλειστικής
επιλογής του εκπαιδευόµενου . Συνήθως το ίδιο υλικό χρησιµοποιείται σε
περισσότερες από µία εκπαιδευτικές περιόδους και µπορεί να έχει την προσωπική
σφραγίδα του εκπαιδευτή.
Ορισµένες φορές οι εκπαιδευόµενοι συγκεντρώνονται οµαδικά σε συγκεκριµένους
χώρους

για

να

παρακολουθήσουν

µια

διάλεξη

του

εκπαιδευτή

µέσω

αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών ( σύµφωνα µε το µοντέλο κατανεµηµένης τάξης ).Οι
συγκεντρώσεις αυτές αποσκοπούν συνήθως σε διάφορους τοµείς , µερικοί εκ των
οποίων είναι η συζήτηση εννοιών και αρχών , η δραστηριοποίηση για την επίλυση
συγκεκριµένων προβληµάτων , η εργαστηριακή απασχόληση και η εφαρµογή και
υλοποίηση εκπαιδευτικών ασκήσεων (Koumpouros, Maglogiannis and Koutsouris,
2000).
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: TEAMVIEWER

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ TeamViewer
18

Το TeamViewer είναι µία από τις καλύτερες λύσεις σε παγκόσµιο επίπεδο για την

κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας και την online συνεργασία µέσω του διαδικτύου.
Η Γερµανική οµάδα της TeamViewer ιδρύθηκε το 2005 και ο στόχος της ήταν στην
ανάπτυξη και διανοµή λύσεων εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων για online συνεργασία
και επικοινωνία.
Το γρήγορο ξεκίνηµα και η υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης είχαν σαν αποτέλεσµα
περισσότερες από 200.000.000 εγκαταστάσεις πάνω από 200 χώρες σε όλο τον κόσµο.
Το λογισµικό υποστηρίζει πάνω από 30 γλώσσες.
Η τεχνολογική υποδοµή που αναπτύχθηκε από την εταιρεία αποτελεί την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας παγκόσµιου δικτύου διακοµιστείς υψηλής αποδώσεις
της TeamViewer, το οποίο δροµολογεί τις συνδέσεις βάσει της τεχνολογίας
γεωγραφικού εντοπισµού.

18

https://www.teamviewer.com/el/company/company.aspx
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7.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
19-20

Το TeamViewer είναι ένα πρόγραµµα το οποίο επιτρέπει την σύνδεση και τον

πλήρη έλεγχο από έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή. Για παράδειγµα αν ένας χρήστης
θέλει να συνδεθεί από τον υπολογιστή του σε ένα laptop θα πρέπει να τρέχουν και οι
δύο το πρόγραµµα TeamViewer ώστε να µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους. Ο
κάτοχος του laptop θα πρέπει να δώσει το Id και το Password που τους έχουν δοθεί από
το TeamViewer για να γίνει η σύνδεση µε τον υπολογιστή. Όταν η διαδικασία
τελείωση ο υπολογιστής θα έχει την δυνατότητα να εισέλθει στην επιφάνεια του laptop,
να µεταφέρει αρχεία η ακόµα και να πάρει τα αρχεία από το laptop.
Το TeamViewer προσφέρει:


Άµεση αποµακρυσµένη υποστήριξη.



Αποµακρυσµένη συντήρηση.



Αποµακρυσµένη πρόσβαση.



∆εν απαιτείται εγκατάσταση από την µεριά του πελάτη.



Πρόσβαση όλο το 24ώρο σε αποµακρυσµένους υπολογιστές και διακοµηστές.



Προσπέλαση δεδοµένων και εφαρµογών όποια στιγµή επιθυµεί ο κάθε χρήστης
όπου και να βρίσκεται.

Τα λογισµικά που υποστηρίζει είναι Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, iOS, το
Android, τα Windows RT, Windows Phone 8 και BlackBerry λειτουργικά συστήµατα.

19

http://diktia.weebly.com/uploads/6/4/5/1/6451366/teamviewer.pdf

20

http://saites.gr/it-pc-support/pos-leitourgei-to-teamviewer
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8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8 ο:

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-

“Webinars”(Web Based Seminar)

8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
21

Το Webinar είναι ένα σεµινάριο το οποίο πραγµατοποιείται εξολοκλήρου µέσω του

Internet. Μπορεί να έχετε ακούσει τον όρο e-learning όπου είναι κάτι παρόµοιο. Στην
ουσία, όλοι οι συµµετέχοντες συνδέονται σε µία συγκεκριµένη ιστοσελίδα και από εκεί
παρακολουθούν µέσω του υπολογιστή τους το σεµινάριο.
Σε ένα Webinar υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλονται διαφάνειες όπως σε
ένα πραγµατικό σεµινάριο. Μπορούν οι χρήστες να γράψουν τις ερωτήσεις τους, να
συζητήσουνε µε άλλους παρευρισκόµενους και να πραγµατοποιήσουν όλες τις
ενέργειες που κάνουν σε ένα κανονικό σεµινάριο, πάντα µέσα από τον ηλεκτρονικό
τους υπολογιστή.
8.1.1

Ετυµολογία
22

Ο όρος webinar (διαδικτυακά σεµινάρια) είναι µία λέξη η οποία προέρχεται από το

web και το seminar που σηµαίνει µία παρουσίαση, διάλεξη ή συνεδρίου που
µεταδίδεται µέσω του διαδικτύου.
Ο όρος επινοήθηκε µε πληµµελή κατασκευή δεδοµένου ότι η κατάληξη «-inar»
δεν είναι µια έγκυρη ριζά. Η λέξη Webinar συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο τον
άτυπων λέξεων του Lake Superior University 2008.

21

http://blogs.sch.gr/webinarspe1920/about-2/

22

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing#See_also
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8.2 Web CONFERENCING
23

Συνδιασκέψεις µέσω web , µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως όρος οµπρέλα (δηλαδή µία

λέξη να περιλαµβάνει πολλές µαζί) για διάφορους τύπους ηλεκτρονικών συνεργατικών
υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων διαδικτυακά σεµινάρια (webinar), webcasts και perlevel σύσκεψη µέσω web.επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µία πιο στενή έννοια
που αναφέρει µόνο στο peer-level web πλαίσια, σε µία προσπάθεια να αποσαφηνιστεί
από τους άλλους τύπους των συνεργατικών συνεδρίων.
Η σχετική ορολογία µε αυτές τις τεχνολογίες είναι ανακριβή και γενικά δεν έχει
συµφωνηθεί η προέλευση τους η το πρότυπο οργάνωσης για να υπάρξει µία
καθιερωµένη χρήση. Αναφοράς. Η διαφορά µεταξύ webcasts και webinar είναι
δύσκολο να προσδιοριστεί ως προς την λειτουργικότητα και την χρήση µε αποτέλεσµα
να εµποδίζει όλο και περισσότερο την υποκατάσταση των όρων.
Σε γενικές γραµµές

το web conferencing έχει καταστεί δυνατό από τις

τεχνολογίες του διαδικτύου ιδιαίτερα στις συνδέσεις TCP/IP.Οι υπηρεσίες µπορούν να
επιτρέψουν σε πραγµατικό χρόνο point-to-point επικοινωνίες καθώς και οµαδικής
επικοινωνίας από έναν αποστολέα σε πολλούς παραλήπτες. Προσφέρει ροές δεδοµένων
των µηνυµάτων που βασίζονται σε κείµενο , φωνή και video chat να µοιράζονται
ταυτόχρονα πέρα από τα γεωγραφικά διεσπαρµένες θέσης. Οι αιτήσεις για το web
conferencing περιλαµβάνουν συναντήσεις ,εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις ,
παρουσιάσεις η από έναν web-συνδεδεµένο υπολογιστή µε άλλους συνδεδεµένους
υπολογιστές στο διαδίκτυο.

23

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing#See_also
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8.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Webinars


24

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ

του ή των παρουσιαστών και των συµµετεχόντων σε πραγµατικό χρόνο.


Εκτός από την δυνατότητα παρακολούθησης του σεµιναρίου σε πραγµατικό
χρόνο, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης σεµιναρίου σε µεταγενέστερο
χρόνο µέσω βίντεο.



Έτσι επιτυγχάνεται, είτε κάποιος που δεν µπορεί να παρακολουθήσει να το
κάνει σε µεταγενέστερο χρόνο, είτε ακόµη και να επαναλάβει την
παρακολούθηση όσες φορές θελήσει και να κατανοήσει την ύλη καλύτερα.

Κατά την διάρκεια των Webinars οι συµµετέχοντες µπορούν:


Να επικοινωνούν µέσω ακουστικών και µικροφώνου.



Να σηκώνουν το χέρι (εικονικά) είτε να υποβάλλουν µια ερώτηση είτε να
απαντήσουν ενδεχόµενες ερωτήσεις του παρουσιαστή.



Να πληκτρολογούν ερωτήσεις προς τον παρουσιαστή.

8.4 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Webinars


25

Παρέχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος από την

άνεση του χώρου του χωρίς την ανάγκη καµίας µετακίνησης.


Εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος για τη διαδροµή, διανοµή εάν το σεµινάριο
πραγµατοποιείτε σε άλλη πόλη.



∆εν απαιτείται ειδικός τεχνολογικός εξοπλισµός, αρκεί µόνο µια γραµµή
internet.

24

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing#See_also

25

http://themastery.yolasite.com/what-is-webinar.php
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Εάν για κάποιους λόγους δεν έγινε η σύνδεση στο σεµινάριο η εγγραφή του
βίντεο στέλνετε στο e-mail.



Είναι πολύ απλό και εύχρηστο διότι µε µερικά κλικ του ποντικιού είστε
συνδεδεµένοι.



Εάν για κάποιο λόγο δεν συνδεθήκατε από την αρχή του webinar µπορείτε να
το κάνετε κατά τη διάρκειά του.



Μπορεί να γίνει σύνδεση από οπουδήποτε στον κόσµο.



Webinar έναντι του κανονικού σεµιναρίου είναι κυρίως η εξοικονόµηση χρόνου
και κόστους τόσο για τους συµµετέχοντες, όσο και για τον εισηγητή και
διοργανωτή του σεµιναρίου. Το κόστος είναι χαµηλότερο καθώς η διαδικασία
πραγµατοποιείται χωρίς να χρειάζεται η ενοικίαση χώρου και το κόστος
οργάνωσης της αίθουσας κλπ. Οι τιµές ενός κανονικού σεµιναρίου κυµαίνονται
από 150 έως 200 ευρώ για σεµινάρια περίπου 4 ωρών. Αντίστοιχα η τιµή ενός
Webinar διάρκειας 3-4 ωρών θα µπορούσε να κυµαίνεται από 60 έως 90 ευρώ.

8.5 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Webinars


26

Το κύριο µειονέκτηµα είναι η επικοινωνία µέσω διαδικτύου και όχι ζωντανά σε

µια αίθουσα µπροστά από τον οµιλητή.


∆εν δεν υπάρχει οπτική επαφή µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες , όµως υπάρχει
επικοινωνία µεταξύ των χρηστών µέσω chat κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου.



Χρειάζονται έστω και λίγες γνώσεις χειρισµού υπολογιστή.



Οι χρήστες µπορεί να αισθάνονται αποµονωµένοι.



Αργή σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο ή παλαιότεροι υπολογιστές µπορεί να καταστήσει
την πρόσβαση σε υλικό του µαθήµατος απογοητευτικό.



Οι χρήστες αισθάνονται αποκοµµένοι από τον παρουσιαστή και τους υπόλοιπους
χρήστες.

26

http://themastery.yolasite.com/what-is-webinar.php

72

∆ιαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων και online λογισµικό εκµάθησης που µπορεί



µερικές φορές να φαίνεται πολύπλοκο για τους χρήστες.
Μερικά µαθήµατα µπορεί να είναι δύσκολο να προσοµοιωθούν.



8.6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ WEBINAR


27



Λειτουργικό και λογισµικό Windows



Γραµµή internet



∆υνατότητα αναπαραγωγής ήχου (ηχεία ή ακουστικά) και µικρόφωνο για την

Υπολογιστής

οµιλία του θεατή.

8.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
28

Το λογισµικό web conferencing επικαλεί όλους τους συµµετέχοντες σε µία σύσκεψη

ιστού. Κάποιες τεχνολογίες περιλαµβάνουν το λογισµικό και την λειτουργικότητα που
διαφέρει για παρουσιαστές και συµµετέχοντες. Το λογισµικό αυτό µπορεί να τρέξει ως
µία εφαρµογή πλοήγησης (συχνά στηρίζονται σε Adobe Flash, Java, ή WebRTC).
Άλλες τεχνολογίες web conferencing απαιτούν την λήψη και την εγκατάσταση του
λογισµικού στον υπολογιστή του κάθε συµµετέχοντα, η οποία επικαλείται ως τοπική
εφαρµογή. Πολλοί πωλητές web conferencing παρέχουν την κεντρική συνδεσιµότητα
και τον εφοδιασµό της συνεδρίασης «θύρες» ή «θέσεις» που φιλοξενούνται ως
υπηρεσίες web, ενώ άλλα web conferencing επιτρέπουν να εγκαταστήσουν και να
εκτελέσουν και να εκτελέσουν το λογισµικό µε δικά τους τοπικά server. Μία άλλη
επιλογή εγκατάστασης από ορισµένους πωλητές επιτρέπει για την χρήση συσκευής
ιδιόκτητου υπολογιστή που είναι εγκατεστηµένο στο φυσικό περιβάλλον της εταιρείας
που φιλοξενεί.

