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11 

Εφαρμογές των νέων  
τεχνολογιών  

στην εκπαιδευτική διαδικασία 

1. Εικονική εκπαίδευση και μάθηση 

Εισαγωγή 

Παρότι η ανάπτυξη και εκμετάλλευση του δυναμικού της πληροφορι-

κής σε εκπαιδευτικές χρήσεις υπήρξε σημαντική μετά από το 1970, η 

εισαγωγή τεχνικών CBI (Computer-Based Instruction) δεν έχει οδη-

γήσει σε κρίσιμες αλλαγές του τρόπου και των διαδικασιών εκπαίδευ-

σης και μάθησης, ούτε συνεισέφερε με τον αναμενόμενο ρυθμό στην 

αύξηση της παραγωγικότητας της εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια, 

όμως, παρατηρείται μία ριζική μεταβολή με τις καινοτομίες που αφο-

 

 



ρούν στα πολυμέσα, τα CD-ROM και το λογισμικό παραγωγής εκπαι-

δευτικών εφαρμογών (authoring tools). Συγχρόνως, παρατηρείται μία 

σύγκλιση των τεχνολογιών διασύνδεσης, κινητού υπολογιστικού εξο-

πλισμού και πολυμέσων, η οποία παίρνει τη μορφή αλληλοδραστικών 

εφαρμογών και εκμεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά του Internet και 

του World Wide Web. Οι νέες αυτές τεχνολογίες οδηγούν στη δη-

μιουργία νέων τύπων εκπαιδευτικού λογισμικού που στοχεύουν όχι 

μόνο στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στη δη-

μιουργία ποιοτικών αλλαγών στη φύση των διαδικασιών μάθησης και 

εκπαίδευσης. 

 Εκτιμάται ότι οι τεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών θα 

οδηγήσουν σε πλήρη μετασχηματισμό του μοντέλου μάθησης, στην 

"Εικονική Μάθηση" (Virtual Learning), στην οποία αντί για μονό-

δρομη ροή της πληροφορίας θα υποστηρίζεται η αμφίδρομη, συνερ-

γασιακή και διαπειθαρχική μάθηση. Η Εικονική Μάθηση (Virtual 

Learning) ενσωματώνει τις έννοιες της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως 

(distance learning) και τηλεκπαίδευσης (telelearning), ενώ συγχρόνως 

στοχεύει στην παροχή της απαραίτητης γνώσης όταν χρειάζεται (edu-

cation-on-demand, just-in-time learning). 

Στρατηγικές εκπαίδευσης και μάθησης 

Η πλέον γνωστή ανάλυση των εναλλακτικών κατηγοριών μάθησης 

που έγινε από τον Saljo το 1979, διακρίνει τις εξής κατηγορίες: 

• η μάθηση ως ποσοτική αύξηση της γνώσης, 

• η μάθηση ως απομνημόνευση (πληροφορίας που μπορεί να επανα-

χρησιμοποιηθεί), 

• η μάθηση ως απόκτηση και συγκέντρωση πληροφοριών, γνώσεων 

και μεθόδων, 

• η μάθηση ως κατανόηση μηχανισμών αφαίρεσης, 

178 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 



• η μάθηση ως μηχανισμός ερμηνείας και κατανόησης της πραγμα-

τικότητας. Στην περίπτωση αυτή η μάθηση αφορά τη κατανόηση 

της πραγματικότητας με την ερμηνεία της γνώσης που αποθηκεύε-

ται. 

 Επιπρόσθετα στις πέντε κατηγορίες της μάθησης πρέπει να γίνει η 

διάκριση των εξής δύο προσεγγίσεων: 

• Βαθιά μάθηση (Deep learning), όταν ο στόχος είναι η κατανόηση ή 

η ερμηνεία της πραγματικότητας. 

• Επιφανειακή μάθηση (surface learning), όταν ο στόχος της μάθη-

σης είναι η απομνημόνευση πληροφοριών. 

 Οι διαφορές των δύο προσεγγίσεων έχουν ερευνηθεί σε πληθώρα 

μελετών, με σημαντικότερο συμπέρασμα τη συσχέτιση της επιφα-

νειακής μάθησης με χαμηλό βαθμό επιτυχίας, και τη συσχέτιση της 

βαθιάς μάθησης με υψηλότερης ποιότητας αποτελέσματα (και υψηλό-

τερους βαθμούς στην αξιολόγηση). 

