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Εισαγωγή
Η εµφάνιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στα µέσα του περασµένου αιώνα έφερε
σηµαντικές αλλαγές στα µέσα και τις µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης. Οι
υπολογιστές έφεραν επανάσταση στην αποτύπωση των πνευµατικών δηµιουργηµάτων
µε την ψηφιακή κωδικοποίηση και τη µαγνητο-οπτική εγγραφή. Η ψηφιακή
κωδικοποίηση επιτρέπει την ενιαία αποτύπωση όλων των πνευµατικών
δηµιουργηµάτων: προφορικού και γραπτού λόγου, ήχου, εικόνας, κινούµενης εικόνας,
video και διαδικασιών. Το διαδίκτυο και τα µαγνητοοπτικά µέσα, δίνουν σε όλους
αµεσότητα πρόσβασης στα µέσα αποτύπωσης, παρουσίασης και διάδοσης της γνώσης,
χωρίς περιορισµούς, άδειες, έλεγχο µε πολύ γρήγορο και οικονοµικό τρόπο.
Είναι κοινή διαπίστωση (Cattagni 2001, Kerrey 2000) ότι οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν
τόσο στους εκπαιδευτικούς και όσο και στους εκπαιδευόµενους νέους ρόλους. Ο νέος
ρόλος για τους εκπαιδευόµενους διαπνέεται από την αντίληψη ότι η µαθησιακή
δραστηριότητα δεν είναι µόνο να προσλαµβάνεις πληροφορίες και να µπορείς να
ανταποκριθείς όταν κάποιος σου τις ζητά αλλά συνίσταται κυρίως στην ικανότητα
αυτοδιαχείρισης στη µάθησης την αυτενέργεια, την εµπλοκή σε αυθεντικές
καταστάσεις και προβλήµατα, την ικανότητα εποικοδοµητικής αµφισβήτησης και
κριτικής, την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, τη χρήση πολλαπλών
αναπαραστάσεων, τη δηµιουργία και τον πειραµατισµό (Κυνηγός, 2002). Οι
εκπαιδευόµενοι κυρίως λόγω της πληθώρας της πληροφορίας και του συνεχώς
αυξανόµενου όγκου της εκπαιδευτικής ύλης, αναζητούν εκπαιδευτικό υλικό πολλαπλών
µορφών που η αξιοποίηση του έχει ως αποτέλεσµα την ευκολότερη και ταχύτερη
κατανόηση και εµπέδωση του περιεχοµένου. Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό, που
απαρτίζεται κυρίως από βιβλία, δεν καλύπτει πλέον όλες τις ανάγκες των
εκπαιδευοµένων. Ειδικότερα όταν χρησιµοποιούνται µέθοδοι διδασκαλίας όπως η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (Sherry 1995) ή ειδικές οµάδες εκπαιδευοµένων όπως οι
ενήλικες που η διδασκαλία γίνεται κυρίως από το εκπαιδευτικό υλικό και λιγότερο από
τον εκπαιδευτικό (Κόκκος 1999), το εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό επιβάλλεται. Τα
Webcast είναι εφαρµογές που προσοµοιώνουν την κλασική µέθοδο της «ζωντανής»
παρουσίασης ενοποιώντας πληροφορίες µε πολλά µέσα (κείµενο, ήχος, στατική και
κινούµενη εικόνα, video) συγχρονισµένα µε διαφάνειες .
Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζουµε τα Webcast και το Greek Webcast Maker
(GWM). Το GWM, ένα εργαλείο που αναπτύξαµε στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ, για την ανάπτυξη βιντεοδιαλέξεων
από εκπαιδευτικούς χωρίς την απαίτηση ειδικών γνώσεων. Συζητάµε τα πρώτα
αποτελέσµατα από την πιλοτική χρήσης τους, ως ένα επιπλέον εργαλείο στη
διδασκαλία της πληροφορικής στο ΕΑΠ και ολοκληρώνουµε µε τα συµπεράσµατα και
τις προοπτικές επέκτασης της έρευνας για το πως µπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία
webcast για να γίνει η διδασκαλία της πληροφορικής ποιο αποτελεσµατική τόσο στη
συµβατική όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στην Πληροφορική
Μία τυπική τάξη τόσο στη συµβατική όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
αποτελείται από εκπαιδευόµενους µε διαφορετικές ικανότητες, ποικίλα ενδιαφέροντα
και διαφορετικού επιπέδου προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες. Οι διαφορές αυτές
µάλιστα είναι συνήθως µεγαλύτερες όταν διδάσκουµε πληροφορική σε ηµιµαθείς
ενήλικες. Ο εκπαιδευτικός για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις πρέπει να
διαθέτει το διδακτικό υλικό σε πολλαπλές µορφές και να οργανώνει την εκπαιδευτική
διαδικασία σε διαφορετικά επίπεδα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα µέσα. Αυτό κατά
κανόνα δεν είναι δυνατό να γίνεται στα πλαίσια των χρονικών περιορισµών που θέτει η
κάλυψη του αναλυτικού προγράµµατος και ο τρόπος λειτουργίας του παραδοσιακού
εκπαιδευτικού συστήµατος. Η πρόσβαση σε αποθηκευµένο εκπαιδευτικό υλικό κατά
απαίτηση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες των
µελών µιας οµάδας.