27

http://themastery.yolasite.com/what-is-webinar.php

28

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing#See_also
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29

Ανάλογα µε την τεχνολογία µε την τεχνολογία που χρησιµοποιείται , οι

συµµετέχοντες µπορούν να µιλούν και να ακούν τον ήχο µέσω τοπικών τηλεφωνικών
γραµµών η µέσω µικροφώνων και από τα ηχεία του υπολογιστή. Ορισµένα προϊόντα
επιτρέπουν την χρήση web-κάµερας για να εµφανιστούν οι συµµετέχοντες, ενώ άλλοι
µπορεί να απαιτήσουν την δική τους κωδικοποίηση ή να παρέχεται από εξωτερική
κωδικοποίηση τροφοδοσίας βίντεο που εµφανίζεται στα συνέδρια.
Πωλητές- φιλοξενούµενοι η άδεια χορηγείται συνήθως ως µία υπηρεσία και
βασίζεται σε ένα από τα τρία µοντέλα τιµολόγησης: σταθερό κόστος ανά χρήστη ανά
λεπτό, σε µηνιαία ή ετήσια κατ’ αποκοπή αµοιβή που επιτρέπει απεριόριστη χρήση µε
καθορισµένη µέγιστη χωρητικότητα ανά συνέδριο ή ένα συρόµενο επιτόκιο µε βάση
τον αριθµό των φιλοξενούµενων που επιτρέπει η συνεδρίαση και ανά συνεδρία
συµµετέχοντες (αριθµός των θέσεων).
Το λογισµικό web conferencing µπορεί να δείξει στους συµµετέχοντες µία εικόνα
της οθόνης του υπολογιστή του παρουσιαστή. Επίσης ανάλογα µε το προϊόν το
λογισµικό µπορεί να δείξει ολόκληρη την περιοχή τις επιφάνειας εργασίας η µπορεί να
επιτρέψει την επιλογή ενός φυσικού χώρου ή την εφαρµογή που εκτελεί στον
υπολογιστή ο παρουσιαστής. Η δεύτερη µέθοδος βασίζεται σε µια διαδικασία
αποστολής και µετατροπής (συνήθως αποτελείται από τα αρχεία Microsoft Power
Point, αλλά ηλεκτρονικά έγγραφα του Microsoft Office, η εγγραφή Αdobe PDF).

29

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing#See_also
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9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

9.1 ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
30

Η περιστασιακή και εξ’ αποστάσεως εργασία είναι το µοντέλο, που ψηφίζουν όλο και

περισσότεροι εργοδότες παγκοσµίως. Αυτό δείχνει παγκόσµια έρευνα της REGUS,
µεταξύ 44.000 στελεχών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Η αύξηση του κόστους
µετάβασης από και προς τη δουλειά, σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των διάφορων
εργαλείων άµεσων µηνυµάτων και συνεργασίας, οδηγούν όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις στο να υποστηρίζουν την περιστασιακή εξ’ αποστάσεως εργασία.
Η έρευνα κατέγραψε ακόµα µεγάλη αύξηση στο ποσοστό επί του µισθού και στο
χρόνο, που ξοδεύει κανείς για να φτάσει στο χώρο εργασίας του. Πρόκειται για δύο
συνθήκες, που εκτιµάται ότι επηρεάζουν όχι µόνο την απόδοση και τη διάθεση του
εργαζόµενου, αλλά και την παραγωγικότητα της επιχείρησης.

30

http://www.news.gr/oikonomia/epiheirhseis/article/224558/epilogh-agnoias-h-ergasia-ex-apostaseos-gia-7-

sti.html
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31

Σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες, που προσφέρει η χρήση νέων εργαλείων

συνεργασίας (Dropbox, Google Drive, Skype, What’s App κ.α.), έχουν οδηγήσει 7 στις
10 επιχειρήσεις δηλαδή το72% στο να επιλέγουν την εξ’ αποστάσεως εργασία.
Επίσης, ενώ οι επιχειρήσεις προωθούν αυτή τη µορφή εργασιακής σχέσης, δε
δίνουν την σηµασία που χρειάζεται και πολλές φορές αγνοούν τις νοµικές,
υγειονοµικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις αυτού του εγχειρήµατος, οι οποίες
χρειάζονται µελέτη και κοστολόγηση.
Βέβαια εάν ερχόµασταν αντιµέτωποι στο αν αρκούν όλα τα παραπάνω η απάντηση
θα ήταν «όχι», και η τεκµηρίωση της απάντησης είναι γιατί 6 στους 10 εργαζόµενους
δηλώνουν ότι µπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, αλλά 1 στους 2 υποστηρίζει ότι ο
χώρος αυτός δεν είναι λειτουργικός και κατάλληλα εξοπλισµένος για επαγγελµατική
εργασία.
Η Γενική ∆ιευθύντρια της Regus για τα Βαλκάνια, Κατερίνα Μάνου σχολιάζει: “Η
περιστασιακή εξ’ αποστάσεως εργασία είναι µια τάση µε πολλά πλεονεκτήµατα για
τους εργαζοµένους και την επιχείρηση. Για να φέρει όµως τα επιθυµητά αποτελέσµατα
και να µη δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα, από αυτά τα οποία καλείται να
λύσει, θα πρέπει να λαµβάνει χώρα σε ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον µε τις
απαραίτητες υποδοµές.”

31

http://www.news.gr/oikonomia/epiheirhseis/article/224558/epilogh-agnoias-h-ergasia-ex-apostaseos-gia-7-

sti.html
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9.2 ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

32

Οι εφαρµογές διαδικτυακής επικοινωνίας που χρησιµοποιούν ολοένα περισσότερο οι

υποψήφιοι προκειµένου να πείσουν τους πιθανούς εργοδότες τους ότι είναι ιδανικοί για
τη θέση είναι οι εξής: Skype, Google Hangouts ή Netop Live Guide. Αρκετά
δηµοφιλείς έχουν αρχίσει να γίνονται και οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
Οι συνεντεύξεις µέσω τηλεφώνου και Skype αποτελούν τη λογική συνέχεια της
εξέλιξης των υπολογιστών, της βελτίωσης των συνδέσεων στο διαδίκτυο και της
αυξανόµενης τάσης για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Είναι, ένας τρόπος χωρίς
έξοδα για την επιλογή υποψηφίων στα αρχικά στάδια µιας διαδικασίας προσλήψεων.
Η σύµβουλος EURES Patricija Kezele από το Ζάγκρεµπ αναφέρει, ωστόσο, ότι
«Αν και σε ορισµένους τοµείς είναι ο συνήθης τρόπος επικοινωνίας, πολλοί υποψήφιοι
δεν είναι εξοικειωµένοι και ίσως δεν συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για πραγµατική
συνέντευξη». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σύµφωνα µε την Patricija, οι
σύµβουλοι EURES πρέπει να δίνουν έµφαση στη σηµασία της καλής προετοιµασίας.

32

http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/top-

stories-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/25557%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%82%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%
CF%84%CE%AC-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
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33

Οι εξ’ αποστάσεως συνεντεύξεις γίνονται όλο και περισσότερο κοµµάτι των

σηµερινών προσλήψεων, αφού σύµφωνα µε έρευνες έξι στους δέκα διευθυντές
ανθρώπινου δυναµικού επιλέγουν τηλεφωνικές ή µέσω skype συνεντεύξεις,
αποφεύγοντας έτσι τα κόστη για τη µετακίνηση των υποψηφίων. Στην περίπτωση που
ερωτηθείτε εάν προτιµάτε µία εξ’ αποστάσεως ή µία συµβατική συνέντευξη, πρέπει να
επιλέξετε µία συµβατική συνέντευξη, καθώς η face to face επικοινωνία σας δίνει
προτέρηµα για να αναπτύξετε και να παρουσιάσετε µε καλύτερο τρόπο το συγκριτικό
σας πλεονέκτηµα, έναντι των άλλων υποψηφίων. Όταν ακολουθήσετε την εξ’
αποστάσεως συνέντευξη πρέπει να είστε προετοιµασµένοι σαν να βρίσκεστε µε το
εργοδότη πρόσωπο µε πρόσωπο.

9.2.1

Εξ’ αποστάσεως συνέντευξη µέσω Skype
34

Τα τελευταία χρόνια το Skype έχει εξελιχθεί σε ένα χρήσιµο επαγγελµατικό

εργαλείο, που διευκολύνει την επικοινωνία των ανθρώπων στο χώρο των επιχειρήσεων.
Ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια που η κρίση στο εσωτερικό της χώρας βαθαίνει, ένα
µεγάλο ποσοστό στελεχών που βρίσκεται στην Ελλάδα έχει επωφεληθεί από το Skype
ή από αντίστοιχα προγράµµατα στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας. Πολλοί
υποψήφιοι, είτε από επιλογή είτε λόγω της παρατεταµένης ανεργίας καθηµερινά,
απευθύνονται σε επιχειρήσεις και συµβούλους εύρεσης εργασίας, σε διάφορα µέρη του
κόσµου. Για το λόγο αυτό, η συντριπτική πλειονότητα των συνεντεύξεων µέσω Skype
στην Ελλάδα αφορά θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. ∆ιαβάστε ορισµένες συµβουλές
για να κάνετε καλύτερη εντύπωση και να αυξήσετε τις πιθανότητες να επιλεγείτε για τη
δουλειά.

33

http://www.post4life.gr/career/pws-tha-diaprepsete-sthn-eks-apostasews-s/

34

http://www.myfuture.com.gr/pdf/Skype.pdf
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9.2.1.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΥ SKYPE
35

Ο υποψήφιος οφείλει, πριν τη συνέντευξη, να έχει εξοικειωθεί µε το πρόγραµµα και

να γνωρίζει σε καλό επίπεδο βασικές του λειτουργίες.
Οι λειτουργίες είναι οι εξής : να δέχεται κλήσεις µε τη χρήση ή όχι της κάµερας,
να γνωρίζει την απενεργοποίηση του µικροφώνου (mute), να γνωρίζει τις διαφορές
στην κατάσταση του προφίλ (status), προκειµένου να µην ενοχλήσει και να µην
ενοχληθεί, να γνωρίζει πώς θα εντοπίσει και πώς θα προσκαλέσει το συνοµιλητή του,
να γνωρίζει πώς µπορεί να δηµιουργήσει οµαδική συνοµιλία µε περισσότερα από δύο
άτοµα, να έχει διασφαλίσει καλή σύνδεση µε το διαδίκτυο προκειµένου η συνέντευξη
να µη δια κοπεί ή να µην έχει παρεµβολές, να φροντίσει για το σωστό φωτισµό και τον
καλό ήχο από και προς τον υπολογιστή του, να γνωρίζει τo ακριβές όνοµα (id) του
συνοµιλητή κατά τη συνεννόηση για την οριστικοποίηση της συνέντευξης και να έχει
συνδεθεί µαζί του πριν τη συνέντευξη, και επίσης να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος
επικοινωνίας σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής της συνέντευξης.
Τέλος, βεβαιωθείτε ότι το username σας είναι επαγγελµατικό µε το όνοµά σας
µέσα σε αυτό, καθώς είναι το πρώτο πράγµα που θα δει αυτός στον οποίο δίνεται η
συνέντευξη.
9.2.1.2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕΣΩ SKYPE


36

Εξασκηθείτε στις βιντεοκλήσεις: Η αµηχανία µιας συνέντευξης είναι

δεδοµένη. Αυξάνεται όµως γεωµετρικά, όταν είναι εξ αποστάσεως. Αν δεν
έχετε µεγάλη εµπειρία στις βιντεοκλήσεις, εξασκηθείτε. Πραγµατοποιήστε µια
συνέντευξη πρόχειρη, ως εξάσκηση, καταγράψτε την για να έχετε µια ξεκάθαρη
ιδέα πώς δείχνετε.

35

http://www.myfuture.com.gr/pdf/Skype.pdf

36

http://www.myfuture.com.gr/pdf/Skype.pdf
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Προετοιµαστείτε κατάλληλα: Θυµηθείτε ότι οι συνεντεύξεις δεν είναι όλες
ίδιες. ∆εν υπάρχει έτοιµη απάντηση για κάθε ερώτηση, όσο τετριµµένη ή
επαναλαµβανόµενη κι αν είναι. Προετοιµάστε τη δοµή και τον τρόπο που θα
παρουσιάσετε το προφίλ σας, την εµφάνισή σας, την επαγγελµατική σας
εµπειρία και τα επιτεύγµατα που σας διαφοροποιούν. Κάνετε την έρευνά σας
για την εταιρεία.



Χαµογελάτε: Το χαµόγελο είναι ο καλύτερος τρόπος να σπάσετε τον πάγο και
να αναπτύξετε µια καλή επαφή µε το συνοµιλητή σας. ∆ιατηρήστε µια
χαρούµενη έκφραση στο πρόσωπό σας, δείχνοντας όσο πιο φυσικοί γίνεται.