 Επίσης, ορισμένα σημαντικά στοιχεία εκπαίδευσης που ενθαρρύ-

νουν τη βαθιά μάθηση έχουν υποδειχθεί από τον Laurillard (1993) και 

είναι τα εξής: 

• η κατανόηση της δομής του προς μάθηση αντικειμένου, 

• η ικανότητα ολοκλήρωσης των επιμέρους στοιχείων (π.χ. γλωσσι-

κά στοιχεία, σύμβολα, διαγράμματα κλπ.) με τις έννοιες που αντι-

προσωπεύουν, 

• η δυνατότητα "δράσης" στα πλαίσια της εκπαίδευσης (π.χ. με ερ-

γαστηριακές ασκήσεις, με συγγραφή κειμένων, κλπ. – "ενεργή" 

μάθηση), 

• η ανατροφοδότηση στις δραστηριότητες των μαθητών, 

• η σαφής αναφορά στο τρίπτυχο "στόχοι - ενέργειες - αποτελέσμα-

τα". 
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 Συνεπώς, η πρόκληση των διδασκόντων είναι να σχεδιάσουν το 

εκπαιδευτικό υλικό με τέτοιο τρόπο που να οδηγεί τους διδασκόμε-

νους στην εφαρμογή τεχνικών βαθιάς μάθησης και στην προώθηση 

δημιουργικής και κριτικής σκέψης.  

Συνεργασιακή μάθηση 

Σημαντικό στοιχείο στις σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης και μάθη-

σης είναι η συνεργασιακή μάθηση (collaborative learning). Η συνερ-

γασιακή μάθηση είναι μια διαδικασία μάθησης που περιλαμβάνει: 

• μία ομαδική, συν-εργασιακή προσπάθεια μεταξύ καθηγητών και 

μαθητών, 

• την ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση τόσο των διδασκομένων 

όσο και των διδασκόντων και 

• τη δημιουργία "νέου τύπου γνώσης" που γεννιέται από τον διάλογο 

και τη συμμετοχή όλων στην ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών. 

 Η μάθηση μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μία ειδική μορφή συν-

εργασίας. Η διαδικασία μεταφοράς της γνώσης από τον διδάσκοντα 

στον διδασκόμενο περιλαμβάνει την κατανόηση του τρόπου σκέψης, 

δράσης και επίλυσης προβλημάτων και την αντιστοίχηση της γνώσης 

αυτής στην βάση γνώσεων του διδασκόμενου. 

Συστήματα εικονικής μάθησης 

Οι τεχνολογικές και εκπαιδευτικές τάσεις οδηγούν σε ένα νέο μοντέλο 

εκπαίδευσης και μάθησης που θα ονομάσουμε Εικονική Μάθηση. 

 Εικονική μάθηση ονομάζουμε εκείνο το μοντέλο εκπαίδευσης εξ 

αποστάσεως στο οποίο: 

• σημαντικό ποσοστό των διαδικασιών εκπαίδευσης γίνονται χωρίς 

την ταυτόχρονη επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκόμενου, 
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• ο μαθητής έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 

(με προσθήκες, μεταβολές κλπ.) και υποστηρίζεται στη συνεχή ε-

πικοινωνία τόσο με τον διδάσκοντα όσο και με άλλους μαθητές, 

και 

• χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό που είναι συνεχώς ανανεώσι-

μο, "εξατομικευμένο", μη-γραμμικό (hypertext) και εκμεταλλεύε-

ται πολλαπλά μέσα (κείμενο, ήχο, video κλπ.). 

 Αν περιορισθούμε στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, σήμερα 

πανεπιστημιακά προγράμματα στον κόσμο προσφέρουν μαθήματα 

μερικά ή συνολικά με χρήση Computer Mediated Communication και 

υποστηρίζουν τα κυριότερα στοιχεία της Εικονικής Μάθησης. Στην 

πράξη, παρατηρούνται διάφορα επίπεδα τεχνολογικής εξειδίκευσης 

που κυμαίνονται από συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (elec-

tronic mail) μέχρι video conferencing που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 

την προσομοίωση ηλεκτρονικών τάξεων, για συζητήσεις ομάδων κα-

θώς και για κοινά projects. 

Η εικονική μάθηση γίνεται: 

• με σύγχρονο τρόπο (δηλ. η μάθηση όλων των διδασκόμενων λαμ-

βάνει χώρα στον ίδιο χρόνο) ή με ασύγχρονο, 

• στον ίδιο τόπο ή (συχνότερα) σε διαφορετικές τοποθεσίες. 