WEBCAST
Τα Webcast είναι µία τεχνολογία που επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να
παρακολουθήσουν µία παρουσίαση, ή µια εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία δεν
µπορούσαν να παρευρεθούν. Ένα εκπαιδευτικό Webcast προφέρει τη δυνατότητα
πολυµεσικών (multimedia) παρουσιάσεων είτε «ζωντανά» είτε «µαγνητοσκοπηµένα»
σε ένα κοινό οποιουδήποτε πλήθους και ανεξάρτητα από χρόνο. Τα Webcast
χρησιµοποιούν στο διαδίκτυο την τεχνολογία ροής (streaming) για να παραδώσουν
µεγάλα αρχεία διαφόρων µέσων (βίντεο, ήχος, κλπ.) σε προβλέψιµο χρόνο και ποιότητα
για το ακροατήριο. Είναι ένας τρόπος να διαδοθούν πληροφορίες που θα ήταν
πρακτικώς αδύνατον να διανεµηθούν µέσω εντύπων, τηλεόρασης, ή ραδιοφώνου.

Εικόνα 1: ∆ύο στιγµιότυπα από Webcast για τη διδασκαλία της πληροφορικής στο ΕΑΠ

Η γενική ιδέα για την εκπαιδευτική χρήση ενός webcast είναι η εµφάνιση διαφανειών
στο µεγαλύτερο µέρος της οθόνης του υπολογιστή (Εικόνα 1), ενώ σε επιλεγµένα
παράθυρα της οθόνης εµφανίζεται η βιντεοσκοπηµένη κινούµενη εικόνα (εναλλακτικά
µπορεί να προβάλλεται η φωτογραφία του καθηγητή και να ακούγεται µόνο ο ήχος) µε
κατάλληλα συγχρονισµένη εξέλιξη της ροής των διαφανειών ή άλλου συνοδευτικού
υλικού. Η δηµοσίευση και διάθεση ενός webcast γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένες
ιστοσελίδες στο WEB από όπου ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα ευέλικτης ασύγχρονης προσπέλασης είτε µε διανοµή CD-ROM ή DVD. (Goldfarb 1999, Μπίτσης
2001, Hadzilacos 2003).
Τα οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας Webcast (Goldfarb 1999, Μπίτσης 2001,
Παπαδάκης 2003, Μήτσου 2003) είναι:
• Η ροή µίας διάλεξης µπορεί να «παγώσει» και η διάλεξη να επαναληφθεί από
κάποιο σηµείο για να ενισχυθεί η µάθηση προσφέροντας στον εκπαιδευόµενο τη
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δυνατότητα να ελέγξει την ορθότητα των γνώσεών και να ενισχύσει την
αυτοπεποίθηση του στη διαδικασία µάθησης.
• Ενεργοποιεί τον εκπαιδευόµενο µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες,
πειραµατισµό και διερεύνηση και κάνει φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη
και πολύπλευρη την παρουσίαση της ύλης µειώνοντας το χρόνο και τον κόπο που
αφιερώνει ο εκπαιδευόµενος για την αφοµοίωση της ύλης.
• Η βιντεοδιάλεξη είναι πιο «φιλική» από το έντυπο υλικό και το κλίµα ποιο «ζεστό»
παρακολουθώντας τον εκπαιδευτή συγχρονισµένα µε τις διαφάνειες και συµβάλλει
στην καλύτερη κατανόηση δύσκολων εννοιών παρέχοντας τη δυνατότητα
πολλαπλών αναπαραστάσεων των εννοιών αυτών.