Να είστε συγκεντρωµένοι: Σε µια συνέντευξη είναι πολύ σηµαντικό το να
ακούτε, εκτός από το να µιλάτε. Με αυτό τον τρόπο δίνετε στο συνοµιλητή σας
αξία και, παράλληλα, τη δυνατότητα να καταλάβει ότι είστε στο ρυθµό της
συζήτησης.



Προετοιµάστε το χώρο γύρω σας: Φροντίστε τον περιβάλλοντα χώρο,
διατηρώντας ένα σκηνικό σοβαρό και µετρηµένο. Πραγµατοποιήστε τη
συνέντευξη σε ένα χώρο που αποµονώνεται µε πόρτα από το υπόλοιπο σπίτι.
Λαµβάνοντας κανείς υπόψη τα παραπάνω, µπορεί εύκολα να συµπεράνει ότι
πολλά φοιτητικά δωµάτια, σπίτια, internet cafe ή ακόµη και η ίδια η τραπεζαρία
του σαλονιού µας µπορούν να µετατραπούν σε χώρους διεξαγωγής µιας
συνέντευξης που µπορεί να µας αλλάξει τη ζωή.

Άλλες συµβουλές για µια σωστή συνέντευξη:


Απαραίτητα έγγραφα: Έχετε ένα αντίγραφο του βιογραφικού σας δίπλα σας,
διότι θα ερωτηθείτε πάνω σε αυτό. Επιπρόσθετα, έχετε γύρω σας ότι έγγραφα
πιστεύετε πως ενδεχοµένως θα σας χρειαστούν, ώστε να µην ψάχνετε τελευταία
στιγµή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αν σας ζητηθούν λεπτοµέρειες από
αυτά.



Φωνή και ύφος: Εάν η συνέντευξη είναι τηλεφωνική σηκωθείτε όρθιοι για να
ακούγεται η φωνή σας πιο καθαρή. Μην ξεχνάτε να χαµογελάτε. Παρότι δε
φαίνεστε, θα είστε πιο χαλαροί και θα ακούγεστε γεµάτοι αυτοπεποίθηση. Στην
περίπτωση που δεν ακούσατε κάτι σωστά, ζητήστε ευγενικά από τον εργοδότη
να το επαναλάβει. Εάν σας δώσει καινούργιες πληροφορίες για τη θέση ή την
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εταιρεία κρατήστε σηµειώσεις και εφόσον είναι δυνατό κάντε ερωτήσεις πάνω
στα νέα δεδοµένα για τα οποία µόλις ενηµερωθήκατε. Με αυτόν τον τρόπο θα
δείξετε ότι ενδιαφέρεστε ενεργά.


Ο περιβάλλον χώρος: Εάν η συνέντευξη είναι µέσω skype φροντίστε
απαραίτητα το χώρο γύρω σας. Καθήστε σε έναν τακτοποιηµένο χώρο, χωρίς
ακαταστασία και φορέστε κάτι ευπρεπές για το σκοπό της συνέντευξης.
Προτιµήστε ένα χώρο χωρίς φασαρία, όπου θα είστε ανενόχλητοι και θα έχετε
καλό σήµα (τηλεφωνικό, internet).

«Αν και µιλάτε σε µια µηχανή, στην άλλη οθόνη βρίσκεται ένας πραγµατικός
άνθρωπος ο οποίος δεν θα επικοινωνούσε µαζί σας εάν δεν ενδιαφερόταν για το τι
έχετε να πείτε». (Patricija Kezele, σύµβουλος της εταιρίας EURES)
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10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο: SCREENSHOT WEBINARS
10.1 WEBINARS ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
10.1.1 Πανεπιστήµιο ΕΚΠΑ e-learning
37

Αρχικά βρίσκουµε την ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου ΕΚΠΑ και στην συνέχεια

εφόσον έχουµε βρει το σεµινάριο που µας ενδιαφέρει ακολουθούµε τα παρακάτω
βήµατα :
Επιλέγω το αντικείµενο που µε ενδιαφέρει .

37

https://elearn.elke.uoa.gr/news.html
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38

Υποβολή αίτησης

38

https://elearn.elke.uoa.gr/news.html
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10.2 WEBINARS FREE

10.2.1 Webinars ΠΕ19-20
39

Σκοπός των ιστο-σεµιναρίων είναι να δώσουν την ευκαιρία σε οµιλητές και ακροατές από

αποµακρυσµένες περιοχές να επικοινωνήσουν σε πραγµατικό χρόνο µέσω του ∆ιαδικτύου.
Έτσι ειδικοί επιστήµονες ή εκπαιδευτικοί µε εµπειρία παρουσιάζουν και συζητούν θέµατα
από τις εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας αλλά και της εφαρµογής καινοτοµιών
στη καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη.
Συντονιστής
∆ρ. Παπαδάκης Σπυρίδων
Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας
Οµάδα Υποστήριξης
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ - ΙΣΤΟ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ - ΟΜΙΛΙΤΩΝ
Αθανίτης Ανδρέας

Καρανίκας Σωτήρης

Καθηγητής Πληροφορικής – ΠΕ19

Καθηγητής Πληροφορικής – ΠΕ19

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ
Αραπογιάννης Ευάγγελος
Καθηγητής Πληροφορικής – ΠΕ20, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αιτ/νίας
ΑΦΙΣΕΣ ΙΣΤΟ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
Νίκος Ευθυµίου
Καθηγητής Πληροφορικής – ΠΕ19
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ VIDEO
Αραπογιάννης Ευάγγελος

Τραγουλιάς Γεώργιος

Νάντια Σταµάτη

Καθηγητής Πληροφορικής – ΠΕ20

Υ/ντης – ΕΠΑΛ Ναυπάκτου

Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19

Παπαζαχαρίας Nεκτάριος

39

http://blogs.sch.gr/webinarspe1920/
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Καθηγητής Πληροφορικής -ΠΕ19

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Αϊβάζογλου Ιωάννης Υποδιευθυντής Γυµνασίου – 1o Γυµνάσιο Μεσολογγίου



Αραπογιάννης Ευάγγελος Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αιτ/νίας – 1o ΕΠΑΛ/ΣΕΚ Αγρινίου



Γριβοπούλου Αγγελική Καθηγήτρια Πληροφορικής – 1o ΕΠΑΛ Μεσολογγίου



Τραγουλιάς Γεώργιος ∆ιευθυντής ΣΕΚ Ναυπάκτου – 1o ΕΠΑΛ/ 1ο ΣΕΚ Ναυπάκτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ WEBINARS
Μηνάς ∆ηλαβεράκης
Web Developer - Μετ. Φοιτητής "Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήµατα"

40

Υποβολή αίτησης και βήµατα συµµετοχής στο ιστο-σεµινάριο.

Βήµα 1.

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η αρχική σελίδα µε όλα τα µενού που το κάθε ένα έχει
διαφορετικό υλικό. Επιλέγουµε τα ιστο-σεµινάρια που µας ενδιαφέρουν και συνεχίζουµε µε
την υποβολή αίτησης ή την εγγραφή εάν δεν έχουµε λογαριασµό.

40

http://blogs.sch.gr/webinarspe1920/

87

Βηµα 2.

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η δηµιουργία λογαριασµού ώστε να γίνουµε χρήστης
στην ιστοσελίδα.

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται µια φόρµα µε όνοµα χρήστη και κωδικό χρήστη που
έχουµε ορίσει εµείς, έτσι συνδεόµαστε και µπορούµε να δηλώσουµε συµµετοχή σε
οποιοδήποτε ιστο-σεµινάριο.
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Βήµα 3.

Στην

παραπάνω

εικόνα

απεικονίζονται

τα

ιστο-σεµινάρια

που

µελλοντικά

θα

πραγµατοποιηθούν και αυτά που πραγµατοποιήθηκαν πρόσφατα. Έχουµε την δυνατότητα να
δηλώσουµε συµµετοχή απλά πατώντας «Αίτηση».
Βήµα 4.

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζονται τα ιστο-σεµινάρια που έχει παρακολουθήσει ο
χρήστης και όσα έχει δηλώσει συµµετοχή και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη.
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10.2.2 Οδηγίες σύνδεσης στην εικονική αίθουσα
41

Ακολουθείστε τα ακόλουθα 4 βήµατα για σύνδεση στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης /

Τηλεκπαίδευσης.
1. Αντιγράψτε τον κωδικό advsempass και κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στην
Αίθουσα «Σεµινάρια Σχολ. Συµβ. Πληροφορικής Αιτ/νίας« είτε αντιγράψτε και
επικολλήστε

το

σύνδεσµο

διεύθυνση:http://centra.eap.gr/GA/main/00000035cd5d00000148eabbd5d8820f

της
σε

ένα πρόγραµµα πλοήγησης (browser).
2. Εισαγάγετε το e-mail σας (ή του σχολείου σας) και σαν κωδικό το advsempass και
κλικ στο κουµπί Εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας
3. Στην επόµενη οθόνη εισαγάγετε στα αντίστοιχα πεδία το Όνοµα το Επώνυµό σας και
στο πεδίο Εµφανιζόµενο όνοµα: εισαγάγετε Πόλη – Όνοµα Επώνυµο (ή Όνοµα
Σχολείου σας) αν συνδέεστε ως άτοµο (ή ως Σχολείο), ή αν είστε περισσότερα άτοµα
Πόλη – Ό1 Επώνυµο1, Ό2 Επώνυµο2, …
4. Κάντε κλικ στο κουµπί Εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας του Centra
Για αναπαραγωγή της τελευταίας εγγραφής µέσω της πλατφόρµας του Centra, πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τις οδηγίες σύνδεσης σε PDF αρχείο κάντε κλικ εδω .
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10.2.3 Τρόποι Παρακολούθησης
42

Για να συµµετέχετε ως οµιλητές στην πλατφόρµα θα πρέπει να συµπληρώσετε την φόρµα
σεµιναρίου, την οποία µπορείτε να κατεβάσετε εδώ και να την αποστείλετε στο email: sympl-ait@sch.gr
Οδηγίες για συµµετοχή ως ακροατές
Για την συµµετοχή σε ένα Webinar µπορείτε να βρίσκεστε σε οπουδήποτε σηµείο στον
κόσµο έχετε υπολογιστή µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Τα webinars µπορεί είναι ανοικτά για
συµµετοχή ή κλειστά για µέχρι 60 διαφορετικά σηµεία σύνδεσης (άρα στην πράξη θα
υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής π.χ. από όλα τα σχολικά συγκροτήµατα της
Αιτωλοακαρνανίας).
Στην περίπτωση περισσότερων ενδιαφεροµένων θα µπορούν να τα παρακολουθούν
περισσότεροι συνάδελφοι µαζί – µε δική τους πρωτοβουλία – από κοινού σε κάποιο
σπίτι, εργαστήριο ή αίθουσα (µε αξιοποίηση video projector και κατάλληλων ηχείων).
Αν ένα webinar είναι ανοικτό τότε η πρόσκληση θα είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα του
σχολικού συµβούλου. Αν αντίθετα είναι κλειστό (π.χ. µόνο για σχολεία παιδαγωγικής
ευθύνης), όσοι έχουν επιλεγεί να συµµετάσχουν θα λάβουν µία πρόσκληση µέσω e-mail.
Και στις δύο περιπτώσεις, θα αναγράφονται πληροφορίες για την παρουσίαση, ο σύνδεσµος
µε τον οποίο θα µπορείτε να µεταβείτε στην εικονική αίθουσα και ο κωδικός πρόσβασης
της, καθώς
επίσης
τεχνικές
οδηγίες.
Για την καλύτερη οργάνωση και προετοιµασία µετά την ανακοίνωση του προγράµµατος
του γενικού σεµιναρίου, όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν σε κάθε webinar θα καλούνται
να δηλώνουν χωρίς δέσµευση – ηλεκτρονικά την πρόθεση συµµετοχής τους.
Απαιτήσεις σε υλικό, λογισµικό και ταχύτητα σύνδεσης
Γενικά
Βασικές απαιτήσεις

Προτεινόµενο
•

Επεξεργαστής
CPU:500 MHz

•

Μνήµη RAM:256MB

•

Επεξεργαστής CPU:
800 MHz
ή
περισσότερο

•

Μνήµη

RAM:

256MB ή µεγαλύτερη
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•

•

Επεξεργαστής CPU:
1.7GHzPentium R
Μνήµη RAM:512MB

Ταχύτητα

•

1 Μbps

•

Λειτουργικό Σύστηµα

• Microsoft Windows
2000
SP4 Professional
• Apple Mac OS X
Snow Leopard
(version 10.6 )
• SUSE
Linux
Enterprise Desktop
10

Βίντεο πολλαπλών θέσεων

•

(MultiPoint)

•

Επεξεργαστής CPU:
2.8 GHz P4
Μνήµη RAM: 512
MB
2 Mbps

• Red Hat Enterprise
Linux Desktop 5

43

Μπορείτε να συµµετέχετε ως εκπαιδευόµενοι στα σεµινάρια χρησιµοποιώντας την
πλατφόρµα
centra.
Αναλυτικές οδηγίες για εγκατάσταση του απαραίτητου λογισµικού και χρήση της
πλατφόρµας δείτε εδώ.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε – συµµετέχετε σε µία ιστο-διάλεξη από το σπίτι σας ή από
οποιοδήποτε σηµείο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή πηγαίνοντας σε µία από
τις συνδεδεµένες αίθουσες – εργαστήρια των σχολείων.
Για να παρακολουθήσετε µία οµιλία θα πρέπει έχετε προετοιµάσει τον προσωπικό σας Η/Υ
ακολουθώντας τις οδηγίες:
•
•