Ο μετασχηματισμός των μοντέλων εκπαίδευσης και μάθησης 

Ο παρατηρούμενος μετασχηματισμός στις διαδικασίες εκπαίδευσης 

και μάθησης έχει σαφώς οδηγήσει σε ένα νέο μοντέλο μάθησης: το 

μοντέλο της εικονικής μάθησης. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 

αυτού του μοντέλου είναι τα εξής: 

• δίκτυα κοινοτήτων (διδασκόντων και διδασκομένων) εικονικής 

μάθησης που χρησιμοποιούν το Internet σαν κανάλι επικοινωνίας, 

• μάθηση που πηγάζει από την ανάγκη του μαθητή (pull approach) 

παρά με την πίεση του καθηγητή (push approach), 
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• διεθνής, συνεργασιακός τρόπος δημιουργίας του εκπαιδευτικού 

υλικού και διάχυσης της γνώσης, 

• αλληλοδραστική (interactive) προσέγγιση στη διαδικασία εκπαί-

δευσης. 

 

Παλιό Μοντέλο 

 

Νέο Μοντέλο  

Τεχνολογικές  

επιπτώσεις 

Διδασκαλία  

στην τάξη 

Προσωπική  

εξερεύνηση 

Διασυνδεόμενοι υπολογι-

στές με πρόσβαση στις 

πληροφορίες 

Παθητική συλλογή 

γνώσης 

Ενεργητική  

συμμετοχή 

Απαιτεί συνεχή ανάπτυξη 

γνώσεων 

Ατομική εργασία Ομαδική μάθηση Εκμεταλλεύεται εργαλεία 

συνεργασίας και ηλεκτρο-

νικής επικοινωνίας 

Διδάσκων – γνώστης Διδάσκων – οδηγός Προϋποθέτει πρόσβαση 

των εμπειρογνωμόνων 

στο δίκτυο 

"Σταθερό"  

περιεχόμενο 

"Μεταβαλλόμενο" 

περιεχόμενο 

Απαιτεί εργαλεία  

publishing 

Ομοιογένεια Διαφοροποίηση Προϋποθέτει πληθώρα 

εργαλείων και μεθόδων 

πρόσβασης 

Πίνακας 11-1. Τα μοντέλα εκπαίδευσης 

 Οι κυριότερες αλλαγές μεταξύ του παραδοσιακού μοντέλου μάθη-

σης και του νέου μοντέλου της εικονικής μάθησης μπορούν να συνο-

ψισθούν ως εξής: 

• αλλαγές στο ρόλο του διδάσκοντα, 

• διάχυση των ρόλων μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου, 

182 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 



• αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού υλικού, και 

• αλλαγές στο ρόλο του υπολογιστή. 

 Ο διδάσκων μετατρέπεται από παντογνώστης σε "οδηγό της εξε-

ρεύνησης" στην παγκόσμια σφαίρα των πληροφοριών. Ο νέος ρόλος 

του διδάσκοντα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό συγγραφέα, τεχνικού 

και οδηγού-ξεναγού: 

• Συγγραφέας: ο παραδοσιακός ρόλος που αφορά τον σχεδιασμό του 

μαθήματος, το περιεχόμενο και την παρουσίαση των "σημειώσε-

ων". 

• Τεχνικός: ο δημιουργός των "εκπαιδευτικών πόρων" και τεχνικός 

εγκατάστασής τους, με τρόπο κατάλληλο για την πρόσβαση και 

προσέλκυση των σπουδαστών. 

• Οδηγός-ξεναγός: ο νέος ρόλος - μίγμα σχεδιαστή και καθοδηγητή. 

Ο διδάσκων αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής στους σπουδαστές 

όχι μόνο των αναφορών (π.χ. βιβλιογραφικές αναφορές στη βι-

βλιοθήκη) αλλά και μιας δομής ψαξίματος (browsing structure) 

των ηλεκτρονικών συνδέσεων για να υποστηρίξει τη μάθηση του 

αντικειμένου. 

 Επίσης, παραμένει ο συντονιστής που επικοινωνεί με άλλους χρή-

στες στο ευρύτερο περιβάλλον της ηλεκτρονικής ομάδας (άλλοι διδά-

σκοντες και σπουδαστές) για να διαχειρισθεί και να οργανώσει το εκ-

παιδευτικό υλικό. 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού διαφοροποιείται στο βαθμό που 

το εκπαιδευτικό σύγγραμμα γίνεται πλέον μια "προσαρμοζόμενη" 

(customisable) εφαρμογή λογισμικού. 

 Τέλος, ο υπολογιστής δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ του διδάσκο-

ντα/συγγραφέα της εκπαιδευτικής εφαρμογής (που εκδίδει το on-line 

courseware) και του διδασκόμενου/χρήστη της εφαρμογής (που "ξε-

φυλλίζει" τις πληροφορίες και συμμετέχει στη συγγραφή του εκπαι-

δευτικού υλικού). 