• Συµπυκνώνει µεγάλη ποσότητα κειµένου σε οπτικοακουστικά µηνύµατα µε µεγάλη
περιεκτικότητα πληροφορίας, διεγείρει το ενδιαφέρον του εκπαιδευόµενου και τον
κινητοποιεί για περαιτέρω µελέτη και εµβάθυνση.
• Η διάλεξη που γίνεται σε µία τάξη, µπορεί να διαµοιραστεί ζωντανή ή
µαγνητοσκοπηµένη πολύ γρήγορα σε µεγάλο κοινό
• Μπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί για αυτό-αξιολόγηση της διδασκαλίας του
εκπαιδευτικού και βελτίωση των τεχνικών και µεθόδων διδασκαλίας,
παρακολουθώντας τον εαυτό του ή άλλους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν το ίδιο
αντικείµενο ή εδικούς επιστήµονες να δίνουν διαλέξεις.
GREEK WEBCAST MAKER (GWM)
Οι ανάγκες για χρήση εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού και οι απαιτήσεις
δηµιουργίας webcast σε µαζική κλίµακα µε απλό τρόπο από χρήστες χωρίς ειδικές
γνώσεις στην πληροφορική µας οδήγησαν στην ανάπτυξη του λογισµικού Greek
Webcast Maker (GWM). Το GWM αποτελεί ένα ενοποιηµένο περιβάλλον εργασίας
για τη δηµιουργία βιντεοδιαλέξεων (webcast). (http://artemis.eap.gr/eeyem/gwm.asp)
Η παραγωγή ενός webcast µε το GWM µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: α) άµεση λήψη
ήχου ή video και ταυτόχρονο συγχρονισµό
µε τις διαφάνειες (Εικόνα 2) β) ξεχωριστή
σύλληψη του ήχου ή / και video και
µετέπειτα συγχρονισµό µε τις διαφάνειες.
Για την σύλληψη ήχου ή video και τη
µετατροπή του σε real media (rm) µορφή το
GWM χρησιµοποιεί την εφαρµογή Real
Producer στη βασική της έκδοση που
διατίθεται δωρεάν ενώ το συγχρονισµό των
διαφανειών µε το video επιτυγχάνει
χρησιµοποιώντας τη SMIL (Synchronized
Multimedia Integration Language) η οποία
Εικόνα 2: Απευθείας λήψη video και
συγχρονισµός διαφανειών στο GWM.
αναπτύχθηκε από το W3C’s Synchronized
Multimedia Activity (W3C, 2003) για τη
συγγραφή πολυµεσικών παρουσιάσεων µε τηλεοπτικό τρόπο για την κάλυψη
εκπαιδευτικών αναγκών στο διαδίκτυο. Η µετάδοση γίνεται σε διαφορετικές ταχύτητες
(π.χ. 56 Kbps, 64 kbps και 128 Kbps) µε αυτόµατη επιλογή της ταχύτητας από τον
εξυπηρετητή µόλις γίνει η σύνδεση του χρήστη, ανάλογα µε την ταχύτητα πρόσβασης
που διαθέτει. Για την αναπαραγωγή και παρακολούθηση ενός webcast απαιτείται η
επιπρόσθετη (plug in) εγκατάσταση του προγράµµατος Real Player το οποίο επίσης ο
χρήστης εγκαθιστά χωρίς χρέωση (http://www.realnetworks.com/).
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WEBCAST στη διδασκαλία Πληροφορικής στο ΕΑΠ
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο στα πλαίσια της προσπάθειας του για ανάπτυξη
εναλλακτικού διδακτικού υλικού, ανέπτυξε πιλοτικά µια σειρά από Webcast (εικόνα 1)
ως υποκατάστατο της φροντιστηριακής άσκησης για τους φοιτητές της Θεµατικής
Ενότητας «Εισαγωγή στην Πληροφορική» για τους φοιτητές του Προγράµµατος
Σπουδών Πληροφορικής. Ο στόχος ήταν η δηµιουργία εναλλακτικού εκπαιδευτικού
υλικού που να απαντά στις απορίες που εκφράζουν και τις δυσκολίες που διαπιστώνεται
ότι αντιµετωπίζουν οι φοιτητές.