Εγκατάστασης Centra Client (µόνο την πρώτη φορά)
Σύνδεσης στην Εικονική Αίθουσα
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44

Για την παρακολούθηση µίας οµιλίας ο ακροατής θα πρέπει να εισέρχεται στην αίθουσα
παρακολούθησης και να ελέγχει τις ρυθµίσεις του ήχου (µικρόφωνο – ακουστικά ή ηχεία)
και της εικόνας (web camera).
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας µπορούν να υποβάλλονται γραπτές ερωτήσεις µέσω του chat
και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αντίστοιχα οι συµµετέχοντες µπορούν να παρεµβαίνουν
προφορικά (κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο control). Για να πάρετε το λόγο θα πρέπει να
σηκώσετε το χέρι.
Κάθε webinar θα έχει συνολική διάρκεια µία ώρα (60’) σύµφωνα µε το παρακάτω
πρόγραµµα:
•
•
•
•
•

5’ Εισαγωγή – Παρουσίαση οµιλητή
20’ ∆ιάλεξη
20’ Ερωτήσεις – παρεµβάσεις – Συζήτηση
10’ Σύνοψη από οµιλητή
5’ Ευχαριστίες – Κλείσιµο
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10.2.4 ∆ηµόσιες Αίθουσες Παρακολούθησης
45

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ιστοδιαλέξεις στις ακόλουθες αίθουσες
παρακολούθησης, αφού πρώτα επικοινωνήσετε µε τον αντίστοιχο υπεύθυνο για να
επιβεβαιώσετε την διαθεσιµότητα της αίθουσας.
Αίθουσα

∆ιεύθυνση

1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου (Αµφιθέατρο1) Αγρίνιο-Αγιος

Υπεύθυνος
Αραπογιάννης Ευάγγελος

ΚωνσταντίνοςΣυγκρότηµα πρώην ΕΠΛ
1ο Ε.Π.Α.Λ. Μεσολογγίου-Σ.Ε.Κ. Τέρµα Σπύρου Τρικούπη

Γριβοπούλου Αγγελική

Μεσολογγίου
Γυµνάσιο Παναιτωλίου – Αίθουσα Κ. Κανάρη, Παναιτώλιο

Κουβαρντά Ελένη

προβολών Γυµνασίου Παναιτωλίου
Γυµνάσιο Παλαίρου – Εργαστήριο Πάλαιρος

∆άγλας ∆ηµήτριος

Πληροφορικής
Βίλλα

«Bernier»

Αίθουσαδιαλέξεων – 1ος όροφος

- Κέρκυρα -∆αίρπφελδ 14 – Γεράσιµος Πολυµέρης
Μον Ρεπό (∆ίπλα στο
Ινστιτούτο Ελαίας)

Παρακαλούµε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσµο για να δείτε τον χάρτη µε τις αίθουσες
που διατίθενται για την διεξαγωγή των webinars.
Κάνοντας κλικ εδω µπορείτε να προβάλετε τον χάρτη µε τις αίθουσες παρακολούθησης.
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10.2.5 Συµβουλές για καλύτερη παρακολούθηση – ∆εοντολογία
46

Οταν επικοινωνούµε από απόσταση (συνήθως µέσω του forum ή chat) συνήθως
απευθυνόµαστε σε άτοµα που δεν γνωρίζουµε αλλά και ίσως δεν βλέπουµε! Επίσης στην
περίπτωση της απευθείας συνοµιλίας υπάρχει µια καθυστέρηση είτε για τη µεταφορά του
ήχου είτε για την πληκτρολόγηση του γραπτού µυνήµατος που προκαλεί µια δυσαρέσκεια.
Παράλληλα µε τον ήχο ή και αποκλειστικά χρησιµοποιούµε κατά κανόνα τον γραπτό λόγο, ο
οποίος δεν έχει την αµεσότητα, τη χροιά της φωνής, αλλά και την έκφραση του προσώπου
που διαθέτει ο προφορικός!
Κάποιες φορές αυτό ίσως έχει ως αποτέλεσµα τις µεταξύ µας παρεξηγήσεις! Για το λόγο
αυτό προτείνουµε την τήρηση κάποιων κανόνων δεοντολογίας που µπορούµε να
συµφωνήσουµε ως ένα εκπαιδευτικό συµβόλαιο από κοινού.
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47

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1. Φροντίζουµε έγκαιρα να έχουµε ολοκληρώσει την εγκατάσταση τον έλεγχο του
υλικού και του λογισµικού που θα χρησιµοποιήσουµε ώστε να ακουγόµαστε και να
ακούµε καλά χωρίς να ταλαιπωρούµε και να καθυστερούµε όλους τους υπόλοιπους.
2. Σηκώνουµε το χέρι για να ζητήσουµε το λόγο και περιµένουµε τη σειρά µας. Αν είναι
κάτι επείγον µπορούµε να γράψουµε ένα σύντοµο µήνυµα στο Chat (χώρο γραπτής
συνοµιλίας).
3. Συνοµιλούµε µε ευγένεια και ήθος προσπαθώντας να µη λειτουργούµε µε τον τρόπο
που δεν επιθυµούµε και οι άλλοι να λειτουργούν απέναντι µας
4. Γράφουµε µε Ελληνικούς χαρακτήρες αποφεύγοντας τα Greeklish αλλά και τα
συνεχόµενα κεφαλαία.
5. Σεβόµαστε το χρόνο που διαθέτουν οι άλλοι από τη ζωή τους για αυτή τη δράση.
6. Τηρούµε τη νοµοθεσία. ∆εν γράφουµε µηνύµατα, αγγελίες ή προσφορές για διάθεση
απαγορευµένων από την ισχύουσα νοµοθεσία αγαθών (π.χ. προϊόντα που θίγουν τους
νόµους πνευµατικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες σε DiVX, DVD-R, VCD και
ηχογραφηµένες εκτελέσεις µουσικών έργων σε ψηφιακά αρχεία mp3, wma, wav κλπ).
7. Οι συµµετέχοντες θέτουν ελέυθερα ερωτήσεις και εκφράζουν τις προσωπικές τους
απόψεις αλλά παρακαλούνται για την όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκµηρίωση τους.
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11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11ο:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ

ΧΡΗΣΗ

ΤΗΣ

DISTANCE LEARNING
11.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Τα δίκτυα συσχετίζονται όλα µεταξύ τους µε κατά σειρά τον πόρων των υπολογιστών,
servers, εκτυπωτές, σαρωτές κλπ. Πριν από την επιλογή δικτύου πρέπει να µελετηθούν
οι ανάγκες για να επιλεχθεί το σωστό δίκτυο. Ο σχηµατισµός των δικτύων µεταξύ δύο
υπολογιστών αποτελείται από δύο διαφορετικά είδη και εξαρτάται ο σχηµατισµός της
δικτύωσης από την οργάνωση και την χρηστικότητα αποκλειστικά και µόνο. Μπορεί
να κοστίσει απώλεια χρηµάτων, πόρων και χρόνου µία λάθος επιλογή.
Τα είδη των δικτύων είναι δύο :
Η Peer to peer δικτύωση γνωστό και ως P2P και ο client και server δίκτυα.
11.1.1 Peer to Peer (p2p)
Η P2P δικτύωση την συναντάµε πιο συχνά σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για
µία οµαλή λειτουργία θα πρέπει να συνδεθούν δέκα µε δεκαπέντε υπολογιστές µε το
µοντέλο δικτύωσης P2P. ∆ιότι µε µεγαλύτερο αριθµό θα δηµιουργηθούν προβλήµατα.
Ο τύπος δικτύου P2P είναι πολύ αποδοτικός αλλά υποστηρίζει ελάχιστο αριθµό
υπολογιστών στο δίκτυο. ∆έκα έως δεκαπέντε υπολογιστές µπορούν να συνδεθούν µε
το άλλο µοντέλο δικτύωσης χρησιµοποιώντας p2p χωρίς πρόβληµα, µε µεγαλύτερο
αριθµό υπολογιστών δηµιουργούνται συχνά προβλήµατα.
Όλοι οι υπολογιστές διαθέτουν το ίδιο καθεστώς εντός του δικτύου και δεν µπορούν
να ελέγξουν τον υπολογιστή από κάθε άλλο υπολογιστή, αλλά αυτο, το δίκτυο αυτό δεν
έχει διακοµιστή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Το επίπεδο ασφάλειας δεν
είναι προς την υψηλότερη πλευρά και κάθε σταθµός εργασίας θα είναι ο µόνος
υπεύθυνος για την ασφάλεια.
Η χρήση των αρχείων P2P µοντέλα µπορεί να µοιραστεί µεταξύ των υπολογιστών. Τα
αρχεία που σου αρέσουν όπως βίντεο, ήχους, εικόνες, υπολογιστικά φύλλα και όλα τα
ψηφιακά µέσα µπορούν να αποστέλλονται ή λαµβάνονται µε το δίκτυο. Εκτυπωτές,
σαρωτές και στο διαδίκτυο µπορούν να µοιραστούν µε όλους τους υπολογιστές.
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Παρακάτω είναι η εικόνα που δείχνει τρεις υπολογιστές συνδεδεµένους µεταξύ τους
µε διανοµέα και διακόπτη. Όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεµένοι µε διανοµέα µέσω
της κάρτας προσαρµογέα δικτύου µε καλώδιο και διανοµέα ή διακόπτη είναι
συνδεδεµένος στο διαδίκτυο για να δωθεί στους υπολογιστές που συνδέοντα. Μπορείτε
να δείτε δεν υπάρχει διακοµιστής που εµπλέκονται σε αυτό το διάγραµµα, αλλά όλοι οι
επιµέρους υπολογιστές που συνδέονται κόµβο σχηµατισµού P2P δίκτυο.

Περιορισµός των P2P µοντέλο δικτύωσης:
Πριν αποφασίσουµε να εφαρµόσουµε το µοντέλο P2P πρέπει να γνωρίζουµε τα όρια
αυτού του τύπου. Θα ήταν ιδιαίτερα καλό να πάρουν το site σας και να συζητήσουν τις
ανάγκες σας. Το Peer to Peer φαίνεται πολύ απλό, αρκετά αποδοτικό και ελκυστικό,
αλλά µπορεί να κρατήσει πολύ περιορισµένη πρόοδο.
Το Peer-to-peer δίκτυο σχεδιασµένο για περιορισµένο αριθµό υπολογιστών, θα αρχίσει
να δηµιουργεί θέµατα, όταν υπερβαίνει τους 15 υπολογιστές.
Τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας δεν µπορούν να επιτευχθούν χρησιµοποιώντας τα δίκτυα
p2p, οπότε εάν η εταιρεία έχει προβλήµατα µε p2p ασφαλείας δεν θα είναι τόσο
µεγάλη.
Η τακτική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τους χρήστες υπολογιστών του δικτύου
p2p. Το p2p δίκτυο είναι ο έλεγχος από τους υπολογιστές και τους υπολογιστές που
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ελέγχονται από έναν άνθρωπο, ένα µικρό λάθος από έναν χρήστη µπορεί να
καθυστέρηση τη δουλειά για άλλους χρήστες στο ίδιο δίκτυο P2P.
11.1.2 Client – Server (Μοντέλο Εξυπηρέτη - Εξυπηρετητή )
Η αρχιτεκτονική αυτή αφορά µια σπουδαία αλλαγή στην εµφάνιση των υπολογιστών,
την αλλαγή από τα συστήµατα που βασίζονται στα µηχανήµατα και στα συστήµατα
που βασίζονται στον χρήστη. Ειδικότερα, ένα σύστηµα client-server είναι ένα σύστηµα
στο οποίο το δίκτυο ενώνει διάφορους υπολογιστικούς πόρους, ώστε οι clients (ή
αλλιώς front end) να µπορούν να ζητούν υπηρεσίες από έναν server (ή αλλιώς back
end), ο οποίος προσφέρει πληροφορίες ή επιπρόσθετη υπολογιστική ισχύ.

Με άλλα λόγια, στο client-server µοντέλο, ο client θέτει µια αίτηση και ο server
επιστρέφει µια ανταπόκριση ή κάνει µια σειρά από ενέργειες. Ο server µπορεί να
ενεργοποιείται άµεσα για την αίτηση αυτή ή να προσθέτει την αίτηση σε µια ουρά. Η
άµεση ενεργοποίηση για την αίτηση µπορεί, για παράδειγµα, να σηµαίνει ότι ο server
υπολογίζει έναν αριθµό και τον επιστρέφει αµέσως στον client. H τοποθέτηση της
αίτησης σε µια ουρά µπορεί να σηµαίνει ότι η αίτηση πρέπει να τεθεί σε αναµονή για
να εξυπηρετηθεί.
Για παράδειγµα όταν δίνουµε µια εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή δικτύου. Ο server
δίνει την εντολή σε µια ουρά µαζί µε τις εντολές εκτυπώσεων και από άλλους clients.
Στην συνέχεια επεξεργάζεται το αίτηµα µε βάση την σειρά προτεραιότητας, η οποία ,
σε αυτή την περίπτωση, καθορίζεται από τη σειρά µε την οποία ο server παρέλαβε την
απαίτηση.
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Το client-server computing είναι πολύ σηµαντικό, διότι επιτυγχάνει τα εξής:


Αποτελεσµατική χρήση της υπολογιστικής ισχύος.