  Κεφάλαιο 11: Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 183 



Συμπεράσματα – προοπτικές 

Η εικονική μάθηση ως μοντέλο εκπαίδευσης έχει μία σειρά ισχυρών 

και αδύνατων σημείων. Τα ισχυρά σημεία της εικονικής μάθησης εί-

ναι τα εξής: 

• υποστηρίζει την ανεξάρτητη και "ενεργή" μάθηση, 

• επιτρέπει στους μαθητές να υιοθετήσουν μια ερευνητική προσέγγι-

ση καθώς συλλέγουν πληροφορίες, 

• ενθαρρύνει τη συνεργασία και υποστηρίζει τη διαχείριση της εκ-

παίδευσης, 

• επιτρέπει στους διδάσκοντες να παρακολουθούν την παραγωγικό-

τητα μάθησης, 

• το υλικό εκπαίδευσης είναι παγκόσμια διαθέσιμο, 

• εξασφαλίζεται άμεση πρόσβαση σε ενημερωμένο υλικό, 

• παρέχει δυνατότητα διεθνούς συνεργασίας των διδασκόμενων, 

• οι ασύγχρονες διαδικασίες μάθησης υποστηρίζουν τη συμμετοχή 

των σπουδαστών. 

 Από την άλλη μεριά τα αδύνατα σημεία της εικονικής μάθησης 

είναι τα εξής: 

• αυξάνει τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ αυτών που έ-

χουν και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στη πληροφορία, 

• προϋποθέτει ότι οι μαθητές είναι περίεργοι και έχουν το αρχικό 

κίνητρο για μάθηση, 

• ο χρόνος του διδάσκοντα μετατρέπεται από χρόνος διδασκαλίας σε 

χρόνο ανάπτυξης και συντήρησης του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

υλικού,  

• πιθανόν δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στη δυνατότητα ανάπτυ-

ξης κριτικής σκέψης, 
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• εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά τεχνολογικά προβλήματα 

(π.χ. έλλειψη ευκολόχρηστων εργαλείων ανάπτυξης, authoring 

tools). 

 Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Εικονική Μάθηση 

στο μέλλον μπορούν να συνοψισθούν: 

• στην προσπάθεια ανασχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και 

• στην απελευθέρωση από τη σημερινή προσέγγιση που αντιμετωπί-

ζει τη τεχνολογία της εικονικής μάθησης, απλώς σαν υποστηρικτι-

κό στοιχείο της πρόσωπο-με-πρόσωπο, σύγχρονης εκπαίδευσης και 

όχι σαν εκείνη τη τεχνολογία που μπορεί να υποστηρίξει την ποιο-

τική μεταρρύθμιση των τεχνικών εκπαίδευσης. 

2. Τηλε-εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μια μορφή εκπαίδευσης στην ο-

ποία δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκο-

νται στον ίδιο τόπο. Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμε-

νους με κάποιο μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας, σύγχρονης ή ασύγ-

χρονης. Η εκπαίδευση αυτή ονομάζεται και τηλε-επιμόρφωση ή τηλε-

εκπαίδευση. Υπάρχουν διάφορες μορφές εκπαίδευσης από απόσταση. 

Κάποιες μορφές κάνουν προσομοίωση της διδασκαλίας που γίνεται 

μέσα στην τάξη με πλήρη επικοινωνία καθηγητών και μαθητών σε 

πραγματικό χρόνο, ενώ άλλες μορφές υποστηρίζουν την ανεξάρτητη 

μάθηση που κατευθύνεται από τον εκπαιδευόμενο. Η μορφή ανεξάρ-

τητης μάθησης με ασύγχρονη επικοινωνία εφαρμόζεται στα περισσό-

τερα συστήματα εκπαίδευσης από απόσταση.  

 Ένας από τους κύριους στόχους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

είναι να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευ-

σης σε άτομα που δεν μπορούν με άλλους τρόπους να συμμετέχουν σε 

αυτά, λόγω της γεωγραφικής θέσης που κατοικούν ή λόγω ειδικών 
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προσωπικών προβλημάτων. Ένας επιπλέον στόχος είναι να μεταδο-

θούν μαθήματα σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες δεν μπορούν 

να μεταβούν οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν ή να μεταδοθούν στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα μιας περιοχής μαθήματα στα οποία διδάσκουν 

διάσημοι καθηγητές από γνωστά πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Η 

παρουσίαση μαθημάτων από απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

για να βελτιώσει ένα καθηγητής τις τεχνικές διδασκαλίας του παρα-

κολουθώντας άλλους καθηγητές να διδάσκουν το ίδιο μάθημα με αυ-

τόν, ή για συνεργασία του καθηγητή με άλλους καθηγητές και για συ-

νεργασία σχολείων μεταξύ τους. 