Τα πρώτα στοιχεία έρευνας από 120 φοιτητές στο πρόγραµµα σπουδών πληροφορικής
του ακαδηµαϊκού έτους 2002-2003 στο ΕΑΠ δείχνουν ότι η διαµεσολάβηση των
τεχνολογικών µέσων επικοινωνίας επηρέασαν θετικά το ενδιαφέρον, την προσοχή και
τη συµµετοχή τους στην από απόσταση εκπαίδευση (Μήτσου 2003). Κατά τη διάρκεια
της ερευνητικής διαδικασίας, µελετήσαµε κατ' αρχήν τη διακύµανση της προσοχής και
κατανόησης των φοιτητών προσπαθώντας να προσδιορίσουµε τους παράγοντες που τις
επηρεάζουν στο περιβάλλον ενός Webcast. Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα που
συλλέχθηκαν και από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών στις
ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου το 75% προτιµά µικρές ευέλικτες (διάρκειας
5-10 λεπτών) βιντεοδιαλέξεις αντί µεσαίας διάρκειας (15-30 λεπτών) και µε όσο το
δυνατόν περισσότερα θέµατα διαλέξεις, καθώς είναι πιο εύχρηστες και η υπάρχουσα
υποδοµή µπορεί να αντεπεξέλθει πιο άµεσα και γρήγορα. Ως προς την κατανόηση
εννοιών, το 79% των φοιτητών δηλώνει ότι τα Webcast τους βοήθησαν στην πολύ και
πάρα πολύ περισσότερο σε σχέση µε το αντίστοιχο έντυπο υλικό.

Συµπεράσµατα
Η χρήση webcast στη διδασκαλία της πληροφορικής τόσο στη συµβατική όσο και στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί νέο µέσο που µπορεί να είναι διαθέσιµο
ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο µε µικρό κόστος. Ένα Webcast στηρίζεται σε µια
αυστηρή ιεράρχηση περιεχοµένου, σε εκπαιδευτικό υλικό που δοµείται µε βάση ρητούς
και στην πλειοψηφία τους συµπεριφοριστικούς στόχους. Ο εκπαιδευόµενος
παρακολουθεί µε γραµµικό τρόπο αλλά έχει τη δυνατότητα επανάληψης των σηµείων
που θέλει όσες φορές θέλει στο χρόνο που εκείνος επιλέγει. Η αξιοποίηση του στην
συµβατική εκπαίδευση της πληροφορικής µπορεί να καλύψει ανάγκες προαπαιτούµενων γνώσεων αλλά και να παρέχει ένα επιπλέον βοήθηµα για την κατανόηση
δυσνόητων εννοιών. Το GWM παρέχει ένα εύκολο και απλό περιβάλλον που δίνει τη
δυνατότητα ακόµη και σε µη εξοικειωµένους εκπαιδευτικούς να δηµιουργούν
βιντεοδιαλέξεις που µπορούν να περιέχουν όλους τους τύπους των µέσων και να
ορίζουν τι θα παρουσιαστεί και πότε, δηλαδή να ελέγχουν τον ακριβή χρόνο που θα
ακουστεί κάποιος ήχος και να τον κάνουν να συµπίπτει µε την εµφάνιση κάποιας
σχετικής εικόνας στην οθόνη.
Μία «εικονική» βιντεοδιάλεξη, δεν µπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία του
εκπαιδευτικού της πληροφορικής (τη δυνατότητά του να απαντά άµεσα σε απορίες, να
δηµιουργεί ευχάριστο κλίµα, να διαβάζει τη γλώσσα του σώµατος
και να
αναπροσαρµόζει σε πραγµατικό χρόνο την παρουσίασή του) όµως αποτελεί ένα
σηµαντικό βοήθηµα στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η δια ζώσης διδασκαλία
ενός αντικειµένου µε τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή.
Στο βασικό ερώτηµα για τις αλλαγές που µπορεί να επιφέρει στην εξ αποστάσεως αλλά
και στην παραδοσιακή εκπαιδευτική και µαθησιακή διαδικασία, η χρήση εργαλείων
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπως τα Webcast οι πρώτες εντυπώσεις είναι ιδιαίτερα
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θετικές. Η διερεύνηση όµως των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των παραγόντων που
συγκροτούν το διδακτικο-µαθησιακό πλαίσιο και καθορίζουν την αποτελεσµατικότητα
της µαθησιακής διαδικασίας στο περιβάλλον του webcast αλλά και ο βαθµός στον
οποίο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού συστήµατος και της σκηνοθεσίας
επηρέασαν τους φοιτητές κατά την παρακολούθηση του webcast, απαιτούν βαθύτερη
στατιστική ανάλυση η οποία, στο στάδιο που βρίσκεται η ερευνητική διαδικασία, δεν
µπορεί να δώσει ασφαλή συµπεράσµατα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας.
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