Μείωση του κόστους συντήρησης, δηµιουργώντας συστήµατα client-server που
απαιτούν λιγότερη συντήρηση και κοστίζουν λιγότερο στην αναβάθµιση.



Αύξηση της παραγωγικότητας, προσφέροντας στους χρήστες ξεκάθαρη
πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες µέσω σταθερών και εύκολων στην
χρήση διασυνδέσεων.



Αύξηση της ευελιξίας και της δυνατότητας δηµιουργίας συστηµάτων που
υποστηρίζουν πολλά περιβάλλοντα.

Με βάση αυτούς τους σκοπούς, οι οργανισµοί που κινούνται προς την κατεύθυνση της
client-server τεχνολογίας αυξάνουν κατά πολύ την ανταγωνιστική τους θέση.
Το βασικό client-server µοντέλο
Η πλευρά του client πρώτα στέλνει ένα µήνυµα για να καλέσει σε ετοιµότητα τον
server. Από τη στιγµή που ο client και ο server έχουν επικοινωνία µεταξύ τους, ο client
µπορεί να υποβάλλει την αίτησή του.

11.1.2.1

Client

Ο client είναι ένας υπολογιστής ο οποίος είναι και ο αιτών των υπηρεσιών. Μέσω
ενός δικτυού συνδέονται µεταξύ τους όλοι οι υπολογιστές στο χώρο εργασίας ή
αποµακρυσµένα από αυτόν και ζητούν τα αιτήµατα από τον client, έτσι ο client αρχίζει
την επικοινωνία µεταξύ τους.
Τα συστατικά του client είναι πολύ απλά. Μια client µηχανή πρέπει να µπορεί να
κάνει τα ακόλουθα:


Να τρέχει το λογισµικό των γραφικών διεπαφών χρηστών (GUIs).



Να δηµιουργεί τις αιτήσεις για πληροφορίες και να τις στέλνει στον server.



Να αποθηκεύει τις επιστρεφόµενες πληροφορίες.

Αυτές οι αιτήσεις καθορίζουν πόση µνήµη χρειάζεται, ποια ταχύτητα επεξεργασίας θα
µπορούσε να βελτιώσει τον χρόνο ανταπόκρισης, και πόση χωρητικότητα αποθήκευσης
απαιτείται.
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11.1.2.2

Server

Ο server και ο client βρίσκονται συνεχώς σε µία επικοινωνία. Εάν ο server δεν πάρει
εντολή από τον client δεν υλοποίει καµιά ενέργεια σε αντίθεση µε τον client που
µπορεί να ενεργήσει σαν server και να επεξεργαστή τις αίτησης που δέχεται.
Στο παράδειγµα που αναφερθήκαµε και ποίο πάνω του server εκτυπώσεων ενός
δικτύου, ο client ζητάει από τον server να εκτυπώσει το αίτηµα του στον εκτυπωτή (Α)
και ο server προσθέτει την εκτύπωση σε µια ουρά και ενηµερώνει τον client όταν το
αίτηµα εκτυπωθεί επιτυχώς. Η διαδικασία του client µπορεί να ανήκει φυσικά στον
ίδιο σταθµό εργασίας µε την διαδικασία του server. Στο παράδειγµα εδώ, µια
εντολή εκτύπωσης µπορεί να εκδίδεται στον server του σταθµού εργασίας του
δικτύου, χρησιµοποιώντας την διαδικασία του server εκτυπώσεων σε αυτόν τον
σταθµό εργασίας.
Τα συστατικά του server είναι πολύ απλά. Μια server µηχανή πρέπει να µπορεί να
κάνει τα ακόλουθα :


Να αποθηκεύει, να ανακτά και να προστατεύει πληροφορίες.



Να επιθεωρεί τις αιτήσεις των clients.



Να δηµιουργεί εφαρµογές διαχείρισης πληροφοριών, όπως δηµιουργία
αντιγράφων, ασφάλεια κτλ.



Να διαχειρίζεται πληροφορίες.

11.1.3 ∆ίκτυα
Τα δίκτυα είναι τα πιο άγνωστα συστατικά στην εξίσωση των client-server. Γενικά οι
άνθρωποι δεν ξέρουν πολλά για το πώς λειτουργούν τα δίκτυα στα συστήµατα clientserver, διότι τα συστήµατα αυτά είναι σχεδιασµένα για να κάνουν τα δίκτυα διάφανα
στον χρήστη. Επιπλέον, τα δίκτυα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Πρέπει να µπορούν να
υποστηρίζουν την επικοινωνία, να ελέγχουν σφάλµατα και να ξεπερνούν αµέσως τις
αποτυχίες.
Τα δίκτυα ελέγχονται από το λογισµικό λειτουργικών συστηµάτων και διαχείρισης
για να ελέγχουν τις υπηρεσίες επικοινωνίας του server και να προστατεύουν τα
προγράµµατα του client και του server από το να έχουν άµεση σύνδεση µεταξύ τους.
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Το λογισµικό διαχείρισης εστιάζεται στη παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, στην
ελαχιστοποίηση των προβληµάτων στο δίκτυο και στην ελαχιστοποίηση των χρόνων
«πτώσης» του δικτύου.
11.1.4 Πώς αναπτύχθηκε η client-server τεχνολογία;
Η τεχνολογία των υπολογιστών αναπτύχθηκε βαθµιαία, µε τέτοιο τρόπο που κάθε
καινούργια αρχιτεκτονική έπαιρνε τα πλεονεκτήµατα από τις τεχνικές που ήδη
υπήρχαν, ώστε να εκµεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες των υπολογιστών. Σήµερα οι
υπολογιστές είναι µικρότεροι, γρηγορότεροι και φθηνότεροι από ότι παλιότερα. Σαν
αποτέλεσµα, η γενική κατεύθυνση είναι η διανοµή της επεξεργασίας της πληροφορίας
αλλά και της ίδιας της πληροφορίας σε ένα πλήθος αυτών των νέων υπολογιστών.
Ο όρος αρχιτεκτονική συνήθως χρησιµοποιείται για να περιγράφει συστήµατα
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, λειτουργικά συστήµατα και άλλους υπολογιστικούς
µηχανισµούς λογισµικού και υλικού. Οι αρχιτεκτονικές περιγράφουν πως οι συσκευές
και τα λογισµικά πακέτα ταιριάζουν για να φτιάξουν είναι εύκολο στην χρήση και στην
διαχείριση σύνολο.
Η κλασσική αρχιτεκτονική αποτελείται από έναν υπολογιστή µεγάλης ισχύος, (που
παίζει το ρόλο του οικοδεσπότη) µε ένα ή περισσότερα απλά τερµατικά. Οι εφαρµογές
ελέγχονται

και

διανέµονται

από

τον

υπολογιστή-«οικοδεσπότη».

Σε

αυτόν

πραγµατοποιούνται όλες οι διαχειρίσεις πληροφοριών, η λογική των εφαρµογών και η
µορφοποίηση της εµφάνισης τους. Οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε το κεντρικό σύστηµα
µέσω των τερµατικών, τα οποία εµφανίζουν µόνο πληροφορίες. Αυτή είναι η πιο
συνηθισµένη αρχιτεκτονική σήµερα.
Ένα καλά οργανωµένο σύστηµα που χρησιµοποιεί αυτήν την κλασσική αρχιτεκτονική
προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:


Ένα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας .



Κεντρικό έλεγχο και κεντρική διαχείριση των πληροφοριών.



Ισχυρή διαχείριση των πληροφοριών και δυνατότητα αποθηκεύσεων .

Πάντως, οι κλασικές εφαρµογές περιορίζουν την ευελιξία των τελικών χρηστών. Η
διασύνδεση των χρηστών δεν είναι γραφική, κάτι που κάνει το σύστηµα δυσκολότερο
στη χρήση και σηµαίνει ότι ο χρήστης πρέπει να µάθει πως να χρησιµοποιήσει την
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γλώσσα του οικοδεσπότη. Επίσης, οι εφαρµογές εξαρτώνται από µια πλατφόρµα, που
σηµαίνει ότι εάν κάτι συµβεί στον υπολογιστή-«οικοδεσπότη», ο χρήστης δεν µπορεί
να χρησιµοποιήσει το σύστηµα, έως ότου το σύστηµα αρχίσει να επαναλειτουργεί.
Στην client-server αρχιτεκτονική, η client εφαρµογή τρέχει σε έναν πλήρη σταθµό
εργασίας. Αυτός ο σταθµός µπορεί να είναι ένας προσωπικός υπολογιστής, ένας UNIX
σταθµός εργασίας ή ένας Mac. Η client εφαρµογή βασίζεται στις υπηρεσίες που
προσφέρει ο server και επικοινωνούν µέσω πρωτοκόλλων, όπως το πρωτόκολλο του
Internet (TCP/IP) ή του Novell (IPX/SPX).
Το περιβάλλον του client-server έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις
κλασσικές αρχιτεκτονικές. Η διαχείριση της διασύνδεσης των χρηστών και άλλες
επεξεργασίες είναι αποφορτισµένα από τον «οικοδεσπότη», ενώ ο server ακόµη
προσφέρει συγκεντρωµένο έλεγχο των κοινών πόρων. Επειδή ο client επικοινωνεί µε
τον server µέσω ενός καθορισµένου συστήµατος διασύνδεσης, δεν χρειάζεται να
γνωρίζει που ανήκει ο server ή πως ενεργεί. Ο σταθµός εργασίας τρέχει την εφαρµογή
και εµφανίζει τις πληροφορίες στον χρήστη. Μόνο όταν ο client προσπελάζει
πληροφορίες, τότε εγκαθίσταται επικοινωνία µε τον server. Ο φόρτος εργασίας
µειώνεται δραµατικά στον υπολογιστή-«οικοδεσπότη» όσο αυξάνεται η ισχύς κάθε
σταθµού εργασίας.
Οι οργανισµοί έχουν να κάνουν µε συνεχώς περισσότερα δεδοµένα, τα οποία
πρέπει να τα διαχειρίζονται και να τα εκµεταλλεύονται στις εργασίες τους. Η αύξηση
του όγκου των δεδοµένων, σε συνδυασµό µε την προσπάθεια των οργανισµών να
µειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να βελτιώσουν τις
υπηρεσίες των πελατών (µε καλύτερη χρήση πληροφοριών και ταχύτερο χρόνο
ανταπόκρισης στους πελάτες ταυτόχρονα), έχουν συµβάλει σε µια ώθηση για
δηµιουργία και χρήση client-server εφαρµογών.
Σε συνδυασµό µε τις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της
τεχνολογίας των client-server έχουν οδηγήσει στα ακόλουθα:


Πρόοδο στο υλικό.



Πρόοδο στο λογισµικό.