 Στο παρελθόν υπήρχε εκπαίδευση από απόσταση που γινόταν κυ-

ρίως δια αλληλογραφίας. Οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούσαν κασέτες 

ήχου και βιντεοκασέτες που αποστελλόταν ταχυδρομικά στους εκπαι-

δευόμενους. Επίσης γινόταν και χρήση καναλιών τηλεόρασης, όπου 

παρουσιάζονταν σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων σε μορφή τηλεο-

πτικών εκπομπών. Όλα τα μέσα αυτά καλούνται μη αλληλεπιδραστι-

κά γιατί δεν παρέχεται η δυνατότητα να απαντήσει άμεσα ο εκπαιδευ-

όμενος. 

 Στη σημερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα υπολογιστών που 

προσφέρουν πολλές δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας 

και διευκολύνουν την εκπαίδευση από απόσταση. Όλες οι πληροφορί-

ες που βρίσκονται σε μορφή κειμένων, εικόνας και ήχου, μετατρέπο-

νται σε ψηφιακή μορφή. Μέσω του δικτύου υπολογιστών ο εκπαιδευ-

τής μπορεί να αποστείλει τέτοιες πληροφορίες ψηφιακής μορφής 

στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις. 

Το δίκτυο υπολογιστών είναι ένα μέσο επικοινωνίας σύγχρονης ή α-

σύγχρονης. Αυτό το μέσο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέσα 

επικοινωνίας όπως είναι η αμφίδρομη τηλεόραση (interactive TV, 

ITV) ή η τηλεδιάσκεψη με φωνή (audio) και εικόνα (video) μέσω του 

Internet. Προγράμματα όπως το CU-SeeMe, NetMeeting, ClassPoint 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετάδοση video και audio σε πραγ-

ματικό χρόνο. 
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 Με το δίκτυο υπολογιστών σε μια τηλεδιάσκεψη πολλών ατόμων 

μπορούν να γίνονται παρουσιάσεις κειμένων εικόνων, γραφικών και 

ήχου, να σχεδιάζονται παρουσιάσεις μαθημάτων με πολυμέσα. Τα 

πολυμέσα παρουσιάζουν στον υπολογιστή κείμενα, προγράμματα 

software, εικόνες video και ήχου και με αυτά μπορεί να σχεδιαστεί 

εκπαιδευτικό λογισμικό. Στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως χρησιμο-

ποιούνται αυτά τα μέσα επικοινωνίας σε συνδυασμό μεταξύ τους ώ-

στε να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη καθοδήγηση των εκπαιδευ-

όμενων.  

Γενικά χαρακτηριστικά της τηλε-εκπαίδευσης 

Στο δίκτυο υπολογιστών η επικοινωνία σε πραγματικά χρόνο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία "εικονικών" τάξεων που προ-

σομοιώνουν την πραγματική διδασκαλία μέσα στην τάξη. Τα περι-

βάλλοντα επικοινωνίας του δικτύου υπολογιστών που χρησιμοποιού-

νται για το σκοπό αυτό είναι α) επικοινωνία με φωνή και εικόνα β) 

επικοινωνία με γραπτά κείμενα και γ) επικοινωνία με σχεδιαγράμμα-

τα. Οι ιδιότητες της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών δίνουν στην εκ-

παίδευση χαρακτήρα που έχει στοιχεία της παλαιότερης εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης με μη αλληλεπιδραστικά μέσα αλλά παρέχουν επι-

πλέον και κοινές ιδιότητες με τη "ζωντανή" διδασκαλία που γίνεται 

πρόσωπο με πρόσωπο μέσα στην τάξη. Αυτός ο συνδυασμός των ιδιο-

τήτων διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον μάθησης. Η εκπαίδευση από 

απόσταση μέσω του Internet διαφέρει από τις παλαιότερες μορφές 

εκπαίδευσης από απόσταση διότι εξασφαλίζει σύγχρονη και ασύγχρο-

νη επικοινωνία, δυνατότητες συλλογής αποθήκευσης και εύρεσης 

πληροφοριών, τεχνολογίες μετάδοσης δεδομένων με μεγάλες ταχύτη-

τες. Τα προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως αναπτύσσονται και 

βελτιώνονται διαρκώς. Με την χρήση του Internet και της τηλεπλη-

ροφορικής μπορούν να ξεπεραστούν δυσκολίες όπως μακρινή από-

σταση, η έλλειψη χρόνου και να καταρτιστούν οι εργαζόμενοι στον 
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