Πρόοδο στο δίκτυο.
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Πρόοδο στο υλικό
Οι δυνατότητες των υπολογιστών έχουν αυξηθεί δραµατικά, από την στιγµή που
άρχισαν να πέφτουν οι τιµές. Ο αρχικός ΙΒΜ PC/XT, ο οποίος λειτουργούσε µε
ταχύτητα 4.77 MHz και είχε µνήµη 64Κ, έχει αντικατασταθεί από µηχανήµατα που
είναι 100 φορές γρηγορότερα και έχουν 1000 φορές περισσότερη µνήµη για την ίδια
τιµή που είχε ο ΧΤ. Ένας άλλος τύπος επεξεργαστή, ο επεξεργαστής RISC (Reduced
Instruction Set Computing), έχει καταλάβει ένα µεγάλο τµήµα της αγοράς διότι
προσφέρει ακόµα µεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας.
Σε συνδυασµό µε την απόκτηση µεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος για τα ίδια
χρήµατα, οι προσωπικοί υπολογιστές και οι σταθµοί εργασίας προσφέρουν επίσης
περισσότερη ευελιξία στη δηµιουργία και στην αναβάθµιση των δικτύων. Αντί οι
οργανισµοί να περιορίζονται σε συγκεκριµένα µηχανήµατα, ένα δίκτυο µπορεί να
συνδέσει σχεδόν κάθε προσωπικό υπολογιστή, σταθµό εργασίας, µίνι-υπολογιστή ή
άλλο server.
Αντίθετα, η τεχνολογία των mainframes δεν έχει αναπτυχθεί τόσο γρήγορα, ούτε
έχει καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβληµα του υψηλού κόστους. Ένα mainframe
κοστίζει περίπου 200 φορές περισσότερο από έναν προσωπικό υπολογιστή και βέβαια
δεν προσφέρει αναγκαστικά και 200 φορές περισσότερη υπολογιστική ισχύς. Αυτές οι
αλλαγές έχουν υποκινήσει µια αλλαγή πλεύσης από τα mainframes στους προσωπικούς
υπολογιστές.
Πρόοδο στο λογισµικό
Η πρόοδος στο λογισµικό που χρησιµοποιείται από τα client-server συστήµατα αύξησε
πολύ την ευκολία και την αποτελεσµατικότητα µε την οποία µπορούν οι χρήστες να
προσπελάσουν πληροφορίες. Στα πρώτα συστήµατα οι χρήστές δεν µπορούσαν να
ζητήσουν συγκεκριµένες εγγραφές. Οι χρήστες έπρεπε να φορτώσουν ένα ολόκληρο
σετ δεδοµένων από τον server και να προσπελάσουν τις πληροφορίες τοπικά. Στο
µεταξύ, άλλοι χρήστες έµεναν εκτός δικτύου, ή δεν µπορούσαν να προσπελάσουν το
ίδιο σετ πληροφοριών.
Τώρα οι clients µπορούν να στείλουν αιτήσεις για συγκεκριµένες εγγραφές. Η
χρήση της SQL επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν συγκεκριµένες πληροφορίες χωρίς
να χρειάζεται να µαθαίνουν πως να χρησιµοποιούν το λειτουργικό σύστηµα του server
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και τα DBMS (Database Management System). Τα DBMS µπορούν όχι µόνο να
προσπελάσουν πληροφορίες που ανήκουν σε µια δοµή συγγενικών βάσεων δεδοµένων,
αλλά µπορούν να προσπελάσουν πληροφορίες που ανήκουν σε διαφορετικού τύπου
µηχανές.
Αυτό που κάνει τις πληροφορίες εύκολα προσπελάσιµες στον χρήστη είναι η
ανάπτυξη σταθερών, εύκολων στη χρήση γραφικών διασυνδέσεων για τους χρήστες. Η
γραφική διεπαφή των χρηστών (GUI) είναι το µέσο µε το οποίο ο τελικός χρήστης
επικοινωνεί µε την εφαρµογή.
Οι σταθµοί εργασίας είναι υπεύθυνοι για την εµφάνιση των πληροφοριών και
χρησιµοποιούν πιο σύνθετες γραφικές απεικονίσεις, που περιλαµβάνουν πιο
πολύπλοκα γραφικά ή ακόµα και κίνηση. Η αρχή των γραφικών διεπαφών χρηστών
(GUIs) βασίζεται στην αντίληψη ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται καλύτερα σε
εικόνες παρά σε λέξεις. Η πραγµατικότητα έχει δείξει ότι τα πιο δηµοφιλή συστήµατα
υπολογιστών χρησιµοποιούν γραφική διεπαφή χρήστη (GUI).
Τα γραφικά παράθυρα επιπλέον επιτρέπουν την πραγµατοποίηση πολλών
διαφορετικών εργασιών µέσα στην ίδια εφαρµογή. Τα πολλαπλά παράθυρα ή ακόµα
και οι πολλαπλές εκδοχές του ίδιου του παραθύρου, είναι τώρα δυνατό να υπάρχουν
στην ίδια οθόνη µέσα στην ίδια την εφαρµογή.
Η πολυνηµατική (Multi-threaded) επεξεργασία είναι επίσης µια από τις πιο
σηµαντικές εξελίξεις στην πληροφορική. Τα threads είναι η δυνατότητα του
λειτουργικού συστήµατος, που επιτρέπει στις εφαρµογές να τρέχουν πολλές διεργασίες
ταυτόχρονα. Τα αρχικά λειτουργικά συστήµατα ήταν single-threaded, που σήµαινε ότι
µπορούσαν να εκτελέσουν µόνο µια διεργασία την φορά. Πάντως, τα συστήµατα
client-server µπορούν να προσπελάσουν πολλά threads την φορά, που σηµαίνει ότι οι
clients-servers µπορούν να κάνουν αποτελεσµατική χρήση των λογισµικών και του
υλικού των συστηµάτων.
Πρόοδο στο δίκτυο
Φυσικά, χωρίς τα Τοπικά ∆ίκτυα (Local Area Network) και τα ∆ιαδίκτυα (Internet) η
τεχνολογία των client-server δεν θα υπήρχε. Τα δίκτυα προσφέρουν την υποστήριξη
της επικοινωνίας που απαιτείται για να συνδεθούν πολλές µηχανές, ακόµα και πολλές
πλατφόρµες
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Ένα δίκτυο είναι ένα σύστηµα που µεταφέρει πληροφορίες και µηνύµατα µεταξύ
των επεξεργαστών. Η αρχιτεκτονική ενός δικτύου έχει κανόνες, ή αλλιώς πρωτόκολλα,
που καθορίζουν το πως πραγµατοποιούνται οι µεταφορές µέσα σε αυτή την
αρχιτεκτονική. ∆ιαφορετικά υλικά και λογισµικά µπορούν να επικοινωνούν όσο
χρησιµοποιούν τα ίδια τα πρωτόκολλα και τις ίδιες µορφές δεδοµένων.
Η πρόοδος στην τεχνολογία των δικτύων επιτρέπει στους σταθµούς εργασίας να
συνδέονται σε πολλαπλές πηγές πληροφοριών, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον
βασισµένο στο χρήστη, όπου ο χρήστης έχει άµεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε
πληροφορία απαιτείται, ανεξάρτητα του που βρίσκεται η πληροφορία αυτή. Η άµεση
πρόσβαση σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί να προσπελάσει πληροφορίες από
απoκρυσµένες µηχανές χωρίς καν να πρέπει να αλληλεπιδράσει άµεσα µε αυτές τις
µηχανές ή να γνωρίζει ότι και άλλες µηχανές εµπλέκονται στην διαδικασία. Το δίκτυο
µπορεί να είναι µια διάταξη υπολογιστών µέσα σε µια πόλη, σε µια χώρα, ή σε
ολόκληρο τον κόσµο.

11.1.4.1

Ο ρόλος του client

Η διαδικασία client-server µπορεί να απλοποιηθεί στα ακόλουθα βήµατα:
1. Ο χρήστης δηµιουργεί µια αίτηση ή ένα ερώτηµα.
2. Ο client µορφοποιεί το ερώτηµα και το στέλνει στο server.
3. Ο server ελέγχει την δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη.
4. Ο server επεξεργάζεται το ερώτηµα και επιστρέφει τα αποτελέσµατα.
5. Ο client λαµβάνει την ανταπόκριση και τη µορφοποιεί για τον χρήστη.
6. Ο χρήστης βλέπει και χειρίζεται την πληροφορία.
Πέρα από τα έξι αυτά βήµατα, o client παίζει τέσσερις βασικούς ρόλους. Ο client είναι
στην πραγµατικότητα το κέντρο της client-server εφαρµογής. Ο χρήστης αλληλεπιδρά
µε τον client, o client ξεκινάει το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης της εφαρµογής, και
ο server υπάρχει για να απαντάει στις ανάγκες του client.
Ο client εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες :
1. Προσφέρει µια εύκολη στη χρήση διασύνδεση χρηστών.
2. Στέλνει απαιτήσεις.
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3. ∆έχεται ανταποκρίσεις.
4. Επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει και να χειρίζεται τις πληροφορίες.
Για κάθε έναν από τους τέσσερις ρόλους, δηλαδή της παροχής µιας εύκολης στη χρήση
διασύνδεσης, της αποστολής απαιτήσεων, της αποδοχής ανταποκρίσεων και της
δυνατότητας στο χρήστη να παίρνει και να χειρίζεται πληροφορίες, ο client έχει
συγκεκριµένες ευθύνες.
Μια εύκολη στη χρήση διασύνδεση αποτελείται από δυο σηµαντικές εργασίες:
αποδοχή των εισερχόµενων και εµφάνιση των εξερχόµενων. Για παράδειγµα, ο client
δέχεται τα εισερχόµενα, επιτρέποντας σε κάποιον που τροφοδοτεί κάποια πράγµατα να
διαθέσει µια ειδική παραγγελία σε έναν πελάτη. Ο client µπορεί επίσης να εµφανίσει
τις πληροφορίες του πελάτη στον τροφοδότη.
Η διασύνδεση των χρηστών είναι ένα από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια της client
εφαρµογής. Ελέγχει την όψη (τα στοιχεία της οθόνης) και την αίσθηση (τον τρόπο που
ο χρήστης κάνει αιτήσεις και παίρνει απαντήσεις) του προγράµµατος.
Η ανάπτυξη του client βασίζεται σε αρχές σχεδίασης εστιασµένες στον χρήστη.
Αυτές οι αρχές είναι οι ακόλουθες:
∆ιατηρεί τη διασύνδεση συνεπή, ώστε οι χρήστες να πάρουν µια οικεία όψη και
αίσθηση από τις εφαρµογές και τις πλατφόρµες.
∆εν ξεχνά ότι ο υπολογιστής εξυπηρετεί τον χρήστη. Ο χρήστης θα πρέπει να
ελέγχει την σειρά των εργασιών. Ο υπολογιστής δεν θα πρέπει ποτέ να αγνοεί τον
χρήστη, αλλά να διατηρεί τον χρήστη ενήµερο και να προσφέρει άµεσες απαντήσεις.
Χρησιµοποιεί µεταφορές, τόσο φραστικές, όσο και οπτικές για να βοηθήσει τους
χρήστες να αναπτύξουν θεµελιώδεις απεικονίσεις. Για παράδειγµα, η αποθήκευση
αρχείων σε φακέλους στον υπολογιστή, ώστε ο χρήστης να µπορεί να συγκεντρωθεί
στη δουλειά παρά να αποκαλύπτει πως λειτουργεί ο υπολογιστής.
∆εν ζητάει από τον χρήστη να θυµάται εντολές. Οι εντολές µπορούν να είναι
διαθέσιµες στον χρήστη για να τις επιλέγει, ώστε ο χρήστης να µπορεί να βασίζεται
στην αναγνώριση, παρά στην αποµνηµόνευση.
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Επιτρέπει στην διασύνδεση να συγχωρεί τα λάθη του χρήστη. Οι καταστροφικές
ενέργειες απαιτούν επιβεβαίωση, και οι χρήστες µπορούν να ανατρέψουν ή να
ακυρώσουν την τελευταία ενέργεια.
Πρότυπα: Μια πρότυπη εγκαταστηµένη διασύνδεση παρέχει εγγύηση ότι οι
κατευθυντήριες γραµµές έχουν δοκιµαστεί για συνέπεια και εύκολη αποτελεσµατική
χρήση. Η ΙΒΜ, η Microsoft και η Macintosh ανήκουν στα διαθέσιµα πρότυπα.
Στον υπολογιστή, οι εφαρµογές και τα αντικείµενα αναπαρίστανται ως εικονίδια
(µικρές γραφικές εικόνες). Το εικονίδιο είναι προκαθορισµένο να ξεκινάει το
πρόγραµµα, το οποίο εµφανίζει το ίδιο το παράθυρο, στο οποίο η εφαρµογή ή η
συγκεκριµένη εργασία µπορεί να εκτελεστεί. Για παράδειγµα, ένα πρόγραµµα
εκτύπωση µπορεί να αναπαρασταθεί από µια µικρή εικόνα ενός εκτυπωτή.
Χρησιµοποιώντας ένα δείκτη για να κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο, η εφαρµογή
µπορεί τότε να ξεκινήσει. Η εφαρµογή εκτύπωσης ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο η
ουρά εκτύπωσης µπορεί να εµφανιστεί. Τα εικονίδια, οι δείκτες και τα παράθυρα είναι
µερικά από τα στοιχεία του GUIs. Άλλα στοιχεία είναι: οι µπάρες ολίσθησης, οι
κέρσορες, τα controls και η βοήθεια.
Τα εικονίδια µπορούν να αναπαραστήσουν µια εφαρµογή στον υπολογιστή. Ο
χρήστης µπορεί να χειρίζεται τα εικονίδια κατευθείαν για να ξεκινάει εφαρµογές, να
µετακινεί και να αποθηκεύει αρχεία ή να ανοίγει αρχεία. Τα Windows εµφανίζουν
όψεις των αρχείων και των αντικειµένων που είναι δυνατόν να διαχειρίζονται. Τα
Windows επίσης εµφανίζουν µηνύµατα και οδηγίες βοήθειας, και παρουσιάζουν
επιλογές που µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Περισσότερα από ένα παράθυρα
µπορούν να είναι ανοιχτά την ίδια στιγµή .
∆ιάφοροι τύποι παραθύρων επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο των εφαρµογών. Το
ενεργό παράθυρο είναι ένα παράθυρο στο οποίο επιτελείται εργασία. Ορισµένες φορές
το σύστηµα χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να ολοκληρώσει µια
απαιτούµενη εργασία, οπότε το σύστηµα εµφανίζει ένα δευτερεύον παράθυρο. Για
παράδειγµα, αν δουλεύουµε σε ένα αρχείο επεξεργασίας κειµένου και επιλέξουµε την
επιλογή save, ένα άλλο παράθυρο εµφανίζεται, ζητώντας το όνοµα του αρχείου και την
τοποθεσία αποθήκευσης του. Άλλα παράθυρα δίνουν µηνύµατα που επιτρέπουν να
µαθαίνουµε ότι κάτι έχει συµβεί (για παράδειγµα, κάποιο σφάλµα) ή ότι κάποια
ενέργεια βρίσκεται σε εκτέλεση.
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Μερικές φορές οι πληροφορίες που εµφανίζονται δεν χωράνε στο παράθυρο. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, µια µπάρα ολίσθησης χρησιµοποιείται για να ανεβοκατεβαίνουµε
µέσα στο παράθυρο. Για παράδειγµα, αν έχουµε µια λίστα από 100 ονόµατα, το
πιθανότερο είναι να µην γίνουν όλα ορατά αµέσως µέσα στο παράθυρο. Πάντως,
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις µπάρες ολίσθησης για να δούµε όλα τα ονόµατα
που βρίσκονται στα σηµεία του παραθύρου που δεν είναι προς στιγµήν ορατά.
Οι δείκτες και οι δροµείς δείχνουν στον χρήστη το που θα πραγµατοποιηθεί η
ενέργεια. Τα αντικείµενα επιλέγονται αφού τα προσδιορίσουµε, συνήθως φωτίζοντας
τα µε ένα κέρσορα ή επιλέγοντας τα µε ένα δείκτη (όπως το ποντίκι). Από την στιγµή
που το αντικείµενο επιλέγεται, µπορούµε να αποφασίσουµε εάν θέλουµε ή όχι να
εφαρµόσουµε την ενέργεια. Για παράδειγµα, µπορούµε να επιλέξουµε ένα εικονίδιο
µιας εφαρµογής, κάνοντας κλικ µια φορά µε τον δείκτη. Τότε µπορούµε να
αποφασίσουµε εάν θέλουµε ή όχι να ξεκινήσουµε την εφαρµογή.
Τα controls επιτρέπουν την επιλογή των ενεργειών. Για παράδειγµα, ένα µενού
είναι ένα control. Μπορούµε να εµφανίσουµε το µενού και να επιλέξουµε µια από τις
επιλογές. Ορισµένα controls επιτρέπουν την δυνατότητα να κάνουµε επιλογές είτε
χρησιµοποιώντας έναν δείκτη, είτε τυπώνοντας οδηγίες, που επιτρέπουν τη
χρησιµοποίηση της πιο αποτελεσµατικής µεθόδου εργασίας.
Η on-line βοήθεια είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό των περισσοτέρων
εφαρµογών τώρα. Η βοήθεια δίνει στον χρήστη περισσότερες πληροφορίες για µια
επιλογή, για ένα πεδίο ή για το πώς εκτελείται µια εργασία. Η βοήθεια συνήθως
προσπελάζεται από την µπάρα των µενού, αν και µπορεί επίσης να προσπελαστεί µε το
πάτηµα ενός κουµπιού ή ενός κλειδιού.
Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι µόνο ένα
τµήµα των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιµες. Χρησιµοποιώντας έναν καλό οδηγό
προτύπων, µπορούµε να βεβαιωθούµε ότι προσφέρεται στον χρήστη ένας πιο εύκολος,
πιο αποτελεσµατικός τρόπος για να ολοκληρώσει τις εργασίες του και ότι η
διασύνδεση είναι συνεπής.
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11.1.5 Η σηµασία του client-server compurting

Ποια είναι η σηµασία του client-server στην ανάπτυξη των

11.1.5.1

εφαρµογών;
Η client-server αρχιτεκτονική επιτρέπει την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που
παρέχουν οι clients, οι servers και το δίκτυο, όταν αναπτύσσεται µια εφαρµογή. Για να
επωφεληθούµε από αυτές τις δυνατότητες, πρώτα πρέπει να γνωρίζουµε ότι η πιο
συνηθισµένη λειτουργία µιας client-servers εφαρµογής είναι η παροχή δυνατότητας
πρόσβασης του χρήστη στις πληροφορίες, αποτελεσµατικά και εύκολα. Είναι αναγκαίο
να ενοποιούνται οµαλά τα GUIs, οι κατανεµηµένες εφαρµογές, οι συγγενικές βάσεις
δεδοµένων και τα δίκτυα.
Οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται ή ελέγχονται από κεντρικούς µεγάλους
υπολογιστές (mainframes). Αντίθετα, είναι εύκολα προσπελάσιµες στους servers του
δικτύου.
Από την στιγµή που το client-server computing είναι διαφορετικό από τα
κλασσικά µοντέλα, αυτή ενισχύει τις αδυναµίες των παραδοσιακών µεθοδολογιών
ανάπτυξης συστηµάτων. Οι πληροφορίες που ελέγχονται από αυτό το σύστηµα είναι
περισσότερες από τις προηγούµενες αρχιτεκτονικές. Η ασφάλεια ρυθµίζεται σε
διάφορα επίπεδα συµπεριλαµβανοµένου των σταθµών εργασιών, των πληροφοριών και
του χρόνου. Οι clients και οι servers προσδιορίζονται από το λογισµικό και όχι από το
υλικό. Τα RPCs, που επιτρέπουν στον client να απαιτήσουν µια υπηρεσία από τον
server, είναι πολύ σηµαντικά στο client-server computing.
Αναπτύσσοντας Εφαρµογές
Η ανάπτυξη client-server εφαρµογών διαφέρει από τον παραδοσιακό προγραµµατισµό.
Για να αναπτύξουµε µια RPC εφαρµογή, ακολουθούνται τα παρακάτω γενικά βήµατα:


Προσδιορίζεται το πρωτόκολλο επικοινωνίας του client και server.



Αναπτύσσονται τα clients και servers προγράµµατα.



Μεταγλωττίζονται τα προγράµµατα.



∆ιασυνδέονται οι βιβλιοθήκες.
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Εξετάζονται οι εφαρµογές τοποθετώντας τον server σε µια αποµακρυσµένη µηχανή και
τρέχοντας τον client τοπικά.
Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της client-server αρχιτεκτονικής, η ανάπτυξη clientserver εφαρµογών απαιτεί πιο λεπτοµερή σχεδιασµό-ειδικότερα, πως να διαχωριστεί η
εφαρµογή ανάµεσα στον client και τον server και πως να κατανεµηθούν οι
πληροφορίες µεταξύ client και server. Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν RPCs είναι
κατανεµηµένες διότι τα RPCs είναι ουσιαστικά clients και αποµακρυσµένοι server
επεξεργαστές. Οι ίδιες οι εφαρµογές συνήθως διαιρούνται σε δυο τµήµατα -το τµήµα
του client και το τµήµα του server. Οι clients κάνουν κλήσεις και οι servers
εξυπηρετούν τις κλήσεις.
Το σύστηµα διασύνδεσης των χρηστών ανήκει στον client. Εργασίες που
δουλεύουν καλά στον client είναι η µορφοποίηση ερωτηµάτων για τον server,η
δηµιουργία αναφορών και ο έλεγχος των σφαλµάτων. Η λογική της εφαρµογής στον
client ονοµάζεται front end.
O server, από την άλλη, βασικά ευθύνεται για την ανάκτηση, τον χειρισµό και την
ασφάλεια των πληροφοριών. Φυσικά, αυτό εξαρτάται από το πώς οι πληροφορίες
κατανέµονται. Η λογική της εφαρµογής στον server ονοµάζεται back end.
Κατανοµή πληροφοριών
Αφού αποφασιστεί ο διαχωρισµός της εφαρµογής µεταξύ του client και του server
πρέπει να αποφασιστεί το πώς θα κατανέµονται οι πληροφορίες. Ένας από τους
κύριους λόγους που χρειάζεται να κατανέµονται οι πληροφορίες είναι η
ελαχιστοποίηση και συνεπώς ο περιορισµός των προβληµάτων στο δίκτυο.
Υπάρχουν τέσσερις βασικές επιλογές κατανοµής των πληροφοριών, όπως φαίνονται
παρακάτω:


Η ύπαρξη πολλαπλών πανοµοιότυπων αντιγράφων.



Η διαίρεση των πληροφοριών σε διάφορες περιοχές.



Η αντίληψη πληροφοριών από άλλες περιοχές.



Η αντιγραφή των πληροφοριών σε περιοχές προσπέλασης, σε υψηλή ταχύτητα.
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Η αρχή που παίζει µεγάλο ρόλο στον καθορισµό του πως κατανέµονται οι πληροφορίες
είναι η κοµβική χωροθέτηση (nodal residency). Αυτό σηµαίνει, ότι οι πληροφορίες
είναι αποθηκευµένες πλησιέστερα στους χρήστες που τις χρειάζονται. Έτσι, εάν ένα
αρχείο αναφοράς που δεν πρόκειται να αλλάζει συχνά χρησιµοποιείται από
πολλαπλούς χρήστες, είναι λογικό να υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα αυτού του
αρχείου στους clients.
Εάν κάποιες πληροφορίες χρησιµοποιούνται από όλους τους clients και άλλες
πληροφορίες είναι ειδικές για συγκεκριµένους clients, είναι πιο πρακτικό να
αποθηκεύονται οι πρώτες πληροφορίες στον server και οι δεύτερες πληροφορίες στον
client. Εάν κάποιες πληροφορίες που αλλάζουν συχνά, µπορούν να υπολογιστούν
γρήγορα από υπάρχουσες πληροφορίες στον server, δεν χρειάζεται να σπαταλείται
χρόνος ή χώρος για να αποθηκευτούν. Ή, εάν οι clients χρησιµοποιούν συνήθως το ίδιο
τµήµα των αρχείων, είναι βολικό να αντιγράφονται τα τµήµατα που χρειάζονται οι
χρήστες κάθε φορά που απαιτούν τις πληροφορίες. Από τη στιγµή που αποφασιστεί το
πώς θα διαιρεθούν οι εργασίες και οι πληροφορίες µεταξύ του client και του server,
τότε αρχίζει η δηµιουργία των προγραµµάτων.
Οι clients-server εφαρµογές µετακινούν το επίκεντρο του προγραµµατισµού από
τις µηχανές προς τους χρήστες. Οι τελικοί χρήστες προσδοκούν τα ακόλουθα:
Πρόσβαση σε πολλαπλές πληροφορίες, δηλαδή, οι πληροφορίες να είναι
διαθέσιµες σε όλους τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες.


Ολοκληρωµένες υπηρεσίες.



Πρόσβαση σε πόρους µέσω διαφόρων πλατφόρµων.



Ανταλλαγή και εκµετάλλευση πληροφοριών.



Πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες, η ακόµα και σε φαινοµενικά
απροσπέλαστες πληροφορίες.



Ευκολότερη διατήρηση και συντήρηση των πληροφοριών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Regus
48

Είναι µια πολυεθνική εταιρεία που παρέχει παγκόσµια αγορά εργασίας. Όπου, στις 23ης

Ιουνίου 2015, λειτουργούσαν 2300 επιχειρηµατικά κέντρα σε 106 χώρες. Ιδρύθηκε στις
Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, το 1989, Regus που βρίσκεται στην πόλη του Λουξεµβούργου,
Λουξεµβούργο, έχει 8.700 υπαλλήλους, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου
και είναι ένα συστατικό του FTSE 250 Index. Regus ενσωµατώνεται στο Saint Helier, Jersey.

48
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2. Dropbox:
49

Το Dropbox είναι µια εφαρµογή αποθηκευτικού νέφους ή µε άλλα λόγια µια υπηρεσία που

επιτρέπει την αποθήκευση, τον συγχρονισµό και την κοινή χρήση αρχείων µεταξύ
διαφορετικών συσκευών που ο χρήστης έχει επιλέξει να συνδέσει στο λογαριασµό του. Η
υπηρεσία αυτή προσφέρει από 2GB έως 16GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου ενώ είναι
διαθέσιµη σε Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android και BlackBerry.

49
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3. Google drive:
50

Το Google Drive είναι υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισµού αρχείων που παρέχεται

από την Google, κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου του 2012, και επιτρέπει την χρήση
αποθηκευτικού νέφους, τον διαµοιρασµό αρχείων και την συνεργατική επεξεργασία από τον
χρήστη. Τα αρχεία που µοιράζονται δηµόσια στο Google Drive µπορούν να αναζητηθούν µε
µηχανές αναζήτησης. Το Google Drive είναι το "σπίτι" των Google Docs, µια σουίτας
γραφείου µε εφαρµογές παραγωγικότητας, που προσφέρει την συνεργατική επεξεργασία
εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και άλλων.

50
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4. Skype:
51

Το Skype είναι µια δηµοφιλής εφαρµογή VoIP µε εκατοµµύρια χρήστες από όλον τον

κόσµο. Αρχικά ήταν για επικοινωνία από Η/Υ σε Η/Υ. Πλέον προσφέρει κλήσεις σε
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, σε οποιοδήποτε δίκτυο τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής)
µε χαµηλές χρεώσεις, Instant Messenger, δυνατότητα αποστολής SMS και αρχείων και
δυνατότητα συνδιάσκεψης. ∆ιατίθεται σε εκδόσεις για Windows, Mac και Linux όπως
επίσης και για τις πλατφόρµες φορητών συσκευών Android, iOS και Symbian.

51
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5. Google hangouts:
52

Είναι µια πλατφόρµα επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από την Google η οποία περιλαµβάνει

την ανταλλαγή άµεσων µηνυµάτων, video chat, SMS και VOIP χαρακτηριστικά.
Αντικαθιστά τα τρία προϊόντα µηνυµάτων που η Google είχε εφαρµοστεί ταυτόχρονα στο
εσωτερικό των υπηρεσιών της, συµπεριλαµβανοµένων των Google Talk, το Google+
Messenger και το Hangouts, ένα σύστηµα βίντεο chat παρουσίας εντός Google+. Η Google
έχει επίσης δηλώσει ότι Hangouts έχει σχεδιαστεί για να είναι «το µέλλον» του προϊόντος
τηλεφωνίας, το Google Voice, και να ενσωµατωθούν ορισµένες από τις δυνατότητες του
Google Voice στο Hangouts. Σε τρέχουσες εκδόσεις του Android, το Hangouts είναι η
προεπιλεγµένη εφαρµογή για το κείµενο µηνυµάτων.

52

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Hangouts

122

6. Java:
53

Στις αρχές του 1991, η Sun αναζητούσε το κατάλληλο εργαλείο για να αποτελέσει την

πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού σε µικρό-συσκευές. Τα εργαλεία της εποχής ήταν
γλώσσες όπως η C++ και η C. Μετά από διάφορους πειραµατισµούς προέκυψε το
συµπέρασµα ότι οι υπάρχουσες γλώσσες δεν µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ο
"πατέρας" της Java, James Gosling, που εργαζόταν εκείνη την εποχή για την Sun, έκανε ήδη
πειραµατισµούς πάνω στη C++ και είχε παρουσιάσει κατά καιρούς κάποιες πειραµατικές
γλώσσες (C++ ++) ως πρότυπα για το νέο εργαλείο που αναζητούσαν στην Sun. Τελικά µετά
από λίγο καιρό κατέληξαν µε µια πρόταση για το επιτελείο της εταιρίας, η οποία ήταν η
γλώσσα Oak.

53
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7. WebRTC:
54

(Web Real-Time Communication) είναι ένα API όπου συντάχθηκε από την World Wide

Web Consortium (W3C) που υποστηρίζει το πρόγραµµα περιήγησης σε browser για τις
εφαρµογές φωνητικών κλήσεων, video chat, και την κοινή χρήση αρχείων P2P.

54
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8. IBM PC
55

Ο IBM PC (Personal Computer) ήταν ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής 8/16 -bit, που

παρουσιάστηκε από την IBM στις 12 Αυγούστου 1981 µε έµφαση στις εφαρµογές
γραφείου. Θεωρείται σταθµός στην ιστορία των υπολογιστών καθώς σήµανε την έναρξη
µιας νέας εποχής, τόσο για τα καινοτόµα χαρακτηριστικά του, όσο και για την ανοικτή
αρχιτεκτονική του, που υπήρξε προπάτορας όλων των συµβατών IBM υπολογιστών (PC
Compatibles). Ταυτόχρονα θεµελίωσε µε εµφατικό τρόπο την µετέπειτα κυριαρχία τόσο
της εταιρείας υλικού (hardware) Intel (χρησιµοποιώντας τον 8088), όσο και της εταιρείας
λογισµικού (software) Microsoft (χρησιµοποιώντας το PC-DOS). Η IBM την εποχή
παρουσίασης του PC είναι µια εταιρεία κολοσσός στην αγορά των µεγάλων
υπολογιστικών

συστηµάτων

(υπερυπολογιστών,

mainframe,

τερµατικών,

mini,

εκτυπωτών) και λογισµικού µε αδιαµφισβήτητη τεχνολογική, εµπορική και καινοτοµική
υπεροχή. Το πλαίσιο της αγοράς το 1981 είναι σε διαρκή κινητικότητα, οι σύγχρονοι
δυνάµει ανταγωνιστές πολλοί και σηµαντικοί (Apple, Commodore, HP, Sharp, Tandy,
Texas), ωστόσο δεν υπάρχει µια σαφής τάση για το τι θα επικρατήσει στο µέλλον. Η IBM
τελικά κυκλοφορεί το PC χωρίς δικό της λειτουργικό σύστηµα, (εσωτερικά ονοµάζεται
MS DOS ή πρόχειρο λειτουργικό)[1], µε τον 8088 (ο οποίος ουδέποτε σχεδιάστηκε για
χρήση σε PC), και µε σαφή υποεκτίµηση για το ύψος των πωλήσεων και καταφέρνει το
απίθανο: Ο IBM PC σπάει όλα τα ρεκόρ πωλήσεων (οι επίγονοι και οι συµβατοί αγγίζουν
τα 50.000.000 τεµάχια)[1], δηµιουργεί µια νέα βιοµηχανία λογισµικού (Microsoft) και
µια νέα οικογένεια επεξεργαστών (Intel) ενώ σηµατοδοτεί και την κατάργηση του
λειτουργικού συστήµατος CP/M. Προκάτοχος του IBM PC ήταν ο 5120, πανάκριβος
(13.500 $) και περιορισµένων δυνατοτήτων.[2] ∆ιάδοχος εντός της σειράς PC ήταν ο AT
και µετέπειτα η σειρά PS/2 το 1987.
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9. Multi media:
56

Αναφέρεται σε ένα περιεχόµενο που χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό διαφορετικών µορφών

περιεχοµένου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα µέσα ενηµέρωσης που χρησιµοποιούν µόνο
από στοιχειώδης οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως κείµενο ή παραδοσιακές µορφές
εντύπων. Τα πολυµέσα περιλαµβάνουν ένα συνδυασµό κειµένου, ήχου, εικόνας, κινούµενα
σχέδια, βίντεο, ή διαδραστικές µορφές περιεχοµένου.
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10. MHz (Χερτζ)
57

Με το όνοµα Χερτζ, ή Χερτς, ονοµάζεται στη Φυσική, η µονάδα µέτρησης συχνότητας

οποιουδήποτε σύντοµου περιοδικού φαινοµένου. Η µονάδα, που συµβολίζεται διεθνώς µε
τα λατινικά γράµµατα Hz, αφορά περίοδο ενός δευτερολέπτου και είναι ίση µε «ένα
κύκλο ανά δευτερόλεπτο». Με πιο απλά λόγια, συχνότητα ενός χερτζ σηµαίνει ότι το
φαινόµενο που µελετάµε συµβαίνει µια φορά το δευτερόλεπτο, ή διαφορετικά ότι µια
πλήρης ταλάντωση ολοκληρώνεται σε χρόνο ενός δευτερολέπτου. Το χερτζ ανήκει στο
∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων µέτρησης.
Σε µονάδες χερτζ µετρώνται οι συχνότητες τόσο των µηχανικών περιόδων όπως οι
ταλαντώσεις, τα κύµατα κ.λπ. όσο και των εναλλασσόµενων ηλεκτρικών ρευµάτων, των
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (φως, ραδιοκύµατα κ.λπ) καθώς και των ηχητικών
κυµάτων.
Το όνοµα της µονάδας αυτής προτάθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 1920 από
Γερµανούς φυσικούς προς τιµή του µεγάλου φυσικού του 19ου αιώνα, του Χάινριχ
Χερτζ, που εργάστηκε πάνω στα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Η µονάδα τέθηκε σε ισχύ
από την ∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Εταιρεία τον Οκτώβριο του 1933 προς αντικατάσταση
της προηγούµενης ισότιµης µονάδας «κύκλος ανά δευτερόλεπτο» που συνεχίζει παρά
ταύτα να χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα.
Σηµειώνεται ότι σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται αντ΄ αυτών και η
µονάδα φρενέλ (Fresnel), η οποία είναι πολλαπλάσια του χερτζ, και της οποίας µία
µονάδα ισούται µε 1012 Hz.
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11. SQL
58

H SQL (Structured Query Language) είναι µία γλώσσα υπολογιστών στις βάσεις

δεδοµένων, που σχεδιάστηκε για τη διαχείριση δεδοµένων, σε ένα σύστηµα διαχείρισης
σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (Relational Database Management System, RDBMS) και
η οποία, αρχικά, βασίστηκε στη σχεσιακή άλγεβρα. Η γλώσσα περιλαµβάνει δυνατότητες
ανάκτησης και ενηµέρωσης δεδοµένων, δηµιουργίας και τροποποίησης σχηµάτων και
σχεσιακών πινάκων, αλλά και ελέγχου πρόσβασης στα δεδοµένα. Η SQL ήταν µία από
τις πρώτες γλώσσες για το σχεσιακό µοντέλο του Edgar F. Codd, στο σηµαντικό άρθρο
του το 1970, και έγινε η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη γλώσσα για τις σχεσιακές βάσεις
δεδοµένων.
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https://el.wikipedia.org/wiki/SQL
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12. DBMS
59

Με τον όρο βάση δεδοµένων εννοείται µία συλλογή από συστηµατικά µορφοποιηµένα

σχετιζόµενα δεδοµένα στα οποία είναι δυνατή η ανάκτηση δεδοµένων µέσω αναζήτησης
κατ' απαίτηση. Ο Αµερικανός επιστήµονας υπολογιστών Τζιµ Γκρέϊ (Jim Gray) έχει
γράψει για τις βάσεις δεδοµένων: «Όταν οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τις λέξεις βάση
δεδοµένων, διατυπώνουν στην ουσία ότι τα δεδοµένα πρέπει να αυτοπροσδιορίζονται και
να έχουν µια σχηµατική δοµή. Αυτό ακριβώς περιγράφουν οι λέξεις βάση δεδοµένων».
Ειδικότερα, στην επιστήµη της πληροφορικής και στην καθηµερινή χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µε τον όρο βάσεις δεδοµένων αναφερόµαστε σε
οργανωµένες, διακριτές συλλογές σχετιζόµενων δεδοµένων ηλεκτρονικά και ψηφιακά
αποθηκευµένων, στο λογισµικό που χειρίζεται τέτοιες συλλογές (Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Βάσεων ∆εδοµένων, ή DBMS) και στο γνωστικό πεδίο που το µελετά. Πέρα από την
εγγενή της ικανότητα να αποθηκεύει δεδοµένα, η βάση δεδοµένων παρέχει µέσω του
σχεδιασµού και του τρόπου ιεράρχησης των δεδοµένων, τα αποκαλούµενα συστήµατα
διαχείρισης περιεχοµένου, δηλαδή τη δυνατότητα γρήγορης άντλησης και ανανέωσης
των δεδοµένων.
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF
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13. Local Area Network
60

Ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών (αγγλ. Local Area Network, συντµ. LAN) είναι ένα

σύνολο συνδεδεµένων υπολογιστών που εκτείνονται σε περιορισµένη γεωγραφική
περιοχή. Τοπικό µπορεί να είναι ένα δίκτυο ενός ή περισσότερων δωµατίων, ενός κτιρίου
ή ακόµα και κοντινών κτιρίων. Χρησιµοποιούνται ευρύτατα για να συνδέουν
προσωπικούς υπολογιστές και σταθµούς εργασίας σε επιχειρήσεις, µε σκοπό την κοινή
χρήση των µέσων (π.χ. των εκτυπωτών) και την ανταλλαγή πληροφοριών. Για
παράδειγµα, το δίκτυο µιας εταιρείας που έχει αποθήκες, τµήµα παραγγελιών, λογιστήριο
και άλλες υπηρεσίες στο ίδιο κτίριο αποτελεί ένα τοπικό δίκτυο. Τα LAN διακρίνονται
από τα άλλα είδη δικτύων µε βάση τρία χαρακτηριστικά: (1) το µέγεθος, (2) την
τεχνολογία µετάδοσης και (3) την τοπολογία τους.
Τα τοπικά δίκτυα είναι περιορισµένου µεγέθους, που σηµαίνει ότι ο χρόνος
µετάδοσης στη χειρότερη περίπτωση είναι φραγµένος και γνωστός εκ των προτέρων. Η
γνώση του ορίου αυτού επιτρέπει τη χρήση συγκεκριµένων τεχνικών που αλλιώς θα ήταν
ανέφικτες. Επίσης, απλοποιεί τη διαχείριση του δικτύου.
Το λειτουργικό σύστηµα µπορεί να είναι ένα ολοκληρωµένο λειτουργικό σύστηµα
δικτύου ή συνδυασµός λειτουργικών συστηµάτων µε δικτυακές δυνατότητες ή
επεκτάσεις. Οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να είναι οποιασδήποτε κατηγορίας µεγέθους
και δυνατοτήτων.
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%A
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14. GUI
61

Γραφικό περιβάλλον χρήστη ή γραφική διασύνδεση/διεπαφή χρήστη (αγγλικά:

Graphical User Interface, GUI ) καλείται στην πληροφορική ένα σύνολο γραφικών
στοιχείων, τα οποία εµφανίζονται στην οθόνη κάποιας ψηφιακής συσκευής (π.χ. Η/Υ) και
χρησιµοποιούνται για την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τη συσκευή αυτή. Παρέχουν
στον τελευταίο, µέσω γραφικών, ενδείξεις και εργαλεία προκειµένου αυτός να φέρει εις
πέρας κάποιες επιθυµητές λειτουργίες. Για τον λόγο αυτό δέχονται και είσοδο από τον
χρήστη και αντιδρούν ανάλογα στα συµβάντα που αυτός προκαλεί µε τη βοήθεια κάποιας
συσκευής εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι).
Τα περισσότερα σύγχρονα προγράµµατα και λειτουργικά συστήµατα υπολογιστών,
προσφέρουν στους χρήστες τους κάποιο GUI γιατί αυτός ο τρόπος αλληλεπίδρασης µε
τον υπολογιστή ταιριάζει αρκετά στην ανθρώπινη εµπειρία και φύση. Σωστά
σχεδιασµένα γραφικά προσφέρουν ένα όµορφο, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον
εργασίας. Πριν από την έλευση και καθιέρωση των GUI ο κανόνας στους
µικροϋπολογιστές ήταν η αλληλεπίδραση µε τον χρήστη µέσω κάποιου κελύφους
γραµµής εντολών.